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Hennep als voedingsmiddel
Hennepolie onderscheidt zich van andere zaadoliën vanwege haar samenstelling, vooral de aanwezige
vetzuren en eiwitten die alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding bevatten
bron: niburu.nl
Steeds vaker wordt hennep gebruikt als voedingsmiddel. In alle
gevallen wordt daarbij gebruikgemaakt van de complete zaden of de
olie. Voorbeelden van dit soort producten zijn energierepen, brood,
koekjes, pasta, chips en wafels. Ze worden niet alleen verkocht
vanwege hun alternatieve uitstraling of tegendraadse karakter.
Hennep heeft bijzondere eigenschappen.Nader onderzoek geeft
inzicht in de voedingswaarde van hennep voor de mens.
Evenals andere oliehoudende zaden bestaat hennepzaad
voornamelijk uit olie (rond 44 procent), eiwit (33 procent), vezels en
koolhydraten (12 procent). Verder bevat hennepzaad vitamines, fytosterolen en mineralen.
Hennepolie onderscheidt zich van andere zaadoliën vanwege haar samenstelling, vooral de aanwezige
vetzuren en eiwitten die alle essentiële aminozuren in de juiste verhouding bevatten.
Ideale verhouding
Metabolieten van omega 6-vetzuren wekken sneller ontstekingen op dan die van omega-3-vetzuren. Dit
houdt in dat omega 6- en omega 3-vetzuren in een evenwichtige verhouding moeten worden geconsumeerd.
Onderzoekers gaan ervan uit dat de ideale verhouding rond de 4:1 ligt. Normale zaadolie en dierlijke vetten
bevatten relatief weinig omega 3-vetzuren. Vandaar kent ons dieet vaak een verhouding van 10:1.
Recent onderzoek toont aan dat deze onbalans een belangrijke bijdrage levert aan het ontstaan van een
groot aantal aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten, artritis, diabetes en huidproblemen. Diverse
studies tonen aan dat de juiste verhouding van omega 6- en omega 3-vetzuren in onze voeding het risico op
aderverkalking, een hartinfarct en diverse kankersoorten verlaagt. Daarnaast zorgt een juiste verhouding
voor een verzachting van de symptomen van reumatoïde artritis, stemmingsverbetering en een betere
ontwikkeling van kinderen.
Concentratie
In klinisch onderzoek worden deze resultaten meestal bereikt door omega 3-supplementen te gebruiken. Het
is aan te raden over te stappen op noten en oliën met een betere verhouding tussen omega 6- en omega 3vetzuren. Deze verhouding is bij hennepzaad en hennepolie ongeveer 3:1. Naast deze optimale verhouding
wordt bovendien een tekort aan omega 3 in ons dieet gecompenseerd. Geen enkele andere plantaardige
olie heeft zo’n hoge concentratie essentiële vetzuren.
Hennepolie biedt ook een hoog gehalte meervoudig onverzadigde vetzuren, met name gamma-linoleenzuur
(GLA) en stearidonzuur (SDA). Dit zijn niet zozeer essentiële vetzuren, maar ons lichaam kan ze alleen
produceren uit alfa-linoleenzuur (ALA) en linolzuur (LA). GLA- en SDA-supplementen schijnen de
symptomen van eczeem en andere huidaandoeningen bij sommige patiënten te verzachten.
Peroxiden
Hennepolie bevat minder dan 10 procent verzadigde vetzuren en geen trans-vetzuren. Deze zijn bepalend
voor het cholesterolgehalte in ons bloed. Hennepolie is niet geschikt om in te bakken of te frituren. Dan
worden de meervoudig onverzadigde vetzuren namelijk omgezet in ongezonde peroxiden. Hennepolie kan
het beste worden gebruikt in koude en warme gerechten, waarbij het kookpunt niet wordt bereikt.
Hennepzaad kan licht worden geroosterd en gebruikt in bijvoorbeeld brood.
Eiwit uit hennepzaad is ook van hoge kwaliteit vanwege de samenstelling van de aminozuren en de
eiwitstructuur. Het bevat alle essentiële aminozuren en bestaat uit twee bolvormige eiwitten: albumine (33
procent) en edestine (67 procent). De structuur lijkt op die van eiwitten die in ons bloed worden
geproduceerd en ze worden gemakkelijk geabsorbeerd.
Moderne bron van voeding
De consumptie van hennepzaad of hennepolie levert ons lichaam direct wat het nodig heeft zonder extra
calorieën. Koud geperste hennepolie en koud geperst, geroosterd hennepzaad voegt een aangename
nootachtige smaak toe aan uw gerechten. Hennepzaad en -olie zijn daarom aantrekkelijk als moderne bron
van voeding.
Gerelateerd:

Waarom hennep een bedreiging vormt voor de gevestigde orde (video)

Senator VS wil hennep legaliseren

Niets mis met hennepbrood

Hennepbrood bij de bakker

Hennep kan de wereld redden (video)
© Copyright (c) Niburu.nl
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Tropische vrucht blijkt 100 x effectiever als chemotherapie
Veel effectievere en goedkopere medicijnen tegen kanker
(afgebeeld: de zuurzak of guanabana / graviola) zijn al lang
voorhanden, maar de kankerindustrie houdt de invoering tegen
omdat met de bestaande chemotherapie en aanverwante
medicijnen en apparatuur miljardenwinsten worden gemaakt.
De behandeling van kankerpatiënten met dure medicijnen,
chemotherapie en apparatuur is al jaren een zeer lucratieve handel
voor de farmaceutische industrie. Dat is dan ook de belangrijkste
reden dat het bestaan van veel effectievere en goedkopere middelen tegen kanker zoveel mogelijk wordt
achtergehouden en onderdrukt. Dat geldt ook voor de zuurzak of guanábana, een boom wier gelijknamige
vrucht 10.000 x werkzamer is als chemomedicijnen, en 100 x effectiever is als een totale chemotherapie.
Bovendien blijven de verschrikkelijke bijwerkingen achterwege.
De zuurzak of graviola is onder andere te vinden in het Caribische gebied, Centraal Amerika, het
Amazonegebied en Indonesië. De exotische vrucht heeft een zoetzure smaak en wordt of werd in diverse
dranken (o.a. Appelsientje Mango & Guanábana) verwerkt. Ook zou de complete vrucht op diverse markten
te krijgen zijn. Wereldwijd maken diverse producenten guanábanasap.
Effectief, maar toch niet op mensen getest
Het Cancer Research UK instituut erkent dat graviola-extract sommige soorten lever- en borstkankercellen,
die tegen bepaalde chemotherapeutica resistent waren, kunnen doden. Desondanks zijn er nog altijd geen
grootschalige onderzoeken met mensen verricht, reden waarom het instituut concludeert dat er 'geen bewijs'
is dat graviola een geneesmiddel voor kanker is.
In 2008 werd in een andere studie bevestigd dat graviola 'in een reageerbuis een anti-kankerwerking heeft,
maar nog niet op mensen werd getest.' Toch werd al in 1996 in een Amerikaans onderzoek geconcludeerd
dat een 'geïsoleerde verbinding, die uit de zaden van de vrucht werd geëxtraheerd, een 10.000 keer hogere
werkzaamheid op kankercellen heeft als het chemomedicijn Adriamycine.'
Werking al zo'n 40 jaar bekend, maar niet bekend gemaakt
Het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI) is hier al sinds de jaren '70 van op de hoogte. 'De
onderzoeken lieten zien... dat de bladeren en stengel van de planten ongelooflijk succesvol zijn in het
vernietigen van bepaalde kankercellen in het lichaam.' Volgens Psychology Today werden de resultaten
echter niet geopenbaard, maar alleen intern gehouden. (1)
Jaren later onderzocht de Katholieke Universiteit in Zuid Korea het middel opnieuw, en kwam tot de slotsom
dat de zaden van de zuurzak ook werkzaam zijn tegen dikke darm- en longkankercellen (2).
Ook effectief tegen infecties en parasieten
Zowel de vrucht, de bladeren, de stam als de schors worden door de natuurgeneeskunde met groot succes
tegen kanker ingezet. Inheemse volken gebruiken de stekelige 'supervrucht' echter ook om te ontspannen,
als middel tegen infecties, parasieten en depressies, en ter preventie van chronische ziekten.
Namaken werkzame stof mislukt
Kanker zou dus heel goed zonder gevaar en bijwerkingen met extracten van de 'wonderboom' te
behandelen zijn. De extreme misselijkheid, gewichtsafname en haaruitval door chemotherapie zijn daarom
onnodig. Bovendien zou de vrucht het immuunsysteem juist beschermen in plaats van afbreken, zoals
chemotherapie dat doet.
Een niet bij name genoemd farmaceutisch bedrijf zou zeven jaar geleden zonder succes geprobeerd hebben
de werkzame substanties van de zuurzak na te maken en als eigen product op de markt te brengen. (2)
'Grootste bijwerking chemotherapie: Kanker'
In augustus 2012 schreven we dat Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat chemotherapie de
groei van kankertumoren juist versnelt. Pas recent werd dit nieuws door andere media in Nederland
opgepikt. 'Het is nu bewezen dat de belangrijkste bijwerking van chemotherapie kanker is,' aldus Natural
News, de grootste Amerikaanse alternatieve gezondheidswebsite. 'Kankercentra zouden daarom de
benaming 'gifcentra' moeten krijgen.'
Kankerindustrie houdt al jaren andere effectief medicijn tegen
Eerder dat jaar haalden wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit in het Canadese Edmonton het
nieuws met hun ontdekking dat er al jaren een veel effectiever medicijn bestaat tegen kanker, maar dat de
toepassing hiervan door de machtige farmaceutische industrie -en via de door hen gecontroleerde medische
autoriteiten- wordt geblokkeerd.
Het medicijn dichloroacetaat (DCA), dat wordt gebruikt bij bepaalde stofwisselingsziekten, heeft nauwelijks
bijwerkingen en is volgens de onderzoekers een veel goedkoper, veiliger en vooral effectiever medicijn
tegen kanker. Omdat de gevestigde kankerindustrie echter miljardenwinsten maakt met de bestaande
peperdure, maar veelal slecht werkende medicijnen en therapieën, wordt het gebruik van DCA tegen kanker
nog altijd tegengehouden, met over de hele wereld miljoenen onnodige sterfgevallen als gevolg.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) KOPP

Nieuwsbrief 189 – 30 november 2013 – pag. 3

'Rusland: Obama wil voor 2015 burgeroorlog in Egypte ontketenen'
'VS wil Egyptenaren elkaar laten vermoorden' - 'Obama stuurt aan op oorlog tussen Iran en Saudi Arabië,
waarna Moslim Broederschap aan de macht kan komen'
Egyptenaren laten hun steun voor generaal Alsisi, die zich verzet
tegen de Amerikaanse regering Obama, zien.
Volgens een nieuwsbericht op Egyoffline heeft Rusland een geheim
Amerikaanse document vrijgegeven waaruit blijkt dat de regering
Obama van plan is om nog voor 2015 een burgeroorlog in Egypte te
ontketenen, met als doel de militaire regering omver te werpen.
Obama wil hiermee wraak nemen vanwege het feit dat zijn
bondgenoot, de antisemitische Moslim Broederschap president
Mohamed Morsi, eerder dit jaar na massale volksprotesten door de militairen werd afgezet. Alhoewel het
bericht van Eman Nabih, auteur op Egyoffline, vooralsnog niet met een bron bevestigd kan worden, lijkt het
gezien het jarenlange beleid van Obama in het Midden Oosten, waarmee radicale moslimgroepen worden
gesteund en aan de macht worden geholpen, voldoende geloofwaardig.
'VS wil Egyptenaren elkaar laten vermoorden'
'Het Amerikaanse rapport dat door de Russen werd onthuld begon met de zin dat 'als de Egyptenaren geen
reden hebben elkaar te vermoorden, wij er een voor hen moeten vinden...'', schrijft Nabih. 'Ons belangrijkste
doel is om het Egyptische leger en het Egyptische volk nog voor 2015 tegen elkaar te laten vechten,'
vervolgt het rapport. 'Als de zaken in Egypte blijven zoals ze zijn, dan krijgen we een nieuwe Nasser in de
regio. Maar deze keer zal (generaal Abd Elfatah) Alsisi zelfs door de olierijke Golflanden worden gesteund,
wat bij zijn voorganger niet het geval was. Op politiek en economisch vlak zal dit niet in het belang van de
VS zijn.'
Golfstaten vrezen door Obama gesteunde Broederschap
Egyoffline geeft vervolgens een goede verklaring dat landen zoals Saudi Arabië de Egyptische militaire
regering met miljarden dollars steunen, en niet de wereldwijde verspreiding van de Moslim Broederschap.
Het Egyptische leger en generaal Alsisi zijn niet alleen in Egypte populair. In de Golfstaten en Tunesië zien
we toenemende bewondering voor Alsisi. In Tunis is men reeds begonnen te zoeken naar een eigen versie
van Alsisi...'
'Recent hebben de volken van de Golfstaten een toenemende bereidheid tot confrontatie laten zien, iets dat
in het verleden niet hun gewoonte was. Dit komt vanwege hun angst voor de dreiging van de Moslim
Broederschap, die zich nadat hun regime in Egypte werd afgezet op de Golfstaten begon te richten.'
De vraag waarom de Saudi's zowel Alsisi steunen in zijn strijd tegen de Broederschap, als de Broederschap
in zijn strijd tegen de Syrische president Bashar Assad. Het antwoord is dat de Saudi's Iran -en daarmee ook
Irans bondgenoot Assad- een nóg grotere bedreiging vinden.
Onthulling zeer pijnlijk voor Amerikanen
De Amerikanen onderzoeken thans hoe de Russen in het bezit van het geheime, 1736 pagina's tellende
document zijn gekomen. 'Dit rapport onthult veel zaken over de plannen van de VS, en is tevens een harde
slag in het gezicht van het Amerikaanse veiligheidssysteem, vooral omdat het zo kort nadat het werd
opgesteld werd onthuld.' vervolgt Nabih. 'De Russen kwamen op een zeer slecht moment met dit rapport,
precies nu de VS op alle niveaus duidelijke politieke nederlagen lijdt.'
Iran 'eerstegraads' strategische vijand
In het rapport zou tevens te lezen staan dat Iran een 'eerstegraads' strategische vijand van de VS is, en het
Iraanse leger een directe confrontatie met Saudi Arabië kan aangaan. Tegelijkertijd wordt gesproken van het
ontketenen van 'straatoorlogen' in Bahrein, Jemen en andere oostelijke Arabische landen.
Nogmaals: de authenticiteit van het rapport moet nog bevestigd worden, maar het zal voor iedereen duidelijk
zijn dat Obama de Moslim Broederschap als bondgenoot heeft gekozen, en de Saudi's het Egyptische leger.
Beiden steunen weliswaar de Broederschap in hun oorlog tegen Assad, maar om verschillende redenen.
Obama wil de Broederschap net als in Egypte ook in Syrië permanent aan de macht helpen, terwijl de
Saudi's hen enkel als instrument zien om de groeiende macht van Iran in te perken.
Complex End Game
Het aan de gang zijnde 'end game' in het Midden Oosten is veel complexer dan de meeste mensen
beseffen. Naast Israël zijn er drie moslimblokken die ieder zo hun eigen belangen hebben: de Shi'iten (Iran,
Irak, Syrië, Libanon, Hezbollah), de Golfstaten (Saudi Arabië, Bahrein, Qatar, etc.), en de Moslim
Broederschap, die de nationale grenzen wil opheffen en het Turks-Ottomaanse Rijk wil doen herleven, een
doel dat ook wordt nagestreefd door de Turkse premier Erdogan.
Obama wil oorlog tussen Iran en Saudi Arabië
In plaats van dat Obama de Golfstaten helpt Assad af te zetten, lijkt hij juist Iran te helpen. Dat lijkt onzinnig,
tenzij het juist zijn doel is een oorlog tussen Iran en Saudi Arabië te veroorzaken. Zo'n oorlog zal zowel Iran,
Syrië als Saudi Arabië ernstig verzwakken, waardoor de Moslim Broederschap, Obama's echte bondgenoot,
in het machtsvacuüm kan springen. (1)
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Ambassadeur VS dreigt Egypte met burgeroorlog
Al in juli dreigde de Amerikaanse ambassadeur Patterson generaal Alsisi dat als hij niet alle Moslim
Broederschapleden zou vrijlaten, de VS ervoor zou zorgen dat Egypte net als Syrië in een burgeroorlog zou
worden gestort. Het antwoord van de generaal: 'Noch u, noch uw land kan Egypte en zijn volk overwinnen.'
(2)
Xander - (1) Walid Shoebat / Egyoffline / Eman Nabih, (2) Gatestone

'Israël en Saudi Arabië werken samen aan plan voor aanval op Iran'
Ook Frankrijk, Verenigde Arabische Emiraten en Egypte sluiten
zich aan
Israëlische F-16's zouden inmiddels toestemming hebben om via
het luchtruim van Saudi Arabië naar Iran te vliegen.
Volgens de Britse Sunday Times werken de Israëlische Mossad en
Saudische officials samen aan een plan om Iran aan te vallen, als
beide landen vinden dat de deal die binnenkort met de islamitische
republiek wordt gesloten het nucleaire (wapen)programma van het
land niet voldoende inperkt. De Saudi's zouden 'woedend' zijn op
de Amerikaanse regering Obama, vanwege de grote concessies
die de VS aan Iran wil doen. Zowel in Jeruzalem als in Riyadh, normaal gesproken bepaald geen vrienden
van elkaar, zijn de regeringen buitengewoon ontevreden en bezorgd over het conceptplan dat de 5+1
machten onder leiding van de VS aan Iran hebben aangeboden. Volgens dat plan mag Iran alle 'hardware'
behouden die nodig is om kernwapens te produceren, en hoeft het land een deel van het omstreden
nucleaire programma enkel te bevriezen.
Volgens de Times hebben de Israëliërs inmiddels toestemming gekregen om het Saudische luchtruim te
gebruiken voor een eventuele militaire aanval op Iran. Daarnaast zou Saudi Arabië drones,
reddingshelikopters en tankvliegtuigen ter beschikking willen stellen.
'Saudi's woedend'
'Zodra de Genese overeenkomst is getekend, zal de militaire optie terug op tafel zijn,' aldus de bron. 'De
Saudi's zijn woedend, en zijn bereid Israël alle hulp te geven die het nodig heeft.'
Premier Netanyahu zei gisteren in een interview met de Franse krant Le Figaro dat er een 'gelijkgestemde
gezindheid' is tussen Israël en de 'leidinggevende landen in de Arabische wereld' aangaande de kwestie
Iran. 'In de moderne tijd is dit één van de weinige gevallen, zo niet de eerste, die ik me kan herinneren.'
'Nucleair kruitvat'
'We vinden allemaal dat het Iran niet moet worden toegestaan de capaciteiten te hebben om kernwapens te
bouwen,' vervolgde Netanyahu. 'We vinden allemaal dat de internationale gemeenschap een hardere
opstelling moet innemen. We vinden allemaal dat als Iran kernwapens krijgt, dit tot een nucleaire
wapenwedloop in het Midden Oosten kan leiden, waardoor de regio een nucleair kruitvat wordt.'
Een Iran met kernwapens is volgens de Israëlische premier de meest gevaarlijke ontwikkeling sinds het
midden van de 20e eeuw. 'Er staat onvoorstelbaar veel op het spel,' benadrukte hij. 'Als Israël en de
Arabieren het met elkaar eens zijn, zou de wereld op moeten letten.'
'Wij wonen hier. Wij weten het nodige over deze regio. Wij weten heel veel over Iran en hun plannen. Het is
de moeite waard om aandacht te schenken aan wat wij zeggen.'
Front Frankrijk-Israël-Arabische landen
De Franse president Francois Hollande is vandaag in Israël voor overleg met Netanyahu over de ontstane
situatie. Over het algemeen wordt aangenomen dat de Fransen vorig weekend hun veto over de deal met
Iran hebben uitgesproken. Dat heeft vermoedelijk te maken met de traditioneel goede banden tussen
Frankrijk, Saudi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. (1)
Eerder deze week stuurde Israël een vertrouwelijk document naar het Witte Huis, waarin Obama erop werd
gewezen dat zijn strategie de Iraanse bom juist sneller dichterbij brengt. Grootste geschilpunt is de
'bevriezing' van de uraniumverrijking. In het Amerikaanse voorstel mag Iran alle centrifuges behouden,
waardoor het land deze op ieder moment weer kan aanzetten, waarna het slechts enkele weken duurt
voordat er kernwapens kunnen worden geproduceerd (2).
Er lijkt dus een breed front, bestaande uit Frankrijk, Saudi Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Israël
en ook Egypte te ontstaan tegen het Amerikaanse voorstel. Daar waar Obama een militaire aanval definitief
in de prullenbak lijkt te hebben gegooid, lijkt die wat betreft het Franse-Israëlische-Arabische blok juist om
die reden een reële optie geworden. (3)
Xander - (1) Jerusalem Post, (2) DEBKA, (3) DEBKA
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Centrale Banken overwegen spaarders rente te laten betalen in cashloos systeem
Zweden dwingt gepensioneerden contant geld op te geven - Duitse SPD wil dat mensen al hun geld op de
bank zetten
Met dit soort advertenties worden consumenten in een digitaal
slavensysteem gelokt, waarin al hun geld totaal zal worden
gecontroleerd door dezelfde financiële partijen die de huidige crisis
hebben veroorzaakt, en die met miljarden belastinggeld overeind
worden gehouden.
Het extreem lage rentebeleid van de Centrale Banken is mislukt.
Omdat het maar niet wil lukken de economie aan te zwengelen,
wordt overwogen om de rente tot onder nul te laten zakken. Dat
betekent dat mensen met spaargeld voortaan rente moeten
betalen, in plaats van dat ze rente ontvangen. Met deze drastische
stap moet de consumptie en daarmee de economie worden gestimuleerd. Bovendien werkt deze maatregel
alleen als contant geld is afgeschaft, iets waar het Internationale Monetaire Fonds (IMF) al jaren naar
toewerkt.
Elektronische betaalmaatschappij
De eerste landen beginnen inmiddels voorbereidingen te treffen voor het omschakelen naar een volledige
elektronische betaalmaatschappij. Larry Summers, topadviseur van de Amerikaanse president Obama, heeft
aangekondigd dat inderdaad wordt overwogen de rente tot onder nul te laten zakken. Reden: het bijdrukken
van massale hoeveelheden nieuwe dollars heeft niet gefunctioneerd.
'Stelt u zich een situatie voor waarbij alle rentes duidelijk onder nul zijn gedaald,' legde Summers uit. 'Het
conventionele macro-economische denken stelt ons voor een zeer ernstig probleem. We kunnen ons
weliswaar allemaal voorstellen dat de rente voor staatsobligaties voor altijd op een zeer laag niveau kan
worden gehouden. Het is echter veel moeilijk om buitengewone maatregelen permanent te nemen, maar het
basisprobleem blijft voor altijd bestaan.'
Negatieve rente alleen zonder contant geld mogelijk
Volgens Summers dreigt de geldvermeerdering zijn doel, namelijk het creëren van groei en arbeidsplaatsen,
te missen. Business Insider schrijft dat de Federal Reserve de rente niet tot onder nul kan laten zakken,
omdat de mensen hun geld dan gaan oppotten, in plaats van het op de bank te zetten. Het magazine komt
gelijk met de oplossing:
'Wij zouden ons in de richting van een cashloze samenleving kunnen ontwikkelen, waarbij het geld alleen
nog elektronisch bestaat. Daardoor wordt het onmogelijk geld buiten een bank op te potten. De Centrale
Bank zou dan de rente onder nul kunnen duwen, waardoor de mensen worden aangespoord meer geld uit te
geven.'
Met andere woorden: pas als contant geld volledig wordt afgeschaft, kunnen spaarders worden belast met
een soort strafbelasting. Al in 2004 stelde het IMF dat de Centrale Banken niet overbodig worden in zo'n
cashloos systeem, en dat de controle op de geldstromen alleen maar efficiënter zou worden.
Cashloos volop in ontwikkeling
Onlangs berichtten we dat de regering in Israël serieus overweegt om als eerste land ter wereld contant geld
af te schaffen. In Zweden worden gepensioneerden inmiddels gedwongen hun contant geld op te geven. De
sociaaldemocratische SPD bij onze Oosterburen wil dat de Duitsers al hun contant geld naar de bank
brengen. Cashloze (uit)betaalsystemen zijn volop in ontwikkeling. Zo kunnen werknemers via de nieuwste
versie van Google Wallet hun loon via hun smartphone krijgen uitbetaald. De miljardair Richard Branson
(Virgin) investeert in Cinkle, waarmee mensen elkaar via hun mobieltje kunnen betalen.
Om de bevolking rijp te maken voor een leven zonder cash geld, worden allerlei onderzoeken gepubliceerd
waarin uitsluitend de voordelen worden aangeprezen. Zo concludeerde de Tufts Universiteit dat de VS nu
jaarlijks $ 200 miljard misloopt aan belastinginkomsten en creditcardkosten. Het bekende McKinsey stelde
dat iedere Duitser jaarlijks € 200 kwijt is aan het betalen met contant geld. De Steinbeis Universiteit
berekende dat de Duitsers jaarlijks tot € 35 miljard kunnen uitsparen als contant geld wordt uitgebannen.
Groot wantrouwen
Hierbij wordt 'vergeten' dat geld vooral gebaseerd is op vertrouwen. Gezien de massale manipulaties, fraude
en bedrog door de financiële wereld is het zowel logisch als verstandig als mensen een groot wantrouwen
koesteren tegen een betaalsysteem waar juist de grote financiële spelers totale controle over krijgen.
Gedragswetenschapper Dan Ariely schrijft in Wired magazine dat een cashloos systeem het nog
eenvoudiger maakt om te bedriegen en ethische grenzen te overschrijden, omdat geld louter nog uit digitale
getalletjes op een computermonitor zal bestaan. 'We bevinden ons op een weg naar een situatie, waarin het
voor mensen veel, veel makkelijk wordt hun oneerlijkheid rationeel te rechtvaardigen,' vreest Ariely.
Nationale regeringen omzeild
Bovendien kunnen de Centrale Banken in een cashloos systeem eenvoudig de nationale regeringen, die nu
nog bezwaren hebben tegen bijvoorbeeld een gedwongen bijdrage van iedereen om de banken te redden,
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omzeilen. Als al het geld elektronisch is gemaakt, hoeven de banken slechts nog op een knop te drukken om
een massale dwangafschrijving te realiseren. Als de rente dan ook nog eens negatief is, heeft de burger
geen andere keus dan zijn geld zo snel mogelijk uit te geven.
'Stop geld voor maandelijkse uitgaven in envelop'
Dave Ramsey, adviseur persoonlijke financiën, komt met een totaal ander voorstel: u zou uw geld voor de
vaste maandelijkse uitgaven in een envelop moeten stoppen, en enkel dat geld uitgeven, zodat u niet over
uw budget kan heengaan. Tevens wordt hiermee voorkomen dat de banken op zeker moment besluiten om
een gedwongen bijdrage van uw rekening af te schrijven, zonder dat u daar iets tegen kunt beginnen.
Zo gaat persoonlijke discipline hand in hand met burgerlijke ongehoorzaamheid, als protest tegen het
huidige systeem, waarin banken en bankmanagers -die door hun eigen risicovolle speculaties in de
problemen zijn gekomen- met miljarden belastinggeld de hand boven het hoofd wordt gehouden, terwijl de
samenleving daar enorm voor moet bezuinigen. Op deze wijze kan de gewone man massaal laten weten dat
hij zich niet wil laten knechten in een dergelijk afschrikwekkend digitaal slavensysteem.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Eindelijk een dagvaarding voor een bank wegens geld uitlenen dat niet bestaat!
Ronald Hendrickx 19/11/2013
Eindelijk is er een rechtszaak op komst die de duistere praktijken
van bankiers die geld creëren uit het niets moet blootleggen.Laat u
niet afschrikken door de lengte van deze dagvaarding met
toelichtingen en meer. Hij is voor de gemiddeld ontwikkelde mens
redelijk tot goed te lezen en feitelijk een absolute ‘must’ voor
iedereen omdat we allemaal met deze, door de politiek gesteunde,
criminele bankierspraktijken te maken hebben, en voorál diegenen
die een lening zijn aangegaan.
Hoe meer mensen een inzicht krijgen hoe verderfelijk het bancaire
systeem in elkaar steekt hoe moeilijker het voor bankiers en politici wordt om dit systeem in de toekomst te
kunnen blijven handhaven. Zij functioneren louter en alléén door de onwetendheid van de mens en doen er
alles aan om dit zo te houden.
Dit is een conceptdagvaarding die nog (verder) gemodificeerd zal worden. De definitieve versie daarvan, zal
een dezer dagen zichtbaar zijn op deFacebook.comvanPaul Van de Waarsenburg.
Bekijk de dagvaarding op Gewoon-Nieuws >>

Hoofdofficier Justitie Berlijn: 80% geweldsmisdrijven gepleegd door migranten
'Jonge Arabische migranten verachten ons land' - Bijna alle
slachtoffers autochtone Duitsers
In Berlijn beginnen de autoriteiten eindelijk toe te geven dat het
leeuwendeel van het geweld wordt gepleegd door Arabische en
Turkse migrantenjongeren, en dat hun cultuur daar één van de
belangrijkste oorzaken van is.
Rudolf Hausmann, hoofdofficier van Justitie in Berlijn, heeft in een
interview met Focus erkend wat iedere gewone Europeaan al lang
weet, namelijk dat 80% van alle geweldsmisdrijven wordt gepleegd
door migranten. Meer dan de helft van het aantal veelplegers van
zware misdrijven (43%) heeft een Arabische achtergrond. 32% komt uit Turkije. Volgens Hausmann is de
totaal andere (islamitische) cultuur de belangrijkste oorzaak dat migranten het leeuwendeel van de zware
misdrijven voor hun rekening nemen.
De Berlijnse justitie heeft 520 veelplegers geregistreerd. Eén van de ergsten van hen, de 23 jarige, uit
Libanon afkomstige Yehya el-Ahmad, werd in oktober opnieuw gearresteerd vanwege diverse geplande
roofovervallen. '80% van de veelplegers in Berlijn hebben een migrantenachtergrond,' aldus Hausmann. 'De
meesten van hen, 42%, zijn van Arabische afkomst, 32% komt uit Turkije.' Hij haast zich eraan toe te
voegen, dat de grote meerderheid van hen 'wel goed geïntegreerd' is.
Daders Arabieren of Turken, slachtoffers Duitsers
Desondanks is het een onmiskenbaar feit dat Arabische en Turkse jongeren het leeuwendeel van de zware
geweldsmisdrijven plegen, en bijna alle slachtoffers autochtone Duitsers zijn. Hausmann legt uit dat dit komt
vanwege de 'archaïsche' (islamitische) opvoeding die de meeste migrantenjongeren krijgen, waarin de

