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Uitgelekte foto’s van chemtrail verspreidingssysteem
Posted on 16/01/2014 by Destiny5D
Dit zijn foto’s en beschrijvingen van een informant, van wat lijkt op een chemtrail verspreidingssysteem die
aan mij zijn verstrekt. Oordeelt u zelf, maar het lijkt erg waarschijnlijk dat dit systeem wordt gebruikt om
chemtrails te verspreiden.

Ingang en uitlaat van de pomp – Op deze
foto staat de diesel motor die het
systeem aandrijft. De pomp zelf is het
grote ronde ding links van de grote
cilinder die omhoog wijst en waaruit een
slang tevoorschijn komt.
Leidingen – Dit zijn de leidingen die het
vloeistof verplaatsen, van en naar de
pomp.
Tanks – Ongeveer anderhalve meter hoog en 1.7 meter lang. Ze zijn geinstalleerd in het hoofdruim vlak bij
de vleugel-nooduitgangen. Een tank word geleegd aan de ene kant van het vliegtuig door een soort plug.
Daarna word de motor op de andere unit aangesloten en sproeit het vliegtuig aan de andere kant de andere
tank leeg.
Sproeier schroeven aan het einde – Dit stuk steekt uit het vliegtuig.
De plug zit om het gedeelte dat uit het vliegtuig steekt zodat je een beeld krijgt van hoe het gaat. Net achter
de pijp naast de witte fles steekt een ding omhoog. Dat is de sproeier die op het uiteinde geschroeft wordt
nadat het hele apparaat in het vliegtuig is geinstalleerd.
Nieuwe raamplug – De bestaande plug wordt eruit gehaald en deze gaat erin.
Het rubber sluit wel wat af rondom de pijn, maar niet genoeg om het vliegtuig op druk te houden. Het is
onmogelijk om hiermee hoger dan 1650 meter te vliegen, behalve als de passagiers zuurstofmaskers
zouden dragen..
Sproeier uitlaat closeup – Dit is de linkerkant van het vliegtuig.
Uit het ene raam komt de sproeier en uit het andere komt de uitlaat voor de motor.
Sproeier closeup – Dit is de rechterkant van het vliegtuig.
Spoeier en uitlaat – Gezien van voor de linker vleugel.
Dit systeem legt veel uit. Ik was jarenlang aan het werk in de vliegtuigindustrie en altijd aan het opletten of ik
ergens iets kon ontdekken dat wees op het bestaan van sproeisystemen. Ik twijfelde aan het chemtrail
verhaal omdat ik, in alle jaren dat ik aan vliegtuigen werkte, nog nooit bewijs gezien had dat er daadwerkelijk
een sproeisysteem bestond. Het kwam niet in me op dat het een verwijderbaar systeem zou kunnen zijn. Dit
systeem is zo gemaakt dat het snel geinstalleerd, gebruikt en weer verwijderd kan worden als dat gewenst
is. Als het er niet inzit kan het vliegtuig als een normaal 737 vracht-toestel gebruikt worden. Het systeem kan
ook van het ene toestel naar het andere toestel verplaatst worden. De hoofdkabineramen zitten slechts vast
met een paar schroeven. Als ik het me correct herinner zijn het 8 schroeven per raam. Dan stop je de
andere pluggen erin. Er is mij verteld dat er ook een accomodatie is op de gedeactiveerde WC in het
vliegtuig, voor het vrijgeven van de afvoer uit de vloeistoftank. Dit is een 737 vrachtvliegtuig dat is
omgebouwd van een passagiersvliegtuig. Deze zijn zeer algemeen. De arbeiders in de fabriek zagen dit ding
vooraan in de loods proefdraaien . Water werd gebruikt als testmiddel. Het kwam uit de sproeiers als fijne
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nevel. Als dit wordt besproeid op enkele duizenden meters hoogte, zouden de mensen op de grond nooit
weten dat ze worden besproeid. Mijn vriend zei dat ze het sproeipatroon aan het testen waren en vervolgens
de sproeiers naar de achterste ramen te verplaatsen om ze weer te testen. Officieel wordt er gezegd dat
deze sprayers, olie dispersiemiddellen (oplosmiddelen) zijn. Dat was de tweede verklaring. De eerste
verklaring was dat het een sproeivliegtuig was. Het bedijf realiseerde zich dat de werknemers dit niet
geloofden, en zij lachten er over. Ze wisten genoeg over vliegtuigen om te weten dat dat onmogelijk was.
Dus veranderden ze het verhaal. De deskundige toezichthouders van de installatie noemen het de NegerKiller (klootzakken!). Wanneer het vliegtuig deze faciliteit verlaat zal het naar Afrika worden gestuurd. Toen
deze voorziening werd verhuurd door een ander bedrijf, heb ik daar 15 jaar gewerkt. Er was nog een ander
vliegtuig die daar jaren geleden kwam, en ze vroegen of er bloed resistant tapijt in kon worden gelegd. Nu,
kunt u mij vertellen waarom ze ver van te voren zouden weten dat ze bloed resistent tapijt nodig hebben?
Hoe dan ook, vond ik het opmerkelijk dat dit vliegtuig op weg was naar Afrika.
Bron: reallibertymedia.com - vertaald door: OlympicZion
Zie ook:
PLANETAIRE CATASTROPHE DOOR GEO-ENGINEERING
De planeet is de afgelopen honderd jaar belaagd door vele
uiteenlopende wetenschappelijke experimenten. Deze grote
sprong van toegepaste wetenschap en technologie heeft een
direct effect op een letterlijke explosie van geheime en zeer
geclassificeerde operaties die uitgevoerd zijn in de atmosfeer,
op het planetaire oppervlak en diep in de aardkorst. Er is echter
niets dat zoveel hardnekkige en voortdurende schade heeft
toegebracht aan de biosfeer als het DARPA-gesponsorde
programma van geo-engineering.
Slechts èèn onderdeel van dit geheime programma van het
geo-engineering staat bekend als chemtrails. Voor degenen die
nog nooit van chemtrails gehoord hebben, ze zijn niet te
verwarren met contrails, die de normale uitlaatdampen die
straalmotoren tijdens een vlucht uitstoten. Hier zie je een foto
van een groot aantal chemtrails gemaakt door speciale
vliegtuigen die uitgerust zijn om deze taak te vervullen.
Kun je je voorstellen dat de regering deze chemtrails
bestempeld als een normale contrail activiteit?
Chemtrails vernietigen systematisch het milieu wereldwijd Geoengineeringwatch.org (Deze website is de
meest doorslaggevende op het internet met betrekking tot Geo-engineering, chemtrails, en andere hieraan
gerelateerde onderwerpen waarin de volgende stelling wordt gehanteerd: Geo-Engineering duwt planeet
aarde systematisch naar de afgrond en er is geen weg terug vanwege de samenloop van verschillende
destructieve paradigma’s.)
Iedere lezer van dit artikel zou moeten begrijpen dat, als het gaat om de regelrechte vernietiging van de
leefomgeving, geo-engineering heerst in zijn potentieel om ervoor te zorgen dat de planeet ongeschikt
gemaakt wordt om te leven….elke vorm van leven. Geo-engineering heeft zoveel verschillende aspecten,
die elk buitengewoon schadelijk zijn op alle niveaus van de atmosfeer van de aarde, de volledige
oppervlakte, en ook de ondergrondse geologie en oceanen van de wereld.
Zo gevaarlijk en weinig begrepen zijn de verregaande gevolgen van dit geweld van geo-engineering dat
degenen van ons die zijn ingewijd in dit gebeuren het zien als dat we ons “een minuut voor twaalf” bevinden.
Ten behoeve van de lezer hebben we hier een kleine foto impressie, zodat de twijfel over de hardnekkigheid
en meedogenloosheid van chemtrails in de lucht, over de gehele planeet kan worden weggenomen.
Wij hebben ons punt nu wel gemaakt, en dat punt is goed gemaakt. Vind je van niet, dan ben je
genoodzaakt om verder te lezen.
Wat is precies een chemtrail? Wat zijn de toxische chemicaliën die ze over ons aan het uitsproeien zijn?
De Chemtrail is een samentrekking van de Engelse woorden chemical (chemisch) en trail (spoor) en
daarmee een variant op contrail (condensatie) en (trail). De term verwijst niet naar andere vormen van
besproeiing vanuit de lucht, zoals de landbouw spuiten (‘crop dust‘) , cloud seeding, skywriting, of aerial
firefighting. De term verwijst specifiek naar trails (sporen) vanuit de lucht … veroorzaakt door het
systematische op grote hoogte vrijkomen van chemische stoffen die niet in de gewone contrails zitten, wat
resulteert in een verschijning van karakteristieke luchtsporen.
“De chemtrail … sporen die vliegtuigen achterlaten zijn chemische of biologische stoffen, die op grote hoogte
bewust worden bespoten voor doeleinden die niet openbaar aan het grote publiek worden gemaakt en geleid
door diverse regeringsfunctionarissen.”
“….Het bestaan van chemtrails… verschijnselen van (streams) die uren anhouden, met hun kriskras, gridachtige of parralle patronen van strepen, die tenslotte opgaan en grote wolken vormen. Aanhangers zien de
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aanwezigheid van zichtbare kleurenspectrum in de (streams), ongewone contentratie van lucht sporen in
een enkel gebied, of aanhoudende sporen die achtergelaten worden door ongemarkeerde of militaire
vliegtuigen die op atypische hoogtes en locaties vliegen als makers van chemtrails.”
– Wikipedia
(Weet u waarom Wikipedia met zo’n nauwkeurige omschrijving zou komen, hoe oppervlakkig het ook is,
namelijk omdat er veel meer verborgen wordt gehouden dan zelfs de beste onderzoekers hebben kunnen
vaststellen.)
Voor een diepere uitleg en discussie verwijzen we naar de deskundigen, die de chemtrails wetenschappelijk
en zo goed als mogelijk hebben geanalyseerd. GeoEngineering Watch
Wat betreft de chemische componenten die zijn gevonden, kunnen deze bekende toxinen niet langer meer
worden ontkent. De volgende website is een goede plek om de volgende twee vragen mee te beantwoorden.
Geoengineering & Chemtrails: What In The World Are They Spraying? And Why?
Hier is een lijst van chemische stoffen die routinematig worden verspreid via chemtrail sproeien:
“In het afgelopen decennium hebben onafhankelijke tests van Chemtrails vanuit het hele land laten zien dat
het een gevaarlijk, uiterst giftig brouwsel is dat bestaat uit: barium, glasvezel met nano aluminium (bekend
als CHAFF), radioactief thorium, cadmium, chromium, nikkel, bloeddelen, sporen van schimmels, ethyleen
dibromide en polymeervezels. Barium is net zo giftig als arsenicum en werkt op het hart. Aluminium is
schadelijk voor de hersenen. Onafhankelijke onderzoekers en laboratoria blijven aantonen dat de
concentratie van deze stoffen buiten alle proporties is. Een paar anonieme klokkenluiders hebben het
sproeien hiervan toegegeven.[1]
Wij hebben niet de bedoeling om de onophoudelijke schade voor de menselijke gezondheid die onstaat over
de gehele planeet, door de ademhaling en de inname van chemische stoffen die zijn opgenomen in de
chemtrails, tot een minimum te beperken. Welk goeds kan er voortkomen uit de ,in het luchtruim gespoten,
barium zouten, alumiumoxide, verdampte kwik, strontium 90 of radioactieve thorium? Het is duidelijk dat de
extreem schadelijke effecten op de menselijke gezondheid, alsmede alle levende organismen
vanzelfsprekend is.
Het is echter niet onze bedoeling om met dit artikel de agenda van de engineering in relatie tot de fysieke
organismen te openbaren. Integendeel, de omvang van dit artikel is bedoeld om de meest ingrijpende en
fundamentele veranderingen die geo-engineering in de atmosfeer produceert bloot te leggen. Als dit door
blijft gaan op een wijze die permanent onomkeerbaar is, zal het menselijke ras worden geconfronteerd met
een massa-uitsterving (ELE). Voortdurende, vertraagde, sluipende, onopgemerkte, verderfelijk voor levende
organismen, maar desondanks een massale uitsterving.
Geo-engineering is een begrip dat zeer geavanceerde vormen van toegepaste wetenschap en technologie
omvat. Het omvat ook diverse nieuwerwetse chemische stoffen en synthetische materialen,
wetenschappelijke buiging van de fysische werkelijkheid, alsook een assortiment van reverse engineered
modaliteiten die worden gecombineerd om specifieke resultaten te produceren. Vanwege de complexiteit
van deze, voornamelijk gevaarlijke en ondoordachte experiment, kan er een oneindig aantal verwisselingen
worden uitgevoerd op een bepaald tijdstip of plaats. Daarom kan het aantal mogelijkheden voor zaken die
misgaan exponentieel worden versterkt.
Vanzelfsprekend krijgt The Butterfly Effect een nieuwe en dramatische betekenis in de context van geoengineering, omdat er nooit iets gebeurt in het vacuüm op deze blauwe bol van ons. Hoe meer de
wetenschappelijke gemeenschap pogingen doet om ons weer te manipuleren (bijv. manipuleren van
aardbevingen en tornado’s, of het creëeren van regenwolken) des te meer het boomerang effect zijn
verankering vindt.
“A butterfly flaps its wings somewhere and the wind changes,
and a warm front hits a cold front off the coast of western Africa
and before you know it you’ve got a hurricane closing in. By the
time anyone figured out the storm was coming, it was too late
to do anything but batten down the hatches and exercise
damage control.”
― Karen Marie Moning, Darkfever
Waar Contrails Verdwijnen, blijven Chemtrails hangen!
HAARP-gegenereerde frequenties worden getransporteerd via
chemtrail-beladen luchten.
De snelle vermeerdering van het chemtrail gesproei over de
afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat er een sterk
toegenomen de mogelijkheid is voor het verspreiden van
frequenties door deze nieuw verworven gefabriceerde ‘atmosfeer’. Deze frequenties zijn ingesteld om een
aantal verschillende resultaten te bewerkstelligen, waarvan de belangrijkste het vertragen van de opwarming
van de aarde is. Het fenomeen dat zich momenteel overal manifesteert op de planeet.
Vanwege zulke noodlottige pogingen om drastische veranderingen in weerpatronen te bewerkstelligen, zien
we nu droogte waar ooit veel regen viel, en moessons (regentijden) waar ooit droogte was.
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Zo zijn er locaties in Noord-Californië en Oregon waar voor zes maanden geen regen viel. De bossen in dat
gebied zijn letterlijk stervende als gevolg van het gebrek aan water en hun daaruit voortvloeiende
verzwakking voor ziektes en dodelijke plagen.
Ook zijn er gebieden in het zuidoosten, zoals Florida en South Georgia, die sinds de recente geschiedenis
hun eerste moesson(regentijd) seizoen hebben gehad. De meteorologische dynamiek van deze radicale
verschuivingen worden direct veroorzaakt door geo-engineering.
Hoewel dit in feite een zeer ingewikkeld verhaal is, en soms bijna niet te geloven is, is er verzameld
overtuigend bewijs dat ondersteunt dat de weerpatronen over de gehele wereld drastisch worden veranderd
door deze uiterst kortzichtig atmosferische projecten. De onvermijdelijke paralelle verwoestingen, giftige
bijwerkingen en onbedoelde gevolgen die worden veroorzaakt door deze alomtegenwoordige chemtrails, (en
geo-engineering technologieën) zullen het mileu wereldwijd voorgoed verwoesten.
In het volgende deel van onze tekst zullen we de geo-engineering agenda blootleggen, die aanleiding heeft
gegeven tot deze climatologische afwijkingen. Wanneer we de gehele invloed hiervan bekijken over de hele
wereld, komt hieruit naar voren dat de weerspatronen op planeet aarde nooit meer hetzelfde zullen zijn. Het
is precies om deze reden dat de Cosmic Convergence Research Group (CCRG) begonnen is met deze serie
over Geo-engineering en Chemtrails.
Het leven op aarde is in enorm gevaar
Er is wellicht geen groter gevaar voor het leven op aarde dan het geo-engineering probleem. Een van de
hoofdredenen hiervoor is dat het verborgen blijft en ontkent wordt door de overheden overal ter wereld.
Hierdoor kan het onverminderd doorgaan, en uitgebreid worden met elke draaing van de aardbol.
Degenen van ons die weten en hebben gezien hoe uitzonderlijk destructief de resultaten zijn, en hiertegen
hebben geprotesteerd, hebben te maken gekregen met een enorme verzet. Wij zijn van plan om de redenen
achter deze ongeëvenaarde sabotage te gaan uitzoeken en te onthullen hoe belangrijk het is dat de
mensheid deze agenda voor eens en altijd beëindigd.
Voor redenen die duidelijk zullen worden, beveeld de CCRG aan om deze volgende twee videos te kijken en
te verspreiden.
What in the World Are They Spraying? (Full Length)
Why in the World are They Spraying? (Full Length Documentary)
Conclusie:
Hoe kan er mogelijkerwijs een conclusie zijn naar aanleiding van dit inleidende stuk over geo-engineering,
terwijl we nog nauwelijks onder de oppervlakte zijn gekomen?
Als gletsjers, die millenia lang overleefd hebben, smelten in een record tempo, en de poolkappen voor onze
ogen uiteenvallen, beginnen we de ernst van de situatie pas in te zien. Als men objectief de
weersomstandigheden van de afgelopen tien jaar zou gaan analyseren, wordt het al snel duidelijk dat er
krachten aan het werk zijn die niet vertraagd kunnen worden. Elke poging hiertoe zal de zaken alleen maar
erger maken. En dat heeft het ook gedaan
Vanwege de vasthoudendheid van de mensheid om voor eigen god te spelen met moeder natuur, is de
normale balans onherstelbaar veranderd. Terwijl de wetenschappelijke gemeenschap een ‘farmaceutische
benadering’ blijft toepassen om dingen te verbeteren, wordt het duidelijk dat er veel ergere scenarios in
werking zijn gesteld. Door het behandelen van de symptomen van een planetaire verandering die zijn pad
moet volgen, hebben de verantwoordelijke overheden en corporaties eigenlijk slechts meer brandstof op het
vuur gegooid. Het vuur van het broeikaseffect (of de globale opwarming van de aarde) zal niet uitgaan tot
moeder aarde klaar is met de door haar vereiste periode van hernieuwing en wedergeboorte.
Het is nu tijd voor de planetaire bevolking om deel te nemen aan, in plaats van het belemmeren van, dit
noodzakelijke process van planetaire metamorphose.
Endnotes:
[1] “Chemtrails: The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health” By Dr. Ilya
Sandra Perlingieri, Global Research, May 12, 2010
Required Reading:
To fully understand why such a fundamentally flawed geo-engineering paradigm
was even created, the following essay will provide some answers:
Cosmic Convergence Accelerates Epochal Planetary Transformation
Photo-documentary of Chemtrail Equipment/Apparatus:
Editor’s Caveat:
Cosmic Convergence Research Group
Submitted: September 11, 2013
Author’s Note:
The key take-away from this essay is that geo-engineering represent perhaps the single greatest threat to
the biosphere. Because of its pervasiveness and profundity, geo-engineering has the potential to perpetuate
numerous self-destructive feedback loops many of which have already been operative for zdecades.
Especially when considered in the context of 2012 and beyond catastophism, geo-engineering may very well
provide the straw that breaks the back of Planet Earth. Why? Because of the convergence of so many other
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ongoing events and processes – both manmade and naturally occurring on the earth and within the solar
system – which present considerable stresses to the planetary living environment.
When the multitude of ecosystems start to collapse around the world, those breaking points become history.
Each of them may eventually translate to a point of no return, if they haven’t already. As certain key
environmental thresholds are exceeded, humankind is challenged to reverse trends which may no longer be
possible to reverse. Too many detrimental and/or counter-productive trajectories are already pointing
northward.
It is in this global context that geo-engineering can produce
many awesome, unknown, and irrevocable unintended
consequences. It appears to serve as a trigger for much of
what has already been thrown out of balance. By working
synergistically with other negative feedback loops, geoengineering can also serve to significantly reinforce, and
accentuate various downward spirals of planetary and
atmospheric degradation.
That’s precisely why it must be terminated — NOW!
Vertaald door: OlympicZion.nl Destiny5D
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=3789
Zie ook:
ZIJN WIJ HET EXPERIMENT? THE MOST IMPORTANT
TOPIC FOR 2013
VANDAAG WEER CHEMTRAIL TOPDAG 3-9-’13
HET NUT VAN CHEMTRAILS: VERSPREIDING VAN NANO-TECHNOLOGIE
WETENSCHAPPERS EN MICROBIOLOGEN VERMOORD OM DE WAARHEID…
U wordt vergiftigd en uitgeroeid * Hebben we het deze keer wéér niet geweten
Chemtrails, keihard bewijs in officiële berichten!
De nieuwe wereld orde deel 1
Speciale Chemtrails
Chemtrail topdag 14-april
De chemtrail griep; heb jij het ook al?
What in the world they are spraying (Nederlands Ondertiteld)
Chemtrails: aangifte doen bij de politie
http://olympiczion.nl/index.php/uitgelekte-fotos-van-chemtrail-verspreidingssysteem/