Nieuwsbrief 189 – 30 november 2013 – pag. 7

jongens alles mogen -inclusief het plegen van lijfelijk geweld-, maar hun zussen helemaal niets. 'De ouders
vinden het goed dat de jongens niet naar school gaan en zich met hun vuisten door het leven slaan. Dat is
een enorm probleem.'
Geweld, roofovervallen, smokkel, afpersing, drugshandel
Behalve geweld en roofovervallen zijn de migrantenjongeren ook vaak betrokken bij smokkel, afpersing en
de drugshandel. Hausmann pleit er dan ook voor dat de autoriteiten de macht krijgen om vroeg in te grijpen
in buitenlandse gezinnen, als blijkt dat zij hun kinderen niet goed opvoeden. Als de ouders niet willen
meewerken, dan moeten de kinderen in het uiterste geval uit huis worden geplaatst, vindt hij.
'Niet in goede wil van daders blijven geloven'
De hoofdofficier denkt dat de bestaande wetten het mogelijk maken om de situatie te veranderen, maar dan
'moet de staat niet te lang toekijken en niets ondernemen, want dan zal de staat het verwijt moeten
accepteren dat ze door nalatigheid zelf de criminaliteit produceert. Dat kan niemand willen.'
Rechters, officieren van justitie en politieagenten moeten dan ook 'consequent' optreden, en niet enkel in de
'goede wil' van de daders blijven geloven, vindt Hausmann. Als het nodig is, dan moet niet worden geaarzeld
de daders naar een (jeugd)gevangenis te sturen.
'Velen niet bereid Westerse wetten te accepteren'
De oorzaak van het overmatige gewelddadige gedrag van migrantenjongeren is in zijn ogen gelegen in een
mengeling van puberale neigingen, een coole 'gangsterhouding', en een levensvisie die 'weinig van doen
heeft met de Westerse waarden. Velen van hen zijn niet bereid onze wetten te accepteren. Dat is een
paradox: aan de ene kant buiten ze de voordelen die ze hier kunnen krijgen zeer grootscheeps uit. Aan de
andere kant verachten ze ons land.'
'Duitse hoer' en 'stinkende varkensvleesvreter'
Toch ziet hij op 'individuele uitzonderingen' na geen trend waarin Arabische en Turkse jongeren steeds
vijandiger tegen de Duitse cultuur worden. Focus: 'En hoe zit het dan met de jongemannen die (op school)
meisjes als 'Duitse hoer' of 'stinkende varkensvleesvreter' uitmaken?' Hausmann: 'Dat mag niet worden
getolereerd... De strafvervolgingautoriteiten moeten hier onmiddellijk van op de hoogte worden gesteld,
zodat ze kunnen ingrijpen. Met enkel pedagogische middelen kan weinig worden gedaan.'
'Ze willen zich verheffen en macht uitoefenen'
In de afgelopen tijd hebben enkele brutale en zeer gewelddadige roofovervallen door migranten de Berlijners
erg onrustig gemaakt. Toch zijn de jonge criminelen niet gewelddadiger geworden, zegt Hausmann. Het
enige dat is veranderd is dat ze hun geweld 'verpakken' in een roofoverval, bijvoorbeeld door iemands
iPhone af te pakken. 'Maar het gaat enkel symbolisch om het mobieltje. Ze willen zich boven iemand
verheffen en macht uitoefenen,' legt de hoofdofficier uit, daarbij wijzend op een geruchtmakend geval waarin
de allochtone daders hun slachtoffer in elkaar trapten nádat ze het mobieltje hadden afgepakt.
Geweld concentreert zich in migrantenwijken
Hausmann erkent dat het geweld zich vooral concentreert in de migrantenwijken Neukölln, Wedding en
Kreuzberg, en in iets mindere mate in Spandau en Marzah-Hellersorf. Het is volgens hem niet zo dat de
jeugdige migranten er de macht hebben overgenomen, al gedragen ze zich vaak wel zo. 'Want op die
manier krijgen ze aandacht, erkenning en roem. Maar in deze ontwikkelingen mogen we ons nooit berusten,
nergens.'
Het hardere optreden begint zijn uitwerking te krijgen, stelt hij. Zo zou de grote golf roofovervallen van de
afgelopen jaren zijn ingedamd. 'We wachten niet meer tot een dader tien woningen heeft opengebroken,
maar grijpen in zodra er een nieuwe golf dreigt. Kandidaten die zich bijzonder gevaarlijk gedragen, halen we
vroegtijdig van de straat.'
'Aarzelende staat bevordert criminaliteit'
De staat moet niet aarzelen, want als de jongeren dat bespeuren, 'bevordert dat hun criminele carrière. Hoe
sneller wij reageren en hoe onverbiddelijker wij eisen dat iemand zich voor zijn misdragingen moet
verantwoorden, des te succesvoller is ons werk.' Sinds de moord op de Berlijnse jeugdrechter Kirsten Heisig
in 2010 worden jeugdige misdadigers na uiterlijk 3 tot 6 weken berecht. Ook doet men meer aan preventie
op scholen, waarbij geprobeerd wordt de jeugdigen empathie voor hun slachtoffers aan te leren.
'Carrière' begint met terroriseren medescholieren
Omdat sommige daders nog maar 10 jaar zijn als ze hun eerste roofoverval plegen en daarom nog niet
onder het strafrecht vallen, probeert men op deze wijze tijdig te voorkomen dat migrantenkinderen, die
meestal beginnen 'met het terroriseren van hun medescholieren en het bedreigen en zelfs slaan van leraren',
op het criminele pad terecht komen. (1)
Xander - (1) Focus
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Oprah Winfrey: Racisten zijn blank en moeten allemaal sterven
Oprah Winfrey was slim genoeg om niet rechtstreeks te zeggen dat
alleen blanken racisten zijn, maar haar uitspraken kwamen daar
wel duidelijk op neer.
Oprah Winfrey, nog altijd één van de rijkste en invloedrijkste
vrouwen ter wereld, heeft opnieuw keihard uitgehaald naar alle
tegenstanders van president Obama, die ze van meet af aan
passioneel heeft gesteund. In een interview met BBC Friday wond
ze er geen doekjes om: Obama is volgens haar het slachtoffer van racisme, en racisten, dat zijn in haar
ogen vooral blanken. En die moeten volgens haar allemaal sterven om het racisme te doen verdwijnen.
Winfrey gaf toe dat 'we niet met dezelfde vorm van terrorisme tegen zwarten' te maken hebben als vroeger,
en dat de situatie voor hen 'beter' is geworden. Toch zijn er nog steeds plekken op de wereld waar 'mensen
vanwege hun zwarte huid worden geterroriseerd. Ik zeg dus dat het probleem niet is opgelost.'
'Probleem opgelost 'als alle blanke racisten sterven
'Natuurlijk is het probleem niet opgelost,' vervolgde ze. 'Zolang mensen op de kleur van hun huid worden
beoordeeld, is het probleem niet opgelost.' Daarna trok ze de vergelijking tussen de voormalige apartheid in
Zuid Afrika, en de situatie van de zwarten in het zuidelijke deel van de VS. 'Er zijn nog altijd hele generaties,
vooral ouderen, die geboren en getogen zijn in vooroordelen en racisme. Zij moeten gewoon sterven.'
Alhoewel ze het niet rechtstreeks zegt, is het overduidelijk dat Winfrey hier doelt op de blanke bevolking in
de zuidelijke staten. Noel Sheppard, redacteur bij NewsBusters, wees erop dat Winfrey drie maanden
geleden beweerde dat racisme een grote rol speelde bij de vrijspraak van George Zimmerman, die uit
zelfverdediging een jonge zwarte crimineel had gedood. De 30 jarige Zimmerman is zelf een hispanic.
Winfrey is zélf racistisch
'Het is ronduit absurd te suggereren dat racisme wordt veroorzaakt door oude blanke mensen, terwijl
racisme en religieuze vooroordelen in alle generaties en etnische groepen zijn te vinden,' aldus Sheppard.
'Maar Winfrey en anderen willen dat niet zien, want zijn hebben een andere agenda.'
Winfrey zei er dagelijks mee te zitten dat president Obama zonder respect wordt behandeld. 'Toen die
senator schreeuwde 'u bent een leugenaar!', herinnert u zich dat? Ja, ik denk dat hij in veel gevallen zonder
respect wordt behandeld omdat hij een Afrikaanse Amerikaan is.'
De (voormalige) talkshowster negeert gemakshalve dat zij openlijk campagne voerde voor Obama, enkel en
alleen omdat hij een Afrikaanse Amerikaan is. Obama, een nobody waar vrijwel nooit iemand van had
gehoord, had in 2008 nooit Hillary Clinton kunnen verslaan als hij een blanke was geweest. Dat ook dit
racisme is, blijkt keer op keer uit onderzoeken en peilingen, die laten zien dat 80% tot 90% van de zwarte
bevolking in de VS automatisch op Obama stemt, enkel omdat hij 'een van hen' is. (1)
Zwart geweld tegen blanken genegeerd
Winfrey gooit extra olie op het vuur, dat doelbewust door Obama werd aangestoken en dat steeds meer
verdeeldheid, haat en geweld onder de Amerikaanse bevolking veroorzaakt. Zo weigeren de door het Witte
Huis gecontroleerde reguliere media nog altijd te berichten over de enorme golf geweld van zwarte bendes
tegen blanken.
In de regio Chicago vielen onlangs zwarte volksmenigten, zogenaamde 'mobs', drie sportzaken binnen, en
roofden deze compleet leeg. Een agent uit Chicago noemde het vooral 'schokkend' dat de Amerikaanse
media dit soort grof geweld van zwarten nog steeds negeren. 'Dit klinkt ongelooflijk, maar niet voor degenen
die weten hoe enorm het geweld van zwarte mobs en zwarte misdaden tegen blanken in deze stad zijn.'
'Vragen naar ras is racistisch'
In oktober werden in Obama's veronderstelde 'hometown' twee tienermeisjes van 15 en 16 jaar oud
gedrogeerd en verkracht door een bende zwarte jongens, waar er inmiddels 9 van zijn gearresteerd. Net als
in Nederland en de EU mogen de media het ras van de daders niet vermelden, als deze niet blank zijn.
Volgens critici is dit om te voorkomen dat de bevolking in de gaten krijgt dat niet-blanken bijna overal een
onevenredig groot aandeel in vrijwel alle soorten misdaden hebben. Uit de officiële statistieken van het
ministerie van Justitie en de FBI blijkt namelijk dat zwarten 39 x vaker betrokken zijn bij geweldsmisdaden
tegen blanken dan andersom, en 136 x vaker roofovervallen plegen.
Volgens Steve Chapman van de Chicago Tribune zijn er echter goede redenen om het ras van misdadigers
niet te vermelden. Hij speelde de bal zelfs terug door te suggereren dat iedereen die het ras van de daders
wil weten, een racist is. Wel, dat geldt dan klaarblijkelijk alleen voor blanken, en als niet-blanken de daders
zijn. (2)
Xander - (1) NewsBusters, (2) World Net Daily
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Zwarte leider bekritiseert Oprah Winfreys 'verwoestende en racistische boodschap'
Gestoord VS: Scholen veranderen naam 'kerstboom' in 'feestboom' en 'Merry Christmas' in 'Happy Holidays'Boterham met pindakaas racistisch - Muziekband verboden kerstliedjes te spelen
De 'change' waar Obama en Winfrey in 2008 voor gingen, heeft
geleid tot een diep verdeelde Amerikaanse samenleving, en een
schrikbarende golf van zwart racistisch geweld tegen blanken.
Afgelopen zondag haalden we één van Obama's grootste en
trouwste fans, Oprah Winfrey, aan, die tijdens een interview met de
BBC impliceerde dat alleen blanken racisten zijn, en dat zij wat
haar betreft allemaal moeten sterven. Niet alleen blanken
reageerden verontwaardigd op haar haatzaaiende opmerkingen.
Dominee Jesse Lee Peterson, een gezaghebbende leider binnen de zwarte Amerikaanse gemeenschap,
verklaarde dat Winfrey 'een verwoestende en racistische boodschap aan de zwarte jeugd' heeft afgegeven.
'Ik roep Oprah op om haar beweringen te onderbouwen, en bewijs te geven dat zwarten worden
geterroriseerd door blanken. Dat kan ze niet, want dit gebeurt niet,' aldus Peterson. 'Integendeel, het is zwart
tuig dat venijnig blanken aanvalt en misdaden tegen hen pleegt. In Chicago (Oprahs en Obama's
'hometown') vermoorden zwarte misdadigers ook andere zwarten. Vorig jaar waren daar 500 zwarten-tegenzwarten moorden. Wanneer heeft Oprah het over het zwarte racisme en terreur?' (1)
De VS na Obama's 'change'
De Verenigde Staten vervallen de afgelopen paar jaar in razendsnel tempo tot een land waarin werkelijk
alles op zijn kop wordt gezet, aloude normen en waarden worden vernietigd, en eens ondenkbare en bizarre
zaken het nieuwe 'normaal' worden. Naast ernstiger zaken zoals de zwarte geweldsgolf tegen blanken, lezen
we inmiddels ook dat het eten van een boterham met pindakaas en jam op een school in Portland inmiddels
'racistisch' blijkt te zijn, en in South Carolina een muziekband niet langer christelijke kerstliedjes mag spelen,
omdat deze aan... tja, het christelijke kerstfeest doen denken.
Boterham met pindakaas racistisch?
Volgens Harvey Scott, directeur van een openbare school in Portland, zou het eten van een boterham met
pindakaas of pindakaas met jam discriminerend kunnen zijn voor scholieren uit andere culturen, die geen
brood eten. Daarom startte de school dit jaar met een intensieve training van het personeel, om hen bewust
te maken van hun 'blanke privileges', zodat hun houding verandert en 'studenten uit minderheidsgroepen met name die met een bruine en donkere huid- beter gaan presteren'. (2)
Kerstliedjes, kerstboom en kerstwens 'te christelijk'
In South Carolina liet de dirigent van een muziekband zijn studenten liedjes uitkiezen, die zouden worden
gespeeld tijdens het aanstaande 'Winter Concert'. Toen zij met onder andere de christelijke deuntjes 'Joy to
the World' en 'O Come All Ye Faithful' op de proppen kwamen, werd daar echter een streep doorgezet,
omdat deze teveel aan het christelijke karakter van kerst zouden doen denken. Op andere scholen mag om
dezelfde reden de traditionele kerstboom geen 'kerstboom' meer worden genoemd, maar 'feestboom', en
werd de wens 'Merry Christmas' verboden en vervangen door 'Happy Holidays'. (3)
Oorlog tegen christendom en conservatieven
De oorlog die de regering Obama voert tegen zo'n beetje alles wat christelijk, conservatief en blank is, kan
zelfs door de grootste Obamafans niet langer worden ontkend, zeker niet nadat een oud studiegenoot van
de president, Wayne Allyn Root, onlangs een boekje opendeed over de anti-Amerikaanse en anti-christelijke
ideologieën die hen aan de Columbia Universiteit werden geleerd. (zie link onderaan)
De afgelopen jaren hebben we een groot aantal voorbeelden gegeven waaruit keer op keer bleek dat Barack
Hussein Obama, de eerste -heimelijke- moslimpresident van Amerika -denk aan zijn ring met de inscriptie 'Er
is geen god dan Allah', zijn uitspraak 'mijn moslimgeloof' tijdens een tv-interview in 2008 en het christelijke
kruis dat hij tijdens een toespraak met een zwart doek liet bedekken-, actief toewerkt naar de vernietiging en
uitbanning van het christendom, niet alleen in de VS, maar door zijn steun aan radicale islamisten zoals de
Moslim Broederschap -waar hij volgens een Egyptische krant zelf lid van is-, ook in de rest van de wereld.
Wereldwijd socialistisch controlesysteem
Dit is niet enkel het streven van de Amerikaanse president, maar van alle radicaal linkse globalistische
'Nieuwe Wereld Orde' organisaties zoals de VN, de EU, het IMF, de Wereld Bank, Greenpeace, Friends of
the Earth, et cetera. Zou de recente aanval op het 'afwijkende' Nederlandse Sinterklaasfeest eveneens
onder dit streven naar een wereldwijd socialistisch controlesysteem kunnen vallen, waarin alle volken en
culturen op alle vlakken gedwongen 'gelijk' worden gesteld, de welvaart wordt herverdeeld, en er een
permanent einde wordt gemaakt aan de rijkdom en macht van de Westerse 'blanke' landen?
Blanken moeten zich neerleggen bij hun eigen ondergang
Naast het Global Warming sprookje zijn beschuldigingen van 'racisme' en 'discriminatie' de belangrijkste
wapenen van de machtselite om de blanke bevolking een schuldgevoel aan te praten, en hen uiteindelijk
zover te krijgen zich bij hun eigen ondergang neer te leggen.
Xander - (1) World Net Daily, (2) Infowars, (3) World Net Daily
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Generaal: VS in grootste gevaar sinds 1939
Obama begint met eenzijdige kernontwapening - EMPact conferentie Washington: VS weerloos tegen
Iraanse EMP-aanval - Netanyahu belooft de wereld dat Israël niet zal toestaan dat Iran kernwapens krijgt
De VS is weerloos tegen een EMP-aanval, waardoor in een zeer
groot gebied alle elektriciteit permanent wordt uitgeschakeld.
Militair analist luitenant-generaal Thomas G. McInerney
waarschuwde eerder deze week dat de Verenigde Staten in het
grootste gevaar sinds 1939, pal voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog, verkeren, maar dat het algemene publiek zich dit
niet realiseert. McInerney deed zijn uitspraken vlak na de EMPact
Conferentie in Washington, waar werd geconstateerd dat de VS
niet voorbereid is op een EMP-aanval van bijvoorbeeld Iran.
De groeiende invloed van Rusland en Iran, gekoppeld aan de
steeds zwakker wordende Amerikaanse aanwezigheid in het Midden Oosten, heeft volgens de generaal voor
de huidige kritieke situatie gezorgd. Hij riep de wereld op wakker te worden voor de Iraanse nucleaire
dreiging, zeker als de Islamitische Republiek na de gesprekken in Genève de vrije hand krijgt om alle
hardware die nodig is om een kernbom te bouwen, te behouden.
'Egypte in de armen van Rusland gedreven'
McInerney onderstreepte dat Egypte, al geruime tijd bondgenoot van de VS, dankzij Obama's beleid in de
armen van Rusland wordt gedreven. Afgelopen woensdag bleek dat Egypte voor $ 4 miljard wapens krijgt
geleverd uit Rusland. De Egyptische legerleiding keert zich naar Moskou, omdat de regering Obama de
extremistische Moslim Broederschap blijft steunen. Volgens de generaal is Egypte van cruciaal belang voor
het Midden Oosten, met name door het vredesverdrag met Israël, en het uiterst strategische Suezkanaal dat
door het land loopt. 'Voor het eerst valt een Arabisch land openlijk de Moslim Broederschap, radicale
islamisten, aan. Wij zouden generaal (Abdel) Alsisi moeten steunen, maar doen dat niet. Hij is extreem
belangrijk,' aldus McInerney. Obama heeft in zijn ogen de 'hegemonie' van Rusland, Iran en ook de Syrische
president Assad in de regio juist versterkt. 'We hebben dus een zeer gevaarlijke situatie in de wereld. Deze
regering gaat zich daarbij neerleggen door de sancties tegen Iran weg te halen. We zouden die juist moeten
verdubbelen, want dat is het enige dat werkt.'
Obama begint eenzijdige nucleaire ontwapening
'Tenslotte ontwapenen we eenzijdig het Amerikaanse leger, wat erg gevaarlijk is. Al deze zaken gebeuren op
een zeer hachelijk moment in onze geschiedenis,' besloot hij. (1) De generaal doelde onder andere op het
besluit van Obama om -tegen zijn eerdere beloften in- een complete eenheid van 50 ICBM
(interncontinentale ballistische raketten) op te doeken, en de raketsilo's te vernietigen. Dit wordt niet eens
vereist in het START-kernwapenverminderingsverdrag met Rusland. Terwijl Rusland en China hun
kernwapens in snel tempo uitbreiden en moderniseren, breekt Obama de nucleaire afschrikking van de VS
stap voor stap af. Zo wordt het aantal raketten de komende jaren verminderd tot slechts 420, 30 onder de
minimale START-grens. Naast Republikeinse hebben ook diverse Democratische politici gezegd zich grote
zorgen te maken over Obama's plannen, omdat hiermee de nucleaire afschrikking van Amerika fors wordt
aangetast, en er een gevaarlijk onevenwichtige machtsbalans op de wereld ontstaat.
VS weerloos tegen Iraanse EMP-aanval
Op de EMPact conferentie in Washington werd erop gewezen dat Iran al jaren oproept tot de vernietiging
van Amerika en Israël. Ook recent werden nog massaal 'death to America' slogans gescandeerd, na onder
andere een toespraak van opperleider Ayatollah Khamenei. 'De mogelijkheden en tijd voor diplomatie zijn
uitgeput,' vond Henry Schwartz, oprichter van EMPact. 'De VS moet militair optreden om te voorkomen dat
Iran een existentiële nucleaire bedreiging voor Amerika wordt.' Groot gevaar is de mogelijkheid van Iran om
vanaf een vrachtschip bij de VS één raket met een kernbom op grote hoogte te laten ontploffen, waardoor
een Electro Magnetisch Puls de elektriciteit in een groot deel van de VS permanent kan uitschakelen.
'Daar hebben wij geen raketafweer en ook geen waarschuwingssystemen voor,' waarschuwde Frank
Gaffney, president van het Center for Security Policy in Washington. Hij onderstreepte de realiteit van dit
gevaar door te wijzen op een Noord Koreaans schip, dat in juli in het Panamakanaal werd onderschept, en
dat twee luchtdoelraketten aan boord bleek te hebben.
Netanyahu belooft dat Iran geen kernwapens krijgt
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu herhaalde deze week dat zijn land niet zal toestaan dat Iran
kernwapens krijgt. 'Dat beloof ik u,' zei hij. 'De Iraniërs ontkennen ons verleden en herhalen hun doel om ons
van de kaart te vegen. Dat doet mij denken aan de duistere regimes in het verleden, die zich eerst tegen ons
keerden, en daarna tegen de hele mensheid.' Netanyahu waarschuwde de wereld niet in de Iraanse
misleiding te trappen. 'Ze gebruiken propaganda, maken een propagandafilm met een pianomuziekje, waarin
de minister van Buitenlandse Zaken praat over vrede. Dat is niet het echte Iran. Het echte Iran is wat de
leider, Khamenei, gisteren zei. Hij noemde de Joden 'woeste honden' en zei dat wij niet menselijk zijn. Het
publiek reageerde met 'dood aan Amerika!' en 'dood aan Israël! Klinkt dat niet bekend? Dat is het echte Iran!'
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Zoals we de afgelopen weken eerder berichtten, werkt Israël achter de schermen samen met Saudi Arabië
en andere Arabische leiders aan een plan om Iran aan te vallen, als blijkt dat president Obama inderdaad
akkoord gaat met een deal waarin de islamitische theocraten in Teheran alle middelen om kernbommen te
bouwen mogen behouden.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Washington Free Beacon, (3) Arutz 7, (4) Arutz 7

Prikbord nr.371 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Boven de wet?
De advocaat van de voormalige gedeputeerde Hooijmaaijers (VVD) ziet voor politici een andere
strafrechterlijke werkelijkheid dan voor de rest van de samenleving. Nu worden er in dit land al
uitzonderingen gemaakt voor leden van het Koningshuis, rechters, bankiers, artsen en oorlogsmisdadigers,
maar voor politici en bestuurders die zelf wetten maken dan wel moeten uitvoeren, kan dit niet gelden!
Overigens maakt de advocaatkeuze van Hooijmaaijers nog eens duidelijk dat deze rotte appel veel eerder
uit de VVD-mand had moeten vallen.
De staat als sponsor
Zolang allerlei dubieuze sponsoractiviteiten zoals wielerploegen, voetbalclubs, buitenlandse culturele of
economische ‘missies’, bijdragen aan goede doelen en kerkgenootschappen, het Peter Stuyvesant-bal,
stichtingen etc. nog (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn van de belastingen dan wel van de af te dragen
successierechten, zijn het in feite de Staat en de belastingbetaler die meesponsoren. Dit geldt ook voor de
(start van de) Tour de France, gemeentelijke/provinciale ontwikkelingshulp, internationale ‘conferenties’(o.a.
Wageningen), monumenten/renovaties (inclusief eigendommen Koninklijk Huis), topsporters,‘Jantje Beton’
en andere schimmige evenementen. Tijd voor een onderzoek door de Algemene Rekenkamer: niet alleen
naar de omvang van de geldstromen, doch zeker ook naar de besteding, de belangenverstrengeling en de
scheiding tussen kerk en staat.
Dikke huid
Internationale organisaties zijn immuun voor kritiek en steeds onbeschaamder in hun presentatie.
Wat een vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen vertelde over tientallen hulporganisaties die bij een
ramp elkaar in de weg lopen om hun logo op het scherm te krijgen, heeft geen enkele invloed op het gedrag
van deze ‘bedelmaffia’.
Ook OXFAM/NOVIB toonde geen schaamte bij de mededeling, dat van het ontvangen geld 7% wordt
achtergehouden voor de kosten van het controleren of het geld goed is besteed. Inderdaad, iets anders doet
men doorgaans niet en dat mag ruim één miljoen kosten bij een actie-opbrengst van 17 miljoen. Wat er met
de rest van het geld daadwerkelijk gebeurt, is in jaarverslagen nauwelijks terug te vinden.
Bij de EU is het niet anders: volgens mevr. Kroes hebben de critici ongelijk. Zou zij eigenlijk zelf wel eens
een jaarverslag hebben gelezen of een frauderapport?
Fraude op z’n Spaans
Een recent corruptieschandaal in Spanje betrof weer de linkse vakbond UGT, en wederom in Andalusië dat
sinds de ‘Democratie’: 1975, wordt geregeerd door de PSOE (Spaanse Socialistische Partij). De vakbond
bleek eerder dit jaar betrokken bij een ander schandaal waarbij ruim 900 miljoen euro over 10 jaar is
uitbetaald aan ‘voormalige medewerkers’ van niet-bestaande bedrijven. Maar daarvan had de Junta van
Andalusië al die tijd geen notie; het ging dan ook ‘maar’ bijna om 1 miljard! Nu werd bekend dat diezelfde
vakbond die tot over zijn oren in het hiervoor bedoelde schandaal is betrokken, ook al fraude pleegde met
ontvangen subsidies voor opleidingen/cursussen. De vakbond nam altijd 15% van het ontvangen
(belasting)geld voor zichzelf! Overigens worden alle vakbonden en de RK kerk daar elk jaar fors
gesubsidieerd uit belastinggeld! Dus als we weer eens extra worden gekort tbv van de zuidelijke landen van
de EU, dan heb we nu een beetje idee wat daar zoal mee gebeurt…
Geld zat
Gemeentes klagen over hun nieuwe taken, maar blijken intussen geld zat te hebben voor ‘taken’ die
niemand hen heeft toebedeeld, zoals ontwikkelingshulp, noodhulp, internationale promotie, milieuprojecten,
grondspeculatie, onzinnige werkgelegenheidsprojecten overnemen schulden wanbetalers (zorgpremie) en
frauderende scholen, sponsoren voetbalclubs, spekken Floriademaffia en in Rotterdam de bouw van een
monsterlijk kantoorgebouw dat alleen ‘betaalbaar’ is als de gemeente grote delen huurt. En kennelijk
niemand die de betrokken wethouder(s) vraagt waar al dat geld vandaan komt, terwijl nieuwe
gemeentehuizen en cultuurpaleizen overal uit de grond worden gestampt. Pardon: uit de gemeentekassen.
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Current membership list of the Committee of 300
Abdullah II, King of Jordan, Abramovich, Roman, Ackermann, Josef, Adeane, Edward, Agius, Marcus,
Ahtisaari, Martti, Akerson, Daniel, Albert II, King of Belgium, Alexander, Crown Prince of Yugoslavia, Amato,
Giuliano, Anderson, Carl A., Andreotti, Giulio, Andrew, Duke of York, Anne, Princess Royal, Anstee, Nick,
Ash, Timothy Garton, Astor, William Waldorf, Aven, Pyotr, Balkenende, Jan Peter, Ballmer, Steve, Balls, Ed,
Barroso, José Manuel, Beatrix, Queen of the Netherlands, Belka, Marek, Bergsten, C. Fred, Berlusconi,
Silvio, Bernake, Ben, Bernstein, Nils, Berwick, Donald, Bildt, Carl, Bischoff, Sir Winfried, Blair, Tony,
Blankfein, Lloyd, Blavatnik, Leonard, Bloomberg, Michael, Bolkestein, Frits, Bolkiah, Hassanal, Bonello,
Michael C, Bonino, Emma, Boren, David L., Borwin, Duke of Mecklenburg, Bronfman, Charles, Bronfman,
Edgar Jr., Bruton, John, Brzezinski, Zbigniew, Budenberg, Robin, Buffet, Warren, Bush, George HW,
Cameron, David, Camilla, Duchess of Cornwall, Cardoso, Fernando Henrique, Carington, Peter, Carl XVI
Gustaf, King of Sweden, Carlos, Duke of Parma, Carney, Mark, Carroll, Cynthia, Caruana, Jaime, Castell, Sir
William, Chan, Anson, Chan, Margaret, Chan, Norman, Charles, Prince of Wales, Chartres, Richard, Chiaie,
Stefano Delle, Chipman, Dr John, Chodiev, Patokh, Christoph, Prince of Schleswig-Holstein, Cicchitto,
Fabrizio, Clark, Wesley, Clarke, Kenneth, Clegg, Nick, Clinton, Bill, Cohen, Abby Joseph, Cohen, Ronald,
Cohn, Gary, Colonna di Paliano, Marcantonio, Duke of Paliano, Constantijn, Prince of the Netherlands,
Constantine II, King of Greece, Cooksey, David, Cowen, Brian, Craven, Sir John, Crockett, Andrew, Dadush,
Uri, D’Aloisio, Tony, Darling, Alistair, Davies, Sir Howard, Davignon, Étienne, Davis, David, de Rothschild,
Benjamin, de Rothschild, David René, de Rothschild, Evelyn, de Rothschild, Leopold, Deiss, Joseph,
Deripaska, Oleg, Dobson, Michael, Draghi, Mario, Du Plessis, Jan, Dudley, William C., Duisenberg, Wim,
Edward, Duke of Kent, Edward, Earl of Wessex, Elizabeth II, Queen of the United Kingdom, Elkann, John,
Emanuele, Vittorio, Prince of Naples, Ernst August, Prince of Hanover, Feldstein, Martin, Festing, Matthew,
Fillon, François, Fischer, Heinz, Fischer, Joschka, Fischer, Stanley, FitzGerald, Niall, Franz, Duke of
Bavaria, Fridman, Mikhail, Friso, Prince of Orange-Nassau, Gates, Bill, Geidt, Christopher, Geithner,
Timothy, Georg Friedrich, Prince of Prussia, Gibson-Smith, Dr Chris, Gorbachev, Mikhail, Gore, Al, Gotlieb,
Allan, Green, Stephen, Greenspan, Alan, Grosvenor, Gerald, 6th Duke of Westminster, Gurría, José Ángel,
Hague, William, Hampton, Sir Philip, Hans-Adam II, Prince of Liechtenstein, Harald V, King of Norway,
Harper, Stephen, Heisbourg, François, Henri, Grand Duke of Luxembourg, Hildebrand, Philipp, Hills, Carla
Anderson, Holbrooke, Richard, Honohan, Patrick, Howard, Alan, Ibragimov, Alijan, Ingves, Stefan, Isaacson,
Walter, Juan Carlos, King of Spain, Jacobs, Kenneth M., Julius, DeAnne, Juncker, Jean-Claude, Kenen,
Peter, Kerry, John, King, Mervyn, Kinnock, Glenys, Kissinger, Henry, Knight, Malcolm, Koon, William H. II,
Krugman, Paul, Kufuor, John, Lajolo, Giovanni, Lake, Anthony, Lambert, Richard, Lamy, Pascal, Landau,
Jean-Pierre, Laurence, Timothy, Leigh-Pemberton, James, Leka, Crown Prince of Albania, Leonard, Mark,
Levene, Peter, Leviev, Lev, Levitt, Arthur, Levy, Michael, Lieberman, Joe, Livingston, Ian, Loong, Lee Hsien,
Lorenz of Belgium, Archduke of Austria-Este, Louis Alphonse, Duke of Anjou, Louis-Dreyfus, Gérard, Mabel,
Princess of Orange-Nassau, Mandelson, Peter, Manning, Sir David, Margherita, Archduchess of AustriaEste, Margrethe II, Queen of Denmark, Martínez, Guillermo Ortiz, Mashkevitch, Alexander, Massimo,
Stefano, Prince of Roccasecca dei Volsci, Massimo-Brancaccio, Fabrizio Princeof Arsoli and Triggiano,
McDonough, William Joseph, McLarty, Mack, Mersch, Yves, Michael, Prince of Kent, Michael, King of
Romania, Miliband, David, Miliband, Ed, Mittal, Lakshmi, Moreno, Glen, Moritz, Prince and Landgrave of
Hesse-Kassel, Murdoch, Rupert, Napoléon, Charles, Nasser, Jacques, Niblett, Robin, Nichols, Vincent,
Nicolás, Adolfo, Noyer, Christian, Ofer, Sammy, Ogilvy, Alexandra, Lady Ogilvy, Ogilvy, David, 13th Earl of
Airlie, Ollila, Jorma, Oppenheimer, Nicky, Osborne, George, Oudea, Frederic, Parker, Sir John, Patten,
Chris, Pébereau, Michel, Penny, Gareth, Peres, Shimon, Philip, Duke of Edinburgh, Pio, Dom Duarte, Duke
of Braganza, Pöhl, Karl Otto, Powell, Colin, Prokhorov, Mikhail, Quaden, Guy, Rasmussen, Anders Fogh,
Ratzinger, Joseph Alois (Pope Benedict XVI), Reuben, David, Reuben, Simon, Rhodes, William R., Rice,
Susan, Richard, Duke of Gloucester, Rifkind, Sir Malcolm, Ritblat, Sir John, Roach, Stephen S., Robinson,
Mary, Rockefeller, David Jr., Rockefeller, David Sr., Rockefeller, Nicholas, Rodríguez, Javier Echevarría,
Rogoff, Kenneth, Roth, Jean-Pierre, Rothschild, Jacob, Rubenstein, David, Rubin, Robert, Ruspoli,
Francesco, 10th Prince of Cerveteri, Safra, Joseph, Safra, Moises, Sands, Peter, Sarkozy, Nicolas, Sassoon,
Isaac, Sassoon, James, Sawers, Sir Robert John, Scardino, Marjorie, Schwab, Klaus, Schwarzenberg,
Karel, Schwarzman, Stephen A., Shapiro, Sidney, Sheinwald, Nigel, Sigismund, Grand Duke of Tuscany,
Archduke of Austria, Simeon of Saxe-Coburg and Gotha, Snowe, Olympia, Sofía, Queen of Spain, Soros,
George, Specter, Arlen, Stern, Ernest, Stevenson, Dennis, Steyer, Tom, Stiglitz, Joseph, Strauss-Kahn,
Dominique, Straw, Jack, Sutherland, Peter, Tanner, Mary, Tedeschi, Ettore Gotti, Thompson, Mark,
Thomson, Dr. James, Tietmeyer, Hans, Trichet, Jean-Claude, Tucker, Paul, Van Rompuy, Herman, Vélez,
Álvaro Uribe, Verplaetse, Alfons, Villiger, Kaspar, Vladimirovna, Maria, Grand Duchess of Russia, Volcker,
Paul, von Habsburg, Otto, Waddaulah, Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin, Sultan of Brunei, Walker, Sir David,
Wallenberg, Jacob, Walsh, John, Warburg, Max, Weber, Axel Alfred, Weill, Michael David, Wellink, Nout,
Whitman, Marina von Neumann, Willem-Alexander, Prince of Orange, William Prince of Wales, Williams, Dr
Rowan, Williams, Shirley, Wilson, David, Wolfensohn, James, Wolin, Neal S., Woolf, Harry, Woolsey, R.
James Jr., Worcester, Sir Robert, Wu, Sarah, Zoellick, Robert.
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“Three hundred men, all of whom know one another, direct the economic destiny of Europe and
choose their successors from among themselves.”–Walter Rathenau, 1909, founder of the mammoth
German General Electric Corporation
The Committee of 300 is a product of the British East India Company’s Council of 300.The East India
Company was chartered by the British royal family in 1600. It made vast fortunes in theopiumdrug trade with
China and became the largest company on earth in its time. Today, through many powerful alliances, the
Committee of 300 rules the world and is the driving force behind the criminal agenda to create a “New World
Order”, under a “Totalitarian Global Government”. There is no need to use “they” or “the enemy” except as
shorthand. We know who “they”, the enemy, is. The Committee of 300 with its “aristocracy”, its ownership of
the U.S. Federal Reserve banking system, insurance companies, giant corporations, foundations,
communications networks, presided over by a hierarchy of conspirators-this is the enemy. Secret societies
exist by deception. Each is a hierarchy with an inner circle at the top, who deceives those below with lies,
such as claiming a noble agenda; thus, duping them into following a web of compartmentalized
complicity.The inner circle of the Committee of 300 is the Order of the Garter, headed by Queen
Elizabeth Windsor II. It is interesting to note that the Windsor’s changed their name from the Germanic SaxeCoburg-Gotha during WWI, because of anti-German sentiment.
The enemy is clearly identifiable as the Committee of 300 and its front organizations, such as theRoyal
Institute for International Affairs(Chatham House), theClub of Rome,NATO,U.N., theBlack Nobility,
theTavistock Institute,CFRand all its affiliated organizations, the think tanks and research institutions
controlled by Stanford and the Tavistock Institute of Human Relations and last, but certainly not least, the
military establishment.
The Committee of 300 is the ultimate secret society made up of an untouchable ruling class, which includes
the Queen of the United Kingdom (Elizabeth II), the Queen of the Netherlands, the Queen of Denmark and
the royal families of Europe. These aristocrats decided at the death of Queen Victoria, the matriarch of
theVenetian Black Guelphsthat, in order to gain world-wide control, it would be necessary for its aristocratic
members to “go into business” with the non-aristocratic but extremely powerful leaders of corporate business
on a global scale, and so the doors to ultimate power were opened to what the Queen of England likes to
refer to as “the commoners”. Through their illicit banking cartel, they own the stock of the Federal Reserve,
which is a private for profit corporation that violates U.S.
Constitution and is a root of the problem.
The decadent American families of the unholy partnership,
thoroughly corrupted and wallowing in tainted opium money,
went on to become what we know today as the Eastern
Liberal Establishment. Its members, under the careful
guidance and direction of the British Crown, and
subsequently, its foreign policy executive arm, the Royal
Institute for International Affairs (RIIA), now known as
Chatham House, located in England (across St. James’s
Square from the Astors), ran the United States from top to bottom through their secret upper-level, parallel
government, which is tightly meshed with the Committee of 300, the ultimate secret society. That secret, allpowerful government is now more in control of the United States than ever before. In the Committee of 300,
which has a 150-year history, we have some of the most brilliant intellects assembled to form a completely
totalitarian, absolutely controlled “new” society only it isn’t new, having drawn most of its ideas from the
Clubs of Cultus Diabolicus.It strives toward a One World Governmentrather well described by one of its
late members, H. G. Wells, in his work commissioned by the Committee which Wells boldly called: “The
Open Conspiracy: Blue Prints for a World Revolution”.
Most of the Committee of 300′s immense wealth arose out of the opium trade with China and
India.Obscene profits went straight into the royal coffers, and into the pockets of the nobility, the oligarchs
and plutocrats, and made them billionaires. The ordinary people of China, India, and England profited
nothing from “opium revenues”. In the same way the people of South Africa, black and white, never profited
from the gold mining industry, whose revenues were piped directly into the City of London banks and
Merchant banks. The Committee of 300 is responsible for the phony drug wars here in the U.S. These phony
drug wars were to get us to give away our constitutional rights. Asset forfeiture is a prime example, where
huge assets can be seized without trail and no proof of guilt needed. Also the Committee of 300 long ago
decreed that there shall be a smaller-much smaller-and better world, that is, their idea of what constitutes a
better world.The myriads of useless eaters consuming scarce natural resources were to be culled by
up to 99%. Industrial progress supports population growth. Therefore the command to multiply and subdue
the earth found in Genesis had to be subverted. This called for an attack upon Christianity; the slow but sure
disintegration of industrial nation states; the destruction of billions of people, referred to by the Committee of
300 as “surplus population,” and the removal of any leader who dared to stand in the way of the Committee’s
global planning to reach the foregoing objectives. Not that the U.S. government didn’t know, but as it was
part of the conspiracy, it helped to keep the lid on information rather than let the truth be known. Queen,
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Elizabeth II, is the head of the Committee of 300. The Committee of 300 looks to social convulsions on a
global scale, followed by depressions, as a softening-up technique for bigger things to come, as its principal
method of creating masses of people all over the world who will become its “welfare” recipients of the future.
The current criminal agenda of the Committee of 300 is further evidenced by recently leaked Club of Rome
documents, as they describe how they will use drugs to help stifle resistance to their New World Order
scheme:“…having been failed by Christianity, and with unemployment rife on every hand, those who have
been without jobs for five years or more, will turn away from the church and seek solace in drugs. By then,
full control of the drug trade must be completed in order that the government of all countries who are under
our jurisdiction have a monopoly in place which we will control by controlling supplies reaching the market…
Drug bars will take care of the unruly and the discontented. Would-be revolutionaries will be turned into
harmless addicts with no will of their own…”The crowned cobras of Europe and their Eastern Liberal
Establishment families will not tolerate any true war against drugs.The war on drugs, which the Bush
administration was allegedly fighting, was for the legalization of all types and classes of drugs. Such
drugs are not solely a social aberration, but a full-scale attempt to gain control of the minds of the
people of the United States.At present, this is the principal task of the Committee of 300. Nothing has
changed in the opium-heroin-cocaine trade. It is still in the hands of the same “upper class” families in Britain
and the United States. It is still a fabulously profitable trade where what appear to be big losses through
sometimes seizures of drug shipments are actually small interlopers trying to break into the preserves of the
drug trade hierarchy, who sit in paneled board rooms in New York, Hong Kong and London over port and
cigars and congratulate another success in the eradication of “competitors.”
Included in the Committee of 300 membership are the old families of the European Black Nobility, the
American Eastern Liberal Establishment (in Freemason hierarchy and the Order of Skull and Bone), the
Illuminati, or as it is known by the Committee “MORIAH CONQUERING WIND,” the Mumma Group, The
National and World Council of Churches, the Circle of Initiates, the Nine Unknown Men, Lucis Trust, Jesuit
Liberation Theologists, The Order of the Elders of Zion, the Nasi Princes, International Monetary Fund (IMF),
the Bank of International Settlements (BIS), the United Nations (U.N.), the Central, British Quator Coronati,
Italian P2 Masonry-especially those in the Vatican hierarchy-the Central Intelligence Agency, Tavistock
Institute selected personnel, various members of leading foundations and insurance companies, the Hong
Kong and Shanghai Bank, the Milner Group-Round Table, Cini Foundation, German Marshall Fund, Ditchley
Foundation, NATO, Club of Rome, Environmentalists, The Order of St. John of Jerusalem, One World
Government Church, Socialist International, Black Order, Thule Society, Anenherbe-Rosicrucianists, The
Great Superior Ones and literally HUNDREDS of other organizations.
In the case of John F. Kennedy, the assassination was carried out with great attendant publicity and with the
utmost brutality to serve as a warning to world leaders not to get out of line. Pope John Paul I was quietly
murdered because he was getting close to the Committee of 300 through Freemasons in the Vatican
hierarchy. His successor, Pope John Paul II, was publicly humiliated as a warning to cease and desist-which
he has done. As we shall see, certain Vatican leaders are today seated on the Committee of 300.
The Committee of 300 appears to base much of its important decisions affecting mankind on the philosophy
of Polish aristocrat, Felix Dzerzinski, who regarded mankind as being slightly above the level of cattle. As a
close friend of British intelligence agentSydney Reilly(Reilly was actually Dzerzinski’s controller during
the Bolshevik Revolution’s formative years), he often confided in Reilly during his drinking bouts.
Dzerzinski was, of course, the beast who ran the Red Terror apparatus. He once told Reilly, while the two
were on a drinking binge, that“Man is of no importance. Look at what happens when you starve him. He
begins to eat his dead companions to stay alive. Man is only interested in his own survival. That is all that
counts. All the Spinoza stuff is a lot of rubbish.”
The roots of the East India Company (chartered by Queen Elizabeth I on December 31, 1600 and dissolved
in 1873) sprout from the European Black Nobility.The Black Nobility are the oligarchic families of Venice
and Genoa, who in the 12th century held the privileged trading rights (monopolies). The first of three
crusades, from 1063 to 1123, established the power of the Venetian Black Nobility and solidified the power
of the wealthy ruling class. The Black Nobility aristocracy achieved complete control over Venice in 1171,
when the appointment of the doge was transferred to what was known as the Great Council, which consisted
of members of the commercial aristocracy, a complete triumph for them. Venice has remained in their hands
ever since, but the power and influence of the Venetian Black Nobility extends far beyond its borders, and
today, is felt in every corner of the globe. In 1204 the oligarchic family parceled out feudal enclaves to their
members, and from this epoch dates the great building-up of power and pressure until the government
became a closed corporation of the leading Black Nobility families.
It is important to note that the European Black Nobility is responsible for the insidious entanglements of
numerous secret societies, lodges, and organizations, which are backed with high finance and powerful
political connections. Such organizations include: Trilateral Commission, Bilderberg Group (German version
of CFR), Council on Foreign Relations (CFR), United Nations (founded by CFR), Illuminati order Skull &
Bones (inner circle of the CFR), International Monetary Fund (IMF), World Bank, Bank of International
Settlement, Club of Rome, Chatham House (formally the Royal Institute of International Affairs – RIIA),
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Round Table, Tavistock Institute for Human Studies (England’s psychological warfare think tank), Associated
Press, Reuters (Rothschild owned news monopoly used for brainwashing the masses), and many others, all
of which, whether they are dupes or adapts, work in favor of Great Britain’s aristocracy and their one world
government agenda. Although there is a wide cross-section, all roads lead to the Queen of England. The
technique for keeping their illicit scheme secret is compartmentalization.Only the people in the inner circle,
who are part of the capstone at the top of the pyramid, know the entire extent of the fraud. Adepts are
few and dupes many. Typically, the dupes are told lies that their involvement is benevolent; thus, they
become unwitting accomplices in crime. This is why it is imperative to expose this diabolical ring of power.
Illicit secret societies cannot withstand the light of day. Once exposed, the cabal and their minions will fall
like a house of cards.
The European Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when the population revolted against the
monopolies in government, as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly seized and brutally
hanged. They use secret assassinations, murder, the bankrupting of opposing citizens or companies,
kidnapping and rape. All the families listed are connected with theHouse of Guelph, one of the original
Black Nobility families of Venice from which the House of Windsor and thus the present Queen of the United
Kingdom, Elizabeth II, descends.
What are the goals of the secret elite group, the inheritors of Illuminism (Moriah Conquering Wind), the
Cult of Dionysius, the Cult of Isis, Catharism, Bogomilism? This elite group that also calls itself the
OLYMPIANS (they truly believe they are equal in power and stature to the legendary gods of Olympus, who
have, like Lucifer their god, set themselves above our true God) absolutely believe they have been charged
with implementing the following by divine right:
21 Goals of the Illuminati and The Committee of 300
1. A One World Government-New World Order with a unified church and monetary system under their
direction. Not many people are aware that the One World Government began setting up its “church” in the
1920′s/ 1930′s, for they realized the need for a religious belief inherent in mankind to have an outlet and,
therefore, set up a “church” body to channel that belief in the direction they desired.
2.The utter destruction of all national identity and national pride.
3.The destruction of religion and more especially the Christian religion, with the one exception, their own
creation mentioned above.
4.Control of each and every person through means of mind control and what Brzezinski call “technotronics”
which would create human-like robots and a system of terror beside which Felix Dzerzinski’s Red Terror will
look like children at play.
5.An end to all industrialization and the production of nuclear generated electric power in what they call “the
post-industrial zero-growth society.” Exempted are the computer and service industries. United States
industries that remain will be exported to countries such as Mexico where abundant slave labour is available.
Unemployables in the wake of industrial destruction will either become opium-heroin and or cocaine addicts,
or become statistics in the elimination process we know today as Global 2000.
6.Legalization of drugs and pornography.
7.Depopulation of large cities according to the trial run carried out by the Pol Pot regime in Cambodia. It is
interesting to note that Pol Pot’s genocidal plans were drawn up here in the United States by one of the Club
of Rome’s research foundations. It is also interesting that the Committee is presently seeking to reinstate the
Pol Pot butchers in Cambodia.
8.Suppression of all scientific development except for those deemed beneficial by the Committee. Especially
targeted is nuclear energy for peaceful purposes. Particularly hated are the fusion experiments presently
being scorned and ridiculed by the Committee and its jackals of the press. Development of the fusion torch
would blow the Committee’s conception of “limited natural resources” right out of the window. A fusion torch
properly used could create unlimited untapped natural resources from the most ordinary substances. Fusion
torch uses are legion and would benefit mankind in a manner which is as yet not even remotely
comprehended by the public.
9.Cause by means of limited wars in the advanced countries, and by means of starvation and diseases in
Third World countries, the death of 3 billion people by the year 2000, people they call “useless eaters.” The
Committee of 300 commissioned Cyrus Vance to write a paper on this subject of how best to bring about
such genocide. The paper was produced under the title the “Global 2000 Report” and was accepted and
approved for action by President Carter, for and on behalf of the U.S. Government, and accepted by Edwin
Muskie, then Secretary of State. Under the terms of the Global 2000 Report, the population of the United
States is to be reduced by 100 million by the year 2050.
10.To weaken the moral fibre of the nation and to demoralize workers in the labour class by creating mass
unemployment. As jobs dwindle due to the post industrial zero growth policies introduced by the Club of
Rome, demoralized and discouraged workers will resort to alcohol and drugs. The youth of the land will be
encouraged by means of rock music and drugs to rebel against the status quo, thus undermining and
eventually destroying the family unit. In this regard The Committee of 300 commissioned Tavistock Institute
to prepare a blueprint as to how this could be achieved. Tavistock directed Stanford Research to undertake
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the work under the direction of Professor Willis Harmon. This work later became known as “The Aquarian
Conspiracy.”
11.To keep people everywhere from deciding their own destinies by means of one created crisis after
another and then “managing” such crises. This will confuse and demoralize the population to the extent
where faced with too many choices, apathy on a massive scale will result. In the case of the United States,
an agency for crisis management is already in place. It is called the Federal Emergency Management
Agency (FEMA), whose existence I first disclosed in 1980.
12.To introduce new cults and continue to boost those already functioning which includes rock “music”
gangsters such as the filthy, degenerate Mick Jagger’s “Rolling Stones” (a gangster group much favoured by
European Black Nobility) and all of the Tavistock created “rock” groups which began with “The Beatles.”
13. To continue to build up the cult of Christian fundamentalism begun by the British East India Company’s
servant, Darby, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel through identifying with the
Jews through the myth of “God’s Chosen People” and by donating very substantial amounts of money to
what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity.
14.To press for the spread of religious cults such as the Moslem Brotherhood, Moslem fundamentalism, the
Sikhs, and to carry out experiments of the Jim Jones and “Son of Sam” type of murders. It is worth noting
that the late Ayatollah Khomeini was a creation of British Intelligence Military Intelligence Division 6,
commonly known as M16, as I reported in my 1985 work, “What Really Happened in Iran.”
15.To export “religious liberation” ideas around the world so as to undermine all existing religions but more
especially the Christian religion. This began with “Jesuit Liberation Theology” which brought about the
downfall of the Somoza family rule in Nicaragua and which is today destroying EI Salvador, now 25 years
into a “civil war,” Costa Rica and Honduras. One very active entity engaged in so-called liberation theology is
the Communist oriented Mary Knoll Mission. This accounts for the extensive media attention to the murder of
four of Mary Knoll’s so-called nuns in EI Salvador a few years ago.
The four nuns were Communist subversive agents and their activities were widely documented by the
government of EI Salvador. The United States press and news media refused to give any space or coverage
to the mass of documentation in possession of the Salvadorian government, documentation which proves
what the Mary Knoll Mission nuns were doing in the country. Mary Knoll is in service in many countries, and
played a leading role in bringing Communism to Rhodesia, Mozambique, Angola and South Africa.
16.To cause a total collapse of the world’s economies and engender total political chaos.
17.To take control of all Foreign and domestic policies of the United States.
18.To give the fullest support to supranational institutions such as the United Nations (UN), the International
Monetary Fund (IMF), the Bank of International Settlements (BIS), the World Court and, as far as possible,
make local institutions of lesser effect by gradually phasing them out or bringing them under the mantle of
the United Nations.
19.Penetrate and subvert all governments, and work from within them to destroy the sovereign integrity of
nations represented by them.
20.Organize a world-wide terrorist apparatus and negotiate with terrorists whenever terrorist activities take
place. It will be recalled that it was Bettino Craxi who persuaded the Italian and U.S. governments to
negotiate with the Red Brigades kidnapers of Prime Minister Moro and General Dozier. As an aside, General
Dozier is under orders not to talk about what happened to him. Should he break that silence, he will no doubt
be made “a horrible example of” in the manner in which Kissinger dealt with Aldo Moro, Ali Bhutto and
General Zia ul Haq.
21.Take control of education in America with the intent and purpose of utterly and completely destroying it.
Much of these goals, which I first enumerated in 1969, have since been achieved or are well on their way to
being achieved. Of special interest in the Committee of 300 program is the core of their economic policy,
which is largely based on the teachings of Malthus, the son of an English country parson who was pushed to
prominence by the British East India Company upon which the Committee of 300 is modelled.
Malthus maintained that man’s progress is tied to the earth’s natural ability to support a given number of
people, beyond which point earth’s limited resources would rapidly be depleted. Once these natural
resources have been consumed, it will be impossible to replace them. Hence, Malthus observed, it is
necessary to limit populations within the boundaries of decreasing natural resources. It goes without saying
that the elite will not allow themselves to be threatened by a burgeoning population of “useless eaters,”
hence culling must be practiced. As I have previously stated, “culling” is going on today, using the methods
mandated in the “Global 2000 Report.” — Dr. John Coleman, former British Intelligence Officer,The
Conspirator’s Hierarchy: The Committee of 300,http://www.coleman300.com/
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Doomsday zaadkluis op de Noordpool
Bill Gates, Rockefeller en de GMO Reuzen weten meer dan wij
Één ding waarvan Bill Gates, de oprichter van Microsoft, niet van beschuldigd kan worden, is luiheid. Hij was
op zijn 14e al aan het programmeren en richtte op 20 jarige leeftijd Microsoft op tijdens zijn studie op
Harvard. In 1995 stond hij al bij Forbes op de lijst als de rijkste man ter wereld vanwege zijn
meerderheidsbelang in Microsoft, een bedrijf dat met zijn onuitputtelijke drive was gegroeid door zijn feitelijke
monopoly op software systemen voor de personal computer.
In 2006, wanneer de meeste mensen in zijn positie al aan het denken zijn om zich terug te trekken op een
stil tropisch eilandje, besloot Bill Gates om zijn energie te richten op zijn Bill en Melinda Gates Foundation,
de grootste ‘transparante’ private stichting ter wereld zoals het zegt, met een enorme schenking van $34.6
miljard en een wettelijke verplichting voor een besteding van $1.5 miljard per jaar aan goede doelen op de
wereld om zijn belastingvrije status te behouden.
Een gift van bevriende en zakenpartner en mega-investeerder Warren Buffet in 2006 van zo’n $ 30 miljard
waarde aan aandelen in Buffet’s Berkshire Hathaway zette de uitgaven van de foundation van Gates in de
zelfde orde van grootte als het totale budget van de WHO van de VN.
Dus als Bill Gates besluit om via de Gates Foundation een bedrag van zo’n $30 miljoen van zijn eigen
verdiende geld in een project te investeren, dan is het de moeite waard hiernaar te kijken.
Geen ander project is op dit moment interessanter dan het vreemde project op een van de meest afgelegen
plekken ter wereld, Svalbard. Bill Gates investeert miljoenen in een zaadbank op de Barents Zee vlak bij de
Noordelijke IJszee, op zo’n 1100 kilometer afstand van de Noordpool. Svalbard is een baar stuk steen die
Noorwegen zich heeft toegeëigend en in 1925 is overgedragen door een internationaal verdrag (zie kaart).
Op dit door godverlaten eiland investeert Bill Gates tientallen miljoenen samen met de Rockefeller
Foundation, Monsanto Corporation, Syngenta Foundation en de Noorse overheid, om er een paar te
noemen, in de zogenaamde ‘Doomsday zaadbank’. De officiële naam van het project is de Svalbard Global
Seed Vault op het Noorse eiland Spitsbergen dat deel uit maakt van de Svalbard eilandengroep.
Doomsday Zaadkluis
De zaadbank wordt gebouwd binnenin een berg op het eiland Spitsbergen vlakbij het plaatsje
Longyearbyen. Hij is bijna klaar voor gebruik volgens hun persberichten. De bank zal dubbele
ontploffingsbestendige deuren hebben met bewegingssensoren, twee luchtsluizen en muur van met staal
verstevigd beton van 1 meter dik.
Het zal tot drie miljoen verschillende soorten zaden bevatten vanuit de hele wereld,’zodat de diversiteit van
gewassen bewaard kan worden voor de toekomst,’ volgens de Noorse regering. Het zaad zal speciaal
vochtvrij verpakt worden. Er zullen geen werknemers fulltime aanwezig zijn, maar door de relatieve
ontoegankelijkheid van de kluis zal het eenvoudig zijn om elke activiteit van personen te volgen.
Hebben we iets gemist? Het persbericht meldde, ‘zodat de diversiteit van gewassen bewaard kan worden
voor de toekomst.’ Welke toekomst voorzien de sponsors van de zaadbank, die de wereldwijde
beschikbaarheid van de huidige zaden bedreigen, die op dit moment al veilig bewaard worden in
toegespitste zaadbanken overal ter wereld?
De eerste opvallende aanwijzing vinden we bij degene die de doomsday zaadkluis sponsoren. Hier voegen
zich bij de Noren de eerder genoemde, Bill & Melinda Gates Foundation; de Amerikaanse landbouw gigant
DuPont/Pioneer Hi-Bred, een van ’s werelds grootste eigenaars van gepatenteerde genetisch
gemodificeerde (GMO) plantenzaden en gerelateerde landbouwchemicaliën; Syngenta, het belangrijke
Zwitserse bedrijf in GMO zaden en landbouwchemicaliën via zijn Syngenta Foundation; de Rockefeller
Foundation, de private groep die de “genenrevolutie” met meer dan $100 miljoen zaadgeld vanaf de 70 jaren
creëerde; CGIAR, het wereldwijde netwerk opgericht door de Rockefeller Foundation om het ideaal te
promoten van een genetische puurheid door veranderingen in landbouw.
CGIAR en ‘The Project’
Zoals ik gedetailleerd beschreven heb in het boek “Seeds of Destruction”, werden in 1960 de krachten
gebundeld van de Rockefeller Foundation, de John D. Rockefeller III’s Agriculture Development Council en
de Ford Foundation om samen de International Rice Institute (IRRI) op te richten in Los Baños, in de
Filipijnen. (1)
In 1971 werd het wereldwijde adviesorgaan voor Internationale Landbouw Onderzoek (CGIAR) gevormd uit
de IRRI (Rockefeller Fondation), de Mexicaanse Internationale Mais en Graan Veredeling Centrum en nog
twee andere door Rockefeller en Ford Foundation opgerichte internationale onderzoekscentra, waaronder
de IITA voor tropische landbouw in Nigeria.
CGIAR kreeg zijn vorm tijdens een serie van private conferenties die gehouden werden in het Rockefeller
Foundation vergadercentrum in Bellagio, Italië. Belangrijke deelnemers bij de gesprekken in Bellagio waren
George Harrar van de Rockefeller Foundation, Forrest Hill van de Ford Foundation, Robert McNamara van
de Wereld Bank en Maurice Strong, de internationale organisator voor milieu zaken van de Rockefeller
familie. Strong organiseerde als een Rockefeller Foundation Trustee, de VN Earth Summit in 1972 in
Stockholm. Dit maakte deel uit van de decennia lange visie van de Foundation om de wetenschap in dienst