Ongewoon weer
Bewerkt door: Coen Brandhorst - 17-1-14 -bron: NASA
Veel te warm in Europa, te koud in VS, hagel in Suriname
Al het rood op deze kaart geeft aan dat het warmer dan
gemiddeld is. © NASA. .
Wereldwijd beleven we een van de gekste winters ooit. In
(West-) Europa is januari op weg om een van de warmste
aller tijden te worden, in Amerika en Canada is het
uitzonderlijk koud en Australië is de hitte naar recordhoogte gestegen. In de hele wereld zijn de
temperatuurverschillen deze winter weer extreem. Dat is
nu ook duidelijk te zien op een kaart van de NASA: in één
deel van de wereld is het te koud, in het andere te warm.
De (voornamelijk blauw gekleurde) weerkaart van de
Verenigde Staten. © NASA.
In eigen land raken we er stilaan van overtuigd dat we de
winter dit jaar zullen overslaan. De gemiddelde
maximumtemperatuur voor januari ligt nu rond de 10 graden,
terwijl dat normaal maar 5 is. En echte kou is nog altijd niet op
komst, zo blijkt uit de 15-dagenvoorspelling van Weerplaza.
Komende week zakken de temperaturen naar normale waarden voor de tijd van het jaar, wat neerkomt op
rond het vriespunt 's nachts en zo'n +5 graden overdag.
Bizarre verschillen
Op de satellietkaart van ruimtevaartorganisatie NASA (zie hierboven) is vrijwel heel Europa rood ingekleurd.
Dat betekent dat het bijna overal warmer is dan het tienjarig gemiddelde. Aan de overkant van de Atlantische
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Oceaan doet zich juist het tegenovergestelde voor. In het grootste deel van de VS en Canada is blauw tot
donkerblauw de kleur.
In New York is de Hudson Rivier bevroren. Australië daarentegen is vuurrood. Op de Australian Open
moesten de tenniswedstrijden stilgelegd worden door de verzengende hitte, de temperatuur steeg er tot 45
graden. En ook in Suriname is iets aan de hand met het weer: In Paramaribo werd men opgeschrikt door
een zeer zeldzame hagelbui.
http://www.ad.nl/ad/nl/9124/Het-weer/article/detail/3578993/2014/01/17/NASA-kaart-bewijst-hoe-extreemdeze-winter-is.dhtml

Britse wetenschappers waarschuwen voor nieuwe kleine ijstijd
Het is niet ondenkbaar dat rivieren in de komende 40 jaar opnieuw
zullen dichtvriezen.
Zo'n 370 jaar geleden begon het Maunder Minimum, beter bekend als
de kleine IJstijd, die ruim een halve eeuw duurde. In die periode vroren
rivieren in onder andere Nederland 's winters dicht. Britse
wetenschappers waarschuwen dat de situatie anno 2014 erg veel lijkt
op die in 1645, en er daarom 20% kans is dat we een nieuwe kleine
IJstijd tegemoet gaan. De NASA lijkt het flink mis gehad te hebben met de voorspelling, dat er in 2013 - 2014
een ongekend zonnemaximum zou optreden. Tot nu toe is zelfs het tegendeel het geval. De extreme stilte
op de zon heeft de gevestigde wetenschap verbijsterd.
Koudere winters
'Welke meetmethode je ook gebruikt, het aantal zonnepieken wordt minder,' zegt Richard Harrison van het
Rutherford Appleton Laboratory in Oxfordshire. 'Ik ben al 30 jaar een zonnewetenschapper, en ik heb nog
nooit zoiets meegemaakt.' Harrison denkt dat we koudere winters tegemoet gaan, zoals in het Maunder
Minimum. 'Dat was bijna een mini IJstijd. In een bepaalde periode vroor de Thames zelfs dicht.'
Tot 20% kans op nieuwe kleine IJstijd
Lucie Green van het UCL bevestigt dat de situatie in veel opzichten identiek is aan die van het begin van de
Maunder Minimum. Ze sluit echter niet uit dat menselijke activiteiten mogelijk een dempende invloed zullen
hebben. Mike Lockwood van de Universiteit van Reading waarschuwt dat de lagere temperaturen ertoe
kunnen leiden dat de wereldwijde jetstream (hoge luchtstromen) wordt aangetast, en het weersysteem in
elkaar stort. 'We schatten dat er binnen 40 jaar een kans van 10% tot 20% is dat we het Maunder Minimum
opnieuw gaan meemaken.'
NASA: Toestand zon 'onverwacht'
Vorig jaar voelde de NASA al nattigheid, en werd verklaard dat er 'iets onverwachts op de zon' gebeurde.
Eind 2013 had er een enorm zonnemaximum moeten zijn, maar dat bleef vrijwel geheel achterwege. 'Het
aantal zonnevlekken ligt ver beneden het niveau van 2011, en krachtige zonnevlammen treden onregelmatig
op.' De NASA erkent inmiddels dat de zon in het verleden vaker perioden van inactiviteit vertoonde, en dat
deze samenvielen met een aanmerkelijk kouder klimaat. Steeds meer wetenschappers komen dan ook tot
de slotsom, dat de (in)activiteit van de zon een veel grotere invloed op ons klimaat heeft dan tot nu toe werd
gedacht.
'Tweede piek in 2015'
Dean Pesnell, zonnewetenschapper bij NASA's Goddard Space Flight Center, wil het ongelijk van de
organisatie echter niet zomaar toegeven. 'Dit is het zonnemaximum,' beweert hij stellig. 'Maar het ziet er
anders uit dan we hadden verwacht, omdat er een dubbele piek is. De vorige twee maxima, rond 1989 en
2001, hadden niet één, maar twee pieken.' Hij zegt dat hetzelfde ook nu kan gebeuren, ook al is het jaar
waarin zo'n 2-jarige minicyclus op zijn eerste hoogtepunt zou komen, inmiddels voorbij. Desondanks
verwacht hij de tweede piek ergens in 2015.
Global Cooling al jaren geleden voorspeld
Het is beslist niet voor het eerst dat wetenschappers waarschuwen voor een periode met global cooling.
IJsmetingen op zowel de Noord- als de Zuidpool, alsmede vele nieuwe kouderecords in 2013, zouden een
voorbode kunnen zijn van de nieuwe kleine IJstijd, die al jaren geleden door Russische wetenschappers
werd voorspeld.
Argeloos publiek blijft in global warming geloven
Het valt echter niet te verwachten dat de klimaatkerk, met zijn vele (goed)gelovigen in de politiek,
milieubeweging en de zwaar gesubsidieerde groene energiesector, ooit hun ongelijk zullen toegeven. Dit zou
hen immers, behalve gezichtsverlies en het vertrouwen van het nog immer argeloze publiek, miljarden aan
inkomsten kosten. De meesten mensen zullen zich daarom hoogstwaarschijnlijk laten blijven wijsmaken dat
de aarde opwarmt en dat dit onze schuld is, zelfs als de rivieren inderdaad net als in de 17e eeuw opnieuw
dicht zouden vriezen.
Xander - (1) Daily Mail
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Paus Benedictus XVI ontsloeg honderden priesters
Paus Benedictus XVI heeft in 2011 en 2012 bijna vierhonderd priesters uit
hun ambt gezet, omdat ze zich hadden vergrepen aan kinderen.
Foto: AFP
Dat blijkt uit een document dat vrijdag in handen is gekomen van
Associated Press.
Het is voor het eerst dat details bekend zijn gemaakt over het aantal
priesters dat door het Vaticaan is ontslagen. Voorheen liet de Heilige Stoel
alleen weten over hoeveel gevallen van seksueel misbruik zij was ingelicht.
Het document bestaat uit gegevens die door het Vaticaan zijn verzameld
om de kerkstaat te verdedigen tegenover de mensenrechtencommissie
van de Verenigde Naties. In zijn antwoorden op vragen van de commissie verwees aartsbisschop Silvano
Tomasi, ambassadeur van het Vaticaan bij de VN, echter slechts naar een van de statistische gegevens.

Drie Al-Qaeda bases in Turkije, jihadisten nu aan grens Europa
Turkse premier Erdogan en Iraanse president Rouhani besluiten samen te werken tegen het Westen
Wanneer gaan in het naïeve Europa eindelijk de ogen open
voor de ware intenties van de Turkse premier Erdogan, die nu
drie Al-Qaeda bases in zijn land heeft toegelaten?
Al-Qaeda heeft voor het eerst drie bases in een NAVO-lidstaat
(!) opgezet, waar islamitische terroristen worden getraind om
niet alleen in het Midden Oosten, maar mogelijk ook in Europa
aanslagen te gaan plegen. Afgelopen woensdag was de
Turkse premier Erdogan in Teheran, en sprak daar met de
Iraanse president Hassan Rouhani af dat beide landen gaan
samenwerken tegen het Westen. Ondertussen doet de EU nog steeds of zijn neus bloedt, en wordt
genegeerd dat Turkije in ijltempo verandert in een radicale moslimdictatuur.
Al-Qaeda aan grenzen Europa
Het hoofd van de Israëlische militaire inlichtingendienst, generaal-majoor Avivi Kochavi, liet afgelopen week
een kaart zien waarop de groei van het aantal Al-Qaeda bases in het Midden oosten was te zien. Het
schokkendste nieuws was dat de jihadisten in Turkije, lid van de NAVO, drie trainingsbases hebben opgezet.
De eerste ligt bij Karaman, een stad van 150.000 inwoners in centraal Anatolië, niet ver van Istanbul. In
Osmaniye bevindt zich ook nieuwe faciliteit, die tamelijk dichtbij de grote Amerikaanse basis bij Adana ligt,
waar ook de oliepijpleiding van Irak naar de Turkse havenstad Ceyhan loopt. De derde locatie is vlakbij
Sanlilurfa-Urfa, een stad met een half miljoen inwoners in het zuidwesten van het land.
Week na week stromen uit de hele wereld nieuwe moslimstrijders naar Syrië om zich aan te sluiten bij de
strijd van Al-Qaeda tegen president Assad. Sommigen reizen door naar Irak, om daar tegen de Shi'itische
regering te vechten. Anderen zoeken hun toevlucht in Turkije.
Erdogans wraak op Obama
Uit Kochavi's informatie bleek dat de Turken niet alleen bewust een thuishaven bieden aan Al-Qaeda, maar
ook hun grenzen voor hen open laten, zodat de strijders ongehinderd van en naar de buurlanden kunnen
reizen. Premier Erdogan neemt daarmee openlijk wraak op de Amerikaanse president Obama*, die hij ervan
verdenkt hem vanwege alle corruptieschandalen te willen vervangen door president Abdullah Gul (2).
Van Iran is al jaren bekend dat het Al-Qaeda terroristen een beschermde springplank biedt voor aanslagen
in Saudi Arabië en de Golfstaten. Door de Turks-Iraanse samenwerking zullen de terroristen nog meer vrij
spel krijgen. Bovendien zijn ze door de bases in Turkije nog nooit eerder zó dichtbij Europa geweest.
* Tenzij dit altijd al het doel is geweest van Obama, zoals we al vaak hebben uitgelegd.
Palestijnen eisen rol Iran bij onderhandelingen
De afgelopen tijd hebben zowel de VS als de EU grote concessies gedaan aan Iran, om het land zover te
krijgen mee te werken met het beperken van zijn nucleaire programma. Zelfs de Palestijnse leider Mahmoud
Abbas zond een afgevaardigde, Jibril Rajoub, naar de Iraanse hoofdstad, die moest peilen in hoeverre
samenwerking tussen Iran en de Palestijnse Autoriteit mogelijk is. Twee dagen later eiste Rajib dat Iran een
rol krijgt in de door Amerika geleide onderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. (1)
Het is de vraag wanneer het immer naïeve Europa wakker wordt voor de ware intenties van niet alleen Iran,
maar ook Turkije. Ook in dit opzicht worden op ons continent helaas exact dezelfde cruciale fouten gemaakt
als 100 jaar en 75 jaar geleden.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA
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Bevestiging van de Debka bron via het twitter account van Rouhani - Signed declaration to establish high
level coop council+ memoranda of understanding to bolster Iran-Turkey econ. ties.
Met foto van ondertekening verdrag.
Bron Twitter Account @HassanRouhani
https://twitter.com/HassanRouhani/status/428815611917918208/photo/1