Nieuwsbrief 189 – 30 november 2013 – pag. 18

te stellen van eugenetica, een weerzinwekkende versie van raciale zuiverheid. Dit werd ‘The Project’
genoemd. Om zeker te zijn van een maximaal effect, betrok CGIAR de Food and Agriculture Organization
van de VN, het Development Program van de VN en de Wereldbank erbij.
Dus, door een nauwgezet geplande toepassing van zijn beschikbare gelden, positioneerde de Rockefeller
Foundation zich vanaf het begin van 1970 om het wereldwijde landbouwbeleid vorm te geven. En de vorm
werd overduidelijk. Met studiebeurzen, gefinancierd door de gulle Rockefeller en Ford Foundation, zag
CGIAR er op toe dat belangrijke landbouwwetenschappers en agronomen uit derde wereldlanden naar
Amerika gebracht werden om de basisbeginselen van moderne commerciële landbouwproductie ‘zich eigen
maken’ en deze vervolgens mee te nemen naar hun thuisland. Door dit proces creëerde zij een
invloedsnetwerk van onschatbare waarde voor de promotie van de Amerikaanse landbouwzaken in die
landen, allemaal in de naam van wetenschap en efficiënte, vrijmarkt landbouw.
Genetisch manipuleren voor een meesterras?
Vanaf nu begint de Svalbard Zaadbank interessant te worden. Maar het wordt nog sterker.
‘The Project’ die ik noemde is het project van de Rockefeller Foundation en invloedrijke financiële belangen
vanaf de jaren ’20, om eugenetica te gebruiken, later hernoemt als genetica, om de creatie te verantwoorden
van een genetisch gemanipuleerd meesterras. Hitler en de Nazi’s noemde dit het Arisch Meester Ras.
De eugenetica van Hitler was voor een groot deel gefinancierd door dezelfde Rockefeller Foundation die
vandaag een doomsday zaadkluis aan het bouwen is om monsters van elke zaad van onze planeet veilig te
stellen. Nu wordt het nog fascinerender.
Dezelfde Rockefeller Foundation creëerde de pseudeo-wetenschappelijke afdeling van moleculaire biologie
in hun onvermoeibare zoektocht om menselijke leven te reduceren tot de ‘oer genen volgorde’. Hierin
hoopten zij uiteindelijk elke gewenste menselijk eigenschap op bestelling te veranderen.
De eugenetica wetenschappers van Hitler, waarvan er na de Oorlog velen stilzwijgend naar de VS waren
gebracht om hun biologische eugenetica onderzoeken voort te zetten, legde veel van het grondwerk van
genetische manipulatie van vele levensvormen. Veelal openlijk gesponsord tijdens het Derde Rijk door de
gulle toelagen van de Rockefeller Foundation. (2)
Dezelfde Rockefeller Foundation creëerde de zogenaamde Green Revolution tijdens een reis naar Mexico in
1946 van Nelson Rockefeller en Henry Wallace, de voormalige New Deal minister van landbouw en de
oprichter van de Pioneer Hi-Bred Seed Company.
De Green Revolution had tot doel om het wereld voedsel probleem voor een groot deel op te lossen in
Mexico, India en andere bevoorrechte landen waar Rockefeller actief was.
De landbouwwetenschapper van de Rockefeller Foundation, Norman Borlaug, kreeg een Nobel Vredesprijs
voor zijn werk. Iets waar je niet zo trots op hoeft te zijn als je wordt geschaard onder mensen zoals Henry
Kissinger. In wezen, zoals jaren later duidelijk werd, was de Green Revolution een briljant plan van de
Rockefeller familie om een wereldwijde landbouwcommercie te ontwikkelen waar zij vervolgens een
monopolie in konden krijgen net zoals bij de wereld olie industrie, een halve eeuw hiervoor. Zoals Henry
Kissinger in de jaren ’70 verklaarde, ‘als je de olie controleert, controleer je het land; als je het voedsel
controleert, controleer je de bevolking.’
Landbouwcommercie en de Rockefeller Green Revolution gingen hand-in-hand. Zij waren onderdeel van
een grotere strategie waarin het onderzoek gefinancierd werd door ondermeer de Rockefeller Foundation
naar de ontwikkeling van het genetisch modificeren van planten en enkele jaren later ook dieren.
John H. Davis is de assistent-secretaris voor landbouw geweest tijdens het presidentschap van Dwight
Eisenhower in het begin van de jaren ’50. Hij verliet Washington in 1955 en ging naar de Harvard Graduate
School of Business, een ongewone plek voor een landbouwexpert in die dagen. Hij had een duidelijke
strategie. In 1956 schreef Davis een artikel voor het Harvard Business Review waarin hij verklaarde dat “de
enige manier om het zogenaamde boerderij probleem voor altijd op te lossen en om te voorkomen
onhandelbare overheidsprogramma’s, is door te verschuiven van landbouw naar landbouwcommercie.”
Hij wist precies wat hij van plan was, terwijl maar weinig anderen daar notie van hadden— een revolutie in
de landbouw productie waarin de concentratie van de macht over de voedselketen in handen kwam van
bedrijfsmultinationals en verwijdert van de traditionele familie boerderij. (3)
Een cruciaal aspect die de drijfveer was voor de belangstelling van de Rockefeller Foundation en
Amerikaanse landbouwcommercie bedrijven was het feit dat de Green Revolution gebaseerd was op de
uitbreiding van nieuwe hybride zaden naar ontwikkelingsgebieden.
Het belangrijkste aspect van hybride zaden was het ontbreken van hun reproductieve capaciteit. Hybriden
hadden een ingebouwde bescherming tegen vermeerdering. In tegenstelling tot gewone vrij bestuifbare
soorten waarbij de zaden eenzelfde opbrengst gaven als de ouders, was de opbrengst van het zaad die
hybride planten bevatten beduidend lager dan van de eerste generatie.
Deze karakteristiek voor verminderde opbrengst van hybriden betekent dat boeren normaalgesproken elk
jaar weer zaad moeten kopen om een hoge opbrengst te krijgen.
Sterker nog, de lage opbrengst van de tweede generatie elimineerde de handel in zaad wat vaak gedaan
werd door zaadproducenten zonder de toestemming van de kweker. Het voorkwam de herdistributie van de
commerciële zaadoogst door de tussenpersoon. Als de grote zaadmultinationals in staat waren om de
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ouder-zaadlijnen binnenshuis te controleren, er geen concurrent of boer in staat zou zijn om de hybride te
produceren.
De wereldwijde concentratie van hybride zaadouders in de handen van een handvol reuze zaadbedrijven,
aangevoerd door DuPont’s Pioneer Hi-Bred en Dekalb van Monsanto legde het fundament voor de latere
GMO zaad revolutie (4)
Feitelijk, de introductie van moderne Amerikaanse landbouw technologie, chemische meststoffen en
commerciële hybride zaden maakten allemaal de locale boeren, in voornamelijk de grotere meer gevestigde
ontwikkelingsgebieden, afhankelijk van buitenlandse, voornamelijk Amerikaanse landbouwcommercie en
petrochemische bedrijfs inputs. Het was de eerste stap naar wat zou worden een decennia lang, voorzichtig
uitgedacht, stappenplan.
Onder de Green Revolution was de landbouwcommercie belangrijke toegangswegen aan het maken naar de
afzetgebieden die in eerste instantie moeilijk toegankelijk waren voor Amerikaanse exporteurs.
De trend ging later schuil onder de naam “Markt georiënteerde landbouw”.
In werkelijkheid was het door commercie gecontroleerde landbouw.
De Rockefeller Foundation en later Ford Foundation werkten nauw samen om via de Green Revolution het
buitenlands beleid van de United States Agency of International Development (USAID) en van de CIA te
formeren en te ondersteunen.
Een belangrijk effect van de Green Revolution was de depopulatie van het platteland waarbij de boeren
gedwongen werden te vluchten naar de sloppenwijken rondom de steden in een wanhopige zoektocht naar
werk.
Dit was niet per ongeluk; het was onderdeel van het plan om goedkope werkkrachten te krijgen voor de
aanstaande Amerikaanse multinational producenten, de ‘globalisatie’ van de laatste jaren.
Op het moment dat de zelfgecreëerde promotie rond de Green Revolution afstierf waren de resultaten heel
anders dan wat beloofd was.
Er waren problemen door het willekeurig gebruik van de nieuwe chemische bestrijdingsmiddelen met vaak
ernstige bijwerkingen voor de gezondheid. De monocultuur verbouwing met nieuwe hybride zaadsoorten
verlaagde de vruchtbaarheid van de grond en oogsten na enige tijd. De eerste resultaten waren
indrukwekkend; verdubbeling of verdrievoudiging van de opbrengst voor sommige gewassen zoals graan en
later maïs in Mexico. Dit verdween later als sneeuw voor de zon.
De Green Revolution was typerend door het gezamenlijk gebruik van grote irrigatie projecten waarvoor vaak
gebruik gemaakt werd van leningen bij de Wereldbank om grote nieuwe dammen te bouwen, en het
gelijktijdig onder water zetten van bewoonde gebieden en vruchtbaar landbouwgrond.
Ook, supergraan gaf grotere oogsten door de grond te verzadigen met enorme hoeveelheden kunstmest per
hectare. De kunstmest die het product is van nitraten en petroleumproducten die worden gecontroleerd door
de door Rockefeller gedomineerde belangrijke oliebedrijven Seven Sisters.
Gigantische hoeveelheden van herbiciden en pesticiden werden ook gebruikt, om op deze wijze een
aanvullende afzetmarkt te creëren voor olie en chemische reuzen. Zoals een analist het aangeeft was de
Green Revolution in feite niet meer dan een chemische revolutie.
Op geen enkel moment konden ontwikkelingslanden betalen voor de grote hoeveelheden van chemische
kunstmest en pesticiden. Zij kregen kredieten aangeboden van de Wereldbank en toegespitste leningen van
Chase Bank en andere grote banken in New York, gesteund door Amerikaanse overheidgaranties.
Toegepast in een groot aantal van ontwikkelingslanden, gingen deze leningen meestal naar de grote
landeigenaars. Voor de kleine boeren was de situatie anders. Kleine boeren konden de chemische en
andere moderne toevoegingen niet betalen en moesten geld lenen. Eerst probeerden verscheidene
overheidsprogramma’s enkele leningen te geven aan de boeren zodat zij zaden en kunstmest konden
kopen. Boeren die niet aan deze soort programma’s wilden deelnemen moesten geld lenen op de
particuliere markt.
Vanwege de enorm hoge renten voor informele leningen, konden vele kleine boeren niet eens profiteren van
de aanvankelijke hogere opbrengsten. Na de oogst, moesten zij het merendeel van de productie verkopen
om de leningen en rente af te betalen. Zij werden afhankelijk van geldleners en handelslui en verloren vaak
hun land. Zelfs met handzame leningen van overheidsinstellingen, maakte het verbouwen van duurzame
gewassen plaats voor de productie van geldwinnende gewassen.(5)
Sinds enkele decennia worden dezelfde belangen waarmee de Rockefeller Foundation de aanvankelijke
Green Revolution steunde, toegepast om de tweede ‘Gene Revolution’ te promoten zoals enkel jaren
geleden Gordon Conway, president van de Rockefeller Foundation, het noemt. Hierbij geldt de verspreiding
van industriële landbouw en commerciële bestanddelen waaronder GMO gepatenteerde zaden.
Gates, Rockefeller en een Green Revolution in Afrika.
Met de ware toedracht in gedachten van de Green Revolution van de Rockefeller Foundation in de jaren ’50,
wordt het zeer curieus dat dezelfde Rockefeller Foundation samen met de Gates Foundation nu voor
miljoenen dollars investeren in het bewaren van elk zaad voor een eventuele “doomsday” scenario en
tegelijk ook miljoenen investeren in een project dat genoemd wordt The Alliance for a Green Revolution in
Afrika.

Nieuwsbrief 189 – 30 november 2013 – pag. 20

Het wordt ook AGRA genoemd en is een samenwerkingsverband van ook weer dezelfde Rockefeller
Foundation die de “Gene Revolution” creëerde. De bevestiging is te zien aan de Raad van Bestuur van de
AGRA.
Deze bevat niemand minder dan de voormalige secretaris generaal van de VN Kofi Annan als de voorzitter.
In zijn aanstellingsrede tijdens een World Economic Forum bijeenkomst in Cape Town (Zuid-Afrika) in juni
2007, zei Kofi Annan, ‘Ik accepteer deze uitdaging met dankzegging aan de Rockefeller Foundation, de Bill
& Melinda Gates Foundation, en alle anderen die onze Afrikaanse campagne steunen.’
Hieraan toegevoegd telt het AGRA bestuur een Zuid Afrikaan, Strive Masiyiwa die een beheerder is van de
Rockefeller Foundation. En heeft leden zoals
Sylvia M. Mathews van de Bill & Melinda Gates Foundation;
Mamphela Ramphele, voormalig Managing Director van de Wereldbank (2000-2006); Rajiv J. Shah van de
Gates Foundation;
Nadya K. Shmavonian van de Rockefeller Foundation;
Roy Steiner van de Gates Foundation.
Hiernaast telt de alliantie van AGRA
Gary Toenniessen de Managing Director van de Rockefeller Foundation en
Akinwumi Adesina, Associate Director, Rockefeller Foundation.
Om de reeks te complimenteren, zijn de deelnemers aan programma’s van AGRA
Peter Matlon, Managing Director, Rockefeller Foundation;
Joseph De Vries, Director of the Programme for Africa’s Seed Systems and Associate Director, Rockefeller
Foundation;
Akinwumi Adesina, Associate Director, Rockefeller Foundation.
Zoals het voormalige mislukte Green Revolution in India en Mexico heeft de nieuwe Africa Green Revolution
duidelijk een hoge prioriteit bij de Rockefeller Foundation.
Terwijl op het huidige moment zij niet teveel publiciteit zoeken worden Monsanto en de grote GMO
landbouwcommercie giganten gezien als de kern en gebruiken de AGRA van Koffi Annan om hun
gepatenteerde GMO zaden over Afrika te verspreiden onder het misleidende etiket, ‘bio-technologie’, de
nieuwe schuilnaam voor genetisch gemanipuleerde gepatenteerde zaden.
Vandaag de dag is Zuid Afrika het enige Afrikaanse land die toestaat om legaal GMO gewassen te planten.
In 2003 heeft Burkina Faso testen toegelaten voor GMO.
In 2005 stelde het Ghana van Kofi Annan bio-veiligheidsvoorschrifen op en waren belangrijke autoriteiten
gewillig om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor GMO gewassen.
Afrika is het volgende doelwit in de Amerikaanse overheidscampagne om GMO wereldwijd te verspreiden.
Haar rijke bodem maakt het een ideale kandidaat. Het is niet verrassend dat veel Afrikaanse overheden het
slechtste verwachten van de GMO sponsors op het moment dat een meervoud van genetisch
gemanipuleerde en bioveiligheids projecten zijn gestart in Afrika, met het doel om GMO producten te
introduceren in het landbouwsysteem van Afrika.
Deze bevatten beurzen aangeboden door de Amerikaanse overheid om Afrikaanse wetenschappers in
Amerika te onderwijzen in genetische manipulatie en bio veiligheids projecten gefinancierd door de
Verenigde Staten Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID) en de Wereldbank; GMO onderzoek
waarbij Afrikaanse inlandse voedsel gewassen betrokken worden.
De Rockefeller Foundation heeft jaren gewerkt aan het promoten, veelal zonder succes, van projecten om
GMO’s te introduceren in de velden van Afrika. Zij hebben onderzoeken gesteund die de meeweken aan de
toepassing van GMO katoen in de Makhathin Flats in Zuid Afrika.
Monsanto, die een sterke basis heeft in de Zuid Afrikaanse zaad industrie, zowel GMO als hybride, heeft een
ingenieus programma voor de kleine ondernemer bedacht onder de campagnenaam ‘Seeds of Hope’, waar
een green revolution pakketje geïntroduceerd wordt bij de arme boeren die op kleine schaal opereren.
Natuurlijk gevolgd door GMO zaad gepatenteerd door Monsanto. (6)
Syngenta AG van Zwitserland, een van de ‘Vier Rijders van de GMO Apocalyse’ pompt miljoenen dollars in
een nieuwe kassencomplex in Nairobi, om GMO insectresistente maïs te ontwikkelen. Syngenta is ook een
onderdeel van CGIAR. (7)
We gaan verder met Svalbard
Is het werkelijk een eenvoudige filosofische onvoorzichtigheid? Wat leidt de Gates en Rockefeller fondations
ertoe om op hetzelfde moment overal in Afrika uitbreiding te steunen van gepatenteerde en binnenkort
Terminator gepatenteerde zaden. Een proces dat, zoals op elke andere plek op aarde, de variëteit aan
plantenzaden vernietigt zodra een monocultuur geïntroduceerd wordt van geïndustrialiseerde
landbouwcommercie?
Op het zelfde moment investeren zij tientallen miljoenen dollars om elk bekende zaadvariëteit veilig te stellen
in een bombestendigde doomsday kluis in de buurt van de verlaten poolcirkel ‘zodat de gewassendiversiteit
veilig kan worden gesteld voor de toekomst’ zoals hun officiële bekendmaking bevestigt?
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Het is geen toeval dat de Rockefeller en Gates foundations samenwerken om een GMO stijl van Green
Revolution in Afrika door drukken op hetzelfde moment dat zij stilzwijgend de ‘doomsday kluis’ op Svalbard
financieren. De GMO landbouwcommercie giganten zijn tot hun oren verbonden aan het Svalbard project.
Inderdaad, het gehele Svalbard ondernemen en de betrokken mensen roepen de ergste catastrofe beelden
in herinnering van Andromeda Strain, de bestseller van Michael Crichton, een sci-fi thriller waarin een
dodelijke ziekte van buitenaardse origine een snelle, fatale stolling van het bloed veroorzaakt die het
voortbestaan van de mensheid bedreigd.
In Svalbard zal de toekomstige ’s werelds meest beveiligde zaadopslag worden bewaakt door politieagenten
van de GMO Green Revolution—de Rockefeller en Gates Foundation, Syngenta, DuPont en CGIAR.
Het Svalbard Project zal worden geleid door een organisatie die de Global Crop Diversity Trust (GCDT)
genoemd wordt. Wie zijn zij om zo een gruwelijke beheer te houden over de gehele zaad variëteit van de
aarde? De GCDT was opgericht door de United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) en
Bioversity International ( voorheen de International Plant Genetic Research Institute) een uitwas van de
CGIAR.
De Global Crop Diversity Trust heeft zijn hoofdkantoor in Rome. Zijn bestuur wordt voorgezeten door
Margaret Catley-Carlson een Canadese die ook zit in het adviesorgaan van Group Suez Lyonaisse de Eaux,
een van de wereld grootste particuliere waterbedrijven.
Catley-Carlson was ook president tot 1998 van de in New York gesitueerde Population Council, de populatie
reductie organisatie van John D. Rockefeller, opgericht in 1952 om het Rockefeller familie eugenetica
programma te ontwikkelen onder de dekmantel van de promotie van “family planning”,
geboortebeperkingsmiddelen, sterilisatie en “populatie beheersing” in ontwikkelingslanden.
Een ander GCDT bestuurslid die genoemd word is Lewis Coleman, het voormalige kaderlid van Bank of
America en op dit moment hoofd van de Hollywood DreamWorks Animation. Coleman is ook hoofd directeur
van bestuur van Northrup Grumman Corporation, een van de grootste bij de Amerikaanse militaire
industrieën die opdrachten krijgen van het Pentagon.
Jorio Dauster (Brazilië) is ook bestuursvoorzitter van Brasil Ecodiesel. Hij is een voormalig Ambassadeur
voor Brazilië bij de EU, en hoofd onderhandelaar van Braziliaanse buitenlandse schulden bij het ministerie
van financiën. Dauster heeft ook gediend als de president van het Brazilian Coffee Institute en als
coördinator van het Project for the Modernization of Brazil’s Patent System, die betrokken is bij het legaal
maken van patenten met betrekking tot zaden die genetische gemodificeerd zijn, iets wat tot voorkort
verboden was onder de Braziliaanse wetgeving.
Cary Fowler is de Executive Director van de Trust. Fowler was Professor en Directeur van de
onderzoeksafdeling van de Department for International Environment & Development Studies op de
Norwegian University of Life Sciences. Hij was ook een belangrijke adviseur voor de Director General van
Bioversity International. Hier vertegenwoordigde hij de Future Harvest Centres van de Consultative Group on
International Agricultural Research (CGIAR) bij onderhandelingen over het internationale verdrag van Plant
Genetic Resources.
In de jaren ’90, had hij de leiding van de International Program on Plant Genetic Resources bij het FAO. Hij
initieerde en had de leiding over onderhandelingen van het Global Plan of Action for Plant Genetic
Resources van de FAO, hetgeen aangenomen was door 150 landen in 1996.
Hij was een lid van de National Plant Resources Board van de VS en de Raad van Beheer voor de
International Maize en Wheat Improvement Center in Mexico, een ander project van de Rockefeller
Foundation en een CGIAR project.
Dr. Mangala Rai uit India en een lid van de bestuursraad van het GCDT, is de secretaris van het Department
of Agricultural Research and Education (DARE) en Director General van de Indian Council for Agricultural
Research (ICAR). Hij is ook lid van de raad van bestuur van de International Rice Research Institute (IRRI)
van de Rockefeller Foundation, die het eerste grote GMO experiment van de wereld aanprees. Dit was het
opgehemelde ‘Golden Rice’, maar mislukte. Rai heeft gediend bij de raad van bestuur bij CIMMYT
(International Maize and Wheat Improvement Center) en is een lid van het Executive Counsil van CGIAR.
Global Crop Diversity Trust Donors of financiële engelen bevatten ook zoals met de woorden van de
bekende Humphrey Bogart film Casablanca, ‘all the usual suspects’.
Net als de Rockefeller en Gates Foundations, bevatten de Donors de GMO reuzen DuPont-Pioneer Hi-Bred,
Syngenta uit Bazel Zwitserland, CGIAR en het steunrijke pro-GMO agentschap voor ontwikkelingshulp,
USAID, van het Amerikaanse State Department,.
Op deze manier lijkt het er inderdaad op dat hier de GMO en populatie reductie de wereld zaaddiversiteit
winkel in Svalbard bewaken zoals vossen het kippenhok.(8)
Waarom nu Svalbard?
We kunnen met reden vragen waarom Bill Gates en de Rockefeller Foundation samen met de grote
landbouwcommercie reuzen op het gebied van genetische manipulatie zoals DuPont en Syngenta, samen
met CGIAR een Doomsday Zaadkluis bouwen op de Noordpool. Wie gebruikt er een zaadbank op de eerste
plaats? Planttelers en onderzoekers zijn de grootste gebruikers van genenbanken. De grootste telers van
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vandaag zijn Monsanto, DuPont, Syngenta en Dow Chemical, de GMO giganten die wereldwijd planten
patenteren.
Vanaf het begin van 2007 bezit Monsanto wereldpatent rechten samen met de Amerikaanse Regering voor
de zogenaamde ‘Terminator’of Genetic Use Restriction Technology’ (GURT). Terminator is een
onheilspellende technologie waarmee een gepatenteerd commercieel zaad zelfmoord pleegt na de eerste
oogst.
De controle door particuliere zaadbedrijven is algeheel. Een controle en macht over de voedselketen heeft
voorheen in de geschiedenis van de mensheid nooit bestaan.
Deze slimme genetisch gemanipuleerd terminator eigenschap dwingt boeren om elk jaar weer terug te keren
naar Monsanto of een ander GMO zaad leverancier om nieuwe zaden te krijgen voor rijst, sojabonen, maïs,
graan en alle belangrijke gewassen die nodig zijn om hun bevolking te voeden.
Als deze over de hele wereld geïntroduceerd worden, kan er over een paar decennia een situatie ontstaan
waarbij de meerderheid van de wereld voedselproducenten nieuwe federale slaven worden van de drie of
vier zaadbedrijf giganten zoals Monsanto of DuPont of Dow Chemical.
Dat kan natuurlijk ook de deur openen naar een situatie waarbij deze particulier bedrijven op bevel van hun
gastheer regering, Washington, zaad kunnen weigeren aan een of ander ontwikkelingsland waarvan de
politiek niet in lijn is van Washington. Degenen die zeggen ‘Dat kan hier niet gebeuren’ moeten maar eens
nader kijken naar de gebeurtenissen in de wereld op dit moment.
Alleen al het bestaan van een dergelijke concentratie van macht bij drie of vier particuliere Amerikaanse
landcommercie reuzen geeft genoeg reden voor het wettelijk verbieden van alle GMO gewassen, zelfs als
hun oogst werkelijke voordelen hebben, hetgeen ze niet kunnen waarmaken.
Deze particuliere bedrijven, Monsanto, DuPont, Dow Chemical hebben nauwelijks een schone lei op het
gebied van besluitvorming over het menselijk leven.
Zij ontwikkelden en verhandelden zulke uitvindingen als dioxine, PCB’s en Agent Orange.
Zij verdoezelden tientallen jaren later bewijzen voor de kankerverwekkendheid en andere zware
gezondheidsgevolgen bij het gebruik van giftige chemicaliën.
Zij hebben serieuze wetenschappelijke rapporten begraven dat het meest over de wereld verspreide
herbicide, glyphosate, giftig is als het doordringt in het drinkwater(9). We hebben het hier over het essentiële
ingrediënt van Monsanto’s Roundup herbicide dat verbonden is aan de aankoop van de meeste genetisch
gemanipuleerde zaden van Monsanto.
Denemarken heeft het glyphosate verboden, toen er bevestigd werd dat het drinkwater daar verontreinigd
had. (10)
De diversiteit die opgeslagen is in zaad genenbanken is het ruwe materiaal voor plantkweken en voor een
groot deel voor basaal biologisch onderzoek. Vele honderdduizenden monsters worden jaarlijks verspreid
voor dergelijke toepassingen.
De FAO van de VN heeft een lijst van zo’n 1400 zaadbanken wereldwijd, de grootste bevinden zich in de
Verenigde Staten. Andere grote banken bevinden zich in China, Rusland, Japan, India, Zuid Korea,
Duitsland en Canada aflopend in grootte.
Ook CGIAR bestuurd een keten van zaadbanken in specifiek delen op de wereld.
CGIAR, in 1972 door de Rockefeller Foundation en Ford Foundation opgericht om hun Green Revolution
landbouwcommercie model te verspreiden, controleert de meeste particuliere zaadbanken vanaf de
Filippijnen naar Syrië naar Kenia.
In alle huidige zaadbanken bevinden zich meer dan zes-en-een-half miljoen zaadvariëteiten, bijna twee
miljoen die ‘uniek’ zijn.
De Doomsday kluis op Svalbard zal een opslagcapaciteit hebben van viereneenhalf miljoen verschillende
zaden.
GMO als een wapen van biologisch oorlogsvoering?
Nu komen we tot de kern van het gevaar en het mogelijke misbruik dat verbonden is aan het Svalbard
project van Bill Gates en de Rockefeller foundation. Kan de ontwikkeling van gepatenteerde zaden voor het
grootste deel van belangrijkste gewassen van de wereld, zoals rijst, maïs, graan en voedergranen zoals
sojabonen uiteindelijk gebruikt worden in een verschrikkelijke vorm van biologische oorlogsvoering?
Het nadrukkelijke doel van de eugenetica lobby gefinancierd door rijke elite families zoals de Rockefeller,
Carnegie, Harriman en anderen vanaf de jaren ’20, heeft vorm gegeven aan wat genoemd wordt ‘negatieve
eugenetica’, het systematische doden van ongewenste bloedlijnen.
Margaret Sanger, een snelle eugenicist, de oprichter van Planned Parenthood International en een ingewijde
van de Rockefeller familie, creëerde iets met de naam ‘het neger project’ in 1939, in Harlem. Zoals ze aan
een vriend in een brief in vertrouwen vertelde, draaide dit in zijn geheel om het feit, zoals zij het omschreef
‘we willen de negerbevolking uitroeien’. (11)
Een klein biotech bedrijf in California, Epicyte, verkondigde in 2001 de ontwikkeling aan van genetisch
gemanipuleerde maïs die een spermicide bevat waardoor het zaad van de man die dit gegeten heeft steriel
wordt.
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In die tijd had Epicyte een samenwerkingsverband gesloten met DuPont en Syngenta voor de verspreiding
van deze technologie, twee van de sponsoren van het Svalbard Doomsday Zaadkluis.
Epicyte is sindsdien overgenomen door een biotech bedrijf in North Carolina. Het is verbazingwekkend om te
weten te komen dat Epicyte zijn spermicidal GMO maïs ontwikkeld heeft met het onderzoeksgeld van het
Amerikaanse ministerie van Landbouw, hetzelfde ministerie dat, ondanks wereldwijde tegenstand, de
ontwikkeling van Terminator technologie blijft financieren en nu in handen is van Monsanto.
In de jaren ’90 lanceerde de WHO van de VN een campagne om miljoenen vrouwen te vaccineren in
Nicaragua, Mexico en de Filippijnen in de leeftijd van 15 tot 45, zogenaamd tegen tetanus, een ziekte die
opkomt bij zoiets als je in een roestige spijker trapt. Het vaccin werd niet aan mannen of jongens gegeven,
ondanks het feit dat zij net zoals vrouwen het gevaar lopen om in roestige spijkers te stappen.
Vanwege die vreemde tegenstrijdigheid werd Comite Pro Vida de Mexico, een Romeins Katholieke
samenwerkingsorganisatie, achterdochtig en liet het vaccin testen. De test legde bloot dat het tetanus vaccin
die door de WHO verspreid aan vrouwen werd, die qua leeftijd kinderen kunnen krijgen, het menselijke
Chorionic Gonadotrophin of hCG bevatte. Dit is een natuurlijk hormoon die in combinatie met een tetanus
toxoïddrager stimuleert om antilichamen te maken waardoor een vrouw een zwangerschap niet zou kunnen
volbrengen. Geen van de gevaccineerde vrouwen was dit verteld.
Het werd later bekend dat de Rockefeller Foundation samen met de Population Council van Rockefeller, de
Wereldbank (thuis voor CGIAR), en het National Institutes of Health van de VS betrokken was bij een 20
jarig project dat in 1972 de ontwikkeling begon voor de WHO van het verborgen abortusvaccin met een
tetanusdrager. De regering van Noorwegen en de gastheer voor de Svalbard Doomsday Zaadkluis,
doneerde $41 miljoen voor de ontwikkeling van een speciaal abortus tetanus vaccin (12)
Is het toeval dat deze zelfde organisaties, van Noorwegen tot de Rockefeller Foundation tot de Wereldbank
nu betrokken zijn bij het Svalbard zaadbank project?
Volgens professor Francis Boyle die de Biological Weapons Anti-Terrorism Act van 1989 opstelde en
geratificeerd werd door het Amerikaanse Congres, is het Pentagon ‘voorbereidingen aan het treffen om met
biologische wapens te vechten en te winnen’ Dit was één van de twee nationale strategieplannen die onder
Bush aangenomen zijn.
‘Zonder dat het publiek het weet of kan controleren’ merkt hij op in 2002.
Boyle voegt hieraan toe dat in de periode 2001-2004 de Amerikaanse Federal Gouvernment $14.5 miljard
uitgaf aan civiele bio-oorlogsvoerings werkzaamheden. Een gigantisch bedrag.
De bioloog Richard Ebright van de Rutgers University schat dat meer dan 300 wetenschappelijke instituten
en zo’n 12000 individuen in Amerika vandaag de dag toegang hebben tot ziekteverwekkers die geschikt zijn
voor biologische oorlogsvoering.
Er zijn al 497 onderzoeksbeurzen van de US Government NIH voor onderzoek naar besmettelijke ziekten
die gebruikt kunnen worden bij biologische oorlogsvoering. Natuurlijk wordt dit gerechtvaardigd onder de
noemer van verdediging tegen potentiële terroristisch aanvallen zoals zoveel huidige zaken.
Veel van het geld dat door de Amerikaanse overheid wordt uitgegeven aan onderzoek naar biologische
oorlogsvoering maakt gebruik van genetische manipulatie. De biologie professor Jonathan King van het MIT
zegt dat de ‘groeiende bio-terreur programma’s een significant opkomend gevaar voor onze eigen bevolking
vertegenwoordigen’.
King voegt hieraan toe, ‘Zulke programma’s worden altijd defensief genoemd, maar bij biologische wapens,
overlappen defensieve en offensieve programma’s elkaar helemaal’. (13)
De tijd zal het leren, God zal ons behoeden, of het Svalbard Doomsday Zaadbank van Bill Gates en de
Rockefeller Foundation een onderdeel is van wederom een Final Solution, met een hoofdrol voor de
uitroeiing van de Planeet Aarde R.I.P.
F. William Engdahl is de auteur van Seeds of Destruction, de Verborgen Agenda van Genetische
Manipulatie die vrijgegeven is door Global Research. Hij is ook de auteur van ‘A Century of War: AngloAmerican Oil Politics and the New World Ordr, Pluto Press Ltd. Voor correspondentie met e-mail:
William Engdahl is a Research Associate of the Centre for Research on Globalization (CRG). His writings
can be consulted on www.engdahl.oilgeopolitics.net and on Global Research.
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'Wereld slaapwandelend naar een nieuwe Wereldoorlog'
Rusland bezig met meest omvangrijke modernisering leger, luchtmacht en kernwapens ooit
Vrijwel niemand gelooft nog dat dit ooit nog eens
realiteit wordt.
100
jaar geleden geloofde werkelijk niemand dat de wereld
binnen
luttele maanden in de tot dan toe meest verwoestende
oorlog
ooit zou worden gestort. Iets meer dan twee decennia
later
verzekerden de politici in Den Haag, twee weken vóór
de
aanval van Nazi-Duitsland op Nederland, het volk dat er
geen
oorlog zou komen, want 'wij hebben immers een
verdrag met Hitler gesloten' (klinkt dat, met het oog op
Genève vorig week, bekend?). Ook nu willen maar heel
weinig
mensen inzien dat een nieuwe wereldoorlog almaar
dichterbij komt. Vandaar de term 'slaapwandelend'. Dit 'kop-in-het-zand-totdat-het-te-laat-is' gedrag schijnt
mensen eigen te zijn.
Juncker en Gorbatsjov vrezen voor WO-3
Begin dit jaar berichtten we over de afscheidstoespraak van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker,
die als voorzitter van de eurogroep bepaald niet de minste Europese functie bekleedde. Hij verbijsterde het
grote aantal aanwezige journalisten door 2013 met 1913 te vergelijken, 'het jaar voordat er een wereldoorlog
losbarstte'.
Of Juncker iets wist wat wij niet weten, of dat hij slechts de gelegenheid te baat nam om voor het eerst vrij
van het verplichte zwijgen dat bij zijn functie hoorde zijn mening te verkondigen, zullen we waarschijnlijk
nooit te weten komen.
Een andere bekende wereldburger, oud Sovjetpresident Michael Gorbatsjov, had al op 10 december 2011 in
München, toen hij de Franz-Josef-Strauss-Prijs in ontvangst nam, letterlijk het woord 'Derde Wereldoorlog' in
de mond genomen, toen hij Europa waarschuwde dat Rusland bereid is geweld te gebruiken om het
geplande NAVO-raketschild te voorkomen.
Meest omvangrijke modernisering ooit
Dat was geen loos dreigement. De Russen zijn bezig met de meest omvangrijke modernisering van hun
strijdkrachten sinds de Tweede Wereldoorlog. Steeds meer regimenten worden uitgerust met nieuwe
intercontinentale raketten, waarvan sommige types een rechtstreekse overtreding zijn van het STARTkernwapenverminderingsverdrag met de VS. De luchtmacht krijgt in snel tempo nieuwe gevechtsvliegtuigen
en high-techwapens.
President Putin wil dat Rusland over 5 jaar 'een nieuw niveau' van bewapening heeft bereikt. Sinds het
voorjaar kondigt hij -voor het eerst in 20 jaar tijd- per telefoon onregelmatig en onaangekondigd alarm af, om
te testen hoe snel de strijdkrachten in actie komen. Naast een forse uitbreiding van het aantal
oorlogsschepen bouwen de Russen zo'n 100 nieuwe militaire vliegvelden, bases voor langeafstandsraketten
en marinebases. Ook de trainingsmogelijkheden voor de troepen worden flink uitgebreid.
Putin bewapent, Obama ontwapent
Tegelijkertijd wekken de Russen de indruk dat ze de vrede willen bewaren. In 2011 tekenden Putin en
Obama het al eerder genoemde nieuwe START-verdrag, dat beide supermachten verplicht het aantal
kernkoppen te verminderen naar 1550. In oktober van dit jaar stelde Obama een nog verdere reductie naar
1000 stuks voor, iets dat door het Kremlin werd afgewezen. Dat weerhield de Amerikaanse president er niet
van zijn plannen voor een eenzijdige bijna-ontwapening naar slechts 400 tot 450 kernkoppen door te zetten.
Moskou weigerde de verdere reductie, omdat het in aanbouw zijnde NAVO-raketschild een kernaanval op
Rusland mogelijk zou maken, zonder voor een tegenaanval te hoeven vrezen*. Putin: 'Wij mogen niet
toestaan dat de balans van strategische afschrikking wordt verstoord.'
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* Deze angst is niet terecht, aangezien het raketschild beperkt is en bij een massale aanval slechts een
fractie van het aantal Russische raketten zal kunnen stoppen.
Nieuwe Russische kernraketten
De Russen denken daarbij aan de circa 200 kleine kernbommen die de Verenigde Staten in vijf NAVOlanden, waaronder Nederland, hebben opgeslagen, en die zullen worden gemoderniseerd. Als reactie op het
raketschild leverde Rusland nog eens vier S-300 luchtafweersystemen aan Wit-Rusland. Drie daarvan staan
reeds langs de grens met de NAVO opgesteld. Ook komt er vlakbij Polen en Litouwen een vliegbasis met
Su-27 jachtvliegtuigen.
Het Russische RIA Novosti meldde de afgelopen dagen nieuwe testen met interncontinentale Topol RS-12M
en Vojevoda RS-20W raketten. Daarnaast vuurden twee kernonderzeeërs ballistische raketten op
oefendoelwitten in onder andere Noord Rusland af. In Centraal Rusland werden grond-grondraketten van
het type Iskander -die ook zijn opgesteld in Syrië- en Totschka-U gelanceerd naar doelwitten in de
Kaspische Zee.
'Slaapwandelend naar nieuwe Wereldoorlog'
In tegenstelling tot het Westen, waar jaar na jaar wordt bezuinigd op Defensie en de strijdmachten worden
ingekrompen, is Rusland dus bezig met een snelle opbouw en modernisering. In zijn nieuwe boek 'Aan de
vooravond van de Derde Wereldoorlog' zet auteur Peter Orzechowski alle ontwikkelingen op een rij. Zijn
conclusie: net als 100 jaar geleden stevent de wereld slaapwandelend op een nieuwe Wereldoorlog af.
Xander - (1) KOPP