Doorbraak superefficiënte en volledig schone waterstofenergie in VS
Het eenvoudige concept bestaat al veel langer, werd zwaar bekritiseerd
door de gevestigde wetenschap, maar blijkt nu wel degelijk met groot
succes te werken.
De Amerikaanse onderneming BlackLight Power (BLP) heeft een door
onafhankelijke experts bevestigde doorbraak bereikt in de ontwikkeling van
volledig schone en superefficiënte energie uit waterstof. Met zijn SF-CIHT
technologie wist het bedrijf meerdere miljoenen watt electriciteit op te
wekken, met slechts een tienduizendste van een liter water.
Terwijl wij hier in Nederland en Europa nog bezig zijn met de extreem kostbare installatie van inefficiënte
windmolens, denkt men in Amerika zoals gewoonlijk al veel verder vooruit. Het in Cranbury, New Jersey
gevestigde BlackLight Power heeft een jarenlang bekritiseerd energieconcept van uitvinder Randell L. Mills
met succes uitgetest.
Uniek concept
Private investeerders stelden Mills $ 60 miljoen ter beschikking om zijn revolutionaire ideeën uit te voeren. Al
in 2002 concludeerden wetenschappers van de Rowan Universiteit in New Jersey dat zijn concept 'uniek' is.
Kort gezegd gaat het om een transformatie van een op water gebaseerde vaste brandstof, waarbij extreem
energiearme waterstofatomen, zogenaamde hydrino's, ontstaan. Bij dat proces komt energie vrij die het
midden houdt tussen chemische en nucleaire reacties.
BLP heeft inmiddels patent aangevraagd op zijn Solid Fuel-Catalyst-Induced-Hydrino Transition (SF-CIHT),
waarmee met een door twee elektroden opgewekte 12.000 ampère sterke stroom door waterbrandstof wordt
gevoerd, waardoor meerdere miljoenen watt worden opgewekt.
Vrijwel oneindige schone energie uit water
Door de in de vochtige lucht aanwezige H2O brandstof komt ongeveer 100 keer meer energie vrij dan bij
een analoge hoeveelheid benzine met hoog octaangehalte, en dat zonder schadelijke uitstoot. In de zich met
supersonische snelheid uitdijende plasma van de brandstof worden positieve ionen en vrije elektronen
geproduceerd. Magnetohydrodynamische omzetters zorgen dan voor de productie van elektriciteit. De
gebruikte brandstof wordt simpel aangevuld met een nieuwe voorraad water.
Een speciaal ontwikkelde generator is met dit grotendeels gesloten energiesysteem in staat om 10 miljoen
watt op te wekken. Het apparaat heeft een inhoud van slechts 28,3 liter en is in staat om enkele duizenden
huishoudens van stroom te voorzien. Nog indrukwekkender is de constatering van BLP, dat er met slechts
een tienduizendste liter water meerdere megawatt kunnen worden geproduceerd, en met één liter zelfs 10
gigawatt.
Na scepsis steeds meer bevestiging
Aanvankelijk was er vanuit wetenschappelijke kringen grote scepsis over deze welhaast utopische
energiebron, maar inmiddels hebben het Enser Report, het Copeland Report en ook het Perkin Elmer Report
de werking van deze zeer efficiënte technologie bevestigd. Desondanks is de theorie over het opwekken van
hydrino's nog altijd omstreden. Daarom gaan er steeds meer stemmen op om de theorie aan meer grondige
onafhankelijke onderzoeken te onderwerpen.
De ENSER Corporation heeft dat reeds gedaan. Onderzoeker dr. Ethirajulu Dayalan bevestigde na 30 testen
dat hydrino's inderdaad het product van een vorm van overschotelektriciteit zijn, en BlackLight Power erin
geslaagd is om 'door elektrodenstabilisering tegen corrosie een 50 keer hogere prestatiedichtheid te
bereiken.' Andere experts kwamen tot vergelijkbare conclusies.
Wat doet de politiek en energiesector?
Grote vraag is nu wat de gevestigde wetenschap en vooral de energiesector en de daaraan gekoppelde
politiek en milieubeweging doen. Maken ze de weg vrij voor een volledig schone, zeer efficiënte en extreem
goedkope vorm van energie, die in korte tijd ontzettend veel wereldproblemen zou kunnen oplossen? Of
kiezen ze voor de al vaker bewandelde weg door ook deze uitvinding te onderdrukken en weg te duwen,
zodat de gigantische winsten van de multinationals, de inkomsten uit energie- en milieubelastingen en
daarmee de controle van de politiek over de mensen niet in gevaar komen.
Xander - (1) KOPP
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Universiteit Leuven constateert machtsovername Brussel door moslims
Tip van Gino Ales
De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de
300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht zijn. Openlijk kritiek
leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt wordt
strafrechtelijk vervolgd. In uiterlijk 2030 zullen de moslims in Brussel de absolute meerderheid vormen,
waarmee de hoofdstad van de EU dan tevens de hoofdstad van Eurabië zal zijn.
De studie getiteld ‘De Iris en het Kruis’ werd op 18 november 2011 openbaar gemaakt en schetst een zeer
duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en Europa. De moslims zijn in Brussel
echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of
de islam te bekritiseren een proces aan.
Kritiek op moslims en islam is gevaarlijk.
Voorbeeld: Mark Elchardus, mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel. In
deze studie wordt geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en dat dit niets te
maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie.
Vigilance Musulmane deed hem onmiddellijk een proces aan de broek wegens discriminatie. Hetzelfde lot
onderging de Belgische krant De Morgen, die een interview met Elchardus publiceerde.
Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat
toch doet, staat met één been in de gevangenis. Ook wordt er niets ondernomen tegen moslimgroeperingen
die foto’s verspreiden van het Belgische parlement waar de vlag van Al-Qaeda boven wappert.
Dat is klaarblijkelijk wél politiek correct bij onze zuiderburen. Ook het publiceren van interviews met
moslimleiders die openlijk pleiten voor de invoering van de extreem racistische, discriminerende en
antisociale islamitische Sharia wetgeving is in België geen enkel probleem.
Politiek correcte ziekte
Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die joden
lastig vallen en in elkaar slaan. Gisteren berichtten we dat een 13 jarig meisje door vijf Marokkaanse
klasgenootjes mishandeld werd, enkel omdat ze joods was. De Belgische politiek en de media – lijdend aan
dezelfde politiek correcte ziekte als elders – doen er echter het zwijgen toe. En wie zoals Mark Elchardus er
wél over schrijft, wordt vervolgd. De islamitische jodenhaters gaan echter vrijuit.
Ook zult u in Nederland niets lezen over de gevangenisopstand die de afgelopen dagen in België plaatsvond
en die door speciale eenheden moest worden neergeslagen. Waarom dit verzwegen werd? U raadt het al:
de opstand werd veroorzaakt door moslims, en dan is het klaarblijkelijk geen probleem. De moslims eisten
overigens het recht om ook de vloeren buiten hun cellen als gebedsruimte te kunnen gebruiken.
Nu iedere derde inwoner van Brussel moslim is en groeperingen zoals Vigilance Musulmane er voor zorgen
dat de islam geen onderwerp van kritiek meer mag zijn, kan maar één conclusie worden getrokken: het geld
dat wij aan Brussel overmaken gaat naar een stad die binnenkort geregeerd zal worden door moslims, die
geen enkele andere visie dan die van de islam dulden.
Europeanen beginnen zich te verzetten
Toch gloort er hoop. In heel Europa beginnen burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door
de gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de
islam. Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het
‘etnisch zuiver’ houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken
vrijwel altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld. In België wil het Vlaams Belang, één van de
grootste politieke partijen, niet geïntegreerde Turken en Marokkanen het land uitzetten. Zelfs het extreem
liberale Noorwegen bereidt de terugkeer van jonge moslims naar Afghanistan voor. In Zweden, één van de
meest tolerante en islamvriendelijke landen in Europa, begint de bevolking in opstand te komen nu
moslimgroeperingen door de staat blijken te worden gefinancierd met de door christenen betaalde
kerkbelasting. En sinds in Denemarken een Somalische moslim in een basisschool een 10 jarig kind
verkrachtte, beginnen ook daar de ogen van de burgers open te gaan.
Burgeroorlogen
Deense rechtsextremisten bereiden zich zelfs al voor op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten
door jonge Denen te leren met vuurwapens om te gaan. Zij vormen onderdeel van een netwerk dat in heel
Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd heeft.
Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde
ongelimiteerde immigratie naar Europa en het ‘pamperen’ van met name moslims, die wel onmiddellijk
allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet wordt
gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt genoemd en
bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te ontstaan.
Bron : http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/europa/udo-ulfkotte/ssel-hauptstadt-voneurabien.html;jsessionid=7A6AC95E85CBF3F0FB40FC5F3C08C316
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Prikbord nr. 379 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Bedrog
De extra gelden voor het onderwijs blijken helemaal niet te zijn bedoeld voor meer leraren, maar ook voor
meer salaris van het reeds peperdure management. Waar zijn nu die politici, toezichthouders en vakbonden
met hun protest tegen dit bedrog: afgekocht?
Belachelijk
Niet de uitspraak van de rechter terzake de ‘export’ van kinderbijslag is belachelijk, maar onze wetgeving.
Waarom moet de Nederlandse belastingbetaler verantwoordelijkheden overnemen van regeringen buiten de
EU voor gezinnen met twee nationaliteiten, die daar wonen? Waarom wordt kinderbijslag uitbetaald in
situaties die nauwelijks te controleren zijn, niets te maken hebben met de kosten van levensonderhoud in
Nederland en bovendien in (andere) EU-landen op allerlei verschillen in wetgeving zijn gebaseerd?
Waarom worden er überhaupt uitkeringen geëxporteerd, indien mensen door hun dubbele paspoort van
twee walletjes kunnen eten of thuislanden de effectieve controle blokkeren? Waarom wordt niet de gehele
sociale wetgeving gebaseerd op het (verblijfs)land waarin men belastingplichtig is of de gemeente waarin
woonachtig? Zelfs de strafbaarheid van misbruik is een lachertje geworden; niet alleen buiten de EU, maar
zelfs buiten Nederland en ook in Nederland v.w.b. misbruik door allochtonen.
Drogreden
Staatssecretaris Teeven blijkt slecht geïnformeerd over de ‘eigen bijdragen’ die gedetineerden nu reeds
moeten betalen voor hun verblijf. Om te beginnen worden uitkering, wachtgeld én staatspensioen (AOW)
nagenoeg volledig ingehouden. Daarnaast is de kwaliteit van het eten zo slecht, dat gedetineerden in de
gevangeniswinkel gezond voedsel (moeten) bijkopen tegen absurde prijzen, en ook de gezondheidszorg is
soms ver onder de maat. Indien Teeven wil bezuinigen, kan hij beter de verspillingen en incompetentie
aanpakken én het hier toelaten van allerlei criminelen met een Oost-Europees paspoort.
Bovendien dreigt de rechtsongelijkheid met witteboorden-criminelen nog groter te worden, waar die slechts
een werkstraf krijgen en dan hun uitkering, vertrekbonus of wachtgeld kunnen behouden. Zelfs de schade
die ze hebben aangericht, wordt vaak niet verhaald.
Herkeuring
In ons land bestaan nog vele heilige huisjes: een daarvan is het wachtgeld, ook voor incompetente of
frauderende politici. Verder het bijzondere (waardevaste) pensioen, de bijbaantjes en de reisjes. Maar ook
andere groepen waaronder vrouwelijke ambtenaren, criminele politiefunctionarissen (die teveel weten),
BuZa-functionarissen, ‘overspannen’ leraren en bepaalde arbeidsgehandicapten genieten nog steeds
onbegrijpelijke voorrechten. Want waarom iemand die buiten zijn schuld werkloos wordt, uiteindelijk
genoegen moet nemen met het bijstandsniveau, terwijl een (ex-)verslaafde een Wajong-uitkering krijgt en
anderen zelfs hun pensioenrechten volledig behouden, is een groot raadsel. Herkeuring van
honderdduizenden ligt politiek gevoelig, maar het argument dat pas mag worden gekeurd (lees: bezuinigd)
als er banen zijn voor de betrokkenen, slaat nergens op. Ook die 700.000 werklozen en honderdduizenden
bijstandontvangers hebben niet gevraagd om op de armoedegrens te moeten leven.
Marktwerking
De VVD hanteert nog steeds de stelregel dat marktwerking in de zorg tot besparingen leidt én
kwaliteitsverbetering. Niet alleen de ontwikkelingen in de afgelopen jaren tonen aan dat dit onzin is in een
‘graaimarkt’, maar ook de stelling dat grote winsten van ziekenhuizen moeten worden uitgekeerd. Hoe het
‘goedkoopste’ en ‘beste’ ziekenhuis dan toch grote winsten kan maken, wordt er niet bij verteld. W ellicht
door onzinbehandelingen zoals met robots die kennelijk weinig presteren, maar wel lekker duur zijn? En de
medeplichtige verzekeraars zwijgen, net als de verantwoordelijke minister.
Politieke rechters
Nederlandse rechters lijken met hun uitspraken steeds meer een ‘politieke’ rol te gaan vervullen: over EUrichtlijnen, illegaliteit, dubbele paspoorten, vermeende discriminatie, vervolgingsbeleid, krakerswetgeving etc.
Merkwaardiger is echter hun optreden bij het toezicht op curatoren en op misdragingen door gewone advocaten.
Daarbij krijgt men de indruk dat rechter-commissarissen en voorzitters van de Raden van Discipline erop geselecteerd zijn om die beroepsgroepen uit de wind te houden. Doch politici zijn huiverig dit aan de kaak te stellen, zoals
bij de DSB-bank en nu het Oad-faillissement. Met de voorbeelden van foute rechter-commissarissen, Dekens (van
de Orde van advocaten), curatoren en advocaten kan een boek worden gevuld, maar ook de media houden liever
afstand, ondanks de immense financiële en morele schade. Uit angst voor de macht van het justitie-apparaat?
Voorbeeld
Het strikte beleid van Australië, waardoor de tientallen miljoenen armoedevluchtelingen in Azië worden
ontmoedigd om in zee te gaan met mensensmokkelaars, kan als voorbeeld dienen voor de EU. Voor zover
ze niet met reddingsboten worden teruggebracht naar het land van vertrek, krijgen ze in ieder geval geen
verblijfsvergunning. De zieligheidsindustrie voelt dan ook elders het draagvlak voor hulp aan overbevolkte –
veelal islamitische – armoedelanden afnemen en heeft een nieuw schuldgevoel geïntroduceerd: de
internationale vergelijkingsschaal van de voedselvoorziening. Nu nog de vergelijkingsschaal terzake door
corruptie en incompetentie verdwenen (hulp)bedragen.
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Steun uit onverwachte hoek: Het O.M. wil dat je je webcam afplakt
16 januari 2014 - Door Ton Siedsma
Officier van justitie Van Zwieten wil dat we onze webcams en microfoons uitschakelen. Zelden hebben we
met meer instemming geluisterd naar een advies van het Openbaar Ministerie. En we kunnen je helpen hun
advies op te volgen! Ineens werden we tijdens het achtuurjournaal opgeschrikt door uitspraken van de
landelijk officier van justitie cybercrime, Lodewijk van Zwieten. Hij riep de Nederlandse bevolking op om
camera’s in laptops af te plakken. Ook vindt hij dat er mogelijkheden moeten komen om camera’s en
microfoons van computers fysiek uit te schakelen. Hij zegt daarmee twee belangrijke dingen.
Schakel je webcam uit
Ten eerste geeft hij met zijn woorden een duidelijk signaal af: het softwarematig uitschakelen van de camera
en microfoon om te zorgen dat kwaadwillenden je niet kunnen bespieden is niet genoeg. We weten
bijvoorbeeld al dat het mogelijk is om mee te kijken met webcams zonder dat er een lampje gaat branden.
De beveiliging die ingebouwd is in software is op dit moment dus helaas onvoldoende veilig om je te
beschermen. Daarom moet er een hardwarematige oplossing komen. Het afplakken van de webcam is tot
die tijd een goed idee.
Hackvoorstel te ruim
Ten tweede geeft hij aan dat hij de cyber security van de hele Nederlandse bevolking belangrijker vindt dan
de mogelijkheid dat de politie mee kan kijken met een webcam of mee kan luisteren met een microfoon.
Het opvolgen van zijn advies heeft een belangrijke consequentie. Minister Opstelten is van mening dat de
politie computers moet kunnen hacken en onder meer mee moet kunnen kijken en luisteren met verdachten
via de computer. Wij zijn daar tegen. Wij vinden cyber security belangrijker dan het individuele
opsporingsbelang. En hier is van Van Zwieten het mee eens.
We hopen dat de minister ons advies opgevolgd heeft en de opmerkingen van Van Zwieten niet nodig heeft
om zijn wetsvoorstel op dit punt te herzien, maar een herhaling van het belang van cyber security voor
iedereen door het Openbaar Ministerie kan geen kwaad.
Stickers
Wij vinden het afplakken van je camera een goed idee – tot er betere oplossingen zijn. Daarom kun je
binnenkort bij ons stickers bestellen (zie hieronder) waarmee je je webcam of camera in je laptop af kunt
plakken. En Van Zwieten krijgt van ons natuurlijk ook een
exemplaar. We houden je op de hoogte!
Binnenkort kan deze over je camera heenzitten!
https://www.bof.nl/2014/01/16/steun-uit-onverwachte-hoekhet-o-m-wil-dat-je-je-webcam-afplakt/