Iran kan al 4 kernwapens bouwen; Pakistaanse kernbom voor Saudi's'
Iraans persbureau citeert Ayatollah Khatami: Israël moet worden weggevaagd - President Rouhani
benadrukt dat hij niet één onderdeel van het kernprogramma zal ontmantelen
Saudi Arabië zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort Pakistaanse
kernraketten (foto) ontvangen.
De Amerikaanse president Barack Hussein Obama is er niet in
geslaagd de zorgen van Israël en Saudi Arabië weg te nemen.
Integendeel, volgens inlichtingenofficials is hun scepsis na het
sluiten van het omstreden voorlopige akkoord met Iran alleen maar
gegroeid. De meeste Westerse experts zijn ervan overtuigd dat
Iran inmiddels voldoende verrijkt uranium heeft om 4 kernwapens
te kunnen bouwen. De Saudi's lijken hun geheime afspraak met
Pakistaan te gaan lichten, en hopen binnenkort complete kernraketten van het tot nu toe enige nucleair
bewapende moslimland te ontvangen.
Saudi Arabië gaat Pakistaanse kernraketten opeisen
Gezien deze feiten en ontwikkelingen was de 'eerste stap' naar een 'alomvattend akkoord' met Iran nog
voordat de inkt was opgedroogd al lang en breed achterhaald. Saudische prinsen en officials hebben
herhaaldelijk gezegd dat als Iran kernwapencapaciteiten krijgt, zij niet zullen achterblijven. Om die reden
sloten de Saudi's al in 2004 een geheim akkoord met Pakistan. In ruil voor het financieren van de
Pakistaanse kernbom, zou Saudi Arabië op ieder moment enkele raketten met kernkoppen mogen opeisen.
Dat is nog niet gebeurd, maar volgens Westerse inlichtingendiensten gaat dat spoedig plaatsvinden.
Obama's telefoontje naar de Saudische koning Abdullah was dan ook niet uit bezorgdheid dat Iran een
kernbom zou krijgen, maar Saudi Arabië.
Holle beloften, ook van Netanyahu
In Israël dreigt premier Netanyahu al sinds 2008 met militair ingrijpen om de Iraanse bom te voorkomen. In
dat opzicht is zijn geloofwaardigheid al net zo aangetast als die van Obama. Op 11 november parafraseerde
hij bij de Klaagmuur tijdens zijn toespraak ter gelegenheid van het Hanukkahfeest een populair lied: 'We zijn
hier gekomen om de duisternis te verdrijven, en de grootste duisternis die de wereld van nu bedreigt, is een
nucleair Iran.'
Ook oud-generaal-majoor Yakov Amidror, tot voor kort de Nationale Veiligheid Adviseur van de premier,
schreef afgelopen week in de New York Times dat Iran al voldoende verrijkt uranium heeft om 4 kernwapens
te fabriceren. De in Genève gesloten deal maakt daar echter geen enkele melding van. Iran bereikte dat
punt overigens al meer dan een jaar geleden, dus de belofte van Netanyahu om een nucleair Iran te
voorkomen, begint steeds holler te klinken.
'Nooit in één ruimte met de Zionisten'
Om Netanyahu gerust te stellen stelde Obama voor om Israël te betrekken bij het toezien op het naleven van
het voorlopige akkoord met Iran. Dat wekte onmiddellijk de woede op van Teheran. 'Dat zal nooit gebeuren,'
bezwoer minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. 'Wij zullen absoluut nooit in dezelfde ruimte met
vertegenwoordiger van het Zionistische regime gaan zitten.'
Rouhani: Iran zal 100% nucleaire programma behouden

Nieuwsbrief 189 – 30 november 2013 – pag. 26

In een interview met de Financial Times onderstreepte president Hassan Rouhani gisteren opnieuw dat Iran
nooit ook maar één onderdeel van zijn nucleaire programma zal ontmantelen. Gevraagd naar wat de 'rode
lijn' voor hem is, antwoordde hij: '100%.'
Met andere woorden: de wereld kan de hoop dat Iran zijn streven naar een kernwapen opgeeft, maar beter
snel laten varen. De Iraanse mullahs zijn namelijk niet van plan om de verrijkingsfabriek in Fordo te sluiten,
of de bouw van de zwaarwatercentrale in Arak, bedoeld voor de productie van plutonium, te stoppen. (1)
Ayatollah Khatami: Israël van de aardbodem wegvagen
Iran houdt nog een ander streven recht overeind, namelijk de vernietiging van Israël. Het Iraanse persbureau
IRNA citeerde de invloedrijke Ayatollah Khatami, lid van de 'Vergadering van Experts', die deze week
herhaalde dat 'wij stellig geloven dat (Israël) van de aardbodem moet worden weggevaagd, en wij het
bestaan (van Israël) niet erkennen.' De 'Vergadering van Experts' wijst doorgaans de nieuwe opperste leider
aan.
'Witte Huis plaatste verkeerde tekst op website'
Tevens zei Khatami dat ook Amerika niet kan worden vertrouwd. 'Nu al, terwijl de inkt van de Genèveovereenkomst nog niet droog is, staat op websites de leugen te lezen dat Iran geen recht op
(uranium)verrijking heeft.' Volgens het Iraanse ministerie van BuZa heeft het Witte Huis slechts een gedeelte
van de tekst van de deal op de officiële website geplaatst. Bovendien zou deze gepubliceerde tekst de
werkelijke afspraken met Iran tegenspreken.
Opperleider spreekt van 'artistieke tactieken'
Opperleider Ayatollah Khamenei dankte afgelopen week Allah voor het feit dat 'de nieuwe regering... in staat
is gebleken... het Iraanse nucleaire programma internationaal als wettig te laten erkennen.' In een toespraak
voor duizenden leden van de Basij milities zei Khamenei dat de 'Iraanse strategie een artistieke manoeuvre
is... er worden verschillende tactieken gebruikt om verschillende doelen en idealen te bereiken.'
'Eeuwigdurend verbond' om VS en Israël te vernietigen
Het tijd rekken door 'eeuwig' te blijven onderhandelen, en ondertussen onverminderd door te werken aan de
ontwikkeling van kernwapens, vormt de basis van deze misleidingstrategie. De Basij commandanten
verklaarden een dag later gezamenlijk hun trouw aan het 'eeuwigdurende verbond met de opperste leider
voor de complete eliminatie van de arrogante macht (Amerika) en de vernietiging van het Zionistische
regime.' (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) World Net Daily

Zware aardbevingen treffen Indonesië
Indonesië is vannacht (Nederlandse tijd) door twee aardbevingen
getroffen. Dat meldden diverse media. In beide gevallen zijn er geen
meldingen over slachtoffers of over schade.
De eerste beving was bij de Tanimbar-eilanden in het oosten van
Indonesië en had een kracht van 6,9 op de schaal van Richter. De
tweede was ten westen van Sumatra en had een kracht van 6,2. Er
werd na de bevingen geen waarschuwing gegeven voor een tsunami.
Indonesië ligt in een gebied waar vaker aardbevingen voorkomen. Het eiland Sumatra werd eind 2004
getroffen door een grote tsunami die werd veroorzaakt door een zware aardbeving bij het eiland. Het
geschatte totale dodental in Azië door die tsunami was 230.000.
Zo’n 35 vulkaanuitbarstingen wereldwijd
http://eindtijdnieuws.blogspot.nl/
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Prikbord nr. 370 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Baantjes
Dat een voormalig Kamerlidtegen een salaris van € 110.000 per jaar naar internationale baantjes mag
zoeken voor afgedankte politici, is al een schande. Erger wordt het nog als daarbij ook ‘culturele attachés’
worden aangesteld, die met subsidies smijten om onze cultuur in het buitenland te promoten. Zoals het
invliegen van een orkest naar Moskou, waarin Poetin helemaal niet geïnteresseerd bleek. Te verwachten
valt dat dit bezoekje van ons staatshoofd méér heeft gekost dan de schamele 2 miljoen voor de Filippijnen
(of was dit geld voor de VN bestemd?).
Biogasfiasco
Net als groene stroom van windmolens en zonnepanelen, is biogas alleen leverbaar met subsidie. In België
zijn al 8 van de 40 ‘gasfabriekjes’ failliet. Het was kennelijk een (zwart) gat in de markt, waarin te veel euro’s
verdwenen.
Doorgeefloket
Uiteindelijk wordt het nu toegegeven: vele stichtingen voor humanitaire hulp zijn alleen doorgeefluik. De
vraag is echter wat er met het ‘doorgegeven’ geld gebeurt en hoeveel er wordt achtergehouden als
‘reserves’ en wervingskosten. Dat het geld beter door de VN zou worden besteed bij een ramp als in de
Filippijnen getuigt overigens van een verregaande onwetendheid omtrent de verspillingen en corruptie
binnen de VN.
Foute kop
Niet de weg langs een Gronings kanaal ‘eist’ mensenlevens, en ook niet de drank of de snuifdoos, maar de
onverantwoordelijke chauffeur. Waar de harde waarheid over eigen verantwoordelijkheid op een pakje
sigaretten mag staan, hoeft de krant geen softe koppen te gebruiken. Ook niet als de ‘dader’ een rechter is,
die psychopaten vrijlaat.
Jeugdzorg
De Jeugdzorgmaffia laat weer eens het ware gezicht zien. Toch heeft ontslag voor al het personeel ook
voordelen. Gezien deze chantage om straks tegen een lager salaris te komen werken, zou kunnen blijken
dat er werd overbetaald (zwijggeld?). En degenen die buiten de boot vallen, kunnen als klokkenluider
eindelijk een boekje opendoen over de gang van zaken binnen de Jeugdzorg, waar ‘het belang van het kind’
een bijzondere betekenis heeft. Uiteraard zitten ook de toezichthouders daar niet op te wachten, zodat er
ongetwijfeld een ‘compromis’ wordt gevonden en de beerput gesloten kan blijven.
Lichtzinnig
In Groot-Brittannië is het nog erger dan hier: de lichtzinnigheid waarmee buitenlanders worden toegelaten
om vervolgens te worden uitgebuit of te leven van criminaliteit of te verpauperen in achterbuurten. Een
afschrikwekkend voorbeeld van de gevolgen zijn de buitenwijken van Marseille, waar de voertaal inmiddels
Arabisch is en de ‘welvaart’ is gedaald naar het niveau van de Palestijnse steden die nagenoeg volledig op
buitenlandse hulp zijn aangewezen.
Moderne bedelbrief
De bedelbrief voor allerlei vage goede doelen – zoals nu weer Rode Kruis dekens voor Syrië – wordt niet
alleen via de dure media verspreid, maar tevens ‘begeleid’ door bekende Nederlanders die daarvoor op reis
mogen. Ook koninklijke ‘ambassadeurs’ mogen zich daarbij aansluiten of zelfs aanschuiven bij een etentje
voor vermiste personen. Via een stichting die zich nu in Den Haag wil gaan vestigen: het centrum van
ongecontroleerde geldstromen. Opvallend is dat die organisaties zelden hun reserves vermelden, noch het
bedrag dat daadwerkelijk wordt besteed. De acties voor Haïti en Sri Lanka zijn daar een afschrikwekkend
voorbeeld van, maar zeker niet het enige. De status van ‘stichting’ staat hiervoor garant.
Verkeerde keus
De EU heeft 350 miljoen over voor een nieuw paleis waarin de ‘mandarijnen’ zich kunnen verschuilen tegen
de storm die straks over Europa losbarst. Maar voor de nood in de Filippijnen zijn slechts een schamele 3
miljoen beschikbaar.
Ook Nederland moet zich schamen: wel 50 miljoen voor Syrische vluchtelingen en maar 2 miljoen voor de
Filippijnen. Hoeveel gaat er jaarlijks naar terreurregimes en corrupte landen?
Voedselbank
Hoe komt een voedselbank aan € 14.000 op een bankrekening? Het is toch geen commerciële instelling?
Wellicht laten camerabeelden zien wie dit bedrag in korte tijd heeft ‘gepind’ zonder dat iemand het pasje
miste; of valt dit onder de privacy-wetgeving?
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Vet, gezonder dan je denkt
Je lichaam heeft vet nodig. Veel vet. Niet alleen als energiebron
maar ook als bouwstof voor alle celmembranen in het lichaam.
Iedere celwand in je lichaam is uit vet gemaakt (ons lichaam
bestaat uit 100.000 miljard cellen!). En driekwart van de droge stof
in de hersenen bestaan uit vetten.En dit zijn zowel onverzadigde
als verzadigde vetten.
Vet heeft een belangrijke functie als beschermende stof in bijvoorbeeld de vettige myelineschedes rond de
zenuwen en in de hersenen, het beschermt onze longen tegen luchtverontreiniging en oxidatieve stress en
beschermt de onverzadigde vetzuren tegen oxidatie (ofwel ranzig worden in ons lichaam). En last but nog
least: vetten zijn nodig om de vetoplosbare vitamines op te kunnen nemen: de vitamines A, D, E en K, die
we in grote hoeveelheden nodig hebben.
Vet heeft lang in een kwaad daglicht gestaan. Onterecht. In tegenstelling tot de mainstream ‘voorlichting’,
zijn verzadigde vetten niet de oorzaak van het dichtslibben van bloedvaten enhart- en vaatziekten. Deze
negatieve berichten zijn nooit onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek. Het is zelfs zo dat verzadigde
vetten de voorkeursbrandstof van het hart zijn. En het zijn ook de verzadigde vetten die helpen om
ontstekingen te remmen.
Volgens de gangbare voedingsopvattingen zijn verzadigde vetten zoals roomboter en vleesvetten de
oorzaak van de moderne westerse degeneratieziektes als hart- en vaatziekten, kanker, overgewicht en
diabetes. Dit is niet het geval. Het zijn geraffineerde plantaardige oliën, die verhit en kunstmatige gehard zijn
(transvetten), die hier een belangrijke rol in spelen. Samen met suikers.
Verzadigde vetten spelen een belangrijke rol in het lichaam

Verzadigde vetten vormen een belangrijk onderdeel van onze celmembranen en zorgen daar voor
structuur en beschermen de onverzadigde vetten die de doorlaatbaarheid voor stoffen en zuurstof
regelen.

Verzadigd vet vormt het zenuwweefsel en de meyline-schedes rondom de zenuwen die zorgen voor
bescherming en voeding.

Vet is een bouwstof voor de steroïde hormonen (geslachtshormonen, bijnierschorshormonen) en
neurotransmitters.

Vet ondersteunt het lymfatisch systeem en immuunsysteem.

Er zijn vetten nodig om vetten op te nemen. Galzuren worden gemaakt uit cholesterol en helpen bij de
vertering en opname van vet en de vetoplosbare vitamines A, D, E en K in de spijsvertering.

Vetten zorgen ervoor dat eiwitten op de juiste wijze in het lichaam verwerkt kunnen worden.

Vetten zijn de grondstof voor stoffen die ontstekingen in het lichaam regelen.

Vetten zijn de voorkeursbrandstof van de hersenen, het hart en de spieren.

De bijnieren hebben goede vetten nodig voor hun functioneren.
“Beperk cholesterol”: NOT
Een andere misvatting is dat cholesterol ongezond is. Ondanks dat talloze wetenschappelijke onderzoeken
het tegenovergestelde bewijzen, blijft dit een hardnekkige mythe. Cholesterol in voeding draagt bij aan
gezonde darmslijmvliezen, helpt baby’s en kinderen bij een gezonde ontwikkeling van de hersenen en het
zenuwstelsel. Het gaat hier uitdrukkelijk niet om geoxideerd cholesterol, die je in poedermelk vindt (en die
wordt toegevoegd aan gewone melk om deze dikker te maken). Voedingsmiddelen die veel cholesterol
bevatten, zoals roomboter, volvette zuivel en vlees zijn óók rijk aan vitamine A en D. Mensen die veel ‘light’
eten, lopen het risico op tekorten aan deze vitamines. En toegevoegde vitamines zijn niet hetzelfde als de
natuurlijke vitamines.
Vet in orgaanvlees, in vis en beenmerg heeft ons gebracht waar we nu staan in de evolutie. Bij de 14
traditionele volkeren dieWeston Pricebezocht, bestaat de voeding nog steeds voor minstens 60% van de
calorie-inname uit deze voedingsmiddelen. In vroegere culturen ging het magere vlees naar de arme
mensen of was voer voor de honden. De mensen die het wat beter hadden aten de organen, inclusief de
hersenen, en het vetrijke vlees. Ook nu eten de welgestelden kaviaar (een voedingsmiddel dat rijk is aan
cholesterol) en wild, dat een zeer gezonde vetzuursamenstelling heeft.
Transvetten
Veel van de vroegere onderzoeken naar hart- en vaatziekten maakten geen onderscheid tussen verzadigde
vetten en transvetten.Transvettenzijn van oorsprong plantaardige onverzadigde vetten maar door de
bewerking worden ze kunstmatig verzadigd. Dit gebeurt bij het productieproces van margarine, halvarine en
bak- en braadboters. In de oude studies werd geen onderscheid gemaakt tussen natuurlijke verzadigde
vetten en kunstmatige verzadigde vetten, ofwel transvetten. Zo werd vaak de conclusie getrokken dat
verzadigd vet de veroorzaker was, maar in werkelijkheid was dan een transvet onderzocht.
In tegenstelling tot natuurlijke verzadigde vetten blokkeren transvetten de werking van gezonde vetten in ons
lichaam. Eenmaal opgenomen in het lichaam worden deze transvetten ingebouwd in de celmembranen. Ze
vervangen daarmee essentiële vetzuren als die onvoldoende in de voeding aanwezig zijn. Transvetten
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kunnen niet meer oxideren in het lichaam en remmen daardoor de zuurstofoverdracht de cel in af. Eenmaal
ingebouwd in de celmembraan verstoren ze daarom de zuurstofopname. De cel kan daardoor niet
functioneren. Afhankelijk van waar ze ingebouwd zijn, verstoren ze vele processen in het lichaam. De
werking van het immuunsysteem bijvoorbeeld. Transvetten worden in verband gebracht met een vergroot
risico op atherosclerose, kanker en neurologische en psychiatrische ziektebeelden. Ook is aangetoond dat
ze leiden tot een verminderde vruchtbaarheid. Transvetten verstoren een gezonde normale
hormoonproductie en beschadigen lever en nieren.
Er is geen veilige ondergrens en je krijgt al snel meer binnen dan je denkt. Om je een indruk te geven: een
klein zakje chips bevat 6 gram transvetten, een pakje koekjes voor mee naar school 7-12 gram, een plak
voorverpakte gesmolten kaas 8 gram, margarine op 3 sneetjes brood of een lepel bak- en braadboter 4-6
gram, en een portie frietjes gebakken in de zonnebloemolie (dus sterk verhit) levert circa 9 gram. In een
eetlepel olie gaat het dan om ongeveer 1 x 1021 moleculen. Dus als we 100 biljoen cellen hebben, dan zijn
dat 100.000 defecte oliemoleculen per cel. Genoeg om problemen te veroorzaken.
Bron:http://www.degoednieuwskrant.nl ; Bron:http://www.healingfoods.nl

Britten gaan werkloze Roemenen en Bulgaren het land uitzetten
Jonge moslimimmigrant in Denemarken bevestigt in boek alle 'rechtse
vooroordelen'
Met de campagne 'Sorry! De levensstijl die u heeft besteld, is op dit
moment niet voorradig' wilde de Britse overheid eerder dit jaar
Roemenen en Bulgaren afschrikken om naar Groot Brittannië te
emigreren.
Vanaf 1 januari mogen Roemenen en Bulgaren zich vrijelijk in de EU
bewegen, werken en vestigen. De Britten, die veel ervaring hebben met een enorme stroom immigranten,
hebben daar forse bedenkingen bij. Premier David Cameron heeft -geheel tegen de wens van Brussel instrenge regels voor de nieuwe EU-immigranten aangekondigd. Zo krijgen ze bij werkloosheid pas na 3
maanden een uitkering, die maximaal 6 maanden duurt. Hebben ze dan nog geen ander werk, dan worden
ze het land uitgezet.
In Den Haag wordt het steevast gebagatelliseerd of ontkend, maar de Duitsers en Britten weten inmiddels
dat uitkeringstoerisme wel degelijk een enorm probleem kan worden. Onlangs berichtten we dat het aantal
Oost-Europeanen dat in Duitsland een uitkering heeft aangevraagd, in korte tijd is verviervoudigd.
Lesje inkomensverschillen
Sinds 2004 kreeg Groot Brittannië maar liefst 1 miljoen immigranten uit Midden- en Oost-Europa te
verwerken. De toenmalige sociaaldemocratische regering heeft volgens Cameron de fout gemaakt om hen
geen zevenjarig inreisverbod op te leggen. Het gevolg was dat de Britten een lesje inkomensverschillen
kregen opgelegd: talloze Europeanen, die in hun eigen landen gemiddeld minder dan de helft verdienden,
trokken naar Groot Brittannië.
Na 6 maanden nog geen werk? Dan het land uit
Cameron wil de te verwachten nieuwe massale toestroom van Roemenen en Bulgaren voor zijn door de
huidige overgangsperiode te verlengen van 5 naar 7 jaar. In tegenstelling tot wat de EU eist, mag geen
enkele immigrant onmiddellijk een uitkering aanvragen. Als ze werkloos worden, dan krijgen ze pas na 3
maanden WW, die vervolgens maximaal 6 maanden wordt uitgekeerd. Hebben ze dan nog geen baan of
een redelijk uitzicht hierop, dan worden ze het land uitgezet, en mogen minstens een jaar lang niet proberen
terug te keren.
Ook voeren de Britten een minimale inkomenseis in, en hebben nieuwe EU-immigranten geen recht meer op
huursubsidie. Tegelijkertijd worden ook werkgevers die migranten minder dan het minimumloon betalen
strenger aangepakt. Voor iedere onderbetaalde werknemer krijgen ze voortaan een boete van omgerekend
€ 24.000, vier keer zo hoog als nu. (1)
Moslimimmigrant bevestigt 'rechtse vooroordelen'
Een jonge moslimimmigrant in Denemarken deed onlangs veel stof opwaaien door een boek te schrijven,
waarin hij werkelijk alle zogenaamde 'rechtse vooroordelen' over immigranten bevestigt. Yahya Hassan
bekritiseert in zijn boek 'Boze Jongeman' zijn eigen moslimcultuur, die volgens hem inderdaad weigert te
integreren en enkel geïnteresseerd is in het uitbuiten van de ruimhartige sociale voorzieningen.
'Het is zo hypocriet te doen alsof je een vrome moslim bent, elke dag naar de moskee gaat, maar
ondertussen fraudeert. Als iemand arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt dat zelfs gevierd,' aldus Hassan
in een interview, waarin hij tevens zei dat wat altijd door 'links' en 'liberaal' wordt beweerd, namelijk dat 'het
er een paar zijn die het voor iedereen verpesten', niet klopt. 'Het is precies omgekeerd.' (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Trouw
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Noord moet schulden Zuid betalen: EU wil grip op nationale vermogens
Schuldenlanden hoeven niet langer te hervormen om toch miljarden te krijgen - Uitverkoop landen zal
uiteindelijk leiden tot eurobonds
Barroso, die recent bij zijn marxistische vriendjes in Beijing op
bezoek was (foto), wil via een nieuw leningensysteem de banken
grip geven op de nationale vermogens van de EU-landen.
Omdat de euro-crisislanden weigeren structureel te hervormen,
heeft de EU iets anders bedacht om het noorden, dus met name
Duitsland, Nederland en Finland, toch de schulden en permanent
veel te hoge uitgaven van het zuiden te laten betalen, zodat de
onvermijdelijke instorting nog wat langer kan worden uitgesteld.
Het nieuwste Brusselse plan voorziet feitelijk in de oprichting van een soort Euro-ministerie van Financiën,
dat de controle moet krijgen over de nationale vermogens van alle lidstaten. Concreet betekent dit dat de EU
Nederlandse miljarden gaat gebruiken om bijvoorbeeld de Italiaanse schulden en uitgaven te financieren.
Herverdeling welvaart verpakt in technocratische taal
Om te voorkomen dat de gewone burger in het noorden in de gaten krijgt dat het hier om niets anders dan
een ordinaire herverdeling van de welvaart gaat, heeft de EU het nieuwe plan op de gebruikelijke
misleidende Brusselse wijze in uiterst technocratische taal gepresenteerd. Het voorstel van EU-president
Herman Van Rompuy spreekt over gunstige leningen, die crisislanden moeten kunnen afsluiten bij
geverlanden of EU-instellingen. EU-Commissiepresident José Manuel Barroso zou deze schuldendeals in
goede banen moeten leiden. Zo'n leningverdrag zou bijvoorbeeld tussen Nederland en Italië kunnen worden
gesloten, of tussen Italië en de EU-Commissie, het permanente Noodfonds ESM of de Europese
Investeringsbank. Belangrijkste kernpunt is dat de leningen niet langer verbonden worden aan de eis om
structureel te hervormen. Van Rompuy gaf via omzichtige taal toe dat dit namelijk totaal is mislukt: 'De
concrete resultaten van hervormingen zijn zeer moeilijk te meten.'
Wat steekt er achter deze bureaucratische onzin?
De schuldenlanden hoeven voortaan alleen maar te verklaren dat ze in principe positief staat tegenover
hervormingen. De geverlanden kunnen tijdens de looptijd van de lening zelf bepalen of de schuldenlanden
zich 'positief' blijven opstellen. Zo niet, dan kan zo'n lening voortijdig worden opgezegd.
Op het eerste gezicht is het zoveelste Brusselse voorstel om de schuldencrisis te bezweren je reinste
bureaucratische onzin. Doorslaggevend is daarom wat er niet in staat, maar wat wel van essentieel belang
is, en wat de internationale financiële elite, voor wie Van Rompuy en Barroso uiteindelijk werken, heel goed
zal bevallen. Voor de voorgestelde leningen zullen namelijk onderpanden moeten worden gegeven, net
zoals Finland die van Griekenland eiste in ruil voor een bijdrage aan één van de bailouts van het land.
'Nationaal staatsvermogen overhevelen naar ESM'
Markus Kerber, topman bij de Duitse Industriebond (BDI), stelde afgelopen zomer al voor om 'het nationale
staatsvermogen naar het ESM over te hevelen, en van het ESM een Euro-ministerie van Financiën te
maken'. Ondanks hun enorme schulden bezitten de crisislanden voor honderden miljarden aan
vermogenswaarden. 'Dat zal voor de nationale regeringen niet zo makkelijk zijn, maar het is een uitweg voor
de landen die wellicht willen geven of moeten geven.'
Al in 2011 pleitte de BDI voor de oprichting van een politiek onafhankelijk Europees Fiscaal Fonds (EFF), dat
kredieten aan de crisislanden zou moeten gaan verstrekken, in ruil voor onderpanden en strikte politiekeconomische verplichtingen. Dit zou een prikkel voor de ontvangende landen moeten zijn, om alleen
leningen te accepteren als deze ook daadwerkelijk volledig kunnen worden terugbetaald.
Het Euro-ministerie van Financiën kan dan in combinatie met de nieuwe leningsverdragen als een soort
schaduwbeurs voor nationale vermogens gaan functioneren. Een staat die dringend geld nodig heeft kan zijn
aandeel in bedrijven als onderpand geven. Italië heeft al aangekondigd om belangrijke delen van de
industrie te privatiseren, en om bijvoorbeeld stranden te verkopen.
Privatiseringen in Griekenland totaal mislukt
Privatiseringen werden ook van Griekenland geëist in ruil voor de honderden miljarden hulp die naar het land
vloeide. Desondanks is hier in praktijk helemaal niets van terechtgekomen, vooral omdat zowel het volk als
de politiek er enorme moeite mee bleek hebben. Privatiseringen zorgen meestal voor wantrouwen onder de
burgers, omdat veelal duizenden arbeidsplaatsen worden geschrapt. Met het verplaatsen van het nationale
volksvermogen naar de EU kunnen de schuldenlanden deze problemen echter omzeilen. Internationale
investeerders kunnen op deze wijze geruisloos steeds meer bedrijven in hun bezit krijgen. Dit soort
privatiseringen worden ook door het IMF geëist. In principe is er niets tegen een privatisering, zolang deze
door ondernemers van solide bedrijven, en niet door financiële managers, wordt geleid. Meestal zorgt dat
ervoor dat een voormalig log en onrendabel staatsbedrijf weer winstgevend wordt.
Globalistische financiële elite profiteert
In het zeer vage, ondoorzichtige EU-plan gaat het echter niet om de belangen van de betrokken landen en
de werknemers, maar om die van de ijskoude, op louter winstbejag beluste globalistische financiële elite.
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Omdat het niet om een normaal verkoops-, maar om een waardebepalingproces gaat, krijgen de banken
middels de EU-leningen grip op de nationale staatsvermogens. Leningen met onderpanden zijn namelijk
zeer lucratieve handel voor de banken, die deze deals zullen gaan afwikkelen. Het is ook een geweldige
business voor de financiële 'haaien', de op overnames uit zijnde investeringsfondsen.
Op de langere termijn hebben de schuldenlanden dus helemaal niets aan deze leningen. Ja, ze krijgen nu
eenvoudig de beschikking over nieuw geld, zonder dat ze een bailout met de daaraan verbonden strenge
voorwaarden hoeven te vragen. Maar de uitverkoop van hun landen zal op zeker moment ophouden, als er
niets meer over is om te verpanden.
Volgende stap: Eurobonds
Dan volgt de volgende stap, die nu al wordt voorbereid, namelijk de omzetting van alle nationale
staatsobligaties in eurobonds. En zo belandt de dankzij de nieuwe leningen nóg hogere EU-schuldenberg
precies waar Brussel deze al jaren wil hebben: op de schouders van de Duitsers, Nederlanders, Finnen en
Oostenrijkers.
Het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven zal staan te juichen bij deze aanstaande 'hervorming' van de EU,
omdat niet zij, maar de gewone belastingbetaler voor deze schulden verantwoordelijk zal worden gesteld.
Zoals we al vaker hebben uitgelegd is dat tevens de reden dat het bedrijfsleven zo pro-euro is; middels het
gewraakte Target-2 systeem hebben zij hun export en winsten namelijk explosief zien stijgen, mede omdat
zij deze winsten niet of nauwelijks doorberekenden in de salarissen van de doorsnee werknemers.
De EU wint met het dubieuze leningenstelsel opnieuw tijd, tijd totdat het bankroete Europa voldoende murw
is gemaakt om een politieke en financiële Unie, met een blijvend fors lagere welvaart, te accepteren. Wie
daar het meeste bij gebaat zijn? Die vraag kunt u het beste stellen aan onze parlementariërs, of aan de vele
lobbyisten die om hen heen zwermen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Angola eerste land dat de islam verbiedt en moskeeën afbreekt
Islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom nog steeds
genegeerd door het Westen
Zeldzaam plaatje van de afbraak van een moskee (foto illustratief).
Het Afrikaanse land Angola wordt naar verluid het eerste land ter
wereld waar de islam wordt verboden en moskeeën zullen worden
afgebroken. 'Dit is het definitieve einde van de islamitische invloed
in ons land,' verklaarde president Jose Eduardo dos Santos.
Het verbod op de islam werd afgelopen vrijdag aangekondigd door minister van Cultuur Rosa Cruz e Silva.
'Het ministerie van Justitie en Mensenrechten heeft het legalisatieproces van de islam niet goedgekeurd.
Hun moskeeën zullen tot nader order worden gesloten.' Volgens India Today bevat het verbod het bevel om
de bestaande moskeeën in het land af te breken. Naast de islam worden ook andere religies die niet zijn
gelegaliseerd, verboden. Het gaat dan met name om de meer dan 1000 sektarische groepen in Angola.
Minister Silva legde uit dat het verbod nodig is, omdat 'de islam tegengesteld is aan de gewoonten van de
Angolese cultuur.' De 16 miljoen inwoners van Angola zijn in meerderheid christenen. De 80.000 à 90.000
moslims die er wonen, zijn hoofdzakelijk immigranten uit West Afrika en gezinnen van Libanese oorsprong.
Islamitische uitroeiingsoorlog tegen christendom genegeerd
Het rigoureuze islamverbod heeft mogelijk ook te maken met de islamitische oorlog tegen het christendom in
het Midden Oosten, waar al honderdduizenden christenen voor het moslimgeweld op de vlucht zijn
geslagen, en miljoenen anderen worden vervolgd en hun leven niet zeker zijn. Alleen al in Egypte sloegen
200.000 christenen op de vlucht tijdens de 'Arabische Lente' opstand tegen president Hosni Mubarak.
Het aandeel christenen in de bevolking van het Midden Oosten is de afgelopen eeuw dan ook gedaald van
20% naar 5%. In 2012 vaardigde de hoogste moslimautoriteit van Saudi Arabië, de grote mufti Sheikh
Abdulaziz Al al-Shaikh, een fatwa (religieus bevel) uit dat alle christelijke kerken op het Arabische
schiereiland moeten worden vernietigd.
Met name in Nigeria, Soedan, Syrië en Pakistan is er sprake van dagelijks grof geweld en onderdrukking van
christenen door moslims. Ook in Libië, Egypte, Iran, Irak en Jemen staan christenen bloot aan ernstige
islamitische vervolgingen. De uitroeiingsoorlog van moslims tegen het christendom wordt vrijwel geheel
genegeerd door de reguliere Westerse media. Nog triester is dat ook de Westerse kerken nauwelijks
aandacht besteden aan het lot van hun geloofsgenoten, mede omdat het niet 'politiek correct' is kritiek te
hebben op de islam.
Xander - (1) Arutz 7
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Zwakke Obama brengt Derde Wereldoorlog dichterbij
Wereld maakt met Iran zelfde fout als met Nazi-Duitsland in 1938 - Israëlische officials naar Saudische
bases die startpunt voor aanval op Iran kunnen worden
Net zoals Neville Chamberlain (rechts) met zijn verdrag HitlerDuitsland juist uitlokte tot WO-2, dreigt Obama met zijn Irandeal
voor WO-3 te zorgen.
Israëlische analisten en commentatoren zijn het er over eens dat
de deal die de 5+1 machten onder leiding van de VS met Iran
hebben gesloten, een nieuwe Wereldoorlog dichterbij heeft
gebracht. Niet alleen zal Iran de zwakte van de huidige
Amerikaanse president ten volle proberen uit te buiten, maar ook
zal de Israëlische premier Netanyahu liever zelf de Derde Wereldoorlog ontketenen, dan dat hij door te
blijven afwachten de uitroeiing van de Joden en Israëliërs op zijn geweten krijgt.
Deal resultaat van 1 jaar geheime onderhandelingen
Volgens verschillende bronnen heeft president Obama al meer dan een jaar in het geheim onderhandelingen
gevoerd met Iran, en waren de gesprekken in Genève weinig anders dan een opgevoerde show om de
andere partijen hun handtekening onder de al lang gemaakte afspraken te laten zetten. In oktober 2012
heeft u op deze site voor het eerst over het bestaan van deze geheime onderhandelingen kunnen lezen.
De tegenstrijdige opmerkingen die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry aan het
adres van Israël maakte, waren opnieuw een teken dat Washington zich nauwelijks meer iets gelegen laat
liggen aan de mening van Jeruzalem. Kerry beweerde aan de ene kant dat de regering Netanyahu altijd
volledig op de hoogte werd gehouden van de onderhandelingen met Iran, maar uitte tegelijkertijd forse kritiek
op de Israëlische premier, omdat die de details van de voorgestelde deal niet zou kennen, en daarom geen
recht zou hebben deze 'op voorhand' te bekritiseren.
Saudi Arabië en Israël voor het blok gezet
Het moge duidelijk zijn dat de regering Obama de overeenkomst met Iran als een voldongen feit heeft willen
presenteren aan Israël, maar ook aan Saudi Arabië, landen die grote bezwaren hebben tegen het volledig
intact laten van alle hardware waarmee Iran binnen luttele weken kernwapens kan bouwen.
Tanende invloed
Tegelijkertijd taant de invloed van de VS in het Midden Oosten als nooit tevoren. De Saudi's, woedend op
Obama vanwege zijn steun voor de Moslim Broederschap, kopen voor miljarden aan Russische wapens
voor Egypte, dat schouderophalend de bezwaren van Kerry tegen de toenadering tot Moskou wegwuifde.
Maar ook in Turkije is Kerry nauwelijks meer welkom, omdat de regering Erdogan maandenlang tevergeefs
bleek te hebben gelobbyd voor een Amerikaanse aanval op Syrië. Tevens werken de Saudiërs bijna openlijk
samen met Israël aan een plan om dan maar zonder hulp van Amerika een einde te maken aan het Iraanse
kernwapenprogramma. Israëlische officials zouden daartoe al Saudische militaire bases hebben bezocht, die
als startpunt voor een militaire aanval op Iran zouden kunnen worden gebruikt. (3)
'Israëlische luchtmacht bereidt aanval voor'
Yaakov Amidror, Netanyahu's vorige nationale veiligheidsadviseur, zei onlangs dat de Israëlische luchtmacht
al geruime tijd een aanval op Iran voorbereidt. Volgens Amidror is Israël prima in staat om het Iraanse
kernprogramma 'voor een zeer lange tijd' terug te werpen. Wel zullen de gevolgen van zo'n aanval een stuk
heviger zijn, als deze zonder Amerikaanse hulp en instemming wordt uitgevoerd.
De regering Obama houdt ondertussen vol dat critici van de gesloten deal een oorlog dichterbij brengen. Het
tegendeel is echter waar: juist de met Iran gesloten overeenkomst, waarin het land officieel de gelegenheid
krijgt een 'drempelland' te worden dat in staat is in zeer korte tijd kernwapens te produceren, zal preventief
militair ingrijpen door de landen die het meest door Iran worden bedreigd dichterbij brengen.
Catastrofale gevolgen
In maart 2012 was het nota bene Obama zelf die in een toespraak de catastrofale gevolgen van juist deze
situatie, die nu doelbewust door hemzelf wordt gecreëerd, beschreef. Door een -echt of virtueel- nucleair
bewapend Iran zal:
1) het Non Proliferatie Verdrag (NPT), dat de verspreiding van kernwapens tegengaat, feitelijk verleden tijd
zijn. De meest onstabiele regio van de wereld, het Midden Oosten, zal daardoor nog veel gevaarlijker
worden, omdat nu ook andere Arabische en moslimlanden kernwapens zullen willen hebben om het gevaar
van Iran te neutraliseren.
2) de invloed van de VN Veiligheidsraad verder afnemen. Iran blijkt er nu in geslaagd om diverse resoluties
met succes te weerstaan en de facto zelfs genegeerd te krijgen. Zo heeft de Veiligheidsraad eerder besloten
dat Iran géén mogelijkheden tot uraniumverrijking mag krijgen. Dat besluit blijkt nu zinloos te zijn geweest.
3) het een atoomparaplu geven aan de door Iran gesteunde islamitische terreurorganisaties zoals Hezbollah,
Hamas en Jihad Islami. Zij zullen hierdoor alleen maar aangemoedigd worden in hun strijd tegen Israël.
4) het gevaar steeds groter worden dat ook terreurorganisaties de beschikking krijgen over kernwapens, of
over nucleair materiaal om 'vuile' bommen te maken.
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Kan Amerika nog vertrouwd worden?
5) de Amerikaanse invloed in het Midden Oosten nog verder afnemen, omdat Obama door zijn toenadering
tot Iran de relaties met bondgenoten Israël, Egypte en Saudi Arabië onder nog grotere druk zet.
6) over heel de wereld de geloofwaardigheid van Amerika tot een dieptepunt dalen. Als de VS al geen
krachtig leiderschap kan of wil tonen op een gebied dat van cruciaal belang is voor het Midden Oosten en de
vrije wereld, waar ook grote Amerikaanse belangen op het spel staan, kan Amerika dan überhaupt nog wel
vertrouwd worden ten aanzien van andere, mindere belangrijke zaken?
Armageddon in de maak
7) de wereldwijde instabiliteit toenemen, waardoor de olieprijzen uiteindelijk zullen exploderen, met alle
gevolgen voor de toch al in grote problemen verkerende wereldeconomie. Als Israël met hulp van Saudi
Arabië Iran aanvalt, dan zou dat heel goed de Derde Wereldoorlog kunnen ontketenen. Steekt Iran op zijn
beurt de Saudische olievelden in brand? Schiet het door Iran aangestuurde Hezbollah zijn vele
tienduizenden raketten op de Joodse staat af? Doet ook Irans bondgenoot Syrië een duit in het zakje met
voor internationale inspecteurs achtergehouden chemische wapens? Hoe reageert Israël daarop? Zal dat
het begin van 'Armageddon' betekenen?
Iran zal Amerikaanse doelen aanvallen
8) het risico dat Iran ook Amerikaanse belangen aanvalt, juist doen toenemen. Obama lijkt te denken dat zijn
softe houding zal voorkomen dat Iran wraak neemt op Amerikaanse doelen, maar het omgekeerde zal het
geval zijn. Als de VS, de 'grote Satan', zó ongekend zwak blijkt en bondgenoten Israël, Egypte en Saudi
Arabië in de steek blijft laten, zal Iran juist des te meer redenen hebben om Amerikaanse bases en andere
doelen aan te vallen. De toch al grote spanningen tussen de regering Obama en Israël kunnen daardoor
namelijk tot een heuse breuk tussen beide landen leiden.
Mocht Obama ook niet op Iraanse vergeldingsaanvallen reageren, dan zal hij daarmee het laatste restje
geloofwaardigheid dat Amerika nog rest, vernietigen. Reageert hij wél, dan wordt de VS in weer een nieuwe,
nog grotere oorlog getrokken, maar dan zonder het enorme oordeel van een verrassingsaanval te hebben.
Laatste waarschuwing aan de wereld?
Israël heeft in zijn korte bestaan veel ervaring opgedaan met het tijdig en succesvol uitschakelen van
militaire dreigingen. De meest recente keer was in 2007, toen de Israëlische luchtmacht een in aanbouw
zijnde Syrische kernreactor vernietigde. Netanyahu's toespraak voor de VN in september zou daarom wel
eens Israëls laatste waarschuwing aan het adres van de wereld geweest kunnen zijn.
De premier vertelde toen beslist niet zonder reden iets over de geschiedenis van zijn familie. Zijn grootvader
Nathan moest aan het einde van de 19e eeuw machteloos toekijken hoe in het hart van Europa weer eens
'dood aan de Joden' werd geschreeuwd, en Joden in elkaar werden geslagen. Nathan beloofde vervolgens
dat hij alles zou doen om de Joden een toekomst in hun oorspronkelijke thuisland te geven. 'Ik sta hier als de
premier van Israël, omdat mijn grootvader zijn belofte hield,' benadrukte Netanyahu.
'Netanyahu veroorzaakt liever WO-3 dan uitroeiing Israëliërs'
'Obama zou inmiddels moeten weten dat als hij Israël dwingt, Israël zelf de Iraanse nucleaire dreiging zal
neutraliseren, ongeacht hoe groot de puinhoop achteraf ook wordt,' schrijft auteur Noah Beck. 'Want
Netanyahu zal -net als iedere andere verantwoordelijke Israëlische leider- liever de Derde Wereldoorlog
veroorzaken, dan het einde van de laatste Israëliërs.' (1)
Iran is het Duitsland van nu
Dr. Joe Frager vergelijkt de nu ontstane situatie dan ook met de toestand vlak voor het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog. 'Maar nu staat er zelfs meer op het spel, omdat dit het nucleaire tijdperk is.' Iran is
volgens hem het 'Duitsland' van vandaag. 'De wereld moet geen seconde denken dat Iran een
onderhandelde overeenkomst wil, net zoals Hitler nooit iets anders wilde dan totale en absolute controle
over de wereld. Het Westen heeft altijd grote moeite de intenties van de moslimwereld te doorzien.'
Wapens enige doel van Iraans kernprogramma
In Fragers ogen is de VS dan ook op zijn best naïef, maar veel eerder irrationeel, omdat de Iraanse ambitie
over de hele moslimwereld te willen heersen wordt genegeerd. Iran gebruikt daar ook zijn 'proxy's'
Hezbollah, Syrië, Hamas en andere islamitische terreurorganisaties voor. Iran heeft enorme oliereserves, en
heeft daarom geen enkele behoefte aan (dure) kernenergie. 'Daarom is er maar één reden waarom de
Iraniërs kernreactoren bouwen. Dat is ondubbelzinnig en zonder enige twijfel om kernwapens te maken.'
Controle over olie en vernietiging VS
De vernietiging van Israël is slechts één van de doelen van Iran. Teheran wil namelijk alle olievelden in het
Midden Oosten, en vooral de uitvoer van olie naar het Westen, controleren. Zo kan 'de grote Satan' Amerika
economisch worden vernietigd, en daarna ook letterlijk, zodra Iran in staat is kernkoppen op
intercontinentale raketten te monteren. Ze kunnen zelfs met één bom, door deze hoog in de atmosfeer tot
ontploffing te brengen en een EMP (Electro Magnetische Puls) te veroorzaken, de VS uitschakelen.
Iran net als Hitler onderschat
Een deal met Iran is volgens Frager dan ook net zoals de overeenkomst die de Britse leider Neville
Chamberlain in 1938 sloot met Hitler over Sudetenland (Westelijk Tsjechië). 'Deze toenaderingsstrategie
speelde Hitler juist in de kaart. Velen onderschatten de bedoelingen van Duitsland, net zoals er nu velen zijn
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die Irans ambities en intenties onderschatten. Hopelijk zijn er nog voldoende slimme mensen in de wereld
om te voorkomen dat Iran kernwapens krijgt.' (2)
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7, (3) World Net Daily

Tientallen burgerorganisaties roepen op tot tweede Amerikaanse revolutie
'Obama heeft ongekende veiligheidsstaat opgezet, met meer macht dan de SS, de Stasi en de KGB bij
elkaar'
Oud-admiraal Lyons uitte forse kritiek op Obama, die militairen in
Afghanistan heeft verboden in te grijpen bij misdaden zoals het
verkrachten van zeer jonge kinderen, omdat ze respect voor de
daar heersende islamitische cultuur moeten hebben.
Zeker 30 burgerorganisaties en - groepen, waaronder 2 Million
Bikers tot DC, Jihad Watch, Freedom Watch, Gun Owners of
America, Accuracy in Media, Tea Party Patriots en het Western
Center for Journalism hebben zich verenigd in de Reclaim America
Now coalitie, die hoopt dat er een tweede Amerikaanse revolutie
komt om het land te ontdoen van president Obama en de corrupte politieke kliek in Washington.
Larry Klayman, voormalig advocaat bij het ministerie van Justitie onder president Reagan, hoopt dat 19
november ooit dezelfde status zal krijgen als 4 juli, de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. Tijdens een
kleinschalige demonstratie van de conservatieve coalitie in Washington riep hij 19 november uit als het begin
van de 'Tweede Amerikaanse Revolutie'.
Genoeg van tirannie en corruptie
Klayman beschuldigde Obama van het vestigen van een tiranniek bewind in Amerika, en eiste zijn aftreden.
'Wij, het volk, hebben genoeg van de corrupte en incompetente koers van de regering Obama en zijn
steunbetuigers bij beide politieke partijen. Het is tijd voor actie, geen woorden.'
'In de stijl van Gandhi, Martin Luther King en anderen die de geschiedenis hebben veranderd en de vrijheid
hebben herwonnen, hebben Amerikanen geen andere keus. De drie takken van de regering hebben
compleet afstand gedaan van het vertegenwoordigen van de klachten van het volk. Als de zaken in
Washington niet veranderen, moet de overheid bang zijn dat het volk in opstand zal komen.'
Ook oud-senator Gordon Humprey waarschuwde dat 'we ons op de rand van tirannie bevinden, en dat is niet
overdreven. Het is ons doel deze beginnende tirannie terug te duwen, en opnieuw de vrijheid te bewerken
voor de komende generaties.' Volgens Humprey heeft de regering Obama een 'ongekende veiligheidsstaat'
opgezet, met 'meer macht dan de SS, de Stasi en de KGB bij elkaar.' De belastingdienst (IRS) is een middel
geworden om degenen die zich uitspreken tegen de regering lastig te vallen.
Gestoord, verraad en taqiya
Een andere spreker, oud-admiraal James Lyons, wees erop hoe 'gestoord' Obama de situatie voor militairen
in Afghanistan heeft gemaakt. Zo mogen de militairen niet ingrijpen als een Afghaanse man zijn vrouw slaat
of een 5-jarig kind verkracht - waargebeurde voorvallen die enige tijd geleden in het nieuws zijn geweest-,
omdat 'wij voldoende rekening moeten houden met hun 7e eeuwse (islamitische) waarden.'
Lyons noemde het 'verraad' dat de leden van SEAL team VI, die Bin Laden zouden hebben gedood, tijdens
een verdacht helikopterongeluk in augustus 2011 allemaal om het leven kwamen. De helikopter zou zijn
neergehaald door terroristen, maar critici geloven dat Obama van het team af wilde, om te voorkomen dat de
waarheid rond het veronderstelde uitschakelen van Bin Laden boven tafel zou komen.
Naast het Benghazischandaal, dat op 11 september 2012 ontstond toen Amerikaanse troepen het bevel
kregen niet in te grijpen toen terroristen het consulaat aanvielen, waardoor de ambassadeur en enkele
andere Amerikanen om het leven kwamen, noemde de oud-admiraal ook Iran, waarmee onderhandelen
geen zin zou hebben vanwege 'taqiya, de islamitische richtlijn die moslims toestemming geeft te liegen als
dat hun religie dient.'
Linkse indoctrinatie op scholen
Voorganger Michael Carl bekritiseerde de linkse overheidsindoctrinatie op scholen, waarmee de scholieren
een verdraaid beeld van de geschiedenis wordt geleerd, zodat ze de 'progressieve' agenda van de regering
gaan steunen. Echt herstel van Amerika komt volgens hem niet van een politicus, maar van het volk.
'Bedenk eens wat er kan gebeuren als we op God vertrouwen en Hem onderdanig zijn.'
Volgens Brooke McGowan van het Tea Party News Network bevindt de VS zich nu onder Gods oordeel.
Ook zij riep de bevolking daarom op om tot Hem terug te keren en Zijn leiding te zoeken. (1)
Xander - (1) World Net Daily
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Saudische prins: Niet Israël, maar Iran is echte bedreiging voor de wereld
'Israël geeft 5+1 machten nog 6 maanden de tijd voor betere deal met Iran' - Iraanse militaire kerninstallatie
Parchin buiten overeenkomst gelaten
De prins, hier met zijn vrouw, prinses Amira, was onlangs boos op
Forbes, dat hem dit jaar slechts op de 26e plaats van rijkste
mannen ter wereld zette.
De Saudische prins Alwaleed bin Talal, enkele jaren geleden nog
de op 7 na rijkste man ter wereld, heeft in een interview met
Bloomberg gezegd dat niet Israël, maar Iran de echte bedreiging
voor de wereld vormt. Volgens de prins heeft het Saudische
koningshuis geen vertrouwen in het beleid van president Obama.
'Obama wil wat dan ook. Hij is erg beschadigd, het is zeer beangstigend. De campagne voor de verkiezingen
(Congres) van 2014 gaat over 2 maanden van start. Al 39 leden van zijn eigen partij in het Huis (van
Afgevaardigden) hebben Obamacare losgelaten. Dat maakt hem bang.'
Prins bin Talal was de afgelopen jaren al eerder in het nieuws gekomen met zijn uitspraak, dat de
Soennitische moslims stiekem heel erg hopen op een Israëlische aanval op Iran. 'De Soennitische moslims
zijn tegen de Shi'iten en zeer anti-, anti-, anti-Iran... Publiekelijk zullen ze (de Arabische landen) tegen (een
Israëlische aanval) zijn, maar privé zullen ze het fantastisch vinden.'
Stilzwijgende alliantie Saudi Arabië met Israël
Vorige week gaf de 58 jarige prins een interview aan het gezaghebbende Bloomberg. Interviewer Jeffrey
Goldberg zei dat bin Talal 'met een directheid, die Benyamin Netanyahu zou doen blozen', verklaarde dat de
Saudi's geen enkel vertrouwen in Obama hebben. 'Iran bespeelt Obama,' vindt de prins.
'Het is me nogal niet wat dat een lid van het Saudische koninklijke huis zonder omwegen verklaart dat zijn
land een stilzwijgende alliantie met Israël vormt,' aldus Goldberg. 'Maar de Saudische leiders zijn net als de
Israëlische razend bezorgd dat een te enthousiaste Obama toegeeft aan Irans wens een 'drempelland' te
worden, waar het nucleaire programma zo ver gevorderd is, dat het slechts enkele weken duurt om een
(kern)wapen te bouwen.'
Net als de Israëliërs denken de Saudiërs dat het er Iran enkel om te doen is de sancties te verlichten, terwijl
het in werkelijkheid het nucleaire programma niet zal stoppen. 'Waarom bieden ze verlichting aan?' vroeg bin
Talal zich vol onbegrip af. 'Hou druk op de ketel. Juist dankzij de sancties zijn er onderhandelingen
gekomen! Waarom wordt deze druk niet gehandhaafd?'
'Wanhopige Obama probeert presidentschap te redden'
De prins gaf het antwoord op zijn eigen vraag: omdat Obama politiek in zeer zwaar weer verkeert en
wanhopig een succes nodig heeft, wat voor succes dan ook, om zijn presidentschap te redden. Het feit dat
steeds meer Democratische Congresleden zich openlijk afkeren van het totaal mislukte, peperdure
Obamacare, is een signaal dat de president ook in zijn eigen partij het vertrouwen begint te verliezen.
Eerder dit jaar verbraken de Saudi's de diplomatieke banden met de VS vanwege Obama's steun voor de
Moslim Broederschap, en zijn besluit om Syrië niet aan te vallen. Iran is echter de allergrootste zorg van de
Arabieren. Prins Alwaleed is weliswaar geen lid van de Saudische regering, maar Goldberg wijst erop dat hij
genoeg invloed heeft in de koninklijke familie, om namens hen te kunnen spreken.
'Bedreiging komt van Iran, niet van Israël'
'Kijk, Iran vormt een enorme bedreiging,' vervolgde de prins. 'Het Perzische rijk was altijd tegen het moslimArabische rijk, vooral tegen de Soenni's. De dreiging komt van Iran, niet van Israël. Ze hadden een groot rijk
dat over de hele regio heerste. Luister, ze zitten in Bahrein, in Irak, in Syrië, in Hezbollah in Libanon, en in
Hamas -dat Soennitisch is- in Gaza. Ze dringen in deze gebieden binnen. Koning Abdullah van Jordanië had
het goed toen hij zei dat de Shi'itische halve maan in Iran begint, en via Irak, Syrië, Libanon naar Palestina
en Hamas loopt.'
Moslim Broederschap diep geïnfiltreerd in regering Obama
De door Obama gesteunde Moslim Broederschap wil het Saudische koningshuis ten val brengen.
Desondanks steunen de Saudi's de strijd van de Moslim Broederschap tegen de Syrische president Assad,
maar dat is enkel omdat Assad de grootste bondgenoot van Iran is. Bovendien wordt op deze wijze de
aandacht en de strijd van de Broederschap buiten de grenzen van Saudi Arabië gehouden.
Onder Obama hebben Moslim-Broederschapleden tal van hoge en invloedrijke posities in de Amerikaanse
regering gekregen. Het besluit van het Witte Huis om de Egyptische generaal al-Sisi na het afzetten van
Broederschappresident Mohammed Morsi niet te steunen, zegt alles over de ware loyaliteit van Barack
Hussein Obama, die volgens een Egyptische krant heimelijk zélf lid is van de Moslim Broederschap.
Obama gebruikt Moslim Broederschap tegen Saudi's en Israël
De Saudi's zien Obama's openlijke steun voor de Moslim Broederschap, opgeteld bij het opheffen van
Amerikaanse sancties tegen Iran, plus zijn weigering tegen Irans bondgenoot Assad op te treden, als bewijs
dat de president van de VS het doel van de Broederschap, namelijk het afzetten van het Saudische
koningshuis, steunt.
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Bovendien blijkt uit dit alles nogmaals overduidelijk dat Obama Israël verafschuwt. De twee landen die het
meest worden bedreigd door een nucleair bewapend Iran zijn namelijk Saudi Arabië en Israël. Obama hoop
door zowel de Moslim Broederschap als Iran een einde te maken aan het bewind van beide landen, zodat de
Broederschap -in samenwerking met de Turkse premier Erdogan- het panislamitische Kalifaat kan oprichten,
het herstelde Ottomaanse Rijk. (2)
'Komende 6 maanden nog geen aanval op Iran'
Veiligheidsanalisten van de Universiteit van Tel Aviv denken dat Israël de komende 6 maanden de
internationale gemeenschap de tijd geeft om alsnog een betere overeenkomst met Iran te sluiten, en er in
die periode daarom geen militaire aanval op Iran zal worden uitgevoerd (3). Ook de Franse minister van
Buitenlandse Zaken Fabius denkt niet dat Israël al snel zal aanvallen, 'omdat niemand dat op dit moment
zou begrijpen' (4). Ook Netanyahu lijkt deze mening toegedaan, aangezien hij verklaarde dat de nu gesloten
voorlopige deal nog slechter zou zijn geweest, als Israël niet intensief had gelobbyd (5).
Zeven grote gaten in deal, militair complex erbuiten gelaten
De inlichtingenspecialisten van DEBKA constateren dat de voorlopige overeenkomst met Iran zeven grote
gaten vertoont, die duidelijk in het voordeel van de islamitische republiek zijn:
1. De militaire nucleaire installatie in Parchin' is buiten de overeenkomst gelaten. Iran heeft de VN altijd de
toegang tot dit complex geweigerd, en blijft dat nog steeds doen.
2. Een aantal andere, geheim gehouden nucleaire installaties, die ook volgens het IAEA in de afgelopen
jaren zijn gebouwd, zijn eveneens buiten de overeenkomst gelaten.
3. Iran heeft meer dan genoeg laag verrijkt uranium om 'vuile bommen' te maken. Deze zijn eenvoudig te
maken en makkelijk te gebruiken, en kunnen door bijvoorbeeld Hezbollah tegen Israël worden ingezet.
4. Obama sprak van een 'afbouw' van het Iraanse programma, maar omdat het land nu alle vrijheid krijgt om
uranium tot 5% te blijven verrijken, is er eerder sprake van een opbouw.
5. Obama en Kerry beweren dat Irans recht op verrijking niet erkend wordt, maar Iran en Rusland leggen de
gemaakte afspraken wél zo uit. Ook hoeft Iran zich niet aan te sluiten bij het aanvullende protocol van het
Non Proliferatie Verdrag, dat onaangekondigde inspecties toelaat.
6. Volgens Obama heeft Iran het aantal centrifuges niet verder verhoogd, maar dat houdt Iran niet tegen om
de productie van verrijkt uranium met de al geïnstalleerde centrifuges te verhogen. Duizenden van deze
centrifuges zijn zelfs nog niet eens aangezet, en de deal voorkomt niet dat dit alsnog gebeurt.
7. Dit houdt in dat Iran vrijelijk zijn voorraad 3,5% verrijkt uranium kan blijven vergroten, waardoor het buiten
het zicht van het IAEA en het Westen voldoende kan produceren om later een hele serie kernwapens te
fabriceren.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken zei dat alle partijen van de gesloten deal de winnaars zijn,
maar om bovengenoemde redenen wordt daar in Israël, Saudi Arabië en de meeste andere Arabische en
islamitische landen heel anders over gedacht.
Xander - (1) Bloomberg via, (2) Walid Shoebat, (3) Arutz 7, (4) Ynet News, (5) Arutz 7, |(6) DEBKA

'Poort naar de hel' brandt al sinds 1971 onafgebroken
Door: Karen Van Eyken
27/11/13 - 17u21Bron: The Huffington Post © thinkstock
In het Turkmeense Darvaza is de 'poort naar de hel', zoals de
dorpsbewoners de brandende krater noemen, in het donker al
vanop kilometers afstand te zien. Of hoe het vuur door een
misgelopen experiment onafgebroken blijft woekeren in de
Karakumwoestijn.
In 1971 waren geologen uit de voormalige Sovjet-Unie aan het
boren naar gas toen ze een enorme ondergrondse ruimte vonden.
De 'grot' stortte echter in waardoor er een enorme krater ontstond
van zo'n zeventig meter breed en twintig meter diep. Om de
verspreiding van giftige gassen te voorkomen, staken de geleerden
de krater in brand in de hoop dat het vuur snel zou doven. Maar
kijk, meer dan veertig jaar later is de poort naar de hel, die
trouwens een indringende zwavelgeur verspreidt, nog steeds
springlevend en verworden tot toeristische attractie.
In 2010 gaf de Turkmeense president aan de krater te willen
opvullen om de poort naar de hel te doven maar tot op heden is dat nog altijd niet gebeurd.
http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1748089/2013/11/27/Poort-naar-de-hel-brandt-al-sinds-1971-onafgebroken.dhtml
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Wortel van het ‘shaken baby’ bedrog onthuld
Posted on 24/11/2013 by ANTI-ZION2012
“Ik zat 20 jaar bij de Politiediensten van Queensland en ik zag uit de eerste hand hoe de vaccins de dood
veroorzaakten en hoe de politie het onderzocht, en, onderwijl ondersteund door het medische systeem, de
ouders aanklaagde voor het letsel en de dood die veroorzaakt waren door de vaccins.”
Chris Savage, Queensland Police officer
Jim Stone, redacteur
Ik ging in 1989 op 27-jarige leeftijd werken bij de Queensland Politie [QPS] in Queensland, Australië. In mijn
werk als politie agent werd ik bij gevallen van plotseling overlijden geroepen om de omstandigheden te
onderzoeken. Dit betrof ook baby’s en jonge kinderen.
Ik was aanwezig bij meerdere gevallen waarin de baby door een van de ouders in de ochtend dood was
gevonden – in Australië wordt de term “Sudden Infant Death Syndrome” [wiegendood, red.] gebruikt om
deze situatie te beschrijven. Merk op hoe vaak het woord “syndroom” wordt gebruikt – ik denk dat dit ertoe
dient om het probleem en van daaruit de oorzaak te mystificeren. Een ander voorbeeld is “golf oorlog
syndroom” dat duidelijk veroorzaakt wordt door het Anthrax vaccin.
Ik begon dieper te graven iedere keer als ik de gelegenheid had een onderzoek te leiden naar wiegendood.
In 1993 was ik de eerst aanwezige na de dood van een 6 maanden oude baby. Ik ging naar het ziekenhuis
omdat de baby daarheen gebracht was per ambulance, en in het ziekenhuis nam ik de getuigenis af van de
moeder. In haar verklaring vertelde ze mij dat haar baby normaal at en sliep maar toen de baby
gevaccineerd werd op een leeftijd van 2 maanden (wat het vaccinatiebeleid in Australië was) sliep de baby
niet meer en at niet meer goed en had vaak last van stuiptrekkingen.
Zij ging naar meerdere artsen om een oplossing te zoeken. Ze gaven haar een gebruikelijk medicijn
“Panadol” geheten dat niets deed. De stuiptrekkingen gingen door, dus ging ze naar een andere arts die
haar een ander medicijn gaf dat ook niet werkte. De baby bleef vaak stuiptrekkingen hebben en overgeven.
De kleine meid kon maar niet slapen en de moeder had inmiddels ook een slaaptekort.
Aangezien de situatie zo hopeloos was, ging de moeder van arts naar arts. De andere artsen gaven haar
simpelweg meer medicijnen. Op de leeftijd van ongeveer 5 maanden stierf de baby. De Politie van
Queensland klaagde vervolgens, gebruikmakend van een autopsie verslag waaruit een enigszins verhoogd
medicijn niveau naar voren kwam, de moeder aan wegens het veroorzaken van de dood. Gelukkig wilde in
dit specifieke geval de Directeur van het Openbaar Ministerie de vervolging niet doorzetten, omdat de
moeder een verklaring had waaruit een normaal eet- en slaappatroon bleek voorafgaand aan de vaccinatie.
Een ander incident vond plaats toen ik een vader het Huis van Bewaring in Ipswich zag inkomen die
aangeklaagd was wegens doodslag (gelijk aan tweedegraads moord) van een vijf jaar oud kind dat een
ernstige reactie gehad op de eerste vaccinaties en een hersenbeschadiging had. De Politie van Queensland
baseerde zich op de valse medische verklaring getiteld “shaken baby syndroom” – daar is dat woord
“Syndroom” weer.
Het kind bezweek aan de letsels veroorzaakt door de vaccins en de Queensland Politie koos ervoor om de
vader te beschuldigen op grond van “Shaken Baby Syndroom” maar er kon als oorzaak van de letsels, op
het moment dat de “shaken baby” beschuldiging werd gedaan, niets anders bewezen worden dan het
vaccin.
Ik heb rouwende ouders aangeklaagd zien worden wegens de dood van hun baby.
De periode van het hoogste risico op overlijden door vaccinatie ligt rond de twee maanden wanneer de
baby’s alle vaccinaties krijgen.
Wanneer rechercheurs de dood van een baby onderzoeken, ondervragen zij iedere ouder apart. Als er
elkaar tegensprekende versies van het verhaal zijn, gebruiken ze de verschillen om de geloofwaardigheid
van de ouders aan te vallen en gaan ze zich baseren op het gebrekkige medische bewijs rond het “shaken
baby syndroom”. Als er geen tegenstellingen zijn, zelfs geen heel kleine, in de verklaring van de ouder,
draagt de politie het vervolgens over aan een “medische arts” die “ervaring” heeft met het “shaken baby
syndroom” en probeert dan vervolging in te stellen vanuit die hoek.
Als de ouders de onderzoeker vertellen dat zij de levenloze baby oppakten en het schudden om het
wakker te maken, zal de politie tot vervolging overgaan zelfs hoewel de baby al dood was. Aangezien
het “shaken baby syndroom” geen hard bewijs geeft, zoals blauwe plekken of ander letsel, is het de
perfecte manier om ouders te beschuldigen voor de schade die door vaccins wordt veroorzaakt.
In oktober 2009 overleed een baby kort na gevaccineerd te zijn met het H1N1 vaccin en tot ieders
verrassing bepaalde de patholoog-anatoom dat er geen link met het vaccin was.
Zoals ik het zie zijn de agenten van de Queensland Politie voldoende gehersenspoeld om zich niet te
realiseren dat de vaccins de letsels en de dood veroorzaken; en wanneer zij onderzoek doen en vervolging
instellen leunen zij zwaar op “medisch bewijs” dat in belangrijke mate is beïnvloed door big Pharma, en
blijken verantwoordelijkheid te willen afhouden.
Nu geven ze de vaccinaties bij de geboorte en ik ga ervan uit, dat dit zo is zodat enige schade afgewenteld
kan worden omdat er dan problemen zijn geweest vanaf de geboorte.
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Nadat ik een ouder een artikel van Dr. Vera Schreibner gaf, die de schade van vaccins uiteenzet, zat de
hiërarchie van de Queensland Police achter mij aan, dus ik ging daar weg op medische gronden. Bij mijn
vertrek probeerden ze me nog SSRI’s te laten nemen maar ik heb ze allemaal in de vuilnisbak gegooid; ze
zouden ernstige problemen hebben veroorzaakt zoals jij al weet.
Chris Savage
Former Sergeant of Police, Queensland Police Service, Registered number 4007505, Amoor Qld 4570
vertaald door: Anti-Zion2012
http://olympiczion.nl/index.php/wortel-van-het-shaken-baby-bedrog-ontmaskerd/