*Duivelsbaby* jaagt New Yorkers stuipen op het lijf
Diverse voetgangers in New York zijn zich rot geschrokken
toen ze een kijkje namen in een schijnbaar achtergelaten
kinderwagen. Van onder het dekentje sprong namelijk
plotseling een krijsende en soms zelfs kotsende 'duivelsbaby'
tevoorschijn, compleet met rode ogen, woeste
gelaatstrekken en 'the finger'. De reacties werden gefilmd in
het kader van de promotie van een nieuwe bioscoopfilm
getiteld 'Devil's Due' (Duivel Verwacht), die net als de
cultklassieker Rosemary's Baby (1968) handelt over een vrouw die zwanger wordt van de antichrist.
De door Thinkmodo geconstrueerde demonische robotbaby, die 'zelf' zijn kinderwagen kon voortbewegen,
veroorzaakte zowel hevig geschrokken als hilarische reacties bij de nietsvermoedende voorbijgangers.
Soms spuugde de baby een vloedgolf 'kots' uit en stak hij zijn middelvinger op, bijvoorbeeld toen er een
politiewagen voorbij reed.
Co.create merkte op dat het gezien de reacties van afschuw van sommige voorbijgangers opmerkelijk is dat
niemand de baby een flinke klap gaf.
Volgens Michael Krivicka, medeoprichter van Thinkmodo, had men er van tevoren rekening mee gehouden
dat sommige mensen zo boos zouden zijn, dat ze niet in de video te zien zouden willen zijn. 'Maar dat
gebeurde niet. Mensen vonden het juist hartstikke gaaf, ook als ze zich te pletter waren geschrokken.
Uiteindelijk moest iedereen er om lachen en vond iedereen het te gek hoe de baby eruit zag.'
Tot nu toe is de 'grapvertentie' al meer dan 8 miljoen keer op YouTube bekeken. De horrorfilm 'Devil's Due',
waar onder andere hier en hier trailers van te zien zijn, is in de inmiddels veel gebruikte 'homevideo' stijl
gemaakt, om het 'echter' te doen lijken. Belangstellenden kunnen vanaf 23 januari in de bioscoop terecht.
Xander - (1) World Net Daily
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China mobiliseert 100.000 soldaten
Potentiële grote oorlog in Verre Oosten: China-Japan, ChinaFilippijnen, China-Vietnam, Noord Korea-Zuid Korea, Noord
Korea-VS, China-VS
Chinese marineschepen. Analisten vrezen dat China van plan
is om alle eilanden in de Zuid Chinese Zee, die nu behoren tot
de Filippijnen, Japan, Vietnam, Indonesië, Maleisië en Brunei,
één voor één te veroveren.
Om op een eventuele escalatie tussen Noord en Zuid Korea
voorbereid te zijn heeft China maar liefst 100.000 soldaten gemobiliseerd, wat zelfs voor Chinese begrippen
een enorm aantal is. De Chinese staatszender CCTV beweert echter dat het om een 'normale militaire
manoeuvre' gaat, bedoeld om de soldaten te trainen op gevechten in winterse omstandigheden.
Ondertussen lopen de spanningen met Japan, de Filippijnen en inmiddels ook Vietnam verder op.
De troepenbewegingen vinden op slechts 200 kilometer van de Noord Koreaanse Sinjuiju administratieve
zone plaats, en lijken een reactie op de terechtstelling van Jan Song-thaek, de plaatsvervangende voorzitter
van het Noord Koreaanse Nationale verdedigingscomité, die als betrouwbare bemiddelaar met China
bekend stond.
Agressie tegen buurlanden en VS
De mobilisatie is het zoveelste bewijs van de almaar agressievere opstelling van de regering in Beijing.
Afgelopen weekend berichtten diverse Chinese media over een op handen zijnde invasie van het eiland
Pagasa in de Zuid Chinese Zee, dat 'bezet' zou worden door de Filippijnen. China noemt het eiland dan ook
steevast 'Zhongye'. In redactionele commentaren stond tevens te lezen dat de Chinese president Xi Jinping
de snelle modernisering en opbouw van de strijdkrachten heeft bevolen, om de 'Amerikaanse agressie' in het
gebied tegen te gaan, en voorbereid te zijn op een oorlog met de VS en zijn bondgenoten. Zo werd in
diverse Chinese artikelen geschreven dat China inmiddels in staat is om Amerikaanse militaire bases in de
regio aan te vallen, en werd er zelfs een kaart afgedrukt van de gevolgen van een Chinese kernaanval op de
westkust van de VS.
Dit jaar oorlog tussen China en Japan?
Dan zijn er de onverminderd grote spanningen met Japan over de omstreden Senkaku / Daioyu
eilandengroep. Beide landen lijken niet van plan om als eerste in te binden, iets dat enorm gezichtsverlies
zou opleveren. Japan kondigde recent de 'nationalisering' van nog eens 280 eilanden aan, wat de woede
van Beijing alleen maar verder deed oplopen. (1)
De aankondiging van Japan om de komende jaren fors te investeren in de uitbreiding van zijn strijdkrachten
was extra olie op het vuur. In december 2013 speculeerden diverse grote Japanse media uitgebreid over
een mogelijke oorlog met China in 2014.
Nog een potentiële tegenstander: Vietnam
Naast Japan en de Filippijnen jaagt ook Vietnam China tegen zich in het harnas. In 1974 veroverde China de
Paracel eilanden op Vietnam, en houdt ze sindsdien bezet. Bijna 40 jaar lang zwegen de Vietnamezen over
deze nederlaag - tot nu. De Vietnamese regering en media besteedden ineens uitgebreid aandacht aan de
'heldenstrijd' tegen China. Dat was waarschijnlijk een reactie op de recent eis van China dat buitenlandse
vissersboten voortaan toestemming van de Chinese marine moeten hebben om in de Zuid Chinese Zee te
mogen vissen. Dat wekte de woede op van de Vietnamezen, die vinden dat zij net zoveel recht hebben om
daar te vissen als de Chinezen. Daarnaast beginnen de Chinezen ook het eigendom te eisen over eilanden
die historisch bij Indonesië, Maleisië en Brunei horen. De communistische regering in Beijing heeft al openlijk
gedreigd met militaire actie tegen ieder land dat weigert te gehoorzamen (3). Dat geldt ook Taiwan, dat
China altijd al als zijn eigen grondgebied heeft beschouwd.
Noord Korea tegen Zuid Korea
Verder lezen we wekelijks over nieuwe oorlogszuchtige retoriek van Noord Korea tegen zijn zuiderbuur. Zuid
Korea heeft vandaag de eis van het Noorden om te stoppen met de 'provocatieve' gezamenlijke militaire
oefeningen met Amerika verworpen. Noord Korea beweert ieder jaar dat deze oefeningen bedoeld zijn voor
een toekomstige invasie. Noord Korea herhaalt regelmatig dat het hard zal terugslaan tegen 'vijandelijke
agressie', en zowel Zuid Korea, Japan als de VS zal aanvallen. Daarom besloten de Verenigde Staten vorige
week om nog eens 12 F-16's in Zuid Korea te stationeren.
Analisten wijzen er doorgaans op dat het Noorden weliswaar een enorm leger heeft dat over vele
tienduizenden raketten beschikt, maar in technologisch opzicht een enorme achterstand heeft en een oorlog
daarom vrijwel zeker zal verliezen (2). Omdat Noord Korea een defensieverdrag met China heeft, zal dat
land vrijwel zeker in een eventuele oorlog worden betrokken.
'China plant verrassingsaanval op VS'
Dezelfde analisten vrezen dat China van plan is om alle eilanden in de Zuid Chinese Zee één voor één te
veroveren. In Beijing zou men er op rekenen dat deze stapsgewijze militaire campagne geen militaire reactie
van de Verenigde Staten zal opleveren.
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Toch bereidt China zich in snel tempo voor op een directe militaire confrontatie met de VS. Op 9 januari
testten de Chinezen een nieuwe hypersonische raket (WU-14) die de Amerikaanse raketafweer te snel af
zou kunnen zijn. De complete Chinese strijdmachten lijken vooral gericht op het bij verrassing kunnen
uitschakelen van Amerika. De Amerikaanse defensiegigant General Dynamics voorspelt dan ook dat China
op zeker moment een preventieve aanval op de VS zal uitvoeren. (3)
Xander - (1) KOPP, (2) Reuters, (3) Breitbart
Contactlens met “slimme chip”
En (alweer) maakt Google een stap voorwaarts in het produceren
van artikelen waarin een chip de dienst uitmaakt. Uiteraard brengen
alle reguliere nieuwsmedia dit nieuws als iets heel erg positiefs. Wie
ziet er nu niet alleen maar voordelen in allerlei handige hulpjes met
ingebouwde chips die de dienst uitmaken. Prachtig toch ?
Ditmaal gaat het om een contact lens met ingebouwde microchip die
voor medische doeleinden gebruikt kan worden, het eerste prototype
scant via het traanvocht het bloedsuikerspiegel zodat dit mensen met
diabetes kan helpen. Hier kan iedereen toch alleen maar voor zijn ?
Of zien we hier een ontwikkeling die wel eens een enorme duistere keerzijde kan gaan krijgen ?
http://pineut.wordpress.com/2014/01/17/contact-lens-met-slimme-chip/
Reactie lezer
De christelijke filmproducers Cloud Ten Pictures heeft veel eindtijdfilms geproduceerd ,de meeste films zijn
op de Nederlandse markt zijn verschenen.
In hun eindtijdfilms is de werking van de contactlenzen waarmee je films kunt maken al geopenbaard in
combinatie van de informatie doorgeven aan de antichrist, ook drones op de grootte van een vlieg die door
je huis vliegt en al gade slaat of je tv scherm die niet beelden zend, maar je stiekem filmt en deze films
doorzend naar de antichrist is in beeld gebracht. Andre van Heerden, christen en CEO van Cloud Ten
Pictures en een gedreven filmschrijver, is geboren in Zambia en verhuisd naar Cananda, zal ongetwijfeld in
zijn voorgeslacht van Nederlandse afkomst zijn gelet op zijn achternaam.
In al zijn films is de Bijbel een opengeslagen boek als leidraad. Bijna alle films van deze filmmaatschappij
heb ik gezien, erg leerzaam en geven veel informatie over de eindtijd zodat je je kunt voorbereiden (bijbelse
leer). Toen ik de films keek leek alles erg futuristisch, maar nu je de ontwikkelingen van Google glass,
drones en contactlenzen in het nieuws ziet verschijnen, was Cloud ten Pictures met het maken van de
eindtijdfilms de tijd profetisch ver vooruit.
Op deze website kun je zien welke films Cloud ten pictures heeft geproduceerd:
http://cloudtenpictures.com/site2/cloud-ten-pictures-film-list
De meeste eindtijdfilms van Cloud ten pictures zijn al bij bol.com of bij de christelijke boekenhandel
verkrijgbaar.
foto van een mini drones met camera:
http://static1.omroepzeeland.nl/sites/default/files/imagecache/fullwidth/drones_20BA83188679F25DC1257C
5A00317A82
De nieuwe mogelijkheden tot heden met contactlenzen: Contact Lens Computer
http://www.technologyreview.com/news/515666/contact-lens-computer-like-google-glass-without-theglasses/
Het einde van het smartphone tijdpers is al in zicht, een computerscherm op je contactlenzen is al mogelijk.
http://www.businessinsider.com/this-screen-that-fits-on-your-eye-foretells-the-end-of-the-smartphone-era2012-12
met Eye Cam contact lenzen kun je:
• Inzoomen op verre objecten
• Zelf maken van Video-opnames
• Het verkrijgen van nuttige informatie die hoort bij je gezichtsveld
• Holografische rijden bedieningspanelen
• Surfen op het Web tijdens het dragen van je lenzen
• Ondersteunt mensen met een visuele handicap
• Met deze lenzen kun diverse videospelletjes spelen. (niet verstandig tijdens het autorijden)
http://eyecam.us/
Contactlenzen waarmee de gebruiker foto’s kan nemen tijdens het dragen van de contactlenzen, vervolgens
worden deze foto’s wireless getransporteerd naar een computer
http://eyeweargallery.wordpress.com/2012/02/15/mission-impossible-contact-lens-camera-now-a-reality/
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Einde vrij internet: EU en VS gaan grote concerns alle macht geven
Britten kunnen kritische websites nu al blokkeren
Het einde van het vrije internet is nabij. In de VS, en binnenkort
ook in de EU, kunnen de grote en machtige concerns
binnenkort meer bandbreedte reserveren. Dat betekent dat
ondernemingen die produkten willen verkopen en organisaties
die mensen een bepaalde mening willen opdringen, voorrang
krijgen boven onafhankelijke -lees: kritische- blogs en websites,
die het niet van hun inkomsten moeten hebben. Kortom: het
internet wordt de komende jaren omgevormd tot één groot
propagandakanaal voor de globalisten in Brussel en
Washington. Providers krijgen binnenkort de mogelijkheid grote
(internet)ondernemingen te bevoordelen. Feitelijk wordt het
internet gewoon verkocht aan de hoogste bieder. Hoe meer geld, hoe meer bandbreedte, hoe vaker en
sneller je boodschap bij de mensen aankomt. Kleine, onafhankelijke websites zullen worden
gemarginaliseerd en weggedrukt.
Geld = toegang
Telecombedrijven vinden deze ontwikkeling fantastisch, want naast de inkomsten van de gebruikers en uit
reclame, mag men nu ook geld gaan vragen voor 'voorrang' op het internet. Natuurlijk zullen overheden en
regeringen vooraan staan bij het kopen van snellere websites. Dat dit niet als verhulde subsidie wordt gezien
komt omdat alle grote landen eraan mee zullen doen. In Groot Brittannië gaat men zelfs nog een stap verder
bij het uitbannen van alle niet gewenste berichten en meningen, door providers de mogelijkheid te geven om
kritische websites als 'esoterie' te bestempelen, en vervolgens te blokkeren.
Hou de burger dom en ongeïnformeerd
De voorrang die de Amerikaanse dataconcerns krijgen zorgt ervoor, dat de persoonlijke gegevens van de
doorgaans nog steeds zeer naïeve internetter en sociale netwerker vrij beschikbaar komen en kunnen
worden misbruikt door zowel bedrijven als overheden.
Het internet wordt daarmee omgevormd tot wat de TV al jaren is, namelijk een middel om de gewone man
dom en ongeïnformeerd te maken en te houden. Onafhankelijke, kritische stemmen, die niet alles wat de
elite de wereld in spuugt voor zoete koek aannemen, zullen langzaam maar zeker verdwijnen, mede omdat
overheden steeds meer actie ondernemen om hen zwart en belachelijk te maken.
Censuur i.p.v. netneutraliteit
Censuur in optima forma, dus. De EU Commissie staat er volledig achter. Brussel heeft dan ook talrijke
'denktanks' gevormd die niets anders doen dan positieve europropaganda verspreiden. Daarnaast hebben
lobbyisten van grote concerns zoals Monsanto steeds meer macht en invloed op het EU-beleid gekregen.
De petitie 'Save The Internet' wil dat de netneutraliteit gegarandeerd blijft, dus dat al het internetverkeer
gelijk wordt behandeld, en niet bepaalde boodschappen voorrang krijgen boven anderen. De EU-Commissie
beloofde aanvankelijk dat dit oorspronkelijke principe van het internet overeind zou blijven, maar een
voorstel hiertoe werd afgewezen. Het internet wordt nu een soort kabel-TV, waarvan de inhoud wordt
gecontroleerd door een handjevol aanbieders.
Eerste slag in VS tegen vrij internet een feit
Gespecialiseerde diensten -of ze nu voor bedrijven of overheden werken- brengen zo het neutrale en vrije
internet in gevaar, en houden innovatie tegen. Afgelopen week werd in de VS het vrije internet de eerste
slag toegediend, toen een hogere rechtbank regels die gelijke behandeling op het internet moeten
waarborgen, afwees. De argumentatie was dat de overheid breedbandaanbieders als informatie-, en niet als
telecomproviders ziet. De grote provider Verizon was eind 2010 tegen de nieuwe opzet in beroep gegaan,
omdat deze tegen het recht op vrije meningsuiting in zou gaan, en de grote concerns de controle geeft over
welke gegevens en boodschappen op wat voor wijze op het internet verschijnen.
Geen uitleg over blokkade
Critici vrezen dat providers in de VS en de EU hun bandbreedte gaan verkopen aan de hoogste bieder.
Vanzelfsprekend zullen ze hier geen inzage over hoeven geven, omdat het om 'vertrouwelijke zakelijke
contracten' zal gaan. Kritische websites die plotseling niet of nauwelijks meer bereikbaar zijn, zullen dan ook
geen enkele uitleg daarover krijgen, behalve mogelijk een nietszeggende verklaring over 'data
overbelasting'.
'Onwetendheid is Kracht'
Conclusie: als er niets gebeurt om het te stoppen, zal het internet verworden tot een propagandakanaal van
de machtige globalistische elite. Dan zal het definitief gedaan zijn met de waarheid, en zal, geheel volgens
George Orwells '1984', de consument feitelijk worden volgepompt met 'Oorlog is Vrede' - 'Vrijheid is
Slavernij' - 'Onwetendheid is Kracht'
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Atlantische Raad: Buitengewone crisis nodig om Nieuwe Wereld Orde te redden
Xander 18-01-2014 03:13- in EU, NWO-Complot, VS
Hoe zal die 'buitengewone crisis', die veel massaler zal moeten
zijn dan 9/11, eruit gaan zien?
De Atlantic Council, een belangrijke Westerse denktank in
Washington, vindt bij monde van Harlan K. Ullman, de
bedenker van de 'shock and awe' doctrine, dat er een
buitengewone crisis nodig is om de door president Bush sr.
aangekondigde 'Nieuwe Wereld Orde' te redden. De grootste
bedreiging voor de NWO komt volgens de raad niet van landen
zoals China, maar van onafhankelijk handelende burgers zoals
Edward Snowden en Bradley Manning, die het publiek op de hoogte stelden van door de globalistische elite
geheim gehouden informatie.
De Atlantische Raad wordt geleid door generaal Brent Scowcroft, onder de presidenten Gerald Ford en
George H.W. Bush de Nationale Veiligheid Adviseur. Hij heeft ook president Obama geadviseerd.
Onafhankelijke 'spelers' grotere bedreiging dan China
In het artikel 'War on Terror is not the Only Threat' stelt Harlan Ullman dat het geostrategische systeem op
de wereld 'tektonische veranderingen' ondergaat. Niet de opkomende supermacht China is het grootste
probleem, maar de niet aan staten verbonden 'spelers' zoals Edward Snowden, Bradley Manning en
anonieme computerhackers. Zij zouden zelfs 'de grootste bedreiging vormen voor het 365 jaar oude
Westfaalse systeem,' omdat zij mensen aanmoedigen zich los te maken van de controle van de staat en
zoveel mogelijk zelfstandig te worden.
'Slechts weinigen hebben dit opgemerkt, en nog minder hebben hierop geanticipeerd,' aldus Ullman, die
klaagde dat de 'informatierevolutie en ogenblikkelijke wereldwijde communicatie' de totstandkoming van de
'Nieuwe Wereld Orde' zoals die door president Bush sr. in 1990 werd aangekondigd, tegenwerken.
Tegenstanders NWO moeten worden 'geëlimineerd'
'Zonder een buitengewone crisis kan er waarschijnlijk maar weinig worden gedaan om de schade die wordt
veroorzaakt door falend bestuur om te keren of te beperken,' vervolgde Ullman. Feitelijk impliceerde hij
daarmee dat er een nieuw, nog veel massaler '9/11' nodig is om de overheden alsnog in staat te stellen de
absolute macht te grijpen, en de 'gevaren die de nieuwe, niet aan staten verbonden spelers vormen, in de
hand te houden, te verminderen en te elimineren.'
De huidige voorzitter van de Killowen Group, een adviserend orgaan van (Westerse) regeringsleiders,
concludeert dan ook dat individuen die zich onafhankelijk van de staat opstellen, moeten worden
uitgeschakeld om de Nieuwe Wereld Orde te redden. De Atlantische Raad ziet deze NWO als een
wereldwijde technocratie die wordt geleid door de almaar verdergaande samensmelting van overheden en
grote concerns, en het stapsgewijs vernietigen van alle individualiteit en onafhankelijkheid, ten gunste van
een groot collectief, uitmondend in een transhumanistische 'singulariteit'.
Brzezinski: wereldregering in gevaar door politiek ontwaken
Bilderberger Zbigniew Brzezinkski, medeoprichter van de Trilaterale Commissie en al decennia één van de
topfiguren van de NWO-elite, hield in 2010 de Council on Foreign Relations voor dat het 'wereldwijde
politieke ontwaken' in combinatie met de toenemende onderlinge strijd binnen de elite, een bedreiging
vormen voor het grote einddoel: de oprichting van een (VN-)wereldregering.
Brzezinski was de grote man achter de president Carter en Obama, en is tevens de belangrijkste instigator
van de huidige Amerikaanse toenadering tot Iran, en daaraan gekoppeld het stapsgewijs afbouwen en
uiteindelijk geheel opheffen van het traditionele bondgenootschap met Israël.
Ullmans roep om een 'buitengewone crisis' doet tevens denken aan het 'Project for a New American Century'
uit 1997, dat stelde dat er een nieuw Pearl Harbour nodig was om de Amerikaanse militaire hegemonie te
handhaven en uit te breiden. Vier jaar later vonden de aanslagen op 9/11 plaats.
Elite begint grip te verliezen
Daarnaast is zijn oproep een duidelijk signaal dat de wereldelite beseft dat de verwezenlijking van hun
globalistische doelen langzaam maar zeker door hun vingers begint te glippen. Het toenemende verzet van
de Europeanen tegen de NWO-fascisten in Brussel is in dit opzicht een bemoediging voor iedereen die vindt
dat individualiteit, zelfbeschikkingsrecht en democratie niet moeten worden opgeofferd voor een geforceerd
samengevoegde, grenzenloze wereldgemeenschap, die bevolkt wordt door dan volkomen krachteloos, arm
en monddood gemaakte slaven.
Xander - (1) Infowars
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Suriname getroffen door zeer zeldzame hagelbui
© Thinkstock.
In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo heeft het gisteravond
(lokale tijd) enkele minuten gehageld. Voor de bewoners van
het tropische land was dit een ongekend bijzondere ervaring,
blijkt uit verschillende reacties. De meeste meldingen komen uit
het zuidwestelijk deel van de stad. Direct na de hagel barstte
een zware regenbui los.
Hoewel het natuurverschijnsel zeer uitzonderlijk is voor
Suriname, wist de 49-jarige Tanya Wijngaarde onmiddellijk dat het hagel was. ‘Ik zei direct: het hagelt.
Omdat ik uit Nederland kom herken ik dat geluid goed. Toch kon ik het eerst niet geloven, tot ik de hagel ook
echt naar beneden zag komen’, vertelt Wijngaarde, die nog nageniet van het bijzondere moment.
Mensen die in de auto zaten tijdens de bui dachten dat ze met steentjes werden bekogeld. Volgens veel
meldingen waren de hagelstenen zo groot als knikkers. De lokale krant Dagblad Suriname maakte in
september ook melding van een hagelbui. De geraadpleegde meteoroloog sloot toen niet uit dat het
inderdaad om hagel zou gaan, hoewel het theoretisch onmogelijk is.
http://www.ad.nl/ad/nl/9124/Het-weer/article/detail/3578935/2014/01/17/Suriname-getroffen-door-zeerzeldzame-hagelbui.dhtml

Front National en Lega Nord bundelen krachten tegen de EU
Verbond van rechtse Europese pro-democratische partijen in de maak
Matto Salvini (Lega Nord, links) en Marine Le Pen (Front
National, rechts) startten samen de campagen 'NO EURO' op.
Het Franse Front National en het Italiaanse Lega Nord willen bij
de komende Europese verkiezingen gezamenlijk campagne
voeren tegen de euro en de EU. Tevens hopen ze een verbond
van rechtse partijen in het EU-parlement op te kunnen richten.
Hiertoe zouden ook de Oostenrijkse FPÖ en de Nederlandse
PVV kunnen behoren. Zowel het Front National, de FPÖ als de
PVV zouden volgens de meeste peilingen de grootste partij in
hun land worden.
Campagne 'No Euro'
De eurokritische beweging die de democratie en het zelfbeschikkingsrecht van de volken in Europa in tact
wil houden, begint op stoom te raken. 'De samenwerking zal in het kader van het kartel eurosceptische
partijen, die strijden tegen de Europese munt, plaatshebben,' verklaarde Lega Nord leider Matto Salvini, die
afgelopen week een ontmoeting had met Marine Le Pen van het Front National.
'Met Le Pen hebben wij over plannen en gemeenschappelijke initiatieven in Italië en Frankrijk gesproken. We
plannen onder andere een campagne met het thema 'No Euro'. Ook zullen wij niet als de andere partijen een
kandidaat voor het presidentschap van de EU-Commissie presenteren, omdat wij dat als een
antidemocratisch instituut beschouwen. Het enige (Europese) instituut dat wij democratisch achten, is het
EU-Parlement.' (1)
Ondanks grote verschillen samenwerking met PVV
Marine Le Pen had eerder een ontmoeting met PVV-leider Geert Wilders. Beide partijen besloten om op het
vlak van hun verzet tegen de Europese Superstaat te gaan samenwerken. Op andere gebieden zijn er (te)
grote verschillen; zo werd Le Pens vader, de voormalige leider van het Front National, regelmatig betrapt op
antisemitische uitspraken. In Nederland is de PVV nu juist de partij die het meeste opkomt voor de belangen
van de Joodse staat Israël.
Farages partij sluit zich niet aan om strijd tegen islam
De Britse Independence Party van de bekende Europese parlementariër Nigel Farage weigert zich
vooralsnog aan te sluiten bij het rechtse verbond. Farage ziet namelijk niets in de strijd tegen de oprukkende
islam in Europa, een aspect waar de collegapartijen op het Europese vasteland zich wel grote zorgen om
maken.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Huismiddeltjes van oma
Graag zou ik deze keer VOEDING ALS MEDICIJN willen nemen als onderwerp voor een nieuwe BLOG .
HUISMIDDELTJES VAN OMA.
Ik was gisteren bij de DA drogist , naast de DE JUMBO, hier in de buurt. Er er stond een snotverkouden
mevrouw naast mij. “….Tja,..’t is de tijd van het jaar, he..? ” snifte ze naar de verkoopster. En vervolgens
kocht ze alles wat los en vast zat aan anti-griep spul, anti-hoest rommel, en weet ik veel. En aspirine. Ik heb
haar gevraagd of ze dacht dat al die rommel haar zou helpen.. “.. ja natuurlijk, …..” was haar antwoord ..”..
anders koop ik het toch niet ! ….”…
Nee, ja, nou … dat is nou een waarheid als een koe. Daar zit wat in. Ik schoot in de lach. En heb haar gelijk
gegeven. En een kaartje van mijn BLOG.
KEUKENSPECERIJEN EN HUISAPOTHEEK ALS GENEESMIDDEL.
In India gaan de mensen niet direct naar de drogist , als ze zich niet goed voelen. Maar lopen de keuken in.
En hebben ook kennis van de dingen die ze moeten doen om een aanval van bijvoorbeeld brandend
maagzuur te stoppen. ( Een thee, gezet van rozenblaadjes en zoethout is snel en goed werkend) . Als je
namelijk maagzuurremmers gaat gebruiken, komt het eten half verteerd in je darmen. Daar kan het eigenlijk
vrij snel ontstekingen veroorzaken. Kun je beter niet hebben ! Dr. Kris Verburgh heeft hieraan een heel
hoofdstuk gewijd.
Of een flinke hoest te verhelpen. Wij zijn deze kennis kwijt. Heel langzaam komt er wat van terug.
SPECERIJEN ALS GENEESMIDDEL.
Nog meer goed werkende keukenspecerijen, zijn bijvoorbeeld KRUIDNAGEL, KURKUMA en KUMMEL en
KOMIJN . Vaste onderdelen van een goede huisapotheek.
Je ziet bijvoorbeeld echt op life-style gerichte gezondheids trends, die deze kennis als “hot” brengen. Maar
het is niks anders dan de kennis die Oma had. Neem bijvoorbeeld gemberthee. Een probaat huismiddel . Ik
zet ‘s avond de thermoskan klaar, gooi deze vol met kokend water en een ( in kleine stukjes gesneden)
duimpje gember. Laat maar een nacht staan. De volgende ochtend heb je voor je gezondheid op de lange
termijn een gouden drank ! Lees maar:
GEMBERTHEE.
Gemberthee is een perfect hulpmiddel tegen een verhoogd cholesterol gehalte. Het helpt uitstekend tegen
thrombose, tegen asthma en arthritis. In alle AYURVEDISCHE boeken is gemberthee “hot”. Al vele
duizenden jaren een simpele remedie. Heden ten dage slikt men nogal wat heftig spul aan medicatie tegen
deze ziekten.
Je hebt twee soorten gember, de verse en de gedroogde. De verse gember is scherper van smaak, en werkt
daarom ook sterker reinigend en afbouwend. De gedroogde gember is veel milder, en wat zoeter. Werkt ook
wat langzamer.
KRUIDNAGELTHEE.
Het allerbeste huismiddel tegen verkoudheid en hoofdpijn ligt niet in het schap van de drogist maar maak je
zelf. Zet maar een kop kruidnagelthee. Gebruik 3 a 4 kruidnageltjes per kop. En tegen keelpijn is er eigenlijk
maar EEN goed werkend middel, kurkuma-thee. Hiermee ben je binnen de kortste keren je keelpijn kwijt,
een paar KEELPIJN EN YOGA OEFENINGEN erbij en op een lichaamsvriendelijke manier ben je er zo weer
bovenop. Zonder een lading conserveringsmiddelen en kleurstoffen . En het is bovendien goed voor de
portemonnee.
KOMIJNTHEE.
Tegen winderigheid en een opgeblazen gevoel is komijnthee prima als huismiddel. Ook goed werkend bij
opvliegers. Het is een goede bron van ijzer, calcium en mangaan.
KANEELTHEE.
Kaneel is een slijmoplossend middel. Kan zowel bij vastzittende hoest, als bij andere vastzittende slijm
problemen gebruikt worden. Thee is lekker, maar over een versgeraspte appel smaakt het ook nog erg goed
! Verder zou ik iedereen van “mijn” leeftijd aanraden om elke dag een appel te eten. Wij, boven de vijftig, zijn
vaak opgegroeid in oudere huizen met een loden waterleiding.
Lood zet zich vast in de darmen. Om dit er uit te krijgen, en grote problemen later te voorkomen kun je het
best elke dag gewoon een appel eten. Er zit een stof in appels, die lood losmaken en afvoeren..
Sommige mensen zijn wat allergisch voor appels, ze krijgen er diarrhee van. Ik ook, maar dat is niet erg,
beter als een darmprobleem.
SPECERIJEN ALS GENEESMIDDEL : RECEPTEN.
VERKOUDHEID EN NEUSVERKOUDEN
* Neem 1 eetlepel verse gember en 3 a 4 kruidnagels, zet er thee van. Langzaam opdrinken. Twee a drie
keer daags.
Als alternatief helpt ook goed : * 1/2 theelepel zoethout en 1 eetlepel verse gember, zet er thee van en
langzaam opdrinken Twee a drie keer daags.
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KEELONTSTEKING, HUIDPROBLEMEN EN DARMPROBLEMEN:
* Neem een 1/2 theelepel kurkuma, kook het in wat water ( bekertje) , en laat het afkoelen. Daarna
opdrinken. Eventueel met wat honing erdoor.
http://www.youtube.com/watch?v=Bwtxx9fFqHw
Samen met de kurkuma met honing gaat het snel over.
* Bij huidproblemen neem je hetzelfde recept, alleen smeer je het op de aangedane plek op je huid. Ook met
de honing erdoor.
SPIJSVERTERINGSPROBLEMEN EN WINDERIGHEID, OPGEBLAZEN GEVOEL.
* Neem een 1/4 thee lepel anijszaad en 1/4 theelepel ajowan. (De zaden van deze plant werden reeds in de
oudheid gebruikt als een antiseptisch middel. De zaden worden gebruikt als specerij, ze smaken en ruiken
naar tijm maar zijn iets scherper en bitterder.) Zet er thee van en langzaam opdrinken, het liefst VOOR de
maaltijd.
LUSTELOOSHEID EN GEEN ZIN IN ETEN.
* Neem 1 schijfje gemberwortel en een theelepel LAOS poeder. ( dit krijg je onder het merk “conimex” ,=
galangawortel). En neem een halve liter water. Alles samen koken laten, gedurende 15 minuten. Laten
afkoelen en 20 minuten voor het eten deze thee opdrinken. het eten zal je goed smaken.
OPGEBLAZEN GEVOEL EN BRANDEND MAAGZUUR:
Neem 1 theelepel vers geraspte gember, met 1 theelepel komijnzaadjes en een mespuntje hing (oftewel
asafoetida, dit is erg vies ruikend, IK doe het er niet in !! blêêâhh.. hoe goed het ook mag zijn ! :( ). Dan laat
je de thee tot de helft toe inkoken. Drink het in kleine slokjes op. SUPERGOEDWERKEND ! ( ook zonder dat
vieze stinkspul)
DIARREE OFTEWEL BUIKLOOP.
Daar hoef je echt geen tabletten voor te kopen. Neem gewoon wat gekookte rijst, doe er frisse yoghurt door
en ook wat vers geraspte nootmuskaat. Rustig opeten. Je diarree is snel over.
BRANDENDE OGEN.
Ga even naar de Turkse Toko, haal een flesje rozenwater en doe een wattenschijfje met rozenwater op je
ogen. Ga een poosje met die schijfjes op de ogen op de bank liggen.
Trouwens, theezakjes van zwarte thee geven je ook een paar helderwitte stralende ogen. Maar dan moeten
ze wel eerst gebruikt zijn. Even in warm water. Of zet er eerst een kop thee van. Laten afkoelen, of in lauw
water doen.. Even beetje uitknijpen. Maar de thee moet nog wel iets nat en druppelig zijn.. Een kwartiertje
deze lauw/koude theezakjes op je gesloten ogen is genoeg….. even spoelen en je ogen zijn mooi en helder !
Een heel oud recept, zeer goed voor je oogreiniging. Het bittere in de thee doet wonderen ..
Geschreven door Tieneke Scholtens
Bron: http://tienekescholtens.wordpress.com