Geheim EU-akkoord: Lidstaten moeten trouw zweren aan Nieuwe Wereld Orde
EU gaat kritische stemmen op internet aanpakken - 'Vrijhandelsakkoord met VS is ticket naar de hel'
De EU heeft in de afgelopen weken een geheime top in Brussel
georganiseerd, waar de lidstaten zullen moeten beloven allen met
één positieve stem te spreken over het nieuwe vrijhandelsverdrag
(TTIP) met de VS. In het niet aan het publiek bekend gemaakte
akkoord spreken de EU-regeringen af uitsluitend de voordelen van
het TTIP, wat niets anders dan de volgende stap naar een Nieuwe
Wereld Orde is waarin er vrijwel niets overblijft van de
soevereiniteit van de landen, te benadrukken.
Nationale jurisdictie wordt beperkt
Behalve het verdwijnen van onze laatste restjes zelfbeschikkingsrecht zal het TTIP ook de nationale
jurisdictie fors beperken. Dat betekent dat we bijvoorbeeld de zeggenschap over onze veiligheid en
gezondheid kwijtraken. De EU wil dat deze zaken echter niet in het openbaar worden besproken. Het enige
wat de Europese overheden in de ogen van Brussel mogen benadrukken is dat het TTIP zorgt voor nieuwe
banen en economische groei.
Dat moet voorkomen dat andere volken, maar vooral de Amerikanen, wantrouwig worden. Het buitenland
moet de indruk krijgen dat het TTIP enkel voordelen heeft, het 'geluk' van de burgers op het oog heeft, en de
Europese bevolking er daarom pal achter staat. Aan de overkant van de oceaan mag men geenszins de
indruk krijgen dat Van Rompuy, Barroso en de EU-commissarissen zwakkelingen zijn voor wie in realiteit
steeds minder draagvlak is.
Kritische stemmen op internet aangepakt
Behalve geheimhouding en positieve berichten in de media gaat de EU ook alle kritische stemmen op met
name het internet aanpakken. Hoe dat precies in zijn werk zal gaan is niet duidelijk, maar eerder dit jaar
kwam al in het nieuws dat de EU eigen 'trollen' gaat inzetten, om op forums, blogs en websites ieder negatief
bericht over Brussel tegen te gaan en zo mogelijk belachelijk en ongeloofwaardig te maken.
Daarnaast gaat de EU zelf propaganda voor het TTIP verspreiden. Ook zal er 'intensiever dan normaal' met
het Europese parlement worden samengewerkt, zodat dat straks niet alsnog dwars gaat liggen.
'Meeste verstrekkende verandering in jaren'
In het document geven de eurofielen in Brussel toe dat het verdrag de meest verstrekkende verandering van
de Europese samenleving in lange tijd is, omdat het TTIP veel meer inhoudt dan enkel een traditioneel
vrijhandelsakkoord, en een forse stap naar een politieke Nieuwe Wereld Orde betekent. Daarbij zet de EUCommissie in op transparantie - niet voor de burgers, maar voor lobbyisten en de industrie, die nauw bij dit
'complex' genoemde proces worden betrokken.
De burgers kan men niet op de hoogte stellen, want 'de onderhandelingen vereisen een hoge mate van
vertrouwelijkheid, als ze met succes moeten worden afgesloten.' Dat is precies de Nieuwe Wereld Orde
zoals de EU die graag ziet en in de praktijk brengt: achterkamertjespolitiek met lobbyisten, propaganda voor
de burgers, kritiek monddood gemaakt.
'Ticket naar de hel'
De nieuwe grote Duitse regeringscoalitie tussen CDU/CSU en de SPD heeft letterlijk verklaard dat de
onderhandelingen over het verdrag alleen kunnen slagen als er 'geen parlementaire controle en
gerechtelijke bescherming' in wordt opgenomen.
U leest het goed: de nieuwe regering in Duitsland heeft zwart op wit het einde van de democratie
aangekondigd, ten gunste van een ongekozen eliteclubje, dat voortaan op alle gebieden de dienst in Europa
zal uitmaken. De Duitse site DWN constateert dat bondskanselier Merkel en SPD-leider Sigmar Gabriel
hiermee 'een ticket naar de hel hebben gekocht'.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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De extreme eed van de Jezuïten
Posted on 23/11/2013 by Destiny5D
“Wanneer een Jezuïet van een lagere rang moet worden bevorderd tot
leidinggevende, wordt hij in de Kapel van het Klooster van de Orde geleid,
alwaar slechts drie anderen aanwezig zijn, het hoofd of de Overste staat
voor het altaar. Aan beide zijden bevindt zich een monnik, van wie één een
geel en wit banier vast houdt, wat de Pauselijke kleuren zijn, en de andere
een zwarte banier met een dolk en rood kruis boven een schedel en
gekruiste knekels, en het woord INRI, waaronder de woorden IUSTUM,
NECAR, REGES, IMPIOUS.
De betekenis hiervan is: Het uitroeien of vernietigen van goddeloze of
ketterse Koningen, Overheden, of Heersers is rechtvaardig.
Op de vloer is een rood kruis waarop de postulant of de kandidaat knielt. De Overste overhandigt hem een
klein zwart kruisbeeld, welke hij in zijn linkerhand neemt en aan zijn hart drukt, en de Overste overhandigt
hem tezelfdertijd een dolk, welke hij bij het lemmet aanpakt en de punt tegen zijn hart houdt, de Overste het
nog vast houdend aan het handvat, en zodanig zich tot de postulant richt: ”
De Overste spreekt:
Mijn zoon, eertijds is u onderwezen te handelen als een huichelaar: onder Rooms Katholieken een Rooms
Katholiek, en om een spion te zijn zelfs onder uw eigen broeders; om geen mens te geloven, om geen mens
te vertrouwen. Onder de Gereformeerden, een gereformeerde te zijn; onder Hugenoten, een Hugenoot te
zijn; onder Calvinisten, een Calvinist te zijn; tussen andere Protestanten, in het algemeen een Protestant te
zijn, en hun vertrouwen te verkrijgen, zelfs te willen prediken vanaf hun preekstoel, en met al de felheid
welke in uw aard ligt onze Heilige Godsdienst en de Paus aan de kaak te stellen; en zelfs zo laag afdalen
door een Jood onder de Joden te worden, zodat u in staat wordt gesteld om alle informatie te verzamelen
ten voordele van uw Orde als gelovige soldaat van de Paus.
U bent onderwezen om verraderlijk de zaden van jaloersheid en haat te planten tussen gemeenschappen,
provincies, staten welke in vrede waren, en hen tot aan te sporen tot bloederige daden, hen te betrekken in
oorlogsvoering met elkaar, en om revoluties en burgeroorlogen te creëren in landen welke onafhankelijk en
rijk waren, kunsten en de wetenschappen tot bloei kwamen en genietend van de zegen van vrede.
Om stelling te nemen met de strijders en in het geheim te handelen met uw broeder Jezuïet, welke mogelijk
aan de andere zijde deelneemt aan de strijd, maar openlijk tegen datgene waarmee u zou kunnen worden
verbonden, slechts zodat de Kerk aan het eind er voordeel aan zou kunnen hebben, middels de
voorwaarden vastgelegd in de vredesverdragen en dat het eind de middelen rechtvaardigt.
U bent onderwezen in uw plicht als spion, om al statistieken, feiten en de informatie in uw vermogen en uit
elke bron te verzamelen; maak jezelf bemind in de vertrouwelijkheid van de familiecirkel van Protestanten en
ketters van elk klasse en karakter, evenals dat van de handelaar, de bankier, de advocaat, onder de scholen
en de universiteiten, in de parlementen en wetgevende machten, en de rechterlijke macht en de raden van
staat, en wees alles aan alle mensen, voor het belang van de Paus, wiens dienaars wij zijn tot in de dood.
U hebt al uw instructies eertijds ontvangen als nieuwkomer, een beginneling, en heeft gediend als medeeedgenoot, biechtvader en priester, maar u bent nog niet uitgerust met alles dat noodzakelijk is om bevel te
voeren in het Leger van Loyola in dienst van de Paus.
U moet ter zijner tijd dienen als het instrument en beul zoals bepaald door uw meerderen ; want niemand
kan hier bevelen wiens werk niet gezegend is met het bloed van de ketter; want ” zonder bloedvergieten kan
geen mens worden gered.” Daarom, om uw voor te bereiden op uw werk en uw eigen redding zeker te
maken, zult u, naast uw vroegere eed van gehoorzaamheid aan uw orde en trouw aan de Paus, na me
herhalen— De extreme Eed van de Jezuïeten:
” Ik, _ nu, in aanwezigheid van Almachtige God, Heilige Maagdelijke Maria, heilige Michaël de Aartsengel,
heilige St. Johannes de Doopsgezinde, heilige Apostelen St. Peter en St. Paul en alle heiligen en het
hemelse hof, en aan u, mijn geestelijk vader, Generaal-oversten van de Sociëteit van Jezus, die door St.
Ignatius Loyola in het Pontificaat van Paulus de Derde werd opgericht, en voortgezet tot heden, bij de schoot
van de maagd, de matrix van God, en de staf van Jezus Christus, verklaart en zweert, die zijn heiligheid de
paus is Christus plaatsbekleder en is het ware en enige hoofd van Katholieke of Universele Kerk over de
gehele aarde; en dat krachtens de sleutels van het binden en het losmaken, die aan zijn Heiligheid door mijn
Verlosser, Jezus Christus werden gegeven, hij macht heeft om ketterse koningen, prinsen, staten,
gemenebesten en overheden af te zetten, allen zijnde onwettig zonder zijn heilige bevestiging en dat zij
zonder angst kunnen worden vernietigd.
Daarom, tot het uiterste van mijn vermogen moet en zal ik deze doctrine van zijne Heiligheid recht
verdedigen en gebruik het tegen alle overheersers van het ketterse of enig ander Protestants gezag, vooral
Lutheranen van Duitsland, Holland, Denemarken, Zweden, Noorwegen, en het nu pretenderend gezag en de
kerken van Engeland en Schotland, en de aftakkingen van hetzelfde welke nu in Ierland en op het
Amerikaanse continent wordt gevestigd en elders; en alle betreffende aanhangers zodat ze worden
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overweldigd en verketterd, zich verzettend tegen de heilige Moeder Kerk van Rome. Ik doe nu afstand en
verstoot enige eed van trouw aan enig ketterse koning, prins of staat genoemde Protestants of Liberalen, of
gehoorzaamheid om het even aan welke wetten, magistraten of ambtenaren.
Ik verder verklaar dat de doctrine van de kerken van Engeland en Schotland, van de Calvinisten, Hugenoten
en anderen in naam Protestanten of Liberalen vervloekt zijn en zijzelf zijn vervloekten wie het niet verlaten.
Ik verder verklaar, dat ik zal helpen, assisteren, en adviseren allen of om het even welke van zijne
Heiligheids agenten in elke plaats waar ik me bevind, in Zwitserland, Duitsland, Holland, Denemarken,
Zweden, Noorwegen, Engeland, Ierland of Amerika, of in enig ander Koninkrijk of grondgebied waar ik zal
komen, en doe mijn uiterste best om ketterse Protestantse of Liberalen doctrines uit te roeien en om al hun
gepretendeerde bevoegdheden, vorstelijke of anderzijds, te vernietigen.
Ik beloof verder en verklaar, ondanks dat ik het zonder kan stellen, mijn ketterse godsdienst voort te zetten,
voor het propaganda belang voor de Moeder Kerk, om al haar periodieke agenten beraadslagingen geheim
en voor mezelf te houden, zodat zij me kunnen toevertrouwen en niets wordt openbaar gemaakt, direct of
indirect, door woord, het schrijven of welke omstandigheid dan ook; maar alles uit te voeren dat zal
voorgesteld worden, waarvoor ik verantwoordelijke ben of aan me bekend is gemaakt, door u, mijn geestelijk
vader, of iets van deze heilige overeenkomst.
Ik beloof verder en verklaar, dat ik geen eigen mening of wil heb, of enige geestelijke terughoudendheid,
gelijk aan een lijk of kadaver, maar zal zonder aarzelen elk bevel uitvoeren dat ik zal ontvangen van mijn
meerderen in de Militie van de Paus en van Jezus Christus.
Dat ik naar enig deel van de wereld ga waar dan ook ik naar toe mogen worden gezonden, naar de bevroren
gebieden van het Noorden, het brandende zand van de woestijn van Afrika, of de oerwouden van India, naar
de beschavingcentra van Europa, of naar de woeste verblijfplaatsen van de barbaarse wilden van Amerika,
zonder mopperen of klagen, en zal volgzaam zijn in alle dingen welke dan ook aan mij worden
medegedeeld.
Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal voeren,
in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en Liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te doen,
om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal sparen;
en dat ik zal ophangen, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven deze schandelijke
ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van hun kinderen tegen
de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen. Wanneer dit niet
openlijk gedaan kan worden, zal ik in het geheim de beker met gif gebruiken, een wurgtouw het staal van
een dolk of de loden kogel, ongeacht de eer, rang, waardigheid of autoriteit van de persoon of personen,
ongeacht wat hun levensstaat mogen zijn, hetzij publiekelijk of privaat, zoals ik op enig moment kan worden
op gedragen te doen door enig agent van de Paus of Overste van het Broederschap van het Heilige Geloof,
de Sociëteit van Jezus.
Hiermee in overeenstemming, stel ik hierbij mijn leven ten doel, mijn ziel en al mijn lichamelijke krachten, en
met deze dolk welke ik nu ontvang, zal ik met mijn naam ondertekenen in mijn eigen bloed, als bewijs
daarvan; en zal ik valselijk blijken te zijn of zwak in mijn beslissingen, mogen mijn broeders en mede
soldaten van de Militie van de Paus mijn handen en mijn voeten afsnijden, en mijn keel van oor tot oor, mijn
buik geopend en brandend zwavel erin, met alle straffen welke op aarde toegepast kunnen worden en mijn
ziel voor altijd gemarteld door demonen in een eeuwige hel!
Dit alles, zweer ik, _, bij de Zalige Drieeenheid en de gezegende Sacramenten, welke ik nu zal ontvangen,
en van mijn kant uit te voeren en onschendbaar te houden; en roep ik al het hemelse en het prachtige
hemels hof te getuigen bij het heilige Sacrament van de Eucharistie, en getuigen dezelfde verder met het
schrijven van mijn naam en met het punt van de dolk gedoopt in mijn eigen bloed en bezegeld in
aanwezigheid van dit heilig verbond.”
(Hij ontvangt de hostie van de Overste en schrijft zijn naam met de punt van zijn dolk welke wordt gedoopt in
zijn eigen bloed genomen over zijn hart.)
De Overste spreekt: “U zult nu opstaan en ik zal u instrueren in de Catechismus noodzakelijk om u bekend
te maken aan enig lid van de Sociëteit van Jezus behorend tot deze rang. In de eerste plaats, zult u, als
Jezuïet broeder, met elkander wederzijds een gewoon kruisteken maken zoals elke gewone Roomskatholiek doet; dan kruist één zijn polsen, de palmen van zijn handen open, en de ander kruist zijn voeten in
reactie, één boven de ander; de eerste wijst met de wijsvinger van de linkerhand naar het midden van de
rechterpalm, de eerste maakt vervolgens met zijn rechterhand een cirkel rond zijn hoofd, het aanrakend; de
andere raakt vervolgens met de wijsvinger van zijn linkerhand de linkerkant van zijn lichaam net onder zijn
hart; de eerste trekt vervolgens zijn rechterhand over de keel van de ander, en de laatstgenoemden trekt
vervolgens een dolk over de maag en buik van de eerste. De eerste zegt dan Iustum; en de ander antwoord
Necar; de eerste Reges. De ander antwoord Impious.” (De betekenis hiervan is reeds gegeven.) “De eerste
zal dan een klein stukje papier overhandigen gevouwen op een eigenaardige wijze, vier keer, welke de
ander in de lengte zal snijden en bij het openen zal de naam Jezus drie maal geschreven gevonden worden
aan de bovenkant en de armen van een kruis.
U zult met hem dan de volgende vragen en de antwoorden geven en ontvangen:
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Vraag – waar vandaan komt u?
Antwoord – het Heilige geloof.
Vraag. – wie dient u?
Antwoord. – de Heilige Vader in Rome, de Paus, en de Rooms-katholieke Kerk Universeel over de
hele wereld.
Vraag. – Wie beveelt u?
Antwoord. – de Opvolger van St. Ignatius Loyola, de stichter van de Sociëteit van Jezus of de
soldaten van Jezus Christus.
Vraag. – Wie ontving u?
Antwoord. – een eerbiedwaardige mens met wit haar.
Vraag. – hoe?
Antwoord. – met een naakte dolk, ik knielend op het kruis onder de banieren van de Paus en van
onze heilige order.
Vraag. – deed u een eed?
Antwoord. – deed ik, om ketters te vernietigen en hun overheden en heersers, en noch leeftijd,
geslacht noch conditie te sparen. Te zijn als een lijk zonder eigen mening of wil, maar impliciet mijn
meerderen te gehoorzamen in alle dingen zonder aarzeling of mopperen.
Vraag. – zult u dat doen?
Antwoord. – ik zal.
Vraag. – hoe reist u?
Antwoord. – in de bark van Petrus de visserman.
Vraag. – waarheen reist u?
Antwoord. – naar de vier hoeken van de globe.
Vraag. – met welk doel?
Antwoord. – om de orders van mijn generaal en Oversten uit te voeren en de wil van de Paus uit te
voeren en trouw de voorwaarden van mijn eed te vervullen.
Zie ook:
De Jezuïetenpiste..
“We zijn allemaal Jezuïeten”
Nieuwste Paus is Jezuïet
Oud-bisschop: jezuïeten heersen over Vaticaan en Nieuwe Wereldorde
De Reptilian-Jezuïeten entiteit(en) op aarde
http://olympiczion.nl/index.php/de-extreme-eed-van-de-jezuiten/
De regering Zorreguieta (2015 – ?)
Moeten we ons zorgen maken?
De Staten-Generaal wordt binnenkort bijeen geroepen om
“koningin” Maxima Z. te BENOEMEN als regentes.
Sommigen onder ons zullen zich mateloos ergeren aan het
absurde anti-democratische gehalte van zulks. Maar het kan nog
veel erger – het ís zelfs veel erger.
Dit betekent, dat bij het ook fysiek wegvallen van de pas aangetreden
“koning” deze in 2001 onwettig tot Nederlander genaturaliseerde Argentijnse
als hoofd van de regering wordt aangesteld. Bovendien wordt zij geacht wetten
te tekenen, waarvan zij de inhoud waarschijnlijk niet verstaanbaarvoorgelezen
krijgt, zodat wij ervan uit kunnen gaan dat deze importbruid NIET weet WAT zij
tekent. Dit is overigens”geen wezenlijke verandering in de huidige situatie. ‘s
Mans geestelijke toestand begint steeds meer op een “nogal geestige
toestand” te gelijken. Tijd om in te grijpen, blijkbaar. Net als toen de
geïmporteerde Emma “koningin-moeder” werd….
Bovendien wordt “koningin-regentes” Zorreguieta voorzitter van de Raad van
State, die zichzelf zien als een soort “Constitutioneel Hof”. Maar gezien de
notoir corrupte en meelopende leden van dit overbodige college is het goed
verklaarbaar dat alle uitspraken van dit scheidsrechtersclubje in het voordeel
van de macht uitvallen – geen enkele uitgezonderd. Het voorzitterschap van
deze aanstaande “regentes” zal de zaak alleen maar verergeren, gezien het nest waar zij uit voortkomt. Een
door haar vader bevuild nest van massa-moorden en verdwijningen, medeplichtigheid aan een onmenselijke
junta. De Soprano’s, Luciano’s en andere maffia-clans zijn niets vergeleken metdelakeienbende
annexonderkruipersdatzich rond een ONWETTIG ”staatshoofd” heeft verzameld.
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Krijgen we hier toestanden als in Argentinië, “Dwaze moeders en
grootmoeders” die wekelijks een rondje rond de paleizen lopen?
Moeten we ons zorgen maken?
Ja, omdat we nog verder van huis raken dan we nu al zijn met
een bonte verzameling criminelen aan – of in de buurt van - de
knoppen van de macht.
Nee, omdat alles wat zich hier sinds 13 MEI 1940 heeft voltrokken
ONWETTIG is en dus ONGELDIG.
Dit betekent, dat alle regeringen sinds die dag geen enkele
rechtskracht hebben (gehad). Dit begint dus met de “Regering
Seys-Inquart 1940-1945″, welke de macht van de gedeserteerde
opperbevelhebber van de Nederlandse Krijgsmacht in de schoot kreeg geworpen.
Want het is grondwettelijk geregeld, dat de regering tevens Opperbevelhebber der Krijgsmacht is, hetgeen
betekent dat de voorzitter (regeringshoofd) automatisch Opperbevelhebber is. Thans is dat dus de facto
Zijne Koninklijke Overbodigheid W.A. van Amsberg – je moet er niet aan denken als de tegenstander een
keel gaat opzetten: “LANDVERRADERS!!!” tijdens een of andere militaire parade.
Nederlanders laten zich blijkbaar met genoegen een importbruid door de strot wringen. Zij is van uiterst
dubieuze komaf, strooit voor het bankenkartel met moorddadige kredietjes voor de allerarmsten en is een
anti-voorbeeldmoeder voor haar reeds vloeiend Spaanssprekende kindertjes. Wat moeten we met die lui?
Die zogenaamde “Staten-Generaal” telt maar liefst 225
rijksambtenaren, die bij elkaar alleen al aan reguliere
schadeloosstellingen € 40 miljoen kosten. Als u zich afvraagt,
waarom er niet ÉÉN van die lieden gewoon TEGEN stemt, dan
heeft u het niet begrepen. Dan leeft u nog met het waanidee, dat
we hier in een democratie leven en dat die figuren in Den Haag
NAMENS ons het mens “regentes” gaan noemen. Gelukkig is dat
ONWETTIG, zodat bij het opblazen van die zogenaamde
“democratie” deze “regentes” en haar nu nog los rondlopende
familieleden tevens als collateral damage in de kerker belanden. Waarna ze kunnen worden aangeklaagd,
veroordeeld en terechtgesteld tot levenslang tredmolen in dienst van het recupererende volk.
Het grootste gevaar….
…. is de militaire doctrine onder welks gezag onze “regeringen” hebben gestaan en nog steeds staan. Er is
alle reden om aan te nemen, dat de paepsch opgevoede aanstaande “regentes” uitsluitend en alleen orders
van het Londense hoofdkwartier opvolgt en nog veel radicaler uitvoert. We weten toch dat dit land wordt
geregeerd door een conglomeraat in Londen, sinds een kleine 250 jaar gekaapt door een occulte sekte? We
weten immers ook dat de “democratie” dusdanig is georganiseerd, dat deze nepstaat zeer eenvoudig is aan
te sturen met oekazes, media-codes en “oranje” folklore. De zetbaasjes van “oranje” zijn nog makkelijker te
manipuleren, omdat er meer te verbergen is dan alleen hun verleden….
Het Scharnierjaar 1773 is het beste referentiepunt voor waar we heden in verzeild zijn geraakt. Daar leiden
wij voorlopig tevens uit af, dat onderstaande “geestelijk verzorger” op de verre achtergrond bepaalt wat er
met ons, dociele Nederlandersdient tegebeuren.Onze nepstaat is volledig onder curatele gebracht. Met een
“regentes” als Maxima Z. wordt het zelfs nog soepeler om ons de EU-vernieling in te drijven.
Per slot van rekening is dezeingehuurde luxe legkip slechts “one heartbeat away from power”.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/11/27/de-regering-zorreguieta-2015/

Enge grafiek of toeval? Komt de Great Depression of niet?
Op economische sites op het internet circuleert de laatste dagen
deze grafiek. Op die grafiek is het koersverloop van de New Yorkse
effectenbeurs van de laatste maanden gelegd over het
koersverloop van de aanloop naar de crash van 1929.
De twee grafieken lijken spekend op elkaar. Behalve dat de ene
omhoog loopt en de andere aan het eind naar beneden gaat.
Het is een prikkelende grafiek, die tot nadenken stemt over de
vanzelfsprekendheid waarmee de koersen blijven stijgen. Maar is
het en voorspellende grafiek? We zullen zien
doorEmmeke Smit
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Paus Franciscus roept op tot socialistische Nieuwe Wereld Orde
Franciscus oogst alom bewondering, ook van protestanten
Mensen van alle rangen, standen, religies en levensovertuigingen
lijken nu al van deze man te houden.
In een nieuw document uit paus Franciscus opnieuw forse kritiek
op het 'ongeremde' kapitalisme, dat volgens hem 'een nieuwe
tirannie' is, en dringt hij er bij de wereldleiders op aan om de
armoede en groeiende ongelijkheid te bestrijden. Naast zijn
pleidooi voor wat in wezen een wereldwijde socialistische Nieuwe
Wereld Orde is, schrijft hij in het 84 pagina's tellende document ook
dat de Katholieke Kerk hervormd moet worden.
De 'apostolische vermaning' is het eerste belangrijke werk dat de paus persoonlijk heeft geschreven.
Franciscus bekritiseert het huidige wereldwijde economische systeem en de 'afgoderij van geld', en wil dat
politici 'de structurele oorzaken van ongelijkheid' aanvallen, en zorgen voor werk, gezondheidszorg en
onderwijs voor alle aardbewoners.
Rijke mensen moeten hun welvaart delen. Net als bij 'gij zult niet doden' moet de mensheid een 'gij zult niet'
bij een 'moordende' economie zetten die uitsluiting of ongelijkheid veroorzaakt.
'Voorkeur voor gedeukte, gekwetste en vuile Kerk'
Het Vaticaan steekt ook de hand in eigen boezem. De zichzelf in stand houdende geestelijke hiërarchie zou
zich moeten bekeren. 'Ik geef de voorkeur aan een Kerk die gedeukt, gekwetst en vuil is omdat ze in de
straten is geweest, dan een Kerk die ongezond is omdat ze in zichzelf is opgesloten en vasthoudt aan haar
eigen veiligheid.'
'De boodschap van armoede zet de paus op ramkoers met het neoliberale Katholieke denken zoals dat
vooral in de VS te vinden is,' reageerde de Italiaanse theoloog en Vaticaan-expert Massimo Faggioli. Een
van zijn collega's voegde daar aan toe dat de progressieve katholieken boos zullen zijn vanwege Franciscus'
verwerping van vrouwelijke priesters, al laat hij wel ruimte voor vrouwen in 'besluitvormende' posities.
De paus geeft zelf het voorbeeld door in het Vaticaanse gastenverblijf te leven, in plaats van in het
Apostolische Paleis, in een Ford Focus te rijden, en vorige maand een bisschop te schorsen die miljoenen
had uitgegeven aan zijn luxueuze residentie.
Oproep aan moslims om christenen vrijheid te geven
Franciscus hoopt tevens op nauwere banden met andere christelijke kerken, en prijst de samenwerking met
joden en moslims. Tevens roept hij de islamitische landen op om de christelijke minderheid in hun landen
dezelfde religieuze vrijheden te geven als de moslims in het Westen genieten. (1)
Wereldwijd laten steeds meer protestanten hun bewondering blijken voor de nieuwe paus, vooral vanwege
zijn oprecht lijkende aandacht voor de armen, zieken en andere gewone mensen. Maar ook volgers van
andere religies en atheïsten lijken vrijwel uitsluitend positief tegenover de nieuwe leider van het Vaticaan te
staan.
Paus oogst alom bewondering
Auteur en blogger Zack Hunt schrijft in de Huffington Post dat hij zelfs niet één negatieve opmerking over
Franciscus heeft kunnen vinden, en dat terwijl het internet één grote beerput van cynisme en haat is
geworden. 'Misschien nog ongelooflijker: de paus heeft zijn critici niet slechts tot zwijgen gebracht, maar hen
overgehaald, en dat maakt mij erg hoopvol.'
Hoopvol, dat katholieken, andere christenen, atheïsten en agnosten leren om op een vreedzame wijze met
elkaar samen te leven. De eeuwenlange 'bekeer je of sterf' en 'God haat je en je gaat naar de hel' strategie
van de christelijke kerken heeft, getuige de massa's mensen die de kerk hebben verlaten, in zijn ogen niet
gewerkt.
'In plaats van mensen angst aan te jagen met woorden over Gods toorn, heeft hij ervoor gekozen om Gods
liefde te belichamen, in ieder geval door zijn handelen. En de wereld vindt het geweldig. Jong en oud, overal
waar hij gaat sluiten ze hem in hun armen. Zelfs degenen die niets moeten weten van religie houden van
deze man en van wat hij doet.'
'Franciscus voorbeeld voor alle christenen'
Hunt vindt dat andere christelijke leiders en predikers daarom een voorbeeld aan Franciscus zouden moeten
nemen. 'Als jullie echt om de mensen in je eigen gemeente geven, stop dan met het luisteren naar goeroes
die zeggen hoe je je kerk moet laten groeien. Stop met het steken van geld in het zoveelste
liefdadigheidsprogramma. Stop een slaaf te zijn van de nieuwste aanbiddingstrend. Stop ermee net zoals de
beroemde voorganger die je volgt te willen zijn, en probeer meer als paus Franciscus te zijn.'
'Belangrijker nog: dit lijkt veel meer op de weg en het leven van Christus dan we in een zeer, zeer lange tijd
hebben gezien. Dit is het voorbeeld dat de Kerk meer dan ooit nodig heeft... Paus Franciscus lijkt ons er
dagelijks aan te herinneren dat als het christendom geloofwaardig wil zijn, het gelééfd moet worden, en er
niet enkel over moet worden gepraat.' (2)
Xander - (1) Yahoo! News, (2) Huffington Post
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Aftellen tot de aftrap van de allergrootste Nederlandse topconferentie
Geschreven door Sigrid van Iersel op dinsdag, 02 juli 2013.
Maar wat wordt precies het verhaal van NSS14?
Op 24 en 25 maart 2014 staat Nederland in het centrum van de
internationale belangstelling. Jij hebt daar misschien nog geen idee
van, maar de ambtenaren bij het ministerie van Buitenlandse
Zaken en de gemeente Den Haag weten het maar al te goed. Dat
geldt ook voor Rijkswaterstaat, de politie, alle hotels in de wijde
regio van Den Haag en nog veel meer partijen. Want twee dagen lang komen vrijwel alle wereldleiders in
Nederland op bezoek: Barack Obama, Vladimir Poetin en nog 56 anderen. Ze komen naar de allergrootste
topconferentie die Nederland ooit georganiseerd heeft: de Nuclear Security Summit. Het is een initiatief van
Obama, die hiermee belangrijke stappen wil zetten om afspraken te maken over het verminderen en beter
beveiligen van nucleair materiaal en zo nucleair terrorisme wil voorkomen.
Wat wordt het verhaal?
De voorbereidingen voor deze Top vinden nu nog voornamelijk achter de schermen plaats. Dat ik er zelf van
weet, komt vooral omdat ik vlak bij de plek van samenkomst woon: het World Forum (voorheen het
Congrescentrum) en de rest van de Internationale Zone in Den Haag. Daar is nog weinig te zien van het
komende evenement, maar wat me nu al fascineert is hoe de betrokken instanties (met Buitenlandse Zaken
en de gemeente Den Haag als hoofdschakels) dit gaan vormgeven. Wat wordt het verhaal?
Nucleaire veiligheid is immers tamelijk abstract en niet iets wat mensen meteen interesseert. Weliswaar is de
impact van een nucleair incident enorm groot, maar het staat in het dagelijkse leven ver van ons af.
Ondertussen ‘kost’ deze wereldtop Nederland ook wat. Er zijn uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen nodig,
nu alle wereldleiders zich allemaal naar dezelfde plek begeven. De politie moet extreem veel agenten
vrijmaken, wat direct ten koste gaat van hun inzet op andere plekken.
Maar deze invalshoeken zijn weinig geschikt om dit verhaal te vertellen. Nucleaire veiligheid is te abstract,
de beveiliging van het gebied is te bedreigend, het accent op de
overlast is te negatief.
De Nuclear Security Summit 2012 in Seoul
Wat staat er op het spel?
Hoe pak je dit dan wel aan? Ik kruip hiervoor even in de huid van
de communicatiespecialisten. Bij het vormen van dit verhaal is stap
één om na te gaan wat er op het spel staat. Het gaat om het
aanzien van Nederland in de wereld, de politieke invloed én onze
eigen nucleaire veiligheid als mogelijke doorvoerhaven van
(letterlijk) explosief materiaal. Het gaat om de veilige ontvangst van
de wereldleiders maar ook om de veiligheidsrisico’s en overlast
voor een paar duizend omwonenden.
Behalve om wereldvrede gaat het bovendien om economische belangen, want het evenement betekent veel
werkgelegenheid voor beveiligingsspecialisten, toeleveranciers en hotels. Voor Den Haag is het van het
grootste belang om zich te settelen als congresstad in het algemeen en als internationale hoofdstad van
Vrede en Recht in het bijzonder. Die laatste insteek was dan ook het verhaal bij de pitch van Den Haag.
Hierin kiest de stad onomwonden voor trots en zelfbewustzijn: natuurlijk is Den Haag met zijn allure en
ervaring de aangewezen stad om dit te organiseren.
Samenwerking, maar zonder clichés
Maar dit is niet genoeg. Dat is te zien bij de vraag aan vormgevingsbureau Lava, die het design mocht
ontwikkelen. Dit design moest uiteraard communiceren waar het congres over gaat, maar dan wel ‘zonder
angst of protest op te wekken’. Het ontwerp dient de drie begrippen ‘nucleair’, ‘veiligheid’ en ‘top’ in zich te
hebben en de samenwerking tussen landen en organisaties te laten zien zonder in clichés te vervallen. Tot
slot moet het ontwerp Nederland als gastland goed neerzetten. Maar niet uitbundig. En wél duurzaam. Ga er
maar aanstaan. Uiteindelijk kwam Lava op een ontwerp met driehoeken, dat verbindingen visualiseert en
geïnspireerd is op atoomsplitsing en de schematische weergaven daarvan. Het is abstract, veilig en je kunt
er alle kanten mee op.
Het verhaal opgedeeld in twee frames
Nu de website met deze vormgeving in de lucht is, wordt ook het verhaal van de wereldtop via diverse
kanalen de wereld in geholpen. Via het twitteraccount @nss2014 en de hashtag #nss2014 is dat vooral een
verhaal van trots. Nederland mag dit enorme evenement organiseren en als voorzitter een voorzet doen voor
de slotverklaring. Dit verhaal is te zien in een filmpje van negentig seconden:
Dit filmpje trapt af met enkele duizelingwekkende cijfers. Niet over de gevolgen van mogelijke nucleaire
rampen, maar alleen over het evenement zelf: 58 wereldleiders, 2000 medewerkers, 3000 journalisten en
5000 delegatieleden. Zo krijgt de lastige communicatieboodschap over nucleair terrorisme gestalte als een
verhaal van een grootse uitdaging. Gaan de ambtenaren het wel redden om alles op tijd klaar te krijgen?
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Kan het kleine landje aan de Noordzee de wereldleiders allemaal tegelijk onderdak bieden of heeft
Nederland een te grote broek aangetrokken? Hierbij tekenen zich twee frames af, namelijk ‘klein versus
groot’ en ‘de race tegen de klok’. Het zijn de bekende verhaalformats van sprookjes, televisieseries en
games, maar hier dienen ze om een wereldtop over het voetlicht te brengen.
Ik ben benieuwd of het inderdaad lukt om dit verhaal over te brengen naar de vele mensen achter de
schermen die dit verhaal waar moeten maken. En natuurlijk naar de mensen die op een of andere manier
hinder gaan ondervinden op luchthavens, snelwegen en in de stad Den Haag. De afloop daarvan laat nog
even op zich wachten, maar het aftellen is begonnen. Counting down op weg naar de wereldtop. Ongeacht
de uitkomst daarvan wordt dat in ieder geval een spannend vervolgverhaal.
http://www.storytellingmatters.nl/corporate-branding/item/aftellen-tot-de-aftrap-van-de-allergrootstenederlandse-topconferentie.html