Smeltende ijsberg
Het lijkt het topje van de ijsberg.. Bijna 16.000 mensen die op dit moment de petitie hebben getekend,
waarin Edith Schippers wordt opgeroepen af te treden als minister van VWS. En nog steeds komen er 20 tot
30 mensen per uur bij, die deze petitie tekenen. En die dat niet doen om partij-politieke redenen.. En het lijkt
erop dat de diepe verontwaardiging van vele Nederlanders, over de – op zijn zachts gezegdongenuanceerde uitspraken van deze mevrouw de minister, veel mensen voor het eerst ertoe heeft doen
besluiten een dergelijke petitie te tekenen..
Een aantal uitspraken van Schippers over de complementaire zorg in Nederland, nog steevast betiteld als
‘alternatief’, zijn wat de ondertekenaars van de petitie betreft, in één woord schandalig te noemen :
* De strijd tegen kwakzalverij wordt in Nederland serieus genomen. De vereniging tegen de kwakzalverij is
de grootste ter wereld. Misschien omdat Nederlanders bekend staan als ‘nuchtere mensen’, die niet
makkelijk achter wonderdokters en gebedsgenezers aanlopen. Die niets moeten hebben van meester
Kackadoris.
* Evidence based’, dat zou m.i. de basis moeten zijn. Niet alleen voor medici, maar ook voor apothekers. Het
valt me op dat nagenoeg ELKE apotheek in Nederland zoveel homeopathische producten in de schappen
heeft staan.
* Ik stoor me eraan, dat je bij het afsluiten van een aanvullende ziektekostenverzekering, vaak niet eens kán
kiezen voor een pakket zónder vergoeding van alternatieve geneeswijzen.
* Het is aan ons allemaal om de aantrekkelijkheid van alternatieve geneeswijzen te relativeren, met de
kracht van argumenten.
* Ik wens de vereniging veel succes bij haar strijd tegen zinloze behandelingen en nutteloze middeltjes. Het
is goed dat een organisatie als de uwe ons scherp houdt over de stand van de wetenschap en de praktijk
van de alternatieve zorgverlening in ons land, die de grenzen van het onschuldige overschrijdt.
Bron : http://www.wanttoknow.nl/nieuws/bijna-16-000-handtekeningen-schippers-aftreden/
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Ons DNA verandert: krijgen we toegang tot 12 strengen?
vrijdag, 17 januari 2014
In 2011 werd bekend dat in het Britse Warwickshire een kleuter
woont met extra DNA. Alfie Clamp heeft een extra streng DNA
aan zijn zevende chromosoom.
De ontdekking werd gedaan na een reeks onderzoeken toen het
kind 6 weken oud was. Er bestaat nog geen naam voor de
aandoening.
Als gevolg van zijn aandoening lijdt Alfie aan aanvallen die
worden veroorzaakt door hoge temperaturen en ook heeft hij
stofwisselingsproblemen. Hij kon pas na 3 maanden zien en werd
geopereerd om zijn verteringsproblemen te verhelpen.
Wokkel
We kennen DNA als de ‘wokkel’, een gedraaide structuur van
twee strengen. Begin vorig jaar werd voor het eerst een verdubbeling van die structuur ontdekt bij menselijke
cellen. Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge schreven erover in Nature Methods.
Het vierstrengs-DNA ziet er meer uit als een vierkant van strengen die onderling verbonden zijn. Eerdere
onderzoeken toonden het vierstrengs-DNA al eens aan in reageerbuisjes, maar tot vorig jaar kon niemand
dit in levende cellen terugvinden.
Diverse artsen, waaronder de Amerikaan dr. Eric Pearl, stellen dat we oorspronkelijk 12 functionerende
DNA-strengen hadden. Uit Russisch onderzoek blijkt dat DNA een soort biocomputer is die het
elektromagnetisch veld projecteert als een hologram. DNA lijkt zoveel meer te zijn dan een drager van
erfelijke informatie.
Junk-DNA
Ongeveer 95 procent van het menselijk genoom wordt beschouwd als ‘junk-DNA’, de naam voor stukken
DNA die geen bekende functie hebben. In 2012 werd echter duidelijk dat het meeste junk-DNA wel degelijk
belangrijke functies heeft en zelfs essentieel is voor een goed functioneren van de processen in de cel.
Er worden constant nieuwe ontdekkingen gedaan. Na de ontdekking van drie- en vierstrengs-DNA bij
mensen, lijkt DNA dat uit 12 strengen bestaat helemaal niet zo vergezocht. Wellicht is een groot deel van
ons DNA uitgeschakeld en moet het nog worden geactiveerd?
Bron: Humansarefree.com
http://www.niburu.nl/mens-en-dier/5677-ons-dna-verandert-krijgen-we-toegang-tot-12-strengen

Prins Bernhard en de affaire De Roy van Zuydewijn
16 januari, 2014 | Auteur: mr. drs. Bou
Op 3 december 2013 kopte het NRC: Prins Bernhard liet onderzoek doen naar Edwin de Roy van
Zuydewijn. Daartoe had Benno natuurlijk volstrekt niet het recht, maar Benno en recht zijn twee
verschillende zaken! Deze “affaire” (zeg maar: dit schandaal!) begon eind 2000. In 2003 beklaagde De Roy
van Zuydewijn zich openlijk over het feit dat hij en zijn vrouw werden achtervolgd door de geheime dienst
van het Koninklijk Huis (DKDB). Dit feit werd van alle kanten ontkend, er was niets aan de hand en De Roy
van Zuydewijn was een fantast. Zo begon de karaktermoord op de man die was getrouwd met prinses
Margarita, een kleindochter van Benno. Alle media deden daaraan mee, Edwin de Roy van Zuydewijn lag
voortdurend onder vuur. Zijn zakelijke carrière werd onmogelijk gemaakt en zijn huwelijk eindigde in 2006 in
een scheiding.
Prins Bernhard kon als “te beveiligen persoon” informatie opvragen over veiligheidsrisico’s die mensen in
zijn omgeving vormden. Welk gevaar er zou kunnen schuilen in De Roy van Zuyewijn, is altijd onduidelijk
gebleven. Maar Benno liet ook de oude moeder en de zusters van Edwin onderzoeken. Deze mensen
hadden volstrekt geen contact met het Koninklijk Huis en vormden daarom zeer zeker geen gevaar. Benno
was op zoek naar stront aan de knikker! Verder vermoedt De Roy van Zuydewijn dat de prins zijn zakelijke
relaties doorkruiste, opdat zijn bedrijf failliet zou gaan. Dat laatste gebeurde inderdaad. Vervolgens werd zijn
leven een lijdensweg van armoede en verguizing.
Hoewel Benno in 2004 is overleden, is deze affaire in 2014 nog altijd niet opgelost. De Roy van Zuydewijn
kreeg tot drie maal toe een proces aan zijn broek wegens flauwe kul, tot twee maal toe eindigde dat in een
sepot met code 01, wat wil zeggen dat hij ten onrechte als verdachte was aangemerkt. De derde strafzaak,
de “Klimop affaire”, gaat over een factuur die De Roy van Zuydewijn valselijk zou hebben opgemaakt, maar
het bewijs is mager en de zaak was al bijna verjaard. De Roy werd veroordeeld tot een taakstraf en van
iedere veroordeelde kan tegenwoordig DNA worden afgenomen! De Roy van Zuydewijn ging van dat vonnis
in beroep, maar het OM wil toch zijn DNA afnemen! Besef wel dat deze gegevens daarna internationaal
worden verspreid, zodat iedere douane voor altijd weet dat je een crimineel bent.
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Begin december 2013 werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting voor het Koninklijk Huis.
Daarbij kwam ook de affaire De Roy van Zuydewijn weer boven. Er werden Kamervragen gesteld door
Groen Links, D66 en de SP, waarop minister president Mark Rutte antwoordde met een brief waaruit bleek
dat prins Bernhard inderdaad de opdracht had gegeven om De Roy van Zuydewijn te volgen. De volgende
dag zei Rutte echter tijdens het debat dat dit geen “opdracht” was geweest, maar slechts een “verzoek”.
Dat deze affaire ook in de media een heet hangijzer begint te worden, blijkt wel uit drie koppen in het NRC,
alle van 4 december 2013 en in chronologische volgorde:
Advocaat De Roy niet tevreden over brief Rutte – De Roy: Rutte liegt
Tweede Kamer akkoord met uitleg Rutte – ‘Bernhard gaf geen opdracht’
Familieleden De Roy hadden belastende informatie over Bernhard
Lees echter ook de volgende artikelen:
Ravage: ‘Beatrix wist af van spionage De Roy’
De Groene komt met een duidelijke uitleg over de verklaring van dhr. Appels van de DKDB: Verklaring
Appels
Het onderzoek naar De Roy van Zuydewijn vond volgens premier Rutte plaats in opdracht van prins
Bernhard. Daarmee komt Beatrix wellicht in een lastig parket terecht.
Dat suggereert de advocaat van De Roy van Zuydewijn, Gabriël Meijers. “Bernhard zal dit niet hebben
gedaan zonder dat zijn dochter daarvan afwist. Dit kan nooit buiten de koningin om gegaan zijn. Zij moet dit
hebben geweten en gedoogd. En dan wordt het heikel”, aldus de raadsman. De brief van Rutte “bevestigt de
stellingen die wij hadden”, zegt Meijers.
Premier Mark Rutte heeft de Tweede Kamer dinsdag laten weten dat prins Bernhard in november 2000 de
Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) heeft gevraagd een onderzoek te doen naar De Roy
van Zuydewijn. De DKDB was bevoegd om onderzoek te verrichten en de prins daarover te informeren,
aldus Rutte in zijn brief waarin hij eerder gestelde vragen van de SP, GL en D66 beantwoordt.
De vragen aan Rutte kwamen naar aanleiding van een publicatie in de Groene Amsterdammer van vorige
week. Het artikel was gebaseerd op delen uit de verklaring van het voormalig hoofd van de DKDB (pdf) over
De Roy van Zuydewijn. De DKDB zou eind 2000 een ‘oriënterend informatie-onderzoek’ hebben uitgevoerd
naar het toekomstig lid van de koninklijke familie. Ook de ouders en zussen van De Roy van Zuydewijn
zouden zijn onderzocht en afgeluisterd.
Kleintje Muurkrant zegt in dit verband: Royalty (35)
woensdag 4 december 2013
Voor lezers van Kleintje Muurkrant gesneden Deventer. Prins Bernhard (rip) heeft anno 2000 de Koninklijke
lijfgarde opdracht gegeven om Edwin de Roy van Zuijdewijn af te leggen. Omdat die toen scharrelde met de
prinses Margarita, de dochter van bomenfluisteraar Irene. Wat was dat voor een gozer? Wat deed ie voor
werk? Zoop ie? Snoof ie? Ging ie naar de wilde wijven? Onderhield ie contacten met de Amsterdamse
afdeling narigheid? Had ie in zijn familie vol beffen misschien iets opgeduikeld over het kwalijke verleden van
de verzetsheld zelve? Volgens het vage epistel dat damesfietscoureur Rutte gisteren bij de Kamer inleverde
zouden de lijfgardisten van de prins niks gevaarlijks bij De Roy hebben aangetroffen. Of dat ook gold voor de
irreguliere “mannetjes” over wie Bernilo kon beschikken vermeldt voornoemd epistel niet. Maar daar ging
Rutte ook niet over.
Wie toevallig hier bij ons komt binnenvallen en wel eens wil weten waar de vriend van Jort Bretels het over
heeft kan in deze serie zijn hart ophalen. En wie niet wil wachten op de volgende eeuw om erachter te
komen of Bennilo misschien ook bi-sexuele avonturen heeft beleefd raden wij aan om in de bieb Wim
Klinkenberg’s ongeautoriseerde politieke biografie van Bilderberg’s aartsvader op te vragen. Mocht u
toevallig nog werk hebben en een hok met koters verwijzen wij u in alle bescheidenheid naar onze serie “Het
schaduwcommando van de Prins”. Is ook heel spannend en geeft leuke doorkijkjes in het het verleden van
Bond. Bernhard Bond. Stay tuned.
Over Het Schaduwcommando van de Prins hebben we het al gehad. Wie deze serie op Kleintje Muurkrant
nog niet gelezen heeft, begrijpt nog niet echt hoe de Oranje hazen lopen. Maar ook de serie Royalty op
Kleintje Muurkrant is het lezen waard! Naar aanleiding van deze affaire (zeg maar: dit schandaal!) in de
Tweede Kamer, maakte EenVandaag op 4 december 2013 de volgende reportage:
Het gelijk van de Roy van Zuydewijn
In de nacht van 13 op 14 januari 2014 sprak Edwin de Roy van Zuydewijn met het radio-programma Echte
Jannen. Dat gesprek is heel verhelderend, want De Roy van Zuydewijn begrijpt inmiddels maar al te goed
hoe de Oranje hazen lopen. Het wordt de hoogste tijd dat deze royale profiteurs en intriganten het hazenpad
kiezen!
Radio 1 : Edwin De Roy Van Zuydewijn duurt 18 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Tot slot nog even een hamvraag voor de rondvraag:
Is De Roy van Zuydewijn de nieuwe Willem Oltmans?
http://www.boublog.nl/2014/01/16/prins-bernhard-en-de-affaire-de-roy-van-zuydewijn/
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Gezaghebbende MIT klimaatprofessor hekelt klimaathysterie politiek
'Extreem weer heeft niets te maken met global warming' - 'Politici misbruiken global warming voor
belastingen, controle en vriendjeskapitalisme'
We voorspelden het al: het Witte Huis wijt de recordkou in de
VS vorig jaar aan... global warming.
Een wereldwijd gezaghebbende expert op het gebied van
klimaatverandering, MIT professor Richard Lindzen, heeft voor
de nodige verbazing gezorgd door forse kritiek te uiten op de
'klimaathysterie' en zelfs het 'catastrofisme' van de politiek en
de milieubeweging, die volgens hem zwaar misbruik maken
van de angst voor 'global warming' door onterecht iedere
extreme weersomstandigheid toe te schrijven aan menselijke
activiteiten (met name CO2 uitstoot), met als doel de Westerse bevolking zwaar te belasten en daardoor
steeds strakker te controleren. 'De veranderingen (in het weer) door global warming zijn te gering om van
invloed te kunnen zijn,' aldus Lindzen tegen WBZ-TV. '(Het extreme weer) heeft niets te maken met global
warming, maar met de plek waar we wonen.'
Politici en milieubeweging verzonnen klimaatramp
Hoewel Lindzen jarenlang achter de theorie van door mensen veroorzaakte opwarming van de aarde is
blijven staan, gaf hij toe dat de klimaatretoriek van politici en de milieubeweging niets anders dan zwaar
overtrokken 'catastrofisme' is. 'Zelfs velen die achter het slaan van global- warmingalarm staan, laten dit
catastrofisme los,' vervolgde hij. 'Het zijn de politici en de groene beweging die graag een ramp
afschilderen.' Nog verrassender was dat Lindzen ook inging op de redenen van dit alarmisme. 'Global
warming, klimaatverandering en al deze zaken zijn voor politici gewoon een droom die uitkomt. De
mogelijkheden voor belastingen, bepaald beleid, controle en vriendjeskapitalisme zijn gewoonweg immens.
Je kunt hun ogen zien uitpuilen.'
In heel de VS nog nooit zó koud
Door het snel groter wordende aantal foutieve voorspellingen over de opwarming van de Aarde begint het
publiek steeds minder waarde te hechten aan het global-warmingsprookje. Van 2007 tot 2009 zaaide
opwarmingsprofeet Al Gore paniek met zijn voorspelling dat al het ijs op de Noordpool in 2013 zou zijn
gesmolten. De realiteit was precies omgekeerd: in 2013 groeide het ijsoppervlak met vele tientallen
procenten, en was het in heel de Verenigde Staten nog nooit zó koud.
Geen snellere stijging zeespiegel, minder orkanen
Gore waarschuwde ook jarenlang voor een forse toename van het aantal orkanen. Klimaatwetenschappers
konden dan ook niet verklaren waarom het aantal orkanen daarna juist afnam. In 2013 was het zelfs voor het
eerst in 11 jaar tijd dat er in augustus geen orkaan in de Atlantische Oceaan ontstond (2).
In 1992 schreef Gore in zijn propagandawerk 'Earth in the Balance' dat de Amerikaanse staat Florida binnen
enkele tientallen jaren zou zijn ondergelopen. Uit recente metingen van het zeewaterniveau blijkt echter dat
Gore er niet verder naast had kunnen zitten. Ook het IPCC (Klimaatpanel) van de VN had de stijging van het
zeewaterniveau veel te hoog ingeschat. Die bleek juist lager dan de gemiddelde stijging in de afgelopen
10.000 jaar (3).
Witte Huis: Poolkou gevolg van opwarming :-)))
Niettemin blijven de verstokte gelovigen van de klimaatkerk vasthouden aan hun totaal ontkrachte
CO2/opwarmingstheorie. John Holdren, de radicaal-linkse wetenschappelijke adviseur van het Witte Huis
wiens in 1977 gedane voorspellingen eveneens totale onzin zijn gebleken, beweerde dan ook dat de recente
extreme kou ('polar vortex') in de VS inderdaad het gevolg was van... global warming. In 1974 schreven
wetenschappers in Time Magazine juist dat zo'n 'polar vortex' juist een signaal is van global cooling.
Klimaat'wetenschappers' tegen klimaatrealisten
Klimaat'wetenschappers', die hun enorme subsidies in gevaar zien komen door de ijskoude realiteit,
proberen daarom al enige tijd de klimaatrealisten monddood te maken door 'global warming ontkenners'
gelijk te stellen met racisten en mensen die mentaal ziek zijn, en daarom een 'behandeling' nodig hebben.
Wrang genoeg worden de gevolgen voor het klimaat van de Fukushima kernramp in Japan compleet
genegeerd door Gore en de zijnen. En dat is verklaarbaar: hier kunnen ze immers niets aan verdienen.
Xander - (1) Infowars, (2) Bloomberg, (3) American Thinker