Angola begonnen met platwalsen moskeeën en verbranden Korans
'Hopelijk gaat Angola ook andere gevaarlijke religieuze sekten en
ketterse groepen verbieden'
De eerste (matige) beelden uit Angola van een bulldozer die een
eenvoudige moskee platwalst.
Afgelopen maandag berichtten we dat Angola het eerste land ter
wereld is waar de islam wordt verboden. De regering van het ZuidAfrikaanse land laat er geen gras over groeien, en is nog deze
week begonnen met het vernietigen van moskeeën. In de
hoofdstad Luanda werd een moskee gesloten en werden 120
Korans verbrand. Van de 78 moskeeën in het land zijn er nog slechts enkele geopend, en dat alleen omdat
er vanuit de hele wereld felle protesten kwamen tegen het verbod op de islam.
Volgens David Ja, president van de Islamic Community of Angola (ISA), is de Angolese regering al in 2010
begonnen met het sluiten van moskeeën, met als reden dat de islam een 'invasie van de Angolese cultuur
en een bedreiging van de christelijke waarden' is. Hij erkende dat de islam vanaf afgelopen week nu officieel
een verboden religie is.
'De regering geeft ons gewoonlijk 73 uur de tijd om een moskee te vernietigen. Als we in gebreke blijven,
dan doen de autoriteiten het zelf,' aldus Ja. De gerespecteerde Angolese journalist Rafael Marques de
Morais schreef dat hij inderdaad moskeeën vernietigd heeft zien worden door moslims, omdat ze anders zelf
de opruimkosten moeten betalen als de overheid het moet doen.
'Begin van oorlog islam - christendom'
Theodore Shoebat, de zoon van de tot het christendom bekeerde voormalige Palestijnse terrorist Walid
Shoebat, denkt dat wat in Angola gebeurt slechts het begin is van wat komen gaat: een ware oorlog tussen
het christendom en het 'imperium van de halve maan'. Hij hoopt dat Angola door gaat op de ingeslagen weg,
en ook andere gevaarlijke religieuze sekten en 'ketterse groepen zoals sodomieten en pro-abortus activisten'
verbiedt.
'Als u mijn denken middeleeuws vindt, dan zeg ik dat dit geen belediging is. Toen de gnostische Albigenzen
het zuiden van Frankrijk domineerden, tolereerde de Kerk hun valse en kwaadaardige leringen niet, maar
begon een oorlog tegen hen, en maakte hun valse leerstellingen illegaal.'
'Afgoderij mag niet worden getolereerd'
'En toen de gnostici van Bogomil Constantinopel in bezit namen, liet de Oosterse Orthodoxe Kerk hen niet
toe te groeien of te evangeliseren, maar onderdrukte hen, zodat de oorspronkelijke (christelijke) leer
bewaard bleef. Toen het Arianisme (de verwerping van de Drie-eenheid) in opkomst was, beval Constantijn
alle Arianische boeken de verbranden...'
'Het is enkel heilzaam dat werken die de vernietiging en verlaging van het menselijke leven promoten, niet
worden getolereerd en de vrijheid wordt gegeven, want wij aanbidden een God die verklaard heeft dat alle
afgodsbeelden zullen worden stukgeslagen en verbrand (Micha 1:7).'
Gruwelijke misdaden
Hierbij moeten we goed bedenken dat de islamitische uitroeiingsoorlog tegen het christendom al miljoenen
slachtoffers heeft geëist, en er dagelijks nieuwe berichten, foto's en video's verschijnen* van de talloze
gruwelijke misdaden die moslimextremisten in grote delen van de door de islam beheerste wereld tegen
christenen en andere 'ongelovigen' begaan.
* Binnenkort meer hierover in apart artikel.
Xander - (1) Shoebat
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Overkill
De wetgever stapelt maatregel op maatregel, bevoegheid op
bevoegdheid en boete op boete. Het heeft er alles van dat de
wetgever de maat totaal uit het oog verloren heeft. Maar de kruik
gaat zolang te water totdat ze barst.
In het belastingplan voor 2014 wordt een nieuwe strafbepaling
voorgesteld. Deze bepaling ziet op het niet betalen van belastingen
die op aangifte moeten worden afgedragen.
De tekst van het voorgestelde nieuwe artikel 69a Algemene wet
inzake rijksbelastingen is als volgt:
1. Degene die opzettelijk de belasting welke op aangifte moet worden voldaan of afgedragen niet,
gedeeltelijk niet, dan wel niet binnen de in de belastingwet gestelde termijn betaalt, wordt gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie of, indien dit bedrag hoger is,
ten hoogste eenmaal het bedrag van de te weinig betaalde belasting.
Ter toelichting: een boete van de vijfde categorie is maximaal € 78.000. Aangiftebelastingen zijn belastingen
waarvoor je geen aanslag krijgt en die je (dus) uit eigen beweging af moet dragen. De bekendste
voorbeelden van aangiftebelastingen zijn de loonheffing en de omzetbelasting.
Wat is er mis mee, denkt menige lezer misschien. Wie de overheid in strijd met de wet belastingen onthoudt,
moet daarop toch aangesproken kunnen worden?
Feit is echter dat er al tal van sancties zijn als aangiftebelastingen niet of niet tijdig of niet juist worden
aangegeven en/of afgedragen.
De Belastingdienst kan bijvoorbeeld bestuurlijke boetes opleggen. De aangiftebelastingen kennen boetes
voor het niet tijdig aangeven, het niet volledig aangeven (lees: een te laag bedrag aangeven), het niet
afdragen van de aangegeven belasting, het niet tijdig afdragen van de aangegeven belasting of het niet
volledig afdragen van het aangegeen bedrag. Als er daarbij sprake is van opzet, bedraagt de fiscale boete
als snel 50% van het verschuldigde belastingbedrag.
Als de fiscus aan moet manen, worden daarvoor kosten berekend:
Voor het verzenden van een aanmaning tot betaling is verschuldigd € 7 bij een gevorderde som tot € 454 en
€ 15 bij een gevorderde som van € 454 of meer. (Art. 2 Kostenwet invordering rijksbelastingen.)
Komt het tot de betekening van een dwangbevel, dan worden ook daarvoor kosten in rekening gebracht:
Voor het betekenen van een dwangbevel met bevel tot betaling is verschuldigd € 38 verhoogd met € 3 van
elk geheel bedrag van € 45 waarmee de gevorderde som € 45 te boven gaat, met dien verstande dat niet
meer verschuldigd is dan € 11.393. (Art. 3 Kostenwet invordering rijksbelastingen.)
Bij een belastingbedrag van bijvoorbeeld € 7.500, bedragen de kosten van een dwangbevel € 533. Onder
“gevorderde som” valt niet alleen de belasting, maar ook een eventueel opgelegde boete en de rente die
over de belasting is berekend. De tijden dat een belastingdeurwaarder dwangbevelen altijd
hoogstpersoonlijk kwam betekenen (zo heet dat) aan de belastingschuldenaar liggen overigens al weer jaren
achter ons. Tegenwoordig wordt een dwangbevel meestal gewoon per post verstuurd.
Uiteraard berekent de Belastingdienst ook rente over de openstaande belastingschuld. Het is dus steevast
kassa voor de overheid als een belastingplichtige niet meewerkt, zelfs als er geen sprake is van opzet.
Daar komt dus nu een strafbepaling bij. Je kunt de gevangenis ingaan als je af te dragen belasting
opzettelijk niet betaalt. Opzet is in het strafrecht overigens een ruim begrip. Iemand die zich dusdanig
gedraagt dat hij of zij een kwade kans voor lief neemt dat een bepaald gevolg intreedt, heeft opzet volgens
vaste jurisprudentie. Dat heet “voorwaardelijk opzet”.
Je vraagt je af waar de wetgever mee bezig is. Alsof bestaande bevoegdheden niet genoeg zijn. Zouden ze
in het parlement bekend zijn met het fenomeen overkill? Kennelijk niet. Maar overkill werkt niet. Net zo goed
als je maar een keer dood kunt gaan, kun je een onderneming maar een keer stuk maken
(aangiftebelastingen worden typisch voornamelijk door ondernemers afgedragen). Al het meerdere voegt
niets toe. Wel breekt het iets af: het vertrouwen tussen burger en overheid. Het sanctieregime wordt zo hard,
dat het geen gezag (meer) kweekt, maar vooral angst aanjaagt. Angst leidt tot vluchten of tot agressie (de
fight or flight-reflex). Omdat het gros van de belastingplichtigen zo een-twee-drie geen kant uit kan, mogen
politici zich weleens afvragen wat ze aanrichten met dit soort wetgeving. Alsof er al niet onvrede genoeg is in
het land, zowel onder afhankelijken als onder productieven. Is het onbenul, Oost-Indische doofheid,
onverschilligheid of regelrechte minachting voor het volk dat het parlement zulke wetten denkt te moeten
maken? Een ding weten we zeker: hier komt niet veel goeds van. The stage is being set, zouden de
Engelsen zeggen. In het Nederlands zeggen we: de kruik gaat zo lang te water totdat ze barst.
Paul Verhaegh
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/11/overkill/#more-123139
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Uit het nieuws 28-11-2013
Door: Franklin ter Horst
Vijanden van de ongeborenen
Wij leven in een wereld waarin abortus wordt gezien als een fundamenteel recht. Wereldwijd ondergaat
ongeveer een op de zes vrouwen een ongewenste zwangerschap. Van de geschatte 190 miljoen
zwangerschappen per jaar eindigen er bijna 32 miljoen in een abortus. De afgelopen 40 jaar zijn dat er
wereldwijd ruim 1.2 miljard. Daarnaast is abortus wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 70.000
moedersterftes en 5 miljoen ziekenhuisopnames van moeders per jaar, omwille van de slechte
omstandigheden waarin de praktijk werd uitgevoerd. Het Chinese ministerie van Gezondheid heeft op 14
maart 2013 bekend gemaakt dat er in het land al minstens 336 miljoen abortussen hebben plaatsgevonden.
In India wordt bijna iedere minuut eenbaby geaborteerd, alleen omdat het een meisje is. In de Indiase cultuur
worden meisjes als minderwaardig gezien of als te duur, omdat de familie van het meisje later de
bruidsschat moet betalen. India mist door de massale meisjesabortussen 12 miljoen meisjes, die eigenlijk
geboren hadden moeten worden.
Rusland heeft een van de hoogste abortuscijfers ter wereld. Officieel worden er 1.2 miljoen
zwangerschappen per jaar afgebroken. Russische wetenschappers echter schatten het werkelijke aantal op
ten minste het dubbele. In Rusland is abortus legaal tot de twaalfde week en bij armoede en andere redenen
tot de 22e week. Tot 15 november 2013 mocht er door artsen en klinieken nog reclame gemaakt worden
voor abortussen, maar de Doema, het Russisch parlement, heeft dat op die datum wettelijk verboden.
In Nederland is de abortuswetgeving (Wet Afbreking Zwangerschap) op 18 december 1980 in de periode
van het eerste kabinet van Van Agt goedgekeurd. Eind 1984 trad deze wet officieel in werking en sindsdien
mogen bevoegde personen tot de 24ste week een zwangerschap afbreken, zolang aan een aantal
voorwaarden is voldaan. De vrouw moet aangeven in een noodsituatie te zitten en er moet vijf dagen
bedenktijd worden ingelast. Sinds de wet is aangenomen zijn er in Nederland een miljoen abortussen
uitgevoerd. Uit het rapport Seksuele Gezondheid in Nederland blijkt dat 37%van de mannen en 58%van de
vrouwen achteraf nog last heeft van (tijdelijke lichamelijke en emotionele klachten) vanwege het feit dat ze
abortus hebben laten plegen.
De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton noemde tijdens zijn
presidentschap abortus een ‘fundamenteel recht van
vrouwen’.Gedurende zijn hele ambtstermijn probeerde hij abortus in
het verplichte nationale ziekenfondspakket te krijgen. Hij sprak
tweemaal zijn veto uit tegen wetten die probeerden de barbaarse
abortusmethode op volkomen levensvatbare kinderen, uit te bannen.
Tegenstanders beschuldigden hem ervan een destructieve natuur te
bezitten wat betreft het menselijk leven. Velen noemden hem dan
ook de ‘abortuspresident’. Hij overhandigde honderden miljoenen dollars belastinggeld aan internationale
fondsen om de groei van de bevolking onder controle te houden, waaronder International Planned
Parenthood. Hij kreeg zijn plannen niet voor elkaar.
De titel ‘abortuspresident’ draagt nu Barack Hoessein Obama. Onmiddellijk na zijn aantreden als president,
kondigde Obama aan om abortus sterk te ondersteunen, te promoten en te beschermen. Op de website van
het ‘Obama-Biden Overgangs Project’ wordt een drastische politieke koerswijziging op het gebied van
abortus aangekondigd, om internationale pro-abortus organisaties zoals Planned Parenthood te
ondersteunen. Deze organisatie heeft begin januari 2013 een rapport uitgebracht met betrekking tot het
aantal uitgevoerde abortussen in 2010 en 2011. Daarin staat dat er in 2010- 329.445 abortussen zijn
uitgevoerd en in 2011-333.964. Dat zijn 663.409 abortussen in twee jaar tijd. Volgens de organisatie Political
Research Associates wordt 64% van alle abortussen in Amerika geheel of gedeeltelijk onder dwang
uitgevoerd.
Planned Parenthood heeft de beschikking over een totaal budget van één en een kwart miljard dollar. ‘Wij
zijn bijzonder trots op ons behaalde resultaat en willen onze dank uitbrengen aan onze partners, sponsors,
vrijwilligers, directie en vrienden die ons hebben geholpen dit
allemaal mogelijk te maken, aldus president Cecile Richards en
voorzitster Cecelia Boone. Trots dus op de vernietiging van
663.409 levens in twee jaar tijd.
Pro-abortus organisaties definiëren abortus als een ‘fundamenteel
recht’, dat geen enkele regering mag ontkennen of belemmeren en
dat ziekenhuizen verplicht aan abortus mee moeten werken. De
‘vijand van de ongeborenen’ Obama heeft militante
abortusadvocaten aangesteld bij de FBI en op het ministerie van
Justitie, die vreedzame pro-life activisten moeten gaan vervolgen
als 'terroristen' en hun antiabortus standpunten gaan
karakteriseren als 'geweld'. In de Verenigde Staten zijn ondanks de
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beperkingen die conservatieve overheden in het verleden oplegden al meer dan 55 miljoen baby's
geaborteerd.
In Nederland levert Bert Dorenbos (Schreeuw om leven) al jaren stevige kritiek op abortus. Volgens
Dorenbos, gaat het wereldwijd om zo’n 50 miljoen abortussen per jaar. Daar komen in Nederland honderd
kinderen per dag bij en honderdduizend per dag wereldwijd. Doornbos schrijft:,,Vandaag offeren wij de
kinderen aan de afgod abortus en verzetten ons fel tegen hen die deze kinderen willen redden. De kinderen
zijn niet meer veilig in de moederschoot. Abortus noemen ze een recht, een vrouwenrecht. Geen wonder dat
Gods gramschap vol raakt. De Bijbel zegt duidelijk dat God het ongeboren kind niet ziet als een stukje
overbodig biologisch weefsel, maar als een persoon die Hij gemaakt heeft om te leven.”
De psalmist zegt: “Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik
loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer
wel. Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd, gewrocht in de
diepten van het aardrijk; uw ogen zagen mijn vormeloos begin; in uw boek waren zij alle
opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan
bestond”(Ps.139:13, 15-16).
God gaf de profeet Jeremia vergelijkbare woorden:
Jeremia 1:5 Eer Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en eer gij voortkwaamt uit de
baarmoeder, heb Ik u geheiligd;tot een profeet voor de volkeren heb Ik u gesteld
Schreeuw om leven verleent hulp aan meisjes/vrouwen die ongewenst zwanger zijn of problemen hebben bij
de verwerking van hun abortus. Op 7 december organiseert Schreeuw om leven een Mars voor het Leven in
Den Haag. Dorenbos krijgt vanwege zijn bijbels-ethische overtuigingen nogal wat commentaar te verduren
maar dat past in het ritueel van de links/liberale kerk om tegenstanders van abortus als enge
geloofswaanzinnigen neer te zetten. De Europese Commissie gebruikt gelden uit ontwikkelingsfondsen om
abortussen te betalen in landen waar dat aan strenge regels is gebonden. De gelden van belastingbetalers
uit de EU, dus ook uit Nederland, worden overgemaakt naar de twee grootste abortusorganisaties ter
wereld, de eerder genoemde ‘International Planned Parenthood’ en ‘Marie Stopes International’. Dit blijkt uit
een rapport van de ‘European Dignity Watch’.Volgens dit rapport ontving: ‘Marie Stopes International’ zo’n
25 miljoen euro van de Europese Unie. De ‘Reproductive Health Supplies Coalition’, die abortus mogelijk
maakt in ontwikkelingslanden, ontving ruim 25 miljoen euro over een periode van 30 maanden. Het betreft
landen als Bangladesh, Bolivia, Guatemala en Peru.
Volgens Alberto Giubilini, professor aan de Universiteit van Milaan en Francesca Minerva, ethisch
medewerker aan de Universiteit van Melbourne moeten ouders het recht hebben om ‘postnatale abortus’ (na
de geboorte) toe te staan ook als het kind niet gehandicapt is. Baby's zouden namelijk 'nog geen mensen
zijn' en daarom geen automatisch recht op leven hebben. Zuigelingenmoord zou volgens hen niet alleen om
medische redenen mogen, maar ook wegens financiële of sociale redenen. Ook als ouders het kind niet
willen hebben, zou dat volgens hen een legitieme reden moeten zijn om het kind te laten sterven. Zodra het
gezin of de samenleving door een pasgeborene sociaal, economisch of psychologisch een te zware last
wordt opgelegd zou postgeboorte abortus op de zuigeling mogen worden uitgevoerd.
Volgens Giubilini en Minerva heeft een pasgeboren kind, net als een embryo, nog geen persoonlijkheid en
dus geen eigen besef. Een pasgeboren baby is volgens hen nog slechts een 'foetus', wat volgens hen niet
hetzelfde 'morele equivalent van leven' bezit als een kind. 'Zowel een foetus als een pasgeborene zijn zeker
menselijke wezens en potentiële personen, maar geen van beide is een 'persoon' in de zin van het hebben
van het 'morele recht op leven'. ‘Postnatale abortus’ zou daarom moeten worden toegestaan in gevallen
waarin 'het welzijn van het gezin' risico loopt, zelfs al zou er een mogelijkheid zijn dat de baby later een
'acceptabel leven' zou kunnen krijgen, aldus Giubilini en Minerva.
Dus dit schattige kind is nog geen mens en heeft dus eigenlijk nog geen recht op leven
Medisch onderzoek toont aan dat ongeboren kinderen die vanaf 18
tot 20 weken zwangerschap worden gedood veel pijn ervaren.
Waarschijnlijk ervaren ze op die leeftijd zelfs meer pijn dan kinderen
of volwassenen. Volgens dr. Paul Ranalli, een neuroloog van de
Universiteit van Toronto, heeft dit alles te maken met de
ontwikkeling van het pijnsysteem van het kindje. Al op een leeftijd
van zes weken reageert een ongeboren kindje op aanraking. Het
pijnsysteem gaat zich volgens Ranalli vanaf de achtste week
ontwikkelen. Wanneer een kindje van 18 weken wordt geïnjecteerd,
gaat het stresshormonen produceren. Die hormonen maken wij ook
aan bij pijn.
Sherry West, een voormalige medewerkster van abortusarts Kermit Gosnell, getuigde tijdens een rechtszaak
tegen haar baas dat ze nog steeds het huilen hoort van een geaborteerde baby. Uit getuigenissen van
voormalige medewerkers blijkt dat Gosnell geaborteerde kinderen, die nog bleken te leven na de abortus, op
een gruwelijke wijze doodde en daarna invroor. Tot ver in de zwangerschap werkte hij mee aan abortussen.
Met vriendelijke groet, Zie ook: www.franklinterhorst.nl
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Eilandenruzie: China dreigt dat Japan belangrijkste doelwit is, VS stuurt bommenwerpers
Militaire toestellen VS, Japan, Zuid Korea in omstreden Chinese 'luchtverdedigingszone'
Japanse F-15's. China noemt het vliegen van Japanse
gevechtsvliegtuigen over de omstreden eilanden een 'ernstige
provocatie'.
De ruzie tussen Japan en China over de omstreden Senkaku /
Diaoyu eilandengroep in de zee tussen beide landen spitst zich
verder toe. Nadat Japan en Zuid Korea onaangekondigd
gevechtsvliegtuigen door het luchtruim boven de eilanden lieten
vliegen, reageerde China op zijn beurt door eveneens militaire
toestellen, waarvan een uitgerust met een 'early warning' radarsysteem, te sturen. Dat gebeurde nadat de
VS met twee onbewapende B-52 bommenwerpers over de eilanden heen vloog.
De VS, Japan en Zuid Korea 'testten' de afgelopen 2 dagen de door China ingestelde nieuwe
luchtverdedigingszone (ADIZ) boven de eilanden, die het als zijn bezit beschouwt. Officiële media schreven
daarna dat Japan het 'belangrijkste doelwit' is, en dat China met spoed zijn luchtmacht moet trainen voor een
eventueel militair conflict. 'China is bereid om een 'langdurige confrontatie met Japan' aan te gaan.'
De verhoogde spanning ontstond vorige week na de eenzijdige instelling van China's nieuwe
luchtverdedigingszone. Japanse politici en parlementariërs reageerden woedend, en willen dat de regering
officieel de onmiddellijke intrekking van deze zone eist. Ook de VS en Zuid Korea protesteerden tegen de
stap van Beijing.
'Japanse wil moet worden gebroken'
Amerika vloog vervolgens onaangekondigd met twee B-52 bommenwerpers over de eilanden heen, waarna
Japan en Zuid Korea volgden met enkele gevechtsvliegtuigen. De officiële Chinese krant Global Times
schreef dat China 'zonder aarzeling spoedige tegenmaatregelen zou moeten nemen tegen Japan, als het de
ADIZ uitdaagt. Als Tokyo zijn toestellen over de zone vliegt, dan zullen wij onze vliegtuigen daar heen
sturen.' 'Als deze trend doorgaat, dan zullen er waarschijnlijk wrijving, confrontaties en zelfs spanning in de
lucht zoals in het tijdperk van de Koude Oorlog tussen de VS en de Sovjet Unie ontstaan,' vervolgde de
krant. 'Ons uiteindelijke doel is de Japanse wil en ambitie om een strategische confrontatie tegen China te
beginnen, te breken.' (1)
Daarnaast ruziën China en Zuid Korea om nog een ander eilandje in het gebied. De Koreanen noemen dat
eilandje Ieodo, de Chinezen Suyan-Felsen. De Amerikaanse vicepresident Joe Biden reist de volgende
week naar de drie Oost Aziatische landen om te proberen de gemoederen wat tot bedaren te brengen. (2)
Militair conflict 'forse stap dichterbij'
De Duits-Amerikaanse buitenlandexpert F. William Engdahl schreef begin november dat een militair conflict
tussen China en Japan/Amerika een forse stap dichterbij was gekomen, nadat de nationalistisch ingestelde
Japanse premier Shinzo Abe het bevel had gegeven om ieder Chinees toestel dat het 'Japanse luchtruim'
boven de Senkaku-eilanden schendt en dat weigert te vertrekken, neer te halen. Dat bevel kon hij volgens
Engdahl alleen met instemming van de regering Obama hebben gegeven. (3)
Op 23 oktober verklaarde Abe in een interview met de Wall Street Journal dat Japan weer een zelfbewustere
leidinggevende rol wil gaan spelen, om tegenwicht te bieden aan de groeiende macht van China. Vooral de
razendsnelle bewapening van China baart de Japanners grote zorgen.
'Japanners zullen zich niet terugtrekken'
Na het Japanse bevel Chinese toestellen desnoods neer te halen, sprak de Global Times letterlijk van een
dichterbij komende oorlog als gevolg van de 'radicale provocatie' van Tokyo. Edward Luttwak, voormalig
adviseur van het Pentagon en lid van het Center for Strategic & International Studies, schreef dat het niet in
de Japanse aard ligt om zich terug te trekken, en Japan daarom de daad bij het woord zal voegen als China
het land inderdaad uitdaagt.
Maar ook de Chinezen 'spelen met vuur', alhoewel Luttwak niet denkt dat China het zover laat komen dat er
inderdaad een oorlog tussen beide landen uitbreekt. Die zou namelijk verwoestende gevolgen hebben voor
de economie, en beslist niet alleen voor de Chinese en Japanse.
China vreest blokkade naar Stille Zuidzee
Zhang Haiwen, plaatsvervangend directeur van het Chinese Instituut voor Zeeaangelegenheden, legde uit
dat Japan de Daioyu-eilanden als springplank naar China kan gebruiken, en vanaf daar de Chinese toegang
tot de Stille Zuidzee kan blokkeren. Het conflict met Japan broeit al langer, maar kwam tot uitbarsting nadat
Japan in september 2012 de eilanden 'kocht' en de nationalisering ervan aankondigde. (3)
Xander - (1) Yonhap via Zero Hedge, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) KOPP
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“Dow Jones is grootste piramidespel ooit”
1. Bedrijven gaan door vijf fasen van transitie
2. De Dow Index is een piramidespel
3. De valse stijging van de Dow verklaard
4. Hoe de Dow Divisor bijdroeg aan de crash van 1929
5. De Dow 30 is de grootste ponzi van allemaal
De Dow Jones is het grootste piramidespel van alle tijden, dat stelt Wim
Grommen. Grommen heeft verschillende publicaties over de economische crisis op zijn naam staan, waarin
hij onder meer in gaat op de historisch terugkerende patronen en transformatieprocessen in de economie.
Op zijn LinkedIn pagina staat een lijst van publicaties in Nederlandstalige en Engelstalige media. Het
volgende artikel is een vertaling van zijn laatste publicatie, getiteld “The Dow Jones Index is the Greatest of
All Ponzi Schemes”.
Het artikel “The Dow Jones Index is the Greatest of All Ponzi Schemes” is vertaald
door Frank Knopers van MarketUpdate.nl
De Dow Jones Index is het grootste piramidespel ooit
Let op: De prestaties van de 30 aandelen van de Dow worden gemanipuleerd!
Door: Wim Grommen (met Lorimer Wilson)
De Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index – de oudste aandelenindex van de VS en de meest
invloedrijke in de wereld – bestaat uit dertig bedrijven en heeft een extreem interessante en moeilijke
geschiedenis ten aanzien van het begin, de transformatie en de structurele ontwikkelingen die de
index alle attributen heeft gegeven van wat men een Ponzi piramidespel noemt.
De Dow jones Index werd in 1896 voor het eerst gepubliceerd. De index bestond toen uit twaalf bedrijven en
was simpelweg een gemiddelde van de prijs van deze twaalf aandelen. De waarde van deze aandelen werd
opgeteld en vervolgens gedeeld door twaalf. Als gevolg daarvan hadden de aandelen met de hoogste prijs
het meeste invloed op de beweging van de hele index. In 1916 werd de Dow 12 de Dow 20, nadat vier
bedrijven uit de index gingen en werden vervangen met twaalf nieuwe bedrijven. In oktober 1928 werd de
Dow 20 de Dow 30, maar de berekening van de index werd op dat moment veranderd. In plaats van de
totale waarde van alle aandelen te middelen werd het totaal gedeeld door wat men de ‘Dow Divisor’ noemt.
Hoewel de invoering van de Dow Divisor logisch leek, was het dat – en is het dat nog steeds – totaal niet!
Waarom? Omdat er bij iedere aanpassing van de bedrijven in de index en bij splitsing van aandelen er geen
vergelijking meer gemaakt kan worden tussen de nieuwe en de oude index. Het is alsof je een vergelijking
probeert te maken van de smaak van een cocktail, een cocktail die bestaat uit verschillende vruchten en
waarvan het aantal verschillende vruchten en hun unieke smaak continu veranderen. Ik zal uitleggen hoe het
bovenstaande zich verhoudt tot de Dow.
Bedrijven gaan door vijf fasen van transitie
Aan de ene kant verdwijnen er bedrijven uit de index, bedrijven die zich bevinden in de stabilisatiefase of
neergangsfase. Er zijn vijf fasen te onderscheiden.
1. De voor-ontwikkelingsfase, waarin de huidige staat niet zichtbaar verandert
2. De groeifase, waarin het veranderingsproces begint
3. De versnellingsfase, waarin zichtbare structurele veranderingen op sociaal, cultureel, economisch,
ecologisch en institutioneel niveau elkaar gaan beïnvloeden
4. De stabilisatiefase, waarin de snelheid van de sociologische verandering afneemt en ene nieuwe
dynamiek ontstaat door een leerproces
5. De neergangsfase, waarin de kosten van een bedrijf stijgen door overcapaciteit en het bedrijf zich
terugtrekt van de markt
De Dow Index is een piramidespel
Aan de andere kant bevinden de bedrijven die aan de Dow Jones index worden toegevoegd zich nog in de
groeifase of de versnellingsfase. Deze dynamiek zorgt ervoor dat een blijvende stijging van de index
veelwaarschijnlijker is dan eendaling van de index. In feite zorgt de manier waarop de Dow Jones index
beheerd wordt er zelfs voor dat er een piramidespel ontstaat! Alles gaat goed zo lang er bedrijven aan de
index worden toegevoegd die in hun groeifase zitten en bedrijven uit de index blijven verdwijnen die de fase
van stabilisatie of neergang bereikt hebben.
De valse stijging van de Dow verklaard
Op 1 oktober 1928, toen de Dow Jones werd uitgebreid naar dertig bedrijven, werd er in de berekening van
de index rekening gehouden met de aandelensplitsingen die zo nu en dan plaatsvonden. Toen werd bepaald
dat de totale som van alle aandelen niet door 30 maar door 16,67 gedeeld moest worden, de zogenaamde
Dow Divisor. Dat was nodig om de waarde van de index gelijk te houden.
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Op 1 oktober 1928 was de som van alle dertig
aandelen van de Dow Jones $3.984, een getal
dat gedeeld werd door 16,67 en daarmee een
indexscore opleverde van 239. Dat was een
plotselinge stijging van 80% van de index ten
opzichte van de oude indexberekening van
132,8 (3.984/30)!! Deze actie zorgde ervoor
dat er veel meer weging werd toegekend aan
absolute veranderingen in dollars van
aandelen met de grootste prijsschommelingen.
Maar daar bleef het niet bij! In september 1929
werd de Dow Divisor opnieuw aangepast.
Deze keer werd de deler nog verder verlaagd
tot 10,47, om te corrigeren voor de aandelen
die in 1928 uit de index verdwenen en eraan
toegevoegd werden. Dat zorgde ervoor dat de
index van 1 oktober 1928 werd opgekrikt naar
380,5. Een stijging van 186,5 ten opzichte van
de oude berekening!!
Vanaf 1929 (tenminste voor een bepaalde periode) had deze aanpassing van de Dow Divisor het effect – en
ik herhaal mijzelf – dat er nog meer belang werd toegekend aan de absolute dollarveranderingen van de
aandelen die het meest in waarde veranderden.
Hoe de Dow Divisor bijdroeg aan de crash van 1929
Uit bovenstaande analyse/uitleg wordt duidelijk dat de dramatische “aanpassingen” van de Dow Divisor
(samen met het toevoegen van bedrijven in de groeifase en het verwijderen van bedrijven in de stabilisatieof neergangsfase) voor een groot deel hebben bijgedragen aan de extreme stijging van de Dow Jones index
tussen 1920 en 1929 en de daarop volgende dramatische daling tot en met 1932.
De exponentiële stijgen van de Dow Jones onthuld
In de jaren ’80 en ’90 werd de ondermijning van de werkelijke waarde van de Dow 30 voortgezet. Je raad het
al, de ‘aanpassingen’ van de Dow Divisor bleven komen door veranderingen in de samenstelling van de
index en door de vele aandelensplitsingen die hebben plaatsgevonden. In 1985 was de deler nog maar
1,116 en op het moment van schrijven staat de Dow Divisor op 0,132129493.
Inderdaad, een stijging van $1 in de totale waarde van alle dertig aandelen uit de index zorgde voor 8.446
meer indexpunten dan in 1985 (1,116 / 0,132129493). Was de Dow Divisor niet zo dramatisch verlaagd, dan
zou de indexscore van 12.215 punten in november 2010 veel lager zijn. De totale waarde van alle aandelen
uit de index was op dat moment $1.481,85, wat met de Dow Divisor van 1985 een Dow Jones index zou
opleveren van 1327,82 punten (1.481,85 / 1,116). Zouden we de originele berekening in ere herstellen, dan
zou de Dow Jones index nog maar 49,395 punten zijn (1.481,85 / 30)!!
De cruciale vragen die we vandaag de dag moeten stellen zijn:
1. Is de huidige stand van de economie goed genoeg om de Dow 30 op haar huidige niveau te houden?
2. Blijven de dertig aandelen die nu in de index zitten robuust of zullen ze evolueren naar een fase van
stabilisatie of neergang?
3. Zullen er genoeg bedrijven zijn die de taak op zich kunnen nemen om de Dow Jones index verder op te
pompen?
4. Zal de Dow Divisor opnieuw veranderen?
De Dow 30 is de grootste ponzi van allemaal
Ik doe een beroep op de financiële wereld om een kritische blik te werpen op de Dow Divisor. Als deze blijft
zoals die nu is, dan blijft de misleiding van investeerders bestaan bij iedere transitiefase van de Dow Jones.
Dit grootse Ponzi schema zal enorme consequenties hebben voor alle investeerders.
DOWDIVISOR30
Wim Grommen heeft onlangs een internationale campagne gelanceerd, genaamd DOWDIVISOR30.Deze
campagne is bedoeld om degenen die verantwoordelijk zijn voor de samenstelling van de Dow Jones te
overtuigen dat de Dow Divisor in de formule waarmee Dow Jones wordt berekend, op korte termijn weer zijn
oorspronkelijke waarde moet krijgen, namelijk 30.Degenen die verantwoordelijk zijn, zijn een aantal
journalisten van de Wall Street Journal en de eigenaar van de Dow Jones Index, het bedrijf S & P Dow
Jones Indices LLC, een dochteronderneming van The McGraw-Hill Companies.Burgers kunnen wereldwijd
een petitie tekenen die de regering van de president Obama vraagt om druk uit te oefenen op de betreffende
journalisten en het bedrijf S & P Dow Jones Indices LLC om deze wijziging in de formule van de Dow Jones
door te voeren.
— Voor meer informatie over deze campagne, klik hier—
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Worden de meeste ziekten veroorzaakt door het medische systeem? Deel 6: Iatrogene hartaanvallen
Geplaatst door: Hansjelle Dijkstra, Bron: Health science spirit
Honderd jaar geleden kwamen hartaanvallen slechts zelden voor, ondanks het
feit dat diëten over het algemeen veel verzadigde vetten bevatten. De aanwas van hartaanvallen zette in bij
het pasteuriseren van melk en na het gebruik van chloor in drinkwater om bacterieën te doden.
Dit begon omstreeks 1900 en werd alom in westerse landen geaccepteerd in de jaren rond 1920. Vanaf
1920 vond een explosieve toename plaats van hart- en vaatziekten en fatale hartaanvallen. Maar uitsluitend
in landen waar chloor werd toegevoegd aan het drinkwater. Deze ziekten bleven onbekend, bijvoorbeeld in
Afrika, China, Japan en andere delen van Azië. Toen echter Japanse ingezetenen naar Hawaii emigreerden,
waar het water wel gechloreerd was, kregen ze net zoveel hartaanvallen als Amerikanen. De zwarte
bevolking in de VS lijdt aan dezelfde aan hartaanvallen als blanke Amerikanen,
maar dat geldt niet voor hun broeders in Afrika. In Roseto in Pensylvania was geen sprake van
hartaanvallen, tot ook zij hun drinkwater gingen chloreren (21).
(Vertaler: kijk ook eens opdeze website)
Stoffen uit chloor reageren met onzuiverheden in water en maken organochlorines aan (DDT is een
organochlorine), terwijl de rest achterblijft als residuvrij chloor in het water. Daarin kan het een reactie
aangaan met hetzij chemicaliën in het voedsel, of met stoffen die voorkomen in ons spijsverteringsstelsel. In
1967 voerde dokter J. Price een doorslaggevend experiment uit. Bij een groep van 50 drie maanden oude
kuikens (hanen) voegde hij aan hun drinkwater per liter eenderde theelepel chloor toe, in vergelijking met
een controlegroep van 50 andere kuikens. Zeven maanden later had 95% van de groep die gechloreerd
water had gedronken vergevorderde atherosclerose (aderverkalking), terwijl dit zich niet voordeed bij de
controlegroep.
In de daarop volgende jaren herhaalde dokter Price zijn experiment meerdere keren, steeds met dezelfde
resultaten. Nog wat korter geleden bevestigden onderzoekers die werden gefinancierd door het
Amerikaanse Environmental Protection Agency verschijnselen van aderverkalking bij andere dieren, inclusief
apen, als ze die dieren blootstelden aan het gebruik van gechloreerd water (22).
(Vertaler: sinds 2005 is in Nederland het toevoegen van chloor aan ons drinkwater verboden.Lees hier meer
over)
Referenties:
(21) Price, Joseph M: Coronaries/Cholesterol/Chlorine. Jove Books, New
York, 1981
(22) ibid.
Klik op onderstaande links om Deel 1, 2, 3, 4 & 5 te lezen:
Worden de meeste ziekten veroorzaakt door het medische systeem? | Deel 1
Worden de meeste ziekten veroorzaakt door het medische systeem? | Deel 2: Het Antibiotica Syndroom
Worden de meeste ziekten veroorzaakt door het medische systeem? | Deel 3: Auto-immuunziekten en
Astma
Worden de meeste ziekten veroorzaakt door het medische systeem? | Deel 4: Kanker en leukemie
Worden de meeste ziekten veroorzaakt door het medische systeem? | Deel 5: Wortelkanalen
Bron: health-science-spirit.com

Moslim-AOW-ers sterven niet! Althans weinig
Grote beroering is ontstaan door het wijzen, op het vreemde verschijnsel, dat op Nederlandse,
begraafplaatsen niet of nauwelijks moslims liggen begraven., Moslims worden niet gecremeerd., Dus waar
zijn al die lichamen van overleden moslims ?, Niet alle lichamen zijn teruggevlogen naar moslimthuislanden., Moslims, ouder dan 65, schijnen het geheim van, eeuwig leven te hebben ontdekt., Bij de SVB,
die de AOW-uitkeringen verzorgt,, valt het op, dat de moslims, ouder dan 65 jaar,, die AOW-uitkeringen
ontvangen,, niet of nauwelijks overlijden., Het Nederlandse fiscale en uitkeringsklimaat, schijnt zeer gezond
te zijn voor moslims…, Jaarlijkse controle op het in leven zijn van, islamitische AOW-gerechtigden mag niet,
door de SVB worden uitgevoerd, gezien, de gevoeligheden op het gebied van discriminatie,, dan wel de
feitelijke onmogelijkheid te controleren, met welke moslim de SVB te maken heeft., Ook het vaststellen van
de aantallen uitkeringen, op gebied van werk, ziekte, invaliditeit, bijstand, enz., in de Nederlandse
moslimgemeenschap van 2,3 miljoen moslims,, wordt niet toegestaan, zodat de ongeveer 15 miljoen
Nederlanders, en niet-moslim Medelanders niet weten, hoeveel van HUN geld naar de moslimgemeenschap
gaat, in de vorm van allerlei uitkeringen, toeslagen, enz. enz., Maar dat de moslimgemeenschap als een
parasiet, de 15 miljoen Nederlanders en Medelanders aan het uitzuigen is,, wordt door bijna iedereen in
Nederland gevoeld., De bezuinigingen treffen niet of nauwelijks de 2,3 miljoen moslims…, Als iemand
arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt dat zelfs gevierd”
http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3550182/2013/11/23/Angry-young-man-wekt-woede-moslims.dhtml
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De Consensuspunten 11 september
Feitelijk Bewijs Spreekt het Verhaal van 11 September Tegen
De officiële lezing betreffende de gebeurtenissen van 11 september 2001 is gebruikt:
 om de oorlogen in Afghanistan en Irak te vergoelijken welke hebben geresulteerd in de dood van
meer dan een miljoen mensen; (1)
 voor het goedkeuren van marteling, militaire tribunalen en buitengewone uitleveringen, en;
 om vrijheden op te schorten die door de Grondwet van de Verenigde Staten worden gegarandeerd,
zoals habeas corpus (het recht om voorgeleid te worden ten overstaan van de aanklager), in de VS,
in Canada, het Verenigd Koninkrijk en andere landen.
De officiële beweringen ten aanzien van 11 september worden tegengesproken door feiten die hun waarde
ontlenen aan een proces van wetenschappelijke consensus, welke de volgende punten van “het beste
bewijs” bevatten.
De 37 Consensuspunten zijn opgedeeld in de onderstaande negen categoriën, die op hun beurt weer zijn
verbonden met de 37 individuele punten: (klik op de links)
A: Algemene Consensuspunten
B: Consensuspunten met betrekking tot de Twin Towers
C: Consensuspunten met betrekking tot het instorten van World Trade Center 7
D: Consensuspunten met betrekking tot het Pentagon
E: Consensuspunten met betrekking tot de vluchten op 11 september
F: Consensuspunten met betrekking tot Amerikaanse militaire oefeningen op en
voor 11 september
G: Consensuspunten met betrekking tot Politiek en militair leiderschap op 11
september
H: Consensuspunten met betrekking tot de kapers op 11 september
I: Consensuspunten met betrekking tot de telefoongesprekken op 11 september
V: Consensuspunten met betrekking tot officiële video’s betreffende 11 september
A: Algemene Consensuspunten
Punt G-1: Een Bewering Betreffende Osama Bin Laden
Punt G-2: Een Bewering Dat Er Geen Handel met Voorkennis In Put Opties Is Gedaan voor 11 September
2001
B: Consensuspunten met betrekking tot de Twin Towers
Punt TT-1: Een Bewering over de Instorting van de Twin Towers: Inslag, Vliegtuigbenzine en Brand Alleen
Punt TT-2: Een Bewering over de Instorting van de Twin Towers: Inslag, Brand en Zwaartekracht Alleen
Punt TT-3: Een Bewering Die Explosies in de Twin Towers Uitsluit
Punt TT-4 : Een Tweede Bewering Die Explosieven In de Twin Towers Uitsluit
Punt TT-5: De Bewering Dat het Stof Afkomstig Uit het WTC Geen Deeltjes
Thermiet Bevatte
Punt TT-6: De Bewering Dat Er Geen Gesmolten Staal of IJzer in de WTC Gebouwen Aanwezig Was
(Nieuw: September 2013)
Punt TT-7: Waarom Stortten de Twin Towers In? Het Seismisch Bewijs (Nieuw: September 2013)
Punt TT-8: Waarom Stortten de Twin Towers In? Het Tastbare en Getuigenbewijs (Nieuw: September 2013)
C: Consensuspunten met betrekking tot het instorten van World Trade Center 7
Punt WTC7-1: De Bewering dat WTC 7 Alleen door Brand Instortte
Punt WTC7-2: De Bewering in NIST’s Voorlopige Verslag dat WTC7 Niet Instortte in een Vrije Val
Versnelling
Punt WTC7-3: De Bewering in het Definitieve Verslag van NIST dat WTC7 In Vrije Val Neerkwam Zonder
Explosieven
Punt WTC7-4: Kwam de Officiële Simulatie van de Val van WTC7 Overeen Met de Waargenomen
Instorting? (Nieuw: September 2013)
D: Consensuspunten met betrekking tot het Pentagon
Punt Pent-1: Waarom de Aanval op het Pentagon Niet Werd Voorkomen: De Eerste Officiële Lezing
Punt Pent-2: Waarom de Aanval op het Pentagon Niet Werd Voorkomen: De Tweede Officiële Lezing
Punt Pent-3: De Bewering Betreffende Hani Hanjour als Piloot van Vlucht 77
E: Consensuspunten met betrekking tot de vluchten op 11 september
Punt FLT-1: Een Bewering Met Betrekking Tot Gekaapte Passagiersvliegtuigen
Punt FLT-2: De Bewering Dat Vlucht 93 Neerstortte Nabij Shanksville, Pennsylvania
F: Consensuspunten met betrekking tot Amerikaanse militaire oefeningen op en voor 11 september
Punt ME-1: Tonen de Militaire Oefeningen Aan dat de Krijgsmacht Voorbereid Was op Binnenlandse (en
Eveneens Buitenlandse) Kapingen?
Punt ME-2: De Bewering dat de Militaire Oefeningen de Reactie op 11 September Niet Vertraagden
G: Consensuspunten met betrekking tot Politiek en militair leiderschap op 11 September
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Punt MC-intro: Overzicht van de Zich Tegensprekende Beweringen over Belangrijke Militaire en Politieke
Leiders
Punt MC-1: Waarom Werd President Bush Niet Snel uit de School in Florida Gehaald?
Punt MC-2: De Bewering van het Witte Huis over Hoe Lang President Bush in het Klaslokaal in Florida Bleef.
Punt MC-3: De Bewering over het Tijdstip dat Dick Cheney de Bunker van het Witte Huis Binnenging
Punt MC-4: Wanneer Gaf Cheney Goedkeuring Om Passagiersvliegtuigen Neer Te Schieten?
Punt MC-5: Het Gedrag van Minister van Defensie Rumsfeld Tussen 9.00 en 10.00 Uur
Punt MC-6: De Bezigheden van Generaal Richard Myers Tijdens de Aanvallen op 11 September
Punt MC-7: Het Tijdstip van Terugkeer van Generaal Shelton op zijn Commandopost
Punt MC-8: De Bewegingen van Brigadier Generaal Montague Winfield Tussen 8.30 en 10.30 ’s Ochtends
H: Consensuspunten met betrekking tot de kapers op 11 september
Punt H-1: Het Raadselachtige Uitstapje van Mohamed Atta naar Portland
I: Consensuspunten met betrekking tot de telefoongesprekken op 11 september
Punt PC-1: De Vermeende Telefoongesprekken van Todd Beamer, Vlucht UA 93
Punt PC-1A: Het Telefoongesprek van Todd Beamer vanuit Vlucht UA 93: Een Ernstig Probleem Met de
Tijdlijn (Nieuw: September 2013)
Punt PC-2: De Berichte Telefoongesprekken van Barbara Olson
Punt PC-3: Mobiele Telefoongesprekken vanuit de Vliegtuigen: De Eerste Officiële Lezing
Punt PC-4: Mobiele Telefoongesprekken vanuit de Vliegtuigen: De Tweede Officiële Lezing
V: Consensuspunten met betrekking tot officiële video’s betreffende 11 september
Punt Video-1: De Vermeende Veiligheidsvideo’s van Mohamed Atta Gedurende het Raadselachtige
Uitstapje naar Portland Maine 10-11 September 2001
Punt Video-2: Was de Video van de Vermeende Kapers van AA 77 op het Vliegveld Authentiek? Officieel op
Video Vastgelegd Bewijs
Referenties
Bronnen: 1) G Burnham, R Lafta, S Doocy en L Roberts, Dodental na de Inval in Irak van 2003: Een
steekproefsgewijze Dwarsdoorsnede, in de Lancet, 11 oktober 2006: blz. 21, 368 (9545): 1421-28. 2) Johns
Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore. Deze epidemiologische studie schat 654.965 extra
doden gerelateerd aan de oorlog, ofwel 2.5% van de bevolking, tegen het einde van 2006. 3) Catherine Lutz,
11 September en de Prijs van de Oorlog, Brown University, 10 september 2012. 4)Dr. Gideon Polya, auteur
van Body Count: Wereldwijde Onnodige doden Sinds 1950, schatte dat tegen januari 2010 dat meer dan 4
miljoen Afghanen zijn gestorven (door zowel gewelddadige als niet gewelddadige oorzaak) sinds het begin
van de invasie in 2001, die niet zouden zijn gestorven zonder die invasie. Zie: Januari 2010 – 4.5 miljoen
Doden in Afghaanse Holocaust, Afghaanse Genocide. 5) Dr. Gideon Polya: Holocaust in Irak: 2.3 miljoen
Onnodige Doden, 21 maart 2009.
http://www.consensus911.org/nl/the-911-consensus-points-nl/