Bijen in Australië worden gevolg d.m.v. aangebrachte RfiD-chip
Het wordt steeds gekker !
http://pineut.wordpress.com/2014/01/18/bijen-in-australie-wordengevolg-d-m-v-aangebrachte-rfid-chip/
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De Nieuwe “Orde” komt eraan!
JAN ROTMANSOnze nieuwe columnist Jan Rotmans voorspelt dat 2014 geen jubeljaar, maar een kanteljaar
wordt. Met veel sociale onrust, chaos en turbulentie. Het is een noodzakelijke transitie.
Het jaar 2014 wordt een kanteljaar. Steeds meer mensen in steeds meer geledingen van de samenleving
realiseren zich dat de samenleving aan het kantelen is en doen daar ook actief aan mee. De samenleving
kantelt van een centraal geleide, top-down gestuurde naar een decentrale, bottom-up samenleving. Oude
verticale instituties lopen op hun laatste benen (zoals vakbonden, politieke partijen, omroepen, natuur &
milieuorganisaties), terwijl nieuwe, horizontale verbanden (gemeenschappen, coöperaties, sociale en fysieke
netwerken) voortdurend aan belang winnen. WE VERKEREN IN EEN OVERGANGSFASE, GEPAARD MET
CHAOS, TURBULENTIE EN ONZEKERHEID
Op weg naar samenleving 3.0 verkeren we nu in een overgangsfase, die gepaard gaat met chaos,
turbulentie en onzekerheid. Veel organisaties hebben belang bij het in stand houden van de bestaande orde,
maar dat is slechts uitstel van executie. Een ongrijpbare vernieuwende dynamiek van onderop vormt
langzaam maar onmiskenbaar een nieuwe macht.
Kantelfase
De kantelfase waarin we nu zitten is lastig maar boeiend: de oude silo’s worden afgebroken en dat gaat
gepaard met veel onrust: massale ontslagen in de thuiszorg, welzijnsorganisaties verdwijnen, bouwbedrijven
saneren op grote schaal, energiebedrijven vallen om en financiële instellingen reorganiseren radicaal.
Maatschappelijke stelsels als zorg, welzijn, onderwijs, energie, bouw en de financiële sector gaan op de
schop en moeten worden vernieuwd. Gemeenschappelijke deler in al deze domeinen is dat de mens niet
meer centraal staat, maar in dienst van de structuren. Hervorming van deze stelsels houdt in dat de mens
weer centraal komt te staan en de structuren in dienst van de mens. Dat kost tijd en geduld. Zo wordt het
zorgstelsel (zeker de care) langzaam maar zeker omgevormd tot een stelsel dat mensgericht is, een beroep
doet op de eigen kracht en de eigen omgeving met samenredzaamheid als uitgangspunt. In zorg 3.0 staan
menselijke waarden als aandacht, vertrouwen, ruimte, diversiteit en kwaliteit voorop.
Worsteling politiek
De politiek worstelt met deze kantelperiode. Zij is ook bezig met hervormingen, van de arbeidsmarkt,
woningmarkt, zorg en onderwijs. Dit zijn echter vooral aanpassingen van de bestaande systemen en geen
radicale systeemvernieuwingen. Binnen de bestaande kaders wordt gezocht naar verbeteringen, maar wel
met dezelfde spelers en nagenoeg dezelfde spelregels binnen dezelfde verhoudingen. Van een werkelijke
machtswisseling is geen sprake. Zo is in de zorg sprake van een decentralisatie van taken, bevoegdheden
en financiën, maar de crux is de noodzakelijke cultuuromslag en structuurverandering.
Het misverstand is derhalve dat de politiek binnen de kaders van de traditionele samenleving (2.0) bezig is
met hervormingen (systeemaanpassingen), terwijl een steeds krachtiger onderstroom bezig is met het
vormgeven van een heel nieuw type samenleving (3.0).
DE BESTAANDE ORDE ZAL ZICH MET HAND EN TAND VERDEDIGEN TEGEN DE OPKOMENDE ORDE
Dit zal in 2014 steeds meer maatschappelijke onrust teweegbrengen. De transitiehistorie leert dat de
bestaande orde zich met hand en tand zal verdedigen tegen de opkomende orde. Er is per slot veel geld en
macht te verdedigen. Alleen al met fossiele energie verdient de Nederlandse staat zo’n 15 miljard per jaar.
Pogingen om zelf schone energie op te wekken en/of te leveren door lokale initiatieven worden dan ook
stelselmatig gedwarsboomd. Voorbeeld is de befaamde postcoderoosregeling, waar honderden lokale
energie initiatieven eerder last dan gemak van hebbe
De Nieuwe orde komt eraan!
Ander treffend voorbeeld was een recent voorstel van de secretaris-generaal van het ministerie van
Economische Zaken, Maarten Camps, om ZZP-ers te verplichten tot collectieve arbeidsregelingen. Dit zijn
allemaal uitingen van pogingen om de nieuwe orde een halt toe te roepen. Het zal niet baten, het zal hooguit
het verandertempo afremmen. In 2014 zullen de spanningen toenemen tussen de ‘aanpassers’ en de
‘vernieuwers’. En hoe groter de spanningen hoe meer onrust er zal ontstaan en hoe verder we in de
kantelfase geraken. 20 PROCENT VAN DE BEVOLKING IS NODIG OM HET SYSTEEM DEFINITIEF EN
ONOMKEERBAAR TE KANTELEN
Van transities uit het verleden weten we dat een kritische massa van ca. 20 procent van de bevolking nodig
is om het systeem definitief en onomkeerbaar te laten kantelen. Dat betekent voor Nederland dat zo’n 2.5
miljoen volwassenen mee moeten kantelen om het omslagpunt te bereiken. Uitgaande van zo’n 250.000
mensen die nu al actief betrokken zijn bij de nieuwe maatschappelijke orde, betekent dat pakweg een
vertienvoudiging van het aantal Nederlanders dat betrokken is bij de kanteling. Een mooie opgave voor de
komende jaren!
Jan Rotmans is professor in transities en transitiemanagement aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en
oprichter van het onderzoeksinstituut DRIFT: Dutch Research Institute For Transitions.
Bekijk hieronder de uitzending die VPRO Tegenlicht in de lente van 2013 met Jan Rotmans maakte over de
transitie van de Nederlandse economie. Lees en kijk verder op:
http://www.ftm.nl/column/kanteljaar-2014-aanpassers-versus-vernieuwers/

Nieuwsbrief 193 – 31 januari 2014 – pag. 23

Satans bijeenkomst
By Henk (beheerder) | bron: Wees Waakzaam | 19 January 2014 |
Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen. In zijn
opening zei hij: We kunnen de christenen er niet van weerhouden
om naar de kerk te gaan. We kunnen ze er niet van weerhouden in
hun Bijbel te lezen. We kunnen ze zelfs niet weerhouden om een
intieme relatie met hun Verlosser te hebben. Zodra ze Jezus
aannemen, is onze macht over hen verbroken. Dus laat ze naar de
kerk gaan, laat ze hun maaltijden hebben. Maar zorg er voor dat ze
geen tijd hebben. Geen tijd om een relatie op te bouwen met Jezus. Dit is wat ik wil dat jullie doen, zei de
duivel. Leid ze af van hun pogingen om hun Verlosser te bereiken, en blijf dat volhouden.
Hoe moeten we dat doen ?, vroegen zijn demonen.
Houd ze bezig met het nutteloze van het leven, en verzin verschillende dingen om hun gedachtes ervoor te
sluiten, antwoordde hij. Verleid ze om maar te blijven kopen en te lenen. Overtuig de vrouwen ervan om ook
veel uren te gaan werken. En de mannen om 6 of 7 dagen per week te werken; 10-12 uur per dag. Zodat
hun leven leeg blijft.
Laat ze geen tijd over hebben om met hun kinderen door te brengen. Zodat hun familie uit elkaar valt en ze
in hun huizen geen rust kunnen vinden van het dagelijkse werk. Stimuleer hun gedachten te veel, zodat ze
die stille stem niet zullen horen. Lok ze om naar de radio, cassette of CD te luisteren naar niet-christelijke
muziek, terwijl ze onderweg zijn of gewoon thuis. Laat ze thuis en op het werk ook naar de TV en computers
kijken naar alles wat de wereld biedt. Dit zal hun gedachten vertroebelen en verwarring stichten, zodat ze
breken met de eensgezindheid met Christus.
Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels waar ze koffie drinken. Overstelp hun gedachten 24 uur lang
met het nieuws. Val binnen op de momenten dat ze langs de reclame-nieuwsborden rijden. Laat hun
mailboxen volstromen met mailtjes, bestel catalogi of andere nieuwsbrieven of bestelformulieren om nieuwe,
gratis producten en diensten te kopen die hen valse hoop geven.
Laat mooie modellen zien op tijdschriften en op de TV zodat de mannen zullen geloven, dat schoonheid van
buiten belangrijker is. Dat ze daardoor ontevreden worden over hun vrouw, zodat ze alle 2 moe zullen zijn
om elkaar lief te hebben. Geef vrouwen hoofdpijn, zodat ze hun mannen niet de liefde kunnen geven die ze
nodig hebben. De mannen zullen dan andere vormen van liefde gaan zoeken.
Hun families zullen dan snel uit elkaar vallen!
Geef ze de kerstman, zodat ze hun kinderen niet meer zullen leren over de werkelijke betekenis van kerst.
Geef ze een paashaas, zodat ze niet meer zullen praten over de opstanding van Jezus, en dat Hij de dood
heeft overwonnen. Zelfs als ze tijd voor ontspanning hebben laat ze dan buitensporig zijn, zodat ze uitgeput
thuiskomen. Houd ze druk bezig om ze te weerhouden om van de natuur, Gods schepping, te genieten. Laat
ze daarvoor in de plaats naar pretparken gaan, naar sportevenementen, concerten en bioscopen. Houd ze
bezig!
En als ze zoeken naar spirituele vriendschapsomgang, zorg dan dat er over hen gepraat en geroddeld wordt
zodat hun geweten bezwaard is met al die problemen. Geef ze zoveel goede dingen in het leven dat ze geen
tijd hebben om naar de kracht van Jezus te zoeken. Ze zullen al snel alles op eigen kracht willen doen. Ze
zullen geloven dat ze hun gezondheid en familie aan hun eigen werk te danken hebben.
Het zal werken! Zeker .. het zal werken!
Het is een plan! Demonen proberen overal christenen te overstelpen, zodat ze te weinig tijd hebben voor
hun gezin en voor God. Zodat ze geen tijd hebben om andere mensen over Jezus te vertellen. Ik denk dat
de vraag is, heeft de duivel succes met dit plan? Jij bent de rechter!

Bitcoin: De weg vrijmaken voor een contantloze samenleving.
Complete artikel: realcurrencies.wordpress.com
Na vijf jaren van Bitcoin, kunnen we een oordeel vellen : het is een
mondialistische 'vrije markt' droom, die de weg vrijmaakt voor een contantloze wereldmunt.
Het effect is heel prachtig, daar is weinig twijfel over. De handel is begonnen
in begin 2009 met enkel een paar centen. Eind 2011 was 1 Bitcoin $6 waard
en nu betalen mensen er ongeveer $650 voor. Een tijdje terug bereikte het
$1000, toen Chinese kopers zich in begonnen te kopen. Het werd een grote
hit totdat de Chinese regering de boel beperkte, onder vermelding van
"gebrek aan bescherming van de consument". Bitcoin crashte een paar keer
op de weg omhoog, maar is doorgegaan...
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Werkt de flappentap nog op 8 april? Ga maar rustig slapen
Gepubliceerd: 20 januari 2014 16:25
Foto Jérôme Coppée, Flickr
Nederlandse banken verwachten weinig problemen bij het
updaten van de geldautomaten, nu de ondersteuning voor
Windows XP in april stopt.
Dat blijkt uit een rondgang van Z24. Veel geldautomaten
draaien nog op het inmiddels dertien jaar oude
besturingssysteem Windows XP vanMicrosoft.
De softwarereus stopt op 8 april met de ondersteuning van XP.
Dat betekent dat het geen beveiligingsupdates meer voor dat
besturingssysteem uitbrengt.
Een computer met XP blijft wel werken, maar is kwetsbaarder voor virussen en kwaadaardige software.
Daarom is het noodzakelijk dat de software van geldautomaten — in essentie ook gewoon pc’s — wordt
bijgewerkt. Anders worden ze een makkelijk doelwit voor hackers, die eigen software op de apparaten
kunnen installeren die bijvoorbeeld pincodes van gebruikers doorstuurt.
Rabobank verwacht geen problemen
Rabobank werkt achter de schermen aan een upgradeplan voor de geldautomaten. “Klanten merken daar
niks van”, aldus woordvoerster Margo van Wijgerden.
Het gaat uitsluitend om het updaten van de software, er hoeven geen geldautomaten vervangen te worden.
Om hoeveel apparaten het gaat, wil Van Wijgerden uit het oogpunt van veiligheid niet kwijt.
Rabobank is niet bezorgd als er in april nog automaten zijn die draaien op XP. “Wij gaan er niet vanuit dat
het na april meteen onveilig is”, aldus Van Wijgerden. De klant loopt geen risico, benadrukt ze, omdat de
bank aansprakelijk is voor eventuele problemen.
Upgradeplan ABN en ING
Ook ABN Amro heeft een upgradeplan en verwacht een soepele overgang, zegt woordvoerster Karen de
Vries. De ongeveer 1.700 geldautomaten van de bank krijgen allemaal een upgrade naar Windows 7. “Dat
betekent overigens niet dat ze ook allemaal nog draaiden op XP”, benadrukt De Vries. De bank hoeft geen
geldautomaten te vervangen.
ING werkt de software bij van alle 2.300 geldautomaten die het in Nederland heeft. Volgens woordvoerder
Jeroen Baardemans is de bank door Microsoft ruim van tevoren op de hoogte gesteld en verloopt het
upgradeplan voorspoedig. Hij gaat er niet vanuit dat er in mei nog apparaten een update moeten krijgen.
Windows XP loopt op laatste benen
Het is niet voor het eerst dat banken een grootschalige operatie uit moeten voeren om de software van
geldautomaten bij te werken. Aan het begin van de 21e eeuw trok IBM de ondersteuning in voor het
besturingssysteem OS/2, waar de meeste automaten toen op draaiden. De banken stapten massaal over op
Windows XP.
Nu is het XP dat op z’n laatste benen loopt. Uit onderzoek van Microsoft (pdf) blijkt dat een pc met de
allerveiligste versie van Windows XP (met Service Pack 3 en voorzien van alle updates) nog steeds vijf keer
zo onveilig is als een vergelijkbaar systeem met Windows 7.
Dat betekent dat ook geldautomaten kwetsbaar zijn voor hackers. Zo zijn dieven er recent in geslaagd om
malware op geldautomaten met XP te zetten. Ze sloegen het plastic op de pinautomaat stuk en in de usbaansluiting die toen zichtbaar werd staken ze een usb-stick met een aangepaste versie van Windows.
Daardoor konden ze door een speciale code in te toetsen bij het geld in de automaat.
Minder soepel in de VS
Hoewel de Nederlandse banken geen problemen verwachten met de overgang, lijkt het proces minder
soepel te verlopen in de Verenigde Staten, blijkt uit een rondgang van persbureau Bloomberg. Volgens
NCR, de grootste Amerikaanse leverancier van geldautomaten, draait in de VS meer dan 95 procent van de
apparaten op Windows XP.
Sommige machines zijn zo oud, dat de hardware een update naar Windows 7 niet aankan. “Veel
geldautomaten moeten van nieuwe onderdelen worden voorzien of ze verdwijnen in de prullenbak”, zegt
Suzanne Cluckey van de vaknieuwssite ATM Marketplace.
Zo moet de Amerikaanse bank JPMorgan bij drieduizend van de 19 duizend geldautomaten de hardware
vervangen, bevestigt een woordvoerder tegenover Bloomberg. De kosten daarvan lopen uiteen van een
paar honderd euro tot duizenden euro’s als het apparaat verouderd is.
Daarnaast heeft JPMorgan een servicecontract van een jaar afgesloten bij Microsoft om de ondersteuning te
verlengen. De kosten daarvan kunnen echter in de toekomst flink oplopen.
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David Cole en de gaskamerleugen
Posted on 17/01/2014 by Destiny5D
David Cole is een Amerikaans Joodse onderzoeker. In de
documentaire “The Truth behind the Gates of Auschwitz –
David Cole interviews Dr Franciszek Piper” wordt het bezoek
van Cole in 1992 aan Auschwitz getoond. Hij stelt kritische
vragen aan de gids en aan Dr Franciszek Piper die leiden tot
een controverse over de juistheid van de geschiedschrijving. In
1994 wordt David Cole in de populaire Phil Donahue Show
zwaar bekritiseerd. De Jewish Defense League belooft een
beloning uit voor informatie over de verblijfplaats van
David Cole. David Cole is van de aardbodem verdwenen
om nooit meer terug te komen.
Het is in de 21e eeuw een taboe om de Holocaust aan een
onderzoek te onderwerpen. Iedereen die iets zegt wat het idee van de Holocaust deels in twijfel trekt wordt
behandeld als een paria. Historisch onderzoek wordt op allerlei terreinen gedaan en steeds blijkt dat een
nieuw inzicht door bewijzen beter bijdraagt aan het hoog houden van de waarheid. Wat de Holocaust betreft
is het ”not done” om een beter historisch inzicht te geven. Toch worden soms historische gegevens
bijgesteld. Vroeger leerde je op school dat in Auschwitz lampenkappen, zeep en asbakken van menselijk
materiaal werd gemaakt maar historici hebben deze wreedheden ontkracht; het bleek propaganda van de
geallieerden die tot legitimatie van de oprichting van de staat Israël moest dienen.
Deze video laat bewijsmateriaal zien die het “officiële holocaust verhaal” als een gefabriceerde hoax
ontmaskert. De “geschiedenis van Auschwitz” die we in het algemeen te horen krijgen is de Zionistische
visie op het Duitse Derde Rijk. Deze video laat zien dat de “officiële holocaust geschiedenis” is gebaseerd op
leugens, mythes en oorlogspropaganda. Deze documentaire van David Cole, waarvoor hij in september
1992 naar Europa reisde, draagt bij aan een beter begrip over de ware geschiedenis gedurende deze
periode.
The Truth Behind The Gates Of Auschwitz
- Kort na dit onderstaande Interview verdween de Joodse
Revisionist van de aardbodem om nooit meer boven water te
komen, nadat hij bewees dat de Holocaust een Fake is.
Auschwitz-documentaire die definitief afrekende met de
Holocaust-mythe. De serie krijgt extra dramatiek als we ons
realiseren dat deze briljante, geniale jonge (23) Joodse
journalist en onderzoeker kort na deze opnames van de
aardbodem verdween om nooit meer boven water te komen.
Dit nadat de Jewish Defense League een beloning had uitgezet
op informatie over zijn ‘woon e/o verblijfplaats’. David Cole
spreekt over zijn Auschwitz-docu en ook over de cruciale
passage over de niet-bestaande gaskamers. Wat mij betreft is
dit interview een van de meest verbijsterende stukken TV die
ooit zijn gemaakt.
Het belangrijkste gegeven uit de geschiedenis -de ‘Holocaust’- wordt en compleet en honderd procent
overtuigend in weerlegd. De koning der klokkenluiders wordt kort daarop door de Joodse Holocaust-mafia
waarvan mensen als Ronnie Naftaniel en Kustaw Bessems ‘leden’ zijn uit de weg geruimd. Direct daar weer
op worden in tal van landen wetten van kracht die het ontkennen van de Holocaust strafbaar stellen. What
more proof do you need? Let ook op de bloedstollende finale vanaf
4:00- wijst Cole op de snel groeiende aanhang voor het revisionisme,
ook onder Joden, en de steeds sterkere steun vanuit de gevestigde
wetenschap. Hij noemt namen van gevestigde geleerden -onder wie
David Irving- die het revisionisme ondersteunen. Ze zijn allemaal
kapot gemaakt e/o gedemoniseerd in het ‘Holocaust-offensief’ van
1994 en 1995 dat -die Endlosung der Holocaust-Frage- definitief
moest afrekenen met het revisionisme en dat ook deed waarbij de
Holocaust-mafia niet terugdeinsde voor moord! Maar het ergste is
nog wel dat als we naar David Cole kijken, we een pure, spontane,
eerlijke, briljante onderzoeker zien die maar op een ding uit was: de
waarheid! Zijn geniale approach en de verwoestende kwaliteit van zijn
werk zijn hem noodlottig geworden. God hebbe zijn ziel.
Bron: Klokkenluideronline
http://olympiczion.nl/index.php/david-cole-en-de-gaskamer-leugen/