Hoe blijf je de NSA de baas?
http://nos.nl/artikel/578316-wat-kan-en-doet-de-nsa-allemaal.html
De enige goede manier om buiten schot te blijven, is stoppen met alle hulpmiddelen die digitale sporen
nalaten: het internet, de mobiele telefoon, pin- en creditcard. Maar dat is niet erg realistisch, omdat je dan
vrijwel niet meer kunt functioneren in de moderne samenleving. Maar als je dat wil kun je jezelf digitaal wel
wat onzichtbaarder maken..
- Dump je smartphone. Dat is niets minder dan een tracking-apparaat. Neem een mobieltje van een paar
jaar terug waarmee je alleen kunt bellen en sms'en. Zet hem regelmatig uit.
- Stop met Twitter, Facebook en Linkedin. Etaleer minder van jezelf.
- Betaal contant, vooral zaken die je liever voor jezelf houdt. Elke transactie met een pinpas of creditcard laat
sporen na.
- Vermijd online-aankopen. De geheime dienst kan eenvoudig nagaan voor welke boeken en spullen je
belangstelling hebt
- Gebruik om te internetten bij voorkeur de Firefox-browser en tuig hem op met diverse plug-ins. Alles wat je
doet met Chrome of Internet Explorer wordt linea recta opgeslagen bij Google en Microsoft en kan worden
opgevraagd door de NSA.
- Gebruik voor verschillende diensten ook verschillende wachtwoorden. Maak ze moeilijk te kraken, maar
voor jezelf goed te onthouden: bijvoorbeeld 1eh1podz& (de initialen van "Een eigen huis, een plek onder de
zon, en")
- Gebruik geen cloud-diensten als Google Drive, Evernote of Dropbox. Omdat dit Amerikaanse bedrijven
zijn, kan de NSA de inhoud eenvoudig opeisen.
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- Versleutel je mail met PGP http://www.pgpi.org Maar besef dat mail-versleuteling nu nog zo weinig gebeurt
dat het de NSA juist opvalt. Pas als veel gebruikers hun mail versleutelen ontstaat er voldoende volume om
in onder te duiken. Alternatieven zijn anonieme mail: hushmail.com, of een zeer tijdelijk mailadres:
10minutemail.
- Versleutel je data-bestanden met Truecrypt.
- Versleutel je telefoongesprekken met SilentCircle.
- Gebruik Tor, een netwerk waarbij je surft en mailt via talloze computers, waardoor je niet bent te lokaliseren
en anoniem blijft,
Wat kan en doet de NSA allemaal?
NOS, zaterdag 23 nov 2013, 07:44 (Update: 23-11-13, 08:31)
Het hoofdkantoor van de NSA in Maryland. AFP.
De National Security Agency vergaart en analyseert informatie uit telefoonverkeer en internet. Een overzicht
waar de dienst zich mee bezighoudt.
Internetgebruikers
De NSA heeft toegang tot allerlei gegevens van gebruikers van Google, Apple, Microsoft, YouTube, Skype
en Facebook. Dit geheime programma loopt sinds 2007 en heet PRISM. De internetbedrijven werken hier
aan mee.
Glasvezel
De Britse GCHQ tapt op grote schaal telefoongegevens en internetverkeer af uit trans-Atlantische
glasvezelkabels. Deze operatie heet Tempora en draait sinds begin 2012. De NSA doet hetzelfde met het
programma Upstream. Daarvan is bekend dat in een maand de metadata zijn verzameld van 1,8 miljoen
telefoongesprekken van Nederlanders met het buitenland.
E-mails,chatgegevens, surfgedrag
Met het programma XKeyscore kan de NSA zonder toestemming onder meer e-mails, chatgesprekken en
surfgegevens van miljoenen mensen doorzoeken. In de presentatie over het geheime programma staat dat
"zo ongeveer alles wat een gewone gebruiker op het internet doet" achterhaald kan worden. XKeyscore
loopt zeker sinds 2008.
Adresboeken
De NSA verzamelt honderden miljoenen contactlijsten van e-mailaccounts en sociale media. De gegevens
worden verkregen door e-mails en contactlijsten van berichtendiensten te onderscheppen. Het gaat om
e-mailadressen van grote providers zoals Hotmail, Yahoo en Gmail, maar ook van sociale media zoals
Facebook.
Per jaar zou de NSA zo'n 250 miljoen contactlijsten verzamelen. De gegevens worden gebruikt voor de
analyse van het berichtenverkeer op het internet, maar de inlichtingendienst kan er ook verborgen contacten
mee opsporen en gedetailleerde profielen opstellen van gebruikers.
Smartphones
De NSA heeft toegang tot gebruikersgegevens van bijna alle populaire types smartphones. De dienst zou
toegang hebben tot contactgegevens, sms'jes en informatie over de locatie. Het gaat om alle
besturingssystemen van iPhone, Blackberry en Android.
Betalingsverkeer
De NSA houdt het internationale betalingsverkeer in de gaten. De dienst heeft in het geheim toegang tot het
netwerk van SWIFT, het internationale systeem voor betalingstransacties. Op basis van documenten die
Edward Snowden lekte concludeert Der Spiegel dat de NSA creditcard- en bankentransacties verzamelt,
opslaat en analyseert. Een speciale afdeling van de inlichtingendienst, 'Follow the money', verzamelt de
data, en stuurt die door naar NSA 's eigen databank 'Tracfin'. In 2011 ging het om 180 miljoen gegevens,
voornamelijk van creditcards.
Spionage
De NSA bespioneert diplomaten van de EU en de VN. In Washington wordt de ambassade van de EU
afgeluisterd en is het computernetwerk gehackt. In totaal zijn in Washington 38 ambassades doelwit:
daaronder naast traditionele tegenstanders ook de ambassades van bevriende landen Frankrijk,
Griekenland en Italië. De codenaam van deze operatie is Dropmire.
Waar spioneerde de NSA?
* In New York worden de kantoren in het gebouw van de Verenigde Naties afgeluisterd. In de zomer van
2012 is de NSA erin geslaagd de codes te kraken van het interne VN-systeem voor video-conferenties.
* Angela Merkel en de paus zijn langdurig afgeluisterd. Bij Merkel ging het om het mobieltje dat zij gebruikte
in contacten met voor haar partij, de CDU. In totaal zijn 35 wereldleiders afgeluisterd.
* Vanuit de Amerikaanse en de Britse ambassades in Berlijn worden Duitse politici en departementen
afgeluisterd.
* Het email-account van de Mexicaanse president Calderon is in 2010 door de NSA gekraakt.
* De Braziliaanse president Rouseff en het staatoliebedrijf Petrobas zijn afgetapt. Er zijn miljoenen e-mails
en telefoongesprekken verzameld.
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* De Britse dienst GCHQ had inzicht in de boekingen bij 350 diplomatenhotels. Via het programma
"Koninklijke Congierge" wist de dienst welke kamers geprepareerd moesten worden om af te luisteren.
* De GCHQ heeft het BICS-netwerk van Belgacomgehackt. Daardoor konden alle grote internationale
organisaties inBrussel afgeluisterd worden. Dat heeft anderhalf jaar geduurd. De bevindingen werden
gedeeld met de NSA.
· 3 okt 2013 Spionage Belgacom omvangrijker dan gedacht
· 7 okt 2013 'Russische PRISM' op Winterspelen Sotsji
· 3 okt 2013 Spionage Belgacom omvangrijker

Prikbord nr.372 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn
Bankschandaal
Banken zouden aan een crimineel bedrijf dat géén winst maakte, 187 miljoen hebben geleend. Nu dit naar
buiten komt, wordt de naam van een ander crimineel bedrijf genoemd: Rabobank. Misschien kan een
rekenwonder daar even uitleggen hoe een garnalenbedrijf met een verliesgevende omzet van 300 miljoen –
zelfs bij 5% netto winst in de verre toekomst – ooit € 250 miljoen (inclusief rente) kan terugbetalen zonder
verboden prijsafspraken te maken.
De Wientjes ‘doctrine’
Volgens de heer Wientjes moet Nederland het opgeheven vingertje achterwege laten, als men in corrupte
landen geld wil verdienen. Kennelijk weet hij niet dat die Nederlandse ‘braafheid’ juist de oorzaak ervan is
dat er ontwikkelingshulp wordt weggegeven aan de meest abjecte landen, zodat er vervolgens tanks kunnen
worden verkocht of havens uitgediept. Ook weet hij niet dat juist de milieumaffia het ‘vingertje’ gebruikt om
miljarden op te eisen voor onzinnige projecten waarbij heel veel geld ‘verdampt’, maar tevens honderden
conferentiegangers met dollartekens in hun ogen een milieuconferentie vroegtijdig verlaten, indien hun
gesubsidieerde baantjes gevaar lopen.
Opgeheven vingertje
Mevr. Ploumen, minister van een land met 700.000 werklozen, wil dat landen in Azië de
arbeidsomstandigheden verbeteren. Wat bedoelt ze precies: de arbeid herverdelen of beter betalen? Hoe
gaat ze dit regelen: via de VN (nieuw baantje?) of onze arbeidsinspectie daar naartoe sturen (en naar Afrika
en Zuid-Amerika en Oost-Europa)? De luchtfietserij van de PvdA lijkt steeds minder met gezond verstand,
maar vooral met ongezonde persoonlijke ambities te zijn verbonden.
Spionage
Een voormalige F-16 piloot werd gearresteerd, omdat hij geheime informatie aan een bevriende mogendheid
(Rusland) zou hebben verstrekt. Let wel: het gaat hier om een vliegtuig dat als verouderd wordt beschouwd
en een land waarvan de president hier met alle égards werd ontvangen en dat in het kader van partnership
for peace etc. al jaren mocht ‘meekijken’ in de NAVO-keuken. Nu heb ik enige persoonlijke ervaring op het
gebied van ‘vriendschappelijke´ contacten met een Russische attaché, en kan me dus goed voorstellen hoe
e.e.a. is gegaan. Om die reden kan ik me juist niet voorstellen dat bij daadwerkelijke spionagepogingen, een
Russische attaché dan openlijk op een terras een gesprek voert met een Nederlandse officier. Wie in dit
dossier de amateurs zijn, laat ik verder in het midden, maar zeker niet de Russen.
Teeven
Na het zoveelste incident met Teeven kan nu de vraag worden gesteld of er een staatssecretaris voor VVDbelangen bestaat. Want gewone burgers kunnen – hoe groot het justitiële onrecht ook is – doorgaans niet
rekenen op een antwoord, laat staan op een telefoongesprek dat overigens pas plaatsvond nadat er een
‘storing’ was geregeld? Het gesprek zal desondanks niet over een bankrekening met 2 miljoen zijn gegaan,
want dat is slechts een gerucht uit de onderwereld waarmee Teeven geen ‘zaken’ doet, toch?
Vroeger
Ooit was er een tijd dat de burger niet rechtstreeks door de overheid werd bestolen door een lucratieve
order, zonder de verplichte aanbesteding, aan een zakkenvullend staatsbedrijf te gunnen. Toen kon een
privé uitgave wel 5 of meer ‘transacties’ ondergaan voordat het gehele bedrag via herhaalde btw-heffing,
loonbelasting, milieuheffing, accijns- en BPM-afdracht uiteindelijk naar de schatkist was overgeheveld. Nu
zijn de directe belastingen zo hoog dat de burger moet sparen voor de volgende WOZ-, eigen risico,
milieuheffing of andere maatregelen die worden bedacht, omdat geld niet meer rouleert. Miljarden
verdwijnen rechtstreeks naar het buitenland via import, EU-bijdrage, humanitaire hulp, ontwikkelingshulp,
VN-bijdragen, defensie-inzet, salarissen (Polen, Buitenlandse Zaken), uitkeringen (Roemenen, Bulgaren,
Marokkanen), export van bonussen en ander crimineel geld, alsmede ‘leningen’ aan Grieken etc. Gelukkig
hebben we nog niet de Duitse gewoonte overgenomen om buitenlandse criminelen jarenlang een uitkering
te geven als ‘asielzoeker’, toch?
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10 voordelen van gember
Door Moshtaq Golestani
Gember is een ondergrondse wortelstok die diverse
toepassingsmogelijkheden heeft. Gember wordt vaak als een keukenkruid
gebruikt, maar het heeft uiteraard ook brede medische/therapeutische
eigenschappen. Gember bevat verschillende stoffen en belangrijke
bouwstoffen. De belangrijkste bouwstoffen van gember zijn gingerol,
shogaol en zingiberene. Dankzij deze drie betoverende bouwstoffen is de gember een zeer krachtige
antioxidant. Daarnaast bevat gember diverse vitamines zoals vitamine B1, B2, B6, C en natuurlijk water,
eiwitten, koolhydraten, vezels en mineralen zoals natrium, kalium, calcium, fosfor, ijzer, magnesium, koper
en zink. Kortom, het is super gezond en kan in de keuken op talloze manieren worden gebruikt! Hieronder
zijn de 10 voordelen van gember weergeven.
Gember tegen misselijkheid
Gingerol in gember is een bio-actieve stofje dat helpt tegen klachten zoals misselijkheid, braken en
reisziekte. Dit bijzonder stofje helpt tevens tegen misselijkheid na een operatie, misselijkheid tijdens
chemotherapie behandelingen en misselijkheid bij dyspepsie (verstoring van het spijsverteringstelsel).
Gember bij regulatie van bloedsuikerglucose
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat gember een anti-diabetisch effect heeft. Gember verbetert
voornamelijk de afgifte en werking van insuline en de insulinegevoeligheid. Gember blijkt met behulp van het
eiwit “GLUT4” in staat te zijn om de opname van glucose naar spier- en vetcellen te verhogen. Hierdoor
wordt de spiercel voorzien van extra glucose dat wellicht verbruikt (verbrand) kan worden, ofwel omgezet in
energie reserve (spierglycogeen), gelijklopend hiermee zal de bloedsuikerspiegel meteen dalen.
Anti-bacteriële en anti-virale eigenschappen
Gember heeft anti-bacteriële en anti-virale eigenschappen. Door het consumeren van gember kan om als
voorbeeld te noemen je griep sneller genezen. Tevens is het aangetoond dat gember de groei van
heliobacter pylori remt. De heliobacter pylori is een bacterie die bij de mens in de maag voorkomt. Deze
bacterie kan bij sommige mensen maagkanker veroorzaken. Er zijn nog een aantal andere bacteriën die
gevoelig zijn voor gember.
Gember tegen pijn
Gember heeft zijn scherpe smaak te danken aan de stof shogaol. Deze stof helpt goed tegen de fysieke en
mentale pijn. Daarom wordt gember bij verschillende ziekten met pijn zoals migraine, spierpijn, artrose en
griep gebruikt.
Gember voor een gezonde spijsvertering
Gember stimuleert de alvleesklier voor de productie van verschillende enzymen. Hierdoor zal de
spijsvertering enorm worden bevordert, en bovendien zorgt dit voor een snelle opname van diverse
voedingsstoffen. Daarnaast verhoogt gember de maagcontracties (samentrekking) waardoor de maaginhoud
sneller naar de darmen vloeit. Vaak wordt het ook toegepast tegen opgeblazen gevoel en winderigheid.
Gember voor het verbeteren van geheugen
Gember is goed om het geheugen te verbeteren. Van oudsher wordt het ook gebruikt als middel voor verbetering van de hersenfuncties. Een extract van gember (400 en 800 mg) blijkt in een onderzoek een positief
effect te hebben op de concentratie en het denkvermogen van gezonde vrouwen van middelbare leeftijd.
Gember is een natuurlijke ontstekingsremmer
Studies tonen aan dat gember een krachtige natuurlijke ontstekingsremmer is. Daarom wordt gember vaak
toegepast bij een ontsteking.
Gember tegen trombosevorming
Gember verdunt het bloed, hierdoor wordt de vorming van trombose geremd. Als gevolg daarvan zal de
kans op hartinfarct, beroerte, longembolie, trombosebeen etc. worden afgenomen. Gember heeft tevens een
verwarmend effect en het stimuleert de bloedcirculatie.
Gember tegen kanker
Door de anti-oxidatieve eigenschappen van gember helpt het regelmatige consumptie van gember ter
preventie van verschillende soorten kanker, waaronder longkanker, pancreaskanker, prostaatkanker,
ovariakanker, colonkanker, borstkanker en huidkanker.
Cholesterolverlagend en toename energieverbruik
Gember is cholesterolverlagend, hierdoor neemt het risico op het ontstaan van hart- en vaatziekten af.
Daarnaast verhoogt gember calorieverbruik. Op die manier helpt gember bij het afvallen.
Wanneer gember vermijden?
 Mensen met galstenen kunnen gember beter vermijden.
 Gember mag wel tegen zwangerschapsmisselijkheid en braken gebruikt worden, echter wordt
langdurig gebruik van gember tijdens de zwangerschap afgeraden.
 Gember niet op een lege maag innemen, dit kan brandend maagzuur veroorzaken.
 Gelijktijdige inname van gember en bepaalde bloedverdunners wordt afgeraden.
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'70 miljoen christenen dreigen te worden vermoord in islamitische Holocaust'
'Wereldmachten geven nog minder om christenen nu, dan om joden in jaren '30 - '40' - 17 voorbeelden uit
een lange reeks gruwelijke misdaden begaan door moslims in de afgelopen tijd
'Allahu Akbar!'
Volgens Keith Davis, directeur van het Forum for Middle Eastern
Understanding (FFMU), de Walid Shoebat Foundation en Rescue
Christians, is de grootste Holocaust uit de menselijke geschiedenis
begonnen: die van de moslims tegen de christenen. Davis vreest
dat van de circa 100 miljoen christenen in het Midden Oosten er
zo'n 70 miljoen door moslims zullen worden vermoord.
Desondanks blijven politici, media en zelfs de meeste kerken in het
Westen er vrijwel onverschillig onder.
Alleen al in 2012 werden 165.000 christenen enkel vanwege hun
geloof vermoord. Deze eeuw werden miljoenen christenen in Syrië,
Irak, Pakistan, Nigeria, Guinea, Soedan, Somalië, Egypte, Libië en andere, hoofdzakelijk islamitische landen
vervolgd en uit hun huizen en woonplaatsen verjaagd. De wereldmachten doen echter niets, en lijken zelfs
nog minder om het lot van deze christenen te geven dan in de jaren '30 om het lot van de joden.
Zoals gewoonlijk zwijgt het Westen
Het Westen maakt er doorgaans een gewoonte van te zwijgen totdat het veel te laat is. Tussen 1915 en
1918 werden 2,2 miljoen Armeniërs en Chaldeese christenen door de Ottomaanse moslims op wrede wijze
opgehangen, onthoofd, of gedwongen zich dood te werken. Velen stierven de hongerdood. Dit 'inspireerde'
Adolf Hitler om later op dezelfde wijze Europa 'etnisch te zuiveren' van de joden.
De islamistische genocide op de Armeniërs en Chaldeese christenen begint zich een eeuw later te herhalen.
Slechts weinigen in het Westen willen hier echter over spreken of zelfs maar iets over horen. Ook de meeste
hulporganisaties steken hun kop in het zand. 'Rescue Christians' is één van de weinige non-profit
organisaties die probeert zoveel mogelijk in moslimlanden woonachtige christenen te redden en te helpen.
70 miljoen christenen dreigen te worden vermoord
Voor de Tweede Wereldoorlog uitbrak leefden er 9 miljoen joden in Europa. Tweederde van hen kwam om
tijdens de Nazi-Holocaust. Anno 2013 spreken we van 100 miljoen christenen die wonen in landen met een
moslimmeerderheid. Zij dreigen hetzelfde lot te ondergaan als de joden zo'n 70 jaar geleden. Inmiddels zijn
al een paar miljoen christenen het slachtoffer geworden. Als er niets gebeurt, dan dreigen zo'n 70 miljoen
christenen hetzelfde lot te ondergaan.
'De tragedie is niet alleen dat zij zullen sterven, maar dat wij in het Westen onze andere wang zullen hebben
toegekeerd voor het onrecht dat onze broeders moesten ondergaan,' schrijft Davies, die hoopt dat Westerse
christenen eindelijk wakker zullen worden en organisaties zoals Rescue Christians gaan steunen. (1)
17 voorbeelden uit een lange reeks gruwelijke misdaden
U denkt -net als de meeste mensen in de jaren '30- dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen? Lees
hieronder dan een greep uit een lange reeks gruwelijke misdaden die moslimextremisten in de afgelopen tijd
hebben begaan:
* Ook Bangladesh valt ten prooi aan de islam. Alle niet-moslims dreigen inmiddels het slachtoffer te worden
van etnische 'zuiveringen'. Moslimbendes overvallen boerderijtjes. De vingers van een man werden
afgesneden, zijn rechterbeen afgehakt. Zijn broer werd later eveneens overvallen, en werd gedwongen toe
te kijken terwijl zijn vrouw en twee dochters van 9 en 13 werden verkracht. Zijn huis en al zijn bezittingen
werden verbrand. De politie doet niets, en geeft vaak de slachtoffers de schuld. (2)
* In Syrië ontvoerden moslims het 15 jarige christelijke meisje Mariam en gaven aan haar aan de
commandant van de door de VS gesteunde jihadistische terreurgroep Jabhat al-Nusra. 15 dagen lang werd
ze voortdurend door moslimstrijders verkracht, waardoor ze uiteindelijk krankzinnig werd. Toen werd ze in
koelen bloede vermoord. (3)
* Op LiveLeak verscheen het zoveelste filmpje van een lafhartige executie van een onschuldige man door
moslims. 'Allahu Akbar!' schreeuwen de moordenaars, als de man meerdere malen door zijn hoofd is
geschoten (4).
* In oostelijke Ghouta, Damascus, werden een aantal mannen door
moslims geblinddoekt en vastgebonden. Uit puur sadisme werd
hen pal voor hun executie nog iets te drinken gegeven. Vervolgens
werden de mannen onthoofd, en werden de foto's door de trotse
daders verspreid (5).
* De islamitische groep Boko Haram slachtte laatst minstens 40
mensen af in de staat Plateau. Onder de slachtoffers bevonden
zich ook zwangere vrouwen en kinderen. Talloze gewonden
moesten in ziekenhuizen worden opgenomen. (6)
* Nadat zijn vader door moslims was ontvoerd, kreeg een Syrische
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christen de boodschap: 'Jouw geld is van ons, met jouw vrouw gaan we naar bed, en jouw kinderen gaan we
vermoorden.' Uiteindelijk kon de vader door het Syrische leger worden bevrijd. Hij verklaarde dat dit alleen
kon gebeuren omdat de Moslim Broederschap de steun krijgt van Amerika. (7)
* In islamitisch Somalië werd een vrouwelijke journalist gearresteerd omdat ze zei verkracht te zijn door haar
collega's. Een videotape met bewijs gaf ze aan een andere journalist, die eveneens werd gearresteerd. De
daders werden echter ongemoeid gelaten. In veel landen waar de islam de baas is, worden niet de daders,
maar de slachtoffers van verkrachtingen gestraft. (8)
* Een 10 jarig Egyptisch christelijk meisje, dat net van de vakantie-bijbelschool kwam, werd zonder
mededogen door een moslim door haar hart geschoten. Haar ouders waren ontroostbaar, getuige ook het
bijgevoegde filmpje. Sinds de opkomst van de Moslim Broederschap is er een niets ontziende vervolging
tegen de christelijke minderheid losgebarsten. (9)
* In Pakistan werd een 18 jarig meisje door moslims aan een boom vastgebonden en in brand gestoken. Ze
werd in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen. De daders: haar eigen broers. De reden: het meisje
zou zogenaamd geprobeerd hebben zelfmoord te plegen. (10)
* In Syrië worden christelijke kerken systematisch door de moslimrebellen vernietigd. Ontvoeringen en
verkrachtingen van christelijke meisjes zijn aan de orde van de dag. Syrische bisschoppen waarschuwen dat
het land een 'tweede Irak' wordt. Zuster Joseph-Marie Chanaa helpt de slachtoffers en noemt de daders
'inhumaan'. Mensen worden volgens haar ontvoerd en in stukken gehakt. (11)
* Centraal Afrikaanse Republiek, nog zo'n land dat wordt geterroriseerd door radicale
moslims. Vijf mensen werden door de islamitische groep Seleka vastgebonden en
vervolgens in een rivier gegooid en aan de krokodillen gevoerd. Eén van hen
overleefde het, en kon zijn verhaal vertellen. Hele dorpen in het land zijn door de roof-,
plunder- en moordtochten van moslims vervallen tot spookstadjes. (12)(13)
* Weer in Pakistan, weer een christelijk meisje, dat in een ziekenhuis werkte, dat door
moslims aan een boom werd vastgebonden. Ze drukten sigaretten op haar lichaam uit,
en verkrachtten haar veelvuldig. Tania Rubecca had ontzettend veel pijn, maar kon
gelukkig worden geholpen door Rescue Christians, die ze in een videoboodschap
bedankte (14).
* In Nigeria werd een christelijk gezin thuis overvallen door moslims. Joel Pam, zijn
vrouw, en twee van hun kinderen, de 2 jarige Jephtah en de 4 jarige Joseph, werden
afgeslacht. Twee andere kinderen, de 10 jarige Susannah en de 15 jarige Alfa, raakten
gewond en werden in een ziekenhuis opgenomen. Een ander christelijke gezin
onderging kort daarvoor hetzelfde lot. (15) Hier geeft een naar de VS gevluchte Nigeriaanse christen een
uitgebreide getuigenis van de genocide die radicale moslims op de christenen in zijn land plegen (17).
* Hier en hier twee filmpjes uit een steeds langer wordende serie, waarin moslims zonder enig teken van
medeleven mensen vermoorden, zoals het afslachten van een man en verminken van zijn lichaam. (16)
* Taxichauffeur Aziz, een Egyptische christen, werd door een complete groep moslims uit zijn auto gesleurd
en onthoofd, waarna ze vervolgens op zijn lichaam spuugden. Had hij maar geen christelijk kruisje in zijn
auto moeten ophangen, om van zijn geloof te getuigen (18). Het hele gebeuren werd ook nog eens gefilmd
(19).
* In Damascus vuurden moslimrebellen mortiergranaten af op een christelijke school en schoolbus. 9
kinderen kwamen om het leven, 27 mensen raakten gewond. In een andere wijk namen moslims eveneens
een christelijke school op de korrel. Daarbij raakten 11 kinderen gewond. (20)
200 miljoen 'soldaten' van Allah, zonder enig normbesef
Ondanks het feit dat miljoenen christenen het slachtoffer zijn en in de komende jaren tientallen miljoenen
dreigen te worden vermoord, houdt men in het 'politiek correcte' Westen vol dat het hier slechts om
'incidenten' gaat, en 'slechts 10%' van de moslims tot de radicalen kan worden gerekend.
Zelfs als dit klopt, dan nog gaat het om een 'leger' van 150 miljoen tot 200 miljoen strijders of 'soldaten' van
Allah, die -getuige deze voorbeelden- werkelijk geen enkele grens kennen bij het afreageren van hun door
de islam onderwezen haat tegen alles wat niet-moslim is, en vooral tegen christenen.
Antichrist en grote verdrukking
Des te onbegrijpelijker is het dat veel Westerse christenen nog steeds hun ogen hiervoor sluiten. Dat wordt
mede veroorzaakt door de nog altijd breed aangehangen leer dat 'de Antichrist' en de 'grote verdrukking' nog
moeten komen. Hierdoor zijn ze blind voor het feit dat de ideologie die hèt Bijbelse kenmerk van 'de
antichrist' als de kern van zijn geloof beschouwt -'Het zij verre van God dat hij een zoon zou hebben'- al lang
onder miljoenen geloofsgenoten een nog nooit eerder geziene 'grote verdrukking' veroorzaakt.
Xander
(1) Shoebat; (2) American Thinker; (3) Agenzia Fides; (4) LiveLeak via Shoebat; (5) Shoebat; (6) Global
Times; (7) Shoebat; (8) New York Daily News; (9) CBN; (10) Pakistan Tribune; (11) Catholic Online;
(12) The Guardian; (13) IRIN; (14) Shoebat; (15) CP World; (16) YouTube / YouTube; (17) YouTube
(Hudson Institute); (18) Asia News; (19) YouTube; (20) Jihad Watch
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Koning Gorilla’ door de ogen van een hofdame
Geschreven op 30 november 2013 door Marleen de Roode 17
‘Voor Henriëtte van de Poll en haar familie was de koning de zon,
die de familie weer gouden glans gaf. Maar op dat ideaalbeeld
kwamen in Henriëttes eerste week aan het hof al krasjes’. Vandaag
is het precies 200 jaar geleden dat ons koninkrijk, onder leiding van
Willem I, werd gesticht. Uit het huwelijk van zijn zoon met Anna
Paulowna, de latere koning Willem II, kwam een zoon voort die als koning Gorilla de boeken inging. Zijn
opmerkelijke gedrag werd geregistreerd door de hofdame van zijn vrouw: Henriëtte van de Poll. In de
brieven aan haar ouders deed zij verslag van het leven aan het hof in de tijd toen deze opmerkelijke koning
over ons Nederland heerste.
Henriëtte van de Poll (Foto afkomstig uit het boek ‘Vertel dit toch aan niemand’ en
eigendom van het Zeister Historisch Genootschap Van de Poll Stichting)
De brieven van Henriëtte van de Poll liggen tegenwoordig in het gemeentearchief
van Zeist, waar zij werd geboren in 1853. Schrijfsters Dorine Hermans en Daniela
Hooghiemstra, beiden Oranje-deskundigen, analyseerden de brieven en schreven
aan de hand daarvan een boek over het hofleven: ‘Vertel dit toch aan niemand‘. Dat
een hofdame ooit zulke gedetailleerde brieven heeft geschreven, is bijzonder. Niet
iedereen durfde dat: “Henriëtte stelde zich daarmee kwetsbaar op. Geheimhouding
was toen en is nog steeds heel erg belangrijk” vertelt Hermans aan Scientias.nl. “Zij
vertrouwde volledig op de discretie van haar ouders aan wie zij de brieven schreef,
wat in haar geval terecht bleek”.
Merkwaardige kroonprins
Toen Henriëtte op 1 februari 1880 aan het hof van koning Willem III en zijn echtgenote koningin Emma in
dienst trad, had zij nooit verwacht dat haar koning geestelijk niet in orde was. Tijdens zijn jeugd viel het
merkwaardige gedrag van Willem III al op. “Hoge Europese diplomaten waarschuwden elkaar dat in
Nederland een merkwaardige kroonprins opgroeide,” aldus Hermans. Willem Alexander Paul Frederik
Lodewijk werd geboren op 19 februari 1817 in Brussel als de eerste zoon van Willem II en de Russische
zuster van tsaar Alexander, Anna Paulowna. Al op vroege leeftijd leek hij waan en werkelijkheid wel eens uit
het oog te verliezen. Er is nooit vastgesteld wat Willem precies mankeerde maar men denkt dat hij
schizofreen was. Deze genen had hij mogelijk ook niet van een vreemde; hij was de kleinzoon van tsaar
Paul de Krankzinnige. “Die bijnaam zegt al genoeg”. Ook al had de kroonprins bepaalde genen geërfd van
zijn moeder, zijn gedrag is hoogstwaarschijnlijk verergerd door zijn jeugd. Hermans: “Zo was de relatie met
zijn moeder koel. Anna had een voorkeur voor zijn jongere broer Alexander die zij niet onder stoelen of
banken stak.”
Koning Willem III in zijn latere jaren. Bron: Wikimedia Commons.
Koningschap
Het gedrag van Willem III werd ook verergerd door zijn koningschap. “Dat kan niet
anders omdat de koning de baas is van de hofhouding. Niemand kan iets tegen hem
inbrengen en éénrichtingsverkeer is niet bevorderlijk voor iemands ontwikkeling en
leiderschap,” vertelt Hermans. In 1849, na de dood van koning Willem II, volgde hij
zijn vader op. In eerste instantie weigerde Willem dit te doen. Hij hekelde de liberale
wet van Thorbecke, die zijn vader tijdens zijn regeerperiode had ondertekend. Deze
wet hield in dat de koning vrijwel geen macht meer had en dat de ministers voortaan
alle verantwoordelijkheid op zich zouden nemen. Pas nadat er grote druk op hem
was uitgeoefend, ging hij overstag.
Macht
Toen Willem III koning werd, was er eigenlijk nog maar één plek waar hij macht had: aan het hof. Wie een
baan in het paleis bemachtigde genoot status onder de adel. Hovelingen waren dus bereid om alles te doen
waar de koning om vroeg. Zo keken zij dagelijks, uit angst om hun baan te verliezen, stilletjes toe hoe hun
baas zich als een driftkikker door de gangen bewoog. Vooral tijdens de zomermaanden op Paleis het Loo
genoot de koning van de macht die hij niet in Den Haag, maar wel aan het hof had. Zo schreef Henriëtte dat
er dagelijks woedeaanvallen plaatsvonden omdat de bouillon te zout was of als het personeel hem niet
gegroet had of omdat een lakei niet in de vestibule stond als hij langsliep. Aan tafel werd niet gesproken
vanwege de angst iets verkeerds te zeggen en dus was Willem III de gespreksleider. Zelfs zijn vrouw,
Emma, sprak niet aan tafel omdat hij liever niet wilde dat zij zich op de voorgrond zou plaatsen. Wel waren
er drie ‘veilige’ gespreksonderwerpen: de tuinen van het Loo, de watersnood en de jacht. In ‘Vertel dit toch
aan niemand‘ beschrijven Hermans en Hooghiemstra hoe Willem III zich bedreigd voelde door alles en
iedereen en hoe het hof zich bedreigd door hem voelde. Het was nooit zeker hoe de koning op een situatie
reageerde, het kleinste voorval kon leiden tot een woede-uitbarsting.
Hekel aan de dood
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Koning Willem III had een hekel aan de dood. Zo schrijft Henriëtte in één van haar brieven: ‘Hij had het er
zoo vreeslijk op tegen iets te zien dat hem aan sterven herinnert dat hij had geëist de begrafenis te regelen
buiten zijn blikveld’. Zo wilde Willem III ook de dood van zijn schoonzusje Marie terzijde schuiven. Het
onderwerp was in het paleis taboe. Henriëtte beschrijft hoe Emma gedwongen werd om over andere dingen
aan tafel te praten dan haar overleden zus en dat dit haar veel moeite kostte. De koning nam vervolgens
haar hand in de zijne, keek haar aan en zei ‘chère ange’. Henriëtte had er veel moeite mee om dit aan te
zien.
Zuinig
Koning Willem III was een zuinige man. Zo was hij geobsedeerd door het gebruik van brandstof. Henriëtte
was vaak bang dat hij zou ontdekken dat zij haar kacheltje op haar kamer aanhad. Ook beschrijft zij een
tafereel tijdens het dessert aan het begin van mei in 1888, toen het nieuwe fenomeen ‘elektrisch licht’ werd
besproken. Aan tafel vroeg de koningin zich af of het elektrisch licht duurder was dan gasverlichting waarop
haar man kortaf antwoordde: oneindig veel duurder. Emma vroeg zich vervolgens af waarom alle steden dan
nu met elektriciteit werden verlicht. Op deze vraag ging de koning door het lint, hij schreeuwde door de
eetzaal: “Het lijkt mij dat je wel kunt vertrouwen op wat ik je zeg”. Emma en haar twee hofdames Henriëtte
en Elise reageerden geschokt en werden vuurrood. In haar brief beschreef Henriëtte hoe het kopje van de
koningin trilde. Ook schafte Willem III het roken af aan het hof, om vervolgens de sigaren te roken van de
heren om hem heen.
Relaties
Van alle relaties die Willem III in zijn leven genoot waren er maar weinig goed. Zo vertelt Hermans dat hij zijn
twee oudste zonen uit zijn eerste huwelijk met Sophie van Württemberg haatte. “Toen Willem (bijnaam
Wiwill) en Alexander kwamen te overlijden deed hem dat niet viel. Gedurende de begrafenis van Alexander
was hij zelfs in een opperbest humeur. De haat naar zijn twee zoons was overigens wederzijds.” De
Nederlandse regering nam de koning niet serieus: “Thorbecke had altijd twee pennen bij zich voor een
handtekening omdat Willem III de eerste pen uit drift door de kamer heen slingerde en de tweede pen
gebruikte als hij weer kalm was.” Daarnaast was hij een jaloerse man, zoals blijkt uit de brieven van
Henriëtte. Zij kon het namelijk zeer goed vinden met Emma waarop de koningin vaak haar kamerdeur op slot
deed als Henriëtte langskwam. ‘Dat doet zij uit angst dat de Koning eens onverwacht mocht binnenkomen
en mij dan zeer intiem knie aan knie met Haar zou zien zitten’. De relatie met zijn dochter Wilhelmina was
wel goed. Zo vertelt Hermans dat hij iedere dag een speeluurtje met haar had, waarbij zij bijvoorbeeld
papieren bootjes lieten drijven in bad. Zo sprak Wilhelmina ook altijd met groot respect over haar vader. “Het
is dan ook moeilijk te zeggen of zij van het gedrag van haar vader af wist” aldus Hermans. “Wilhelmina erfde
wel zijn ‘Russisch temperament’ wat met succes door haar moeder de kop in
werd gedrukt.”
Koningin Emma en haar twee hofdames Henriëtte (rechts) en Elise (links).
(Foto afkomstig uit het boek ‘Vertel dit toch aan niemand’ en eigendom van het
Gemeentearchief Zeist)
Opstand
Aan het einde van koning Willem III’ regeerperiode was het Nederlandse volk
nauwelijks tot niet meer geïnteresseerd in hun koning. Zo verschenen er
pamfletten met daarop de tekst ‘koning Gorilla’. Toen Willem hier van hoorde,
liet hij de maker van het pamflet achter de tralies verdwijnen wegens
majesteitsschennis. Pas na de dood van de koning in 1890 wakkerde de
oranjegezindheid weer aan. “Opstanden werden door Emma en later door
Wilhelmina in de kiem gesmoord door zich in het heetst van de strijd samen
met hun kleine dochtertjes (Wilhelmina en Juliana) te midden van het volk te vertonen. Dit wekte
beschermende gevoelens op,” vertelt Hermans.
Bombarie
In de memoires van Henriëtte beschrijft zij hoe de minachting voor de koning groeide met de dag en zij zich
uiteindelijk voor hem ging schamen. Volgens haar ‘trad hij op met veel bombarie maar presteerde hij niets’.
Zo schreef zij dat als hij op jacht ging, hij een groot gevolg mee nam, inclusief een brigadier om eventuele
stropers in te rekenen, maar bij terugkomst was zijn buit één ekster. Ook liet hij zijn architect Eberson
speciaal naar het Loo komen voor een paleis dat hij wilde bouwen. Hij wist alleen niet waar het moest komen
te staan. Op die manier had Willem III volgens Henriëtte al veel paleizen gebouwd. Maar was onze koning
Willem III dan toch nog ergens goed in? Volgens Hermans wel, “Hij heeft zich bijvoorbeeld altijd met de volle
honderd procent ingezet voor de watersnood in ons land”. Ook kon de koning zeer hartelijk zijn en betuigde
hij vaak spijt na zijn woede-uitbarstingen.
Emma en Wilhelmina in 1890, na de dood van koning Willem III. Bron: Wikimedia Commons.
Ziektebed
Toen de gezondheid van de koning in 1888 verslechterde, trok hij met zijn gezin naar het Loo. Inmiddels was
hij niet meer in staat om te regeren. Hij leed aan een nierziekte en was dermate in de war dat hij
staatsstukken ondertekende met zelfverzonnen pauselijke namen. Daarnaast hield hij vanaf zijn ziekbed
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hele toespraken. Ook was hij bang dat men hem in zijn slaap zou vermoorden.
Omdat de koning zo in de war was, werd Emma op 20 november 1890 als
regentes beëdigd in Den Haag. Negen dagen later stierf de vorst, op 73-jarige
leeftijd. Wilhelmina was toen tien jaar oud. Op de kist van haar vader lagen de
bloemen van de jonge kroonprinses, met daarop de tekst: ‘Voor vader, van zijn
lieve kind’. Op 6 september 1898 werd Wilhelmina op 18-jarige leeftijd ingehuldigd
als de eerste koningin der Nederlanden. Met de dood van haar vader kwam er
voor lange tijd een einde aan vorsten in Nederland. Pas in 2013 kreeg ons land
weer een koning: Willem-Alexander.
Henriëtte van de Poll bleef na de dood van haar merkwaardige koning hofdame
van Emma, tot aan diens dood in 1934. Omdat zij nooit trouwde en ook geen
kinderen had gekregen, keerde zij terug naar haar ouderlijk huis Beek en Royen in
Zeist. In de laatste paar jaar van haar leven kwam prinses Juliana, de dochter van Wilhelmina haar
veelvuldig opzoeken. Vanaf 1938 nam zij zelfs de nieuwe kroonprinses mee, Beatrix. Maar toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak kwam er aan deze bezoeken abrupt een einde, toen de koninklijke familie naar Canada
vluchtte. Na de bevrijding keek Henriëtte zeer uit naar het wederzien met Juliana maar dit kwam er telkens
niet van. Uiteindelijk was het te laat en overleed zij op 17 maart 1946. Henriëtte heeft na de oorlog geen
enkel lid van ‘haar’ koninklijke familie ooit nog teruggezien.
http://www.scientias.nl/koning-gorilla-door-de-ogen-van-een-hofdame/95238

Koning Willem I had tweede gezin
Koning Willem I, de eerste Oranjekoning, had een tweede, buitenechtelijk gezin met vier kinderen.
Presentatie biografieën Willem I, II en IIIFotoserie
Het bestaan van dat tweede gezin was niet eerder bekend, al
circuleerden er wel verhalen over buitenechtelijke kinderen.
Dat staat in een biografie die koning Willem-Alexander
vrijdagmiddag in de Nieuwe Kerk in Amsterdamin ontvangst
heeftgenomen. In dedriebiografieën staan onthullingen over zijn
verre voorgangers koning Willem I, Willem II, en Willem III.
Hij noemde het werk van de wetenschappers Jeroen Koch, Jeroen
van Zanten en Dik van der Meulen, die elk een koning voor hun
rekening namen, ”indrukwekkend.” ”Het is monnikenwerk dat met
liefde en toewijding is gedaan”, concludeert Willem-Alexander.
De koning sprak van een ”waardevol geschenk” aan de vooravond
van de viering van 200 jaar koninkrijk, zaterdag. De drieboeken”dragen bij aan de kennis van ons land zoals
het nu is.” Willem-Alexander hoopt dat de biografieën, die ook de fouten en het falen van de koningen
uitlichten en volgens hem een ”leemte vullen in onze geschiedenis”, een groot publiek zullen bereiken.
De relatie duurde ongeveer van 1807 tot 1812, toen Willem in ballingschap buiten Nederland woonde en
zijnvrouw Wilhelmina net een doodgeboren kind had gekregen. De vrouw in kwestie werd later hofdame van
Wilhelmina, maar toen Willem na het overlijden van zijn vrouw opnieuw in het huwelijk trad was dat niet met
deze hofdame.
Hij koos voor Henriëtte d’Oultremont de Wégimont. ”Dat zorgde voor de nodige opwinding onder de
hofdames”, aldus Koch.Koning Willem I kon absoluut niet delegeren, werkte twaalftot veertienuur per dag en
probeerde ‘supermanager’ te zijn.
Omgekocht
Willem II wasvolgens biograaf Van Zanten omgekocht om in te stemmen met degrondwetsherziening van
1848. Voorheen werd het voor mogelijk gehouden dat de koning in een dag van ‘zeer conservatief naar zeer
liberaal’ is gegaan. Een groep radicale politici wasvolgens Van Zanten op de hoogte van de biseksuele
geaardheid van de koning en dreigdemet openbaarmaking.
Afstand
Koning Willem III had volgens biograaf Van der Meulen bijna afstand gedaan van de troon. Hij was niet
alleen ontevreden over de grondwetsherziening van 1848, maar ook wilde hij liever op het Franse platteland
wonen met zijnmaîtresse.
De schrijvers kregen toegangtot de archieven van de drie koningen in het Koninklijk Huisarchief. De
biografieën zijnbovendien de eerste wetenschappelijke publicaties over het leven van koning Willem I (1771
– 1843), koning Willem II (1792 – 1849) en koning Willem III (1817 – 1890).
Over de drie voorouders van Willem-Alexander wordt vanaf vrijdag ook een driedelige documentaireserie
uitgezonden door Omroep Max op Nederland 2.
Door:ANP/NU.nl
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