Nieuwsbrief 193 – 31 januari 2014 – pag. 26

Wi-Fi straling – hoe u zichzelf kunt beschermen
Posted on 20/01/2014 by Destiny5D
Wisten jullie dat wi-fi in de oorlog werd gebruikt om via subtiele golven de
vijand langzaam onschadelijk te maken?
Wat het direct doet is je natuurlijke aura bescherming doorboren. Het werkt
in op je chakra’s, dus op energetisch niveau. Het werkt ook direct in op je
hersenen. Vooral op de parasymphaticus en de pijnappelklier: Zij reguleren
allerlei hormonen en stoffen die je rustig maken, je goed kunnen laten
concentreren, mediteren, slapen en nadenken. Na enkele maanden in de wifi, raken deze organen ontregeld. Je krijgt vele verschillende klachten. Je
word dus ‘ zieker’. En daarvoor gebruikte het leger dit middel om de vijand zwak te maken.
Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je
mensen maar langere tijd consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend
WIFI straling wordt in steeds meer toenemende mate gebruikt, omdat meer en meer
mensen zich laten verleiden door de vrijheid van draadloze apparaten. Als u twijfelt over
de vraag of WiFi veilig is, klik dan hier.
Er zijn een aantal eenvoudige stappen die u kunt nemen om de blootstelling aan WiFistraling te beperken, in dit artikel leg ik uit welke dat zijn.
WiFi Stralingsbescherming Tips
1. Koop de juiste modem router
De Netgear N150 is een draadloze router met een verschil. Het verschil op de Netgear N150 is dat u de
WiFi-functie kunt uitschakelen en dan blijft het ook UITGESCHAKELD. Recensies van de router op Amazon
zijn geen 5-sterren, maar dit is vooral te wijten aan de onvrede over haar draadloze mogelijkheden. Ik heb
de router in mijn huis en hij werkt briljant. Er zijn 4 computers aangesloten op de bekabelde verbindingen
zonder enige problemen. De ideale set-up is een N150 met een aantal goede afgeschermde kwaliteitsEthernet kabels.
2. Gebruik de juiste Ethernet-kabel
Uw Ethernet-kabel is de kabel die uw modem / router verbindt met uw PC en
biedt u een bedrade internetverbinding. De meeste mensen willen deze kabel
niet heroverwegen. Zij maken gebruik van de kabel die wordt geleverd bij de
modem / router. Dat is een vergissing. Deze kabel kan een bron van
radiofrequentiestraling zijn en moet dus worden afgeschermd. Er zijn veel
verschillende kwaliteiten kabels van categorie 5, 6, 7 etc. Ik raad het u aan om
tenminste een Cat 6a SSTP (heeft een elektromagnetische afscherming)
Ethernet-kabel te kopen. Misschien is de kabel die bij uw modem / router geleverd is wel een Cat 6a SSTP.
In dat geval zit u goed. Bij twijfel veranderen.
3. Leer de Switch Off mogelijkheid
Kijk naar software-opties die de Wi-Fi draadloze module (WLAN) op apparaten, zoals laptops, iPods, ipads,
Tablets, printers, projectors en alle andere apparaten die Wi-Fi mogelijkheden hebben kunnen uitschakelen.
Lagere Wi-Fi vermogen (sterkte) is een optie op bepaalde draadloze set-ups. Kijk goed wat de software u in
staat stelt te doen. En houdt je ogen op de instellingen eenmaal u dit hebt verandert, om er zeker van te zijn
dat de standaardinstellingen niet terugkomen (wat regelmatig gebeurd).
Als u niet in staat bent om Wi-Fi via de software uit te schakelen bent u wellicht in staat om de WiFi-module
fysiek te verwijderen (vereist enige kennis).
4. Vervang het draadloze met bekabeling
Vervang uw draadloos toetsenbord, muis, printer en alles wat je hebt dat draadloos is met bekabelde USBversies.
5. Wi-Fi buren
Juridisch gezien is er niets dat je kunt doen om je buren te verplichten hun W-iFi te verwijderen. Je zou ze
voorzichtig kunnen benaderen, door middel van een gezellig praatje. Het is nog beter om een RF
(radiofrequentiestraling) meter mee te nemen, om hen de stralingsniveaus waaraan ze zichzelf en anderen
blootstellen te laten zien. Neem wat afdrukken van een aantal studies die zijn gedaan naar de gevaren van
radiofrequentiestraling mee.
Als ze onsympathiek reageren, blijft EMF (onzichtbare mechanische kracht/ elektrische spanning)
afscherming uw enige oplossing. Het beste om te beginnen met een enkele kamer met behulp van
afschermingsverf te gebruiken. Blijf altijd de RF niveaus meten (ervoor en erna, om de effectiviteit van wat je
doet te garanderen).
Verminder uw blootstelling aan Wi-Fi Straling zonder het te elimineren
Ik weet dat sommige mensen zich niet helemaal kunnen loskoppelen van hun draadloze apparaten,dus hier
zijn enkele tips over het minimaliseren van Wi-Fi zonder het elimineren van Wi-Fi.
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1.Houd afstand
Wi-Fi straling kan aanzienlijk wegvallen door de afstand (omgekeerde kwadratenwet). Vele routers hebben
een signaal dat sterk genoeg is om een verbinding tot wel 100 meter te behouden. Zorg ervoor dat je zoveel
mogelijk afstand houdt tussen u en uw draadloze router zonder de vermindering van kwaliteit van uw
verbinding. Vergeet niet: Muren kunnen geen draadloze straling stoppen, plaats nooit een draadloze router
achter de muur van een slaapkamer.
2. Uitschakelen bij nacht
Studies vertellen ons dat het grootste gevaar van WiFi-straling bij nachtelijke
blootstelling is; cellulaire regeneratie, verjonging, en ontgifting worden belemmerd
en in het bijzonder de productie van melatonine kan aanzienlijk worden
verminderd. Als u het echt niet lukt om uw draadloze router te verwijderen kunt u
een eenvoudige mechanische elektrische timer (zie bijgevoegde afbeelding)
installeren in het stopcontact waar je je router op aansluit. Dan stel je gewoon in
om de stroom uit te schakelen tijdens de slaaptijd.
3. Gebruik USB-adapters verstandig
Als u een USB Wi-Fi adapter gebruikt, (voor pc’s die niet beschikken over een
ingebouwde draadloze netwerkkaart) gebruik dan een USB-verlengkabel. (10 meter of meer) Hetzelfde geldt
voor een 3G USB dongle, voor de verbinding met het internet als u op reis bent, zal een verlengkabel de
blootstelling aanzienlijk verminderen. Bron
vertaald door: OlympicZion
Wifi vroeger ingezet als wapen in oorlog, nu consumentenproduct…
Wisten jullie dat wi-fi in de oorlog werd gebruikt om via subtiele golven
de vijand langzaam onschadelijk te maken?
Wat het direct doet is je natuurlijke aura bescherming doorboren. Het
werkt in op je chakra’s, dus op energetisch niveau. Het werkt ook direct
in op je hersenen. Vooral op de parasymphaticus en de pijnappelklier:
Zij reguleren allerlei hormonen en stoffen die je rustig maken, je goed
kunnen laten concentreren, mediteren, slapen en nadenken. Na enkele
maanden in de wi-fi, raken deze organen ontregeld. Je krijgt vele
verschillende klachten. Je wordt dus ‘ zieker’. En daarvoor gebruikte het leger dit middel om de vijand zwak
te maken. [meer bronnen onderaan het artikel]
Het verhoogt de trilling van de hersenen, net als eten in een magnetron. Ze worden dus ‘ verhit’ na bellen of
het leven in straling. Hierdoor kan je de volgende klachten ervaren: Paniekaanvallen, suicide-gevoelens,
onrust, chaotische gedachten die je niet kan stoppen. Maar bij langer en intensiever gebruik: Tia’s,
herseninfarcten, tumoren. Maar ook in je lichaam zijn er al veel mensen bekend die leukemie, kanker en
tumoren in hun hele lichaam krijgen. Straling muteert je cellen! Je cellen vernieuwen zich dagelijks. Bij
koeien die onder een hoogspanningskabel leefden, werden kalveren geboren met meerdere hoofden of
benen. Deze straling van wifi en gam, werkt ook in op al je cellen en muteert deze op een negatieve manier.
Bovendien moet je lichaam de hele dag vechtten tegen straling en verbruikt daardoor je hele vitamine
reserves. ik constateer bij vele een extreem vitamine B-tekort, calcium en magnesium. Zelfs bij heel gezond
eten en voedingssupplementen innemen, zul je toch dagelijks last hebben van opgezette klieren en vaker
hoofdpijn en griep. Je zal merken dat je op andere tijden gaat slapen,je dag- en nacht-ritme verschuift. Je
kan slecht in slaap vallen, vreemde dromen (Je hersenen staan onder hoogspanning, ook in de nacht,
natuurlijk is er een disbalans!) en vaker wakker worden. Vermoeid er uit zien, zelfs na goede nacht slapen:
Allemaal straling!
Slim om dat te gebruiken tijdens oorlogen, je vijand verzwakt ernstig en kan niet meer zich verzetten.
Dit middel word dus door onze regering als consumenten-product aan ons verkocht, en ondertussen zelfs
hele steden met wi-fi hotspots volgestopt. Maar in het buitenland word hier heel anders mee omgegaan?
waarom is onze regering bezig met het volstoppen van straling in Nederland?
Iedereen maakt gebruik van Wi-Fi en ziet het als de normaalste zaak van de wereld. Sinds dat er Wi-Fi is
verschenen op telefoons kan bijna niemand meer zonder internet op de telefoon. Altijd bereik baar zijn en
altijd je mail kunnen bekijken is erg handig, maar is dit eigenlijk wel verstandig? Verschillende bronnen staan
vol met negatieve punten over Wi-Fi, maar is deze elektromagnetische straling wel daadwerkelijk zo
gevaarlijk? Bovenstaande tekst: Bron en jarenlange research van Leda (enlightening media). Zij weet heel
veel over de organen, hun functies en wat er gebeurd bij straling. Dit heeft zij zelf in haar lichaam ook zo
ervaren, en ook bij haar lezers. De bronnen over de koude oorlog heb ik van journalisten en wetenschappers
en uit documenten van internet en via anonieme bronnen die de internet-bronnen bevestigen.
Wat is nou elektromagnetische straling?
Er bestaan verschillende soorten stralingen. Je hebt ten eerste laag frequent elektromagnetisme dat is het
elektriciteitsnet voor het opwekken van warmte, licht of beweging. Hoog frequent elektromagnetisme komt
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voor bij radio zenders, TV, Mobiele telefoons, radar en bij de magnetron. Dit wordt ook wel hoogfrequente
elektromagnetische straling genoemd.
Is Wi-Fi straling gevaarlijk?
Verschillende wetenschappers beweren dat de Wi-Fi straling gevaarlijk is. Barrie Trower een wetenschapper
van de militaire inlichtingendienst beweert ook dat deze elektromagnetische straling erg gevaarlijk is. In de
koude oorlog werd deze microgolfstraling gebruikt om ambassadepersoneel kanker, borstkanker en
leukemie te geven. De enige straling die mensen belasten zijn de microgolven van de telecom industrie,
gsm/mobieltjes, draadloze telefoons en draadloos netwerk/Wi-Fi. Deze microgolven interfereren met water,
en ja, mensen zijn opgebouwd uit water. De Franse regering heeft naar Dr. Trower geluisterd en hebben
zelfs Wi-Fi verboden in elke school.
Wi-Fi is vooral schadelijk voor jonge meisjes, ongeboren kinderen en kleine kinderen. Hoe kleiner de
kinderen zijn hoe gevaarlijker dit is. De microgolfstraling kan ook de eierstokken beschadigen. Als het meisje
met deze beschadigingen later ook kinderen krijgt heeft het kind ook deze schade, en dit kan niet meer
hersteld worden. Ook is bewezen dat je psychische problemen kan krijgen of een verzwakt immuunsysteem,
daarmee bedoelen ze bijvoorbeeld dat je vaker en langer verkouden bent, vaker en langer moet hoesten. Je
algemene gezondheid kan dus afnemen. Ook heeft Wi-Fi een straling: Melatonine. Hierdoor denken je
hersenen dat het altijd dag is, waardoor je slecht kan slapen. En slecht slapen kan weer leiden tot ADHD
achtig gedrag. Dr. Trower zegt zelfs dat de verstoring in scholen, de agressie en zelfs zelfmoord vaak word
veroorzaakt door straling.
Zelfs bomen worden er ziek van
Wetenschappelijk onderzoek door het Laboratorium voor Plantencelbioligie van de Universiteit van
Wageningen in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, toont dat bomen en gewassen ziek worden
van draadloos internet, Wi-Fi en mobiele telefonie. Het onderzoek werd gestart nadat ambtenaren van de
gemeente Alphen aan den Rijn vijf jaar geleden ontdekten dat 10 procent van de bomen vreemde vlekken,
zwellingen en rare scheuren hadden. Soms scheurden ze open en gingen zelfs bloeden. Deze vreemde
ziekteverschijnselen zijn inmiddels bij alle soorten bomen in de westerse wereld al geconstateerd. Terwijl de
bomen in dichter beboste gebieden niet of nauwelijks zijn aangetast. Het percentage van zieke bomen is in
de afgelopen 5 jaar met 60% gestegen. En in die periode is er ook een grote stijging van het gebruik van
mobiele telefoons en draadloos internet geweest.
Bent u nog wel veilig in huis?
Volgens een groot aantal Duitse, Zwitserse en Nederlandse artsen en onderzoekers zak elektromagnetische
straling een van de grootste ziekteveroorzakers in de 21 eeuw kunnen worden als de overheid vandaag niet
ingrijpt. Het begint allemaal heel onschuldig, maar de hoofdpijnen, onrustig slapen, vermoeidheid, oorsuizen,
stress, duizelingen en een waas om je heen komen snel opdagen. Bijna 40% van Nederland heeft
tegenwoordig last van stress en of een depressie. In nog geen 20 jaar tijd zijn het aantal psychische en
chronische klachten verdubbeld. Dat is extreem veel. Nederland is omgevormd tot een grote magnetron en
er komen nog tienduizenden masten en mastjes extra bij in de komende jaren. Die magnetron die duizenden
mensen per jaar ziek kan maken. In ziekenhuizen is daarom het gebruik van draadloze apparatuur zoals
GSM, Wi-Fi etc. dan ook al jaren verboden. Buiten de ziekenhuizen is er niemand meer veilig tegen deze
draadloze apparatuur. Het is zelfs zo erg dat sommige apparaten honderden meters verder nog voor ziekte
verschijnselen kunnen zorgen.
Hoe kan je de Electrosmog voorkomen?
Nog niet lang waren de Nederlandse burgers niet in staat om deze onzichtbare stralingen te meten. Maar
per 1 juni 2005 is er echter wel een apparaat op de markt gekomen waar u tegelijkertijd de GSM, Wi-Fi,
draadloos internet, Bluetooth, wekkerradio’s, waterbedden, Hoogspanningsmasten etc. mee kunt meten. Het
Electrosmog alarm. Met dit apparaat kun je rustig door je huis lopen om te zien waar de beste slaap plek is,
waar je het rustigste kunt studeren en wat een goede leef plek is. Om niet in aanraking te komen met deze
straling is het dus verstandig om je bed, bank of stoel niet in de ‘gevaren zone’ te plaatsen.
De elektromagnetische straling is dus daadwerkelijk wel echt gevaarlijk, gevaarlijker dan dat de gemiddelde
Nederlander dat denkt. Het zou belangrijk moeten zijn om iedereen op de hoogte te stellen van deze
gevaren. Als je weet om welke apparaten het gaat en hoe je er mee om kan gaan kan je het dus lichtelijk
voorkomen!
Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben gedaan en met de structurele
weigering hier ook maar iets aan te willen doen, is gemeente Groningen bezig de hele stad letterlijk in een
magnetron te veranderen. Er wordt met burgemeester Jacques Wallage als een van de drijvende krachten
een nutteloos project uitgerold dat ‘Draadloos Groningen’ heet, waarbij een enorme hoeveelheid Wi-Fi
zenders door binnenstad en periferie worden verspreid.
In België heeft men voor Brussel hetzelfde in petto. Dit uitgerekend in een tijd waarin het Europees
Parlement, duizenden wetenschappers, het European Environmental Agency en duizenden medici Wi-Fi
levensgevaarlijk achten, zeker voor kinderen. Zelfs de Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van
de Nederlandse regering, is een bestuursrechtelijke procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze
het absoluut niet eens is met het algemene stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar

Nieuwsbrief 193 – 31 januari 2014 – pag. 29

veel overheidsorganen zich ten koste van de burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen.De Wi-Fi
standaard (IEE 801.11) werd officieel in de zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door een
Nederlands militair radaringenieur genaamd Vic Hayes. Wi-Fi was bedoeld als een universele methode om
computers te verbinden via microgolven. Hayes voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn
visioen werkelijkheid geworden. Wi-Fi wordt door industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers
voor kinderen, maar is dat beslist niet. Wat veel mensen niet weten, is dat de frequentie van Wi-Fi exact
dezelfde is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te
dringen. Wi-Fi wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie,
kinderkanker, huidkanker, prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling
van Wi-Fi-apparatuur, zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is
verder samen met UMTS berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen
dat allerlei schadelijke microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi. Straling
van Wi-Fi / WLAN gaat 122 tot 101500 keer boven de uiterste veiligheidsgrens
WLAN staat als afkorting voor Wireless Local Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk.
WLAN’s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral ook zakenmensen, waardoor de meeste hotels
tegenwoordig ook van WLAN’s voorzien zijn. Met een WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met
WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin, over het web surfen en bestanden delen met de
overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke netwerken die met WLAN-technologie werken,
worden met de term Wi-Fi aangeduid. Wi-Fi hotspots (feitelijk accesspoints/routers) zijn o.a. in veel
horecagelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in openbare ruimtes. Een hotspotsysteem
voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons.
Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk continu, 24 uur per dag straling geven in
de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De blootstellingswaarden gevonden bij Wi-Fi/
WLAN’s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de blootstellingslimieten van de bouwbiologen
gezond achten. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling van 10 microWatt (=0,01 milliWatt) per
vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter in de slaapkamer. De universiteit van
Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints aangelegd. Bij een meting uit 2001
kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen aan van 0,5 tot 2504 µWatt/m²
binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een Wi-Fi notebook gaf op een afstand van 1,5
meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm afstand de levensgevaarlijke waarde van
49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van 10 µWatt/m²). ÖKO-TEST heeft in haar
ÖKO-TEST Magazin van oktober2003 de testresultaten van acht WLAN-accesspoints gepubliceerd.
Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van 1220 tot zelfs 101500µWatt/m². De
meeste WLAN’s zaten boven de 1500 µWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan om:
1. WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers
en kinderkamers.
2. De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij niet-gebruik
voortdurend stralingsvervuiling geven.
3. Gebruikers van Wi-Fi laptops zich te laten realiseren dat een ingebouwde kaart in de laptop of het
notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m² – ook wanneer de WLAN uit staat!
Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdrie—dubbelt de stralinguitstoot overigens.
BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke krankzinnig hoge doses straling
Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van WLAN- en Wi-Fi computers
voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het zwaarste punt in de middenstraal
van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij
aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van
onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat
Britse kinderen massaal onvruchtbaar worden of slachtoffer van een kankerepidemie. In Engeland werd
zeven jaar onder de pet gehouden dat de monteurs die WLAN’s op scholen in klaslokalen installeerden aan
het eind van de dag barstende hoofdpijn hadden, totdat dit uitlekte.
Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo’n stralingsvervuilde omgeving. Eerder werd in
Salzburg Wi-Fi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering in een officiële verklaring
op om thuis of op het werk af te zien van Wi-Fi en draadverbindingen te blijven gebruiken. Ook in Maleisië
werd Wi-Fi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners als in een bibliotheek nadat
bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling met Wi-Fi op school vond al
plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun studie onvrijwillig afbreken
wegens Wi-Fi in de collegezalen. Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als extreem gevaarlijk worden
beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft. Dit heeft te maken met het
‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor straling onverantwoord hoog
oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor meereizende babies en kinderen. Niet
alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge doseringen straling kan DNA-schade
veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één enkele treinrit plaatsvinden.
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Smart cities, hotspots, chronische Wi-Fi blootstelling en het dodelijke ‘Moscow Signal’
Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen maar langere tijd
consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Tijdens de koude oorlog werden leden van de
Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975 letterlijk ziek- of
doodgestraald met het zogenaamde ‘Moscow Signal’. Na deze periode bleef het bestralen doorgaan met
een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het Amerikaanse
ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld. Stedelijke hotspots als
Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk gewoon als
tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt.
Er gaat veel meer dan een sterke suggestie uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan Wi-Fi
en die veroorzaakt door het Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (net als de magnetron).
Het Moskou Signaal varieerde steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen
opzettelijk gekozen vanwege de lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en
kanker en psychische en mentale ontregeling. Lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch
blootstellen van burgers aan Wi-Fi en kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel,
in het verleden bleek een dergelijk experiment 22 jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke
gezondheid schadend en in veel gevallen dodelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Met deze testcase in
het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel hier derhalve niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom
alle Wi-Fi accesspoints op openbare plaatsen dienen onmiddellijk verboden te worden.
Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet net als de Duitse regering tegen Wi-Fi?
Er bestaat veel verwarring over het al dan niet schadelijk zijn van langdurige blootstelling aan microgolven,
maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ’30 kwamen uit Duits onderzoek al gevaren naar voren
zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ’50 zijn er
in de VS veel processen gevoerd tegen de Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die
bij de marine of politie werkten. De processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‘radarziekte’
werd genoemd. Omdat microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was besloot men miljardenclaims te
voorkomen door een kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling.
Men heeft niet op wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel politieke gronden bepaald dat
straling geen schade kan veroorzaken als er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die
zich desondanks voordoen aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven. De WHO publiceerde een
handboek speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers conform deze policy te kunnen
afwimpelen als ‘risicobeleving’ en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet ‘elektrohypersensitiviteit’.
Verder werd afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken die aantoonden dat deze policy
onhoudbaar was “niet voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap” en “niet goed
wetenschappelijk waren uitgevoerd”. (We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de
Gezondheidsraad of het Antennebureau.)
Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken. Uit
deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge en onverantwoorde blootstellingslimieten
ontstaan die snel internationaal werden overgenomen omdat voor ieder land de afhankelijkheid van defensie
van microgolftechnologie net zo’n grote rol speelde als voor de VS. Tegenwoordig wordt deze traditie
bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch
en gesteld op 10.000.000 microWatt/m² terwijl de bouwbiologische norm en de norm waar Nieuw Zeeland
naar streeft staat op maximaal 10 microWatt/m². De ICNIRP-norm is dus een miljoen keer te hoog.
Dit verklaart de vele berichten over klachten bij straling “ver onder de norm”. Men vergeet daarbij dat dit “ver
onder de norm” zich betrekt op een financieel-politieke norm bedoeld om schadeclaims te ontlopen en niet
op wetenschap of biologische schade. “Ver onder de norm” bevindt zich in werkelijkheid ver tot zeer ver
boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts
1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van cellen is die voor hun
functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt
dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling, ook aan zeer zwakke
microgolven, elektrisch beschadigd.
In Nederland nemen de Gezondheidsraad en GGD-en de ondeugdelijke en niet-wetenschappelijke normen
van het ICNIRP letterlijk over. De Wetenschapsraad, een ander belangrijk adviesorgaan van de regering, is
het daar absoluut niet mee eens en startte eind april 2009 een bestuursrechtelijk proces tegen de
Gezondheidsraad. Ook het Europees parlement en het European Environmental Agency, net als duizenden
geleerden en medici, vinden het standpunt van de Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en
onverantwoord en er wordt dan ook voortdurend druk uitgeoefend om de gezondheid van de burger boven
industriële belangen te stellen.
De Nederlandse regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling een kettingreactie zal geven
die enorm veel geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oud-topmannen van KPN en
Telfort toe dat ze onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen in zo’n geval, waar
tegenover schadeclaims van burgers en bedrijven zullen komen te staan die vele miljarden kunnen gaan
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bedragen. In het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste misformatie inzake
stralingsnormen op papier vastgesteld inclusief een mediastrategie om objectieve informatie tegen te gaan
en de budgetten die daarvoor nodig zijn.
Naast de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden met een appèl, hechten ook alle
Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde wetenschap dan aan de
Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling uit hun polissen. Ook de
telecom en draadloosindustrie zelf kunnen zich nergens tegen de gezondheidsschade door chronische
bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de verwachte catastrofale proporties die dit
binnen enkele jaren zal aannemen.
Stedelijke burgerbestraling met Wi-Fi en Grondwet
Op de vraag of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘nee’. In
België is dat ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de
persoonlijke levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de
overheid verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van
het leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het staat er toch echt:
Grondwetartikelen
Artikel 10:1
1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer.
Artikel 11
Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn
lichaam.
Artikel 20:1
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
Artikel 21
De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering
van het leefmilieu.
Artikel 22:1
De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.
Leda
Bronnen:
 denieuwedokters.nl/electrosmog.html
 www.inspirerendleven.nl/blog/wifi-en-gsm-straling-schadelijk-voor-bomen-gewassen-en-bijen
 www.stralendkind.nl/gevaar_risico/straling_wifi.php
 www.stopumts.nl/doc.php/Veel%20gestelde%20vragen/27
 mbs-businessnews.blogspot.nl/2012/06/elektromagnetische-stralingen.html
 www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5
Over koude oorlog onder andere: www.stralendkind.nl/gevaar_risico/invloed_straling_hersenen.php
Bron: enlighteningmedia.nl
http://olympiczion.nl/index.php/wi-fi-straling-hoe-u-zichzelf-kunt-beschermen/

Nederlandse economie plots gezond dankzij rekentruc EU
Complete artikel: www.volkskrant.nl
Brussel snoert eurosceptici op 1 september de mond. Dan
laten de 'ongekozen bureaucraten' de Nederlandse economie
met 3 tot 4 procent groeien. In één dag. Als bonus duikt het
tekort op de overheidsbegroting onder de Europese 3
procentseis en knapt ook de staatsschuld flink op. En het
kabinet hoeft er niets voor te doen
Kwestie van een andere definitie voor bruto binnenlands
product, het bedrag in miljarden euro's dat, huiselijk gezegd, de omvang van de economie aangeeft. Het
statistische orgaan van de EU, Eurostat, maakte vorige week bekend dat het dat bbp voor alle 28 EUlidstaten anders gaat berekenen. De hele economie van de Europese.
Unie groeit daardoor 2,4 procent, met één pennenstreek.
De definitie van wat Eurostat het Gross Domestic Product noemt is twintig jaar oud en aan vervanging toe.
Want in die tijd is veel veranderd, vooral door internet.
Andere waardering

Nieuwsbrief 193 – 31 januari 2014 – pag. 32

Veruit de belangrijkste aanpassing is dat Eurostat geld dat gaat naar onderzoek en ontwikkeling anders
waardeert. De Brusselse rekenmeesters zien dat voortaan niet meer als een uitgave, maar als een
investering. Dat gooit het Europese bbp met bijna 2 procent omhoog. Het kopen van wapens ziet Eurostat
overigens voortaan ook als investering: plus 0,1 procent bbp.
Dat bbp vormt het hart van alle economische statistische cijfers. Per slot worden overheidstekort en
staatsschuld daarin uitgedrukt, als percentage. Als het bbp groter wordt, door echte groei of een statistische
ingreep, wordt alles wat daarvan een percentage is vanzelf kleiner. Het zijn twee percentages waarop de
eurocommissaris Olli Rehn Nederland, op eigen verzoek, afrekent.
Zo ook in september dit jaar. Dan groeit de Nederlandse economie op papier, voor Brussel, met tussen de
circa 18 en 24 miljard euro. Het tekort en de schuld blijft in euro's gelijk. Maar in procenten dalen ze. Voor dit
jaar maakt dat niet veel uit, want Rehn was al akkoord met een tekort dat groter is dan het toegestane
maximum van 3 procent. Het zou 3,3 zijn, maar wordt 3,2 procent.
Explosieve economische groei
Het verwachte tekort van 2015 was penibel, net op of boven de 3,0 procent. Door de explosieve
economische groei van 1 september 2014 wordt het tekort volgend jaar 2,9 procent.
De maximale staatsschuld moet eigenlijk 60 procent van het bbp zijn. Weinig eurolanden halen dat. Tot de
crisis van 2008 zat Nederland er ruim onder, maar dit en volgend jaar stond een percentage van bijna 77 in
de sterren. En ook niet goed: die schuld lijkt te stijgen. Maar daling is wat 'Brussel' eist.
Dat treft, want door de nieuwe definitie van de omvang van de Nederlandse economie daalt die schuld
inderdaad. Naar 74 procent. Wat het kabinet vanaf 2015 wel te doen staat is die daling vast te houden. Dus
minder lenen en meer schuld aflossen. Dat moet lukken. Per slot krijgt de economie en daarmee het
zelfvertrouwen in september een stevige boost.

We hebben allemaal tenminste drie ogen
maandag, 20 januari 2014
De pijnappelklier in het brein heeft dezelfde structuur als die van
een oog en bevat cellen die net als het netvlies lichtgevoelig zijn.
De structuur lijkt op die van het glasvocht, een bindweefselachtige
substantie in het oog tussen de lens en het netvlies.
Wetenschappers komen steeds meer te weten over de
pijnappelklier, die in bepaalde filosofieën ook wel de zetel van de
ziel wordt genoemd. In de oosterse filosofie wordt gesteld dat het
lichaam in andere bestaansrijken volledig is bedekt met ogen. In het
Westen wordt de pijnappelklier steeds vaker gezien als een derde oog.
Geestesoog
In 1919 schreven Frederick Tilney en Luther Fiske al over de overeenkomsten tussen de pijnappelklier en de
ogen. In 1995 publiceerde dr. Cheryl Craft van de Universiteit van Zuid-Californië over het ‘geestesoog’, een
derde oog dat voorkomt bij sommige hagedissen. Dit oog bestaat uit enkele schubben die lichtgevoelige
cellen bevatten. Bij mensen heeft de pijnappelklier niet direct toegang tot licht, maar net als bij het derde oog
van hagedissen produceert het gedurende de nacht melatonine, aldus Craft. De pijnappelklier is het
geestesoog. In de jaren vijftig ontdekte men dat de pijnappelklier lichtgevoelig is en op basis van de
hoeveelheid binnenkomend licht melatonine produceert. Het hormoon is van invloed op verschillende ritmes
in het lichaam en beïnvloedt tevens het immuunsysteem.
DMT
In mei vorig jaar werd in de pijnappelklier van levende ratten DMT aangetroffen. DMT heeft psychoactieve
eigenschappen en trips worden over het algemeen ervaren als spiritueel, openbarend en diep intrigerend.
Bij een correcte dosis ervaren veel mensen een staat van bewustzijn waarbij de grenzen tussen de persoon
en het universum vervagen; het ego verdwijnt. Deze ervaring wordt door velen als bevrijdend ervaren omdat
men het gevoel heeft deel te zijn met de kosmos.
Dr. Rick Strassman van de Universiteit van New Mexico noemde DMT in de jaren negentig ook wel ‘the spirit
molecule’. Het nieuwe onderzoek legt een link tussen de pijnappelklier en bewustzijn en biedt allerlei nieuwe
invalshoeken.
Bron: Theepochtimes.com
http://www.niburu.nl/bewustzijn/5684-we-hebben-allemaal-tenminste-drie-ogen
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Graaicircus: 108 jaar normaal werken, of 5 jaar in het Europese Parlement
EP-president Martin Schulz. Wie zou er niet lachend naar zijn werk
gaan, met zulke vorstelijke salarissen en extreme vergoedingen, waar
amper belasting over betaald hoeft te worden en waar geen enkele
controle op is?
Over een paar maanden 'mogen' we weer stemmen voor het grootste
graaicircus dat ooit op deze planeet is uitgevonden: het Europese
Parlement. Als alle salarissen, toelagen, extraatjes en onkosten bij
elkaar worden opgeteld, krijgt een Europarlementariër € 214.000 per
jaar, oftewel € 17.800 per maand, en dat vrijwel zonder belasting te
hoeven betalen. Zoals de Wiener Kronenzeitung in april vorig jaar berichtte: '108 jaar normaal werken of 5
jaar in het Europese parlement.' Geen wonder dat iedereen in Brussel en Straatsburg dit feodale systeem in
stand wil houden. Trouwens ook in Den Haag, waar velen hopen hun carrière straks dik betaald in EUverband te mogen voortzetten.
Uitbuitingssysteem
De enorme bedragen die de Europarlementariërs binnenhalen, moeten natuurlijk wel ergens vandaan
komen. In crisistijden zoals deze betekent dat forse bezuinigingen en lastenverhogingen - voor de gewone
man, wel te verstaan. Want de parlementariërs zelf gingen de afgelopen jaren gemiddeld juist fors veel meer
verdienen. Om dit uitbuitingssysteem pur sang overeind te houden, buitelen EU-officials plotseling over
elkaar heen met populistische uitspraken. Martin Schulz, president van het Europese Parlement, verklaarde
zich zomaar solidair met de eurosceptici. 'Zweetvoeten en de EU staan in veel kringen op gelijke hoogte,'
was één van zijn recente opmerkingen.
Astronomische salarissen en vergoedingen
De meeste mensen zullen wel in de gaten hebben dat dit niets anders dan een doorzichtige poging is om de
naderende enorme overwinning van eurokritische partijen in de kiem te smoren. De Europeanen lijken
vrijwel zeker massaal de EU te gaan afwijzen, en dat is gezien het feit dat zij al jaren als tweede- en
derderangsburgers worden behandeld, die schijnbaar geheel in dienst moeten staan van de doelstellingen
van de elitaire clubs in Brussel en Straatsburg, bepaald niet verwonderlijk te noemen.
De EU is feitelijk een groot 'moederconcern', waarin politiek en lobbygroepen als twee handen op één buik
functioneren. De burgers (arbeiders) in de dochterfirma's (de lidstaten) moeten steeds harder werken om de
vorstelijke inkomens van de topmanagers te betalen. Die hebben voor zichzelf het grootste belastingparadijs
ooit geschapen, inclusief astronomische salarissen, toelagen en vergoedingen.
108 jaar normaal werken, of 5 jaar in het EP
Terwijl de jeugdwerkloosheid in veel EU-landen records na records breekt, en bijna iedereen er in de
afgelopen crisisjaren op achteruit is gegaan, maakten de EU-parlementariërs voor zichzelf een uitzondering.
Vóór 2008 verdiende een Hongaarse afgevaardigde € 840,- per maand, een uit Litouwen € 800, en een
Bulgaarse € 990. Nadat in 2009 werd besloten hun salarissen niet langer aan het niveau in hun thuislanden
te koppelen, gingen met name de parlementariërs uit de armere EU-landen 10 tot 20 x meer verdienen.
Een Bulgaarse EP'er verdient hierdoor 2051% meer dan een gemiddelde burger uit zijn eigen land, en twee
keer zoveel als de Bulgaarse president. Iedere parlementariër kan bij elkaar opgeteld jaarlijks € 214.000
binnenhalen, zo'n €17.800 per maand. De Wiener Kronenzeitung rekende vorig jaar uit, dat 5 jaar in het
Europese Parlement voor een doorsnee werknemer in Europa.overeenkomt met 108 jaar werken.
Diverse parlementariërs proberen daarom uit alle macht dit gigantische inkomen naar beneden te praten
door enkel op hun basissalaris van € 7956 te wijzen. Volgens de cijfers van de EU zelf verdienen 37
topambtenaren echter € 24.000 per maand, meer dan premier Rutte en de Duitse bondskanselier Merkel.
Eind 2012 berichtte Der Spiegel dat 214 hoge EU-officials met € 220.000 per jaar meer verdienen dan de
Britse premier Cameron.
Schaamteloze kaste creëerde paradijs voor zichzelf
Volgens Vanessa Mock, correspondent van de Wall Street Journal in Londen, gaat het zelfs om 3000
ambtenaren die het salaris van Europese regeringsleiders overtreffen. Zij baseerde zich daarbij op een
onderzoek onder EU-afgevaardigden (ORF-III uitzending 'Inside Brussel', 29 nov.2012). Precies 5461
ambtenaren hebben een salaris van meer dan € 10.000 per maand, waar ook nog eens amper belasting
over betaald hoeft te worden.
EU-beambten betalen volgens Eurostat, het Europese bureau voor de statistiek, slechts 12% loonbelasting
en sociale premies. De ziektekostenbijdrage is een schamele 2% van het basissalaris. Als een ambtenaar
eenmaal is uitgewerkt, dan mag hij met een pensioen van gemiddeld € 4300 per maand gaan rentenieren.
Het paradijs op aarde bestaat dus echt. Als klap op de vuurpijl hoeven EU-werknemers aan niemand
verantwoording af te leggen. De president van het Europese Gerechtshof, de Griek Vassilios Skouris, zei in
een interview met Welt-Online niet voor niets dat 'deze baan het beste is wat mij kon overkomen.' De Duitse
Bond van Belastingbetalers verwoordde het zo: 'De burgers van Europa hebben het gevoel dat een kaste in
Brussel op schaamteloze wijze en zonder controle zichzelf bedient.'
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'Meeste parlementariërs net zo lui als ik'
Maar zelfs dat zou nog enigszins te tolereren zijn als de Eurocraten als tegenprestatie zich zouden
inspannen om de belangen van de burgers te behartigen. Oud-EP'er Ernst Strasser, ondertussen tot vier
jaar gevangenisstraf veroordeeld (maar nog niet rechtsgeldig), klapte uit de school en zei dat 'de meeste
parlementariërs net zo lui zijn als ik. Al het werk wordt door hun werknemers verricht.'
Hij stond niet alleen in zijn kritiek. De 24 jarige Zweed Amelia Anderskotter, destijds het jongste, dus nog niet
bedorven lid van het Europese Parlement, zei in september 2012 voor de radio dat 'het Europese Parlement
vol goede bedoelingen zit, maar geen zin heeft deze goede bedoelingen waar te maken.'
Eurofielen veroorzaken ondergang Europa
Door het zelfzuchtige kortetermijndenken, gecombineerd met het zogenaamde solidariteitspopulisme, staan
de Eurocraten niet alleen aan de basis van het mislukken van de euro en de Europese Unie, maar ook van
de ondergang van Europa zelf. Talloze malen heeft de EU haar eigen verdragen en afspraken genegeerd en
gebroken, om over de genegeerde referenda in Nederland en Frankrijk maar te zwijgen.
Naast rechtsbreuk was dit niets anders dan pure misleiding en regelrecht bedrog van alle gewone Europese
burgers. Hiermee hebben de Eurofielen de basis van de democratie op ons continent ondermijnd, en zijn zij
direct verantwoordelijk voor miljoenen extra werklozen, snel om zich heen grijpende armoede en beginnende
volksopstanden.
Realiteitszin ontbreekt
In mei tekent zich dus weer het oude patroon af, en mogen wij burgers stemmen op afgevaardigden die in
veel gevallen geen flauw benul hebben wat er echt leeft onder het gewone volk. Neem nu de Oostenrijkse
socialistische kandidaat Eugen Freund. Op de vraag hoe hoog hij dacht dat het gemiddelde salaris van een
Oostenrijker is, antwoordde hij: 'Geen idee, iets van 3000 euro bruto?' In werkelijkheid is dit slechts € 1600
netto. Deze van iedere realiteitszin gespeende kandidaat past om die reden dus uitstekend thuis in het
huidige Brussel.
In Nederland en andere EU-landen is de situatie nauwelijks anders. Niet de besten, maar degenen met de
beste vriendjes op de juiste plaatsen komen in het Europese Parlement en in de Commissie terecht. Zij
regeren Europa en bepalen onze toekomst.
Wilt u dit systeem overeind houden?
Dit door en door corrupte systeem, dat zich helemaal niets aantrekt van alle kritiek uit de samenleving, en
daar juist met de grootste minachting op reageert, kan niet anders dan vroeg of laat omvallen. Tot die tijd
zullen de leden van dit systeem uit alle macht proberen om ten koste van de gewone man hun extreem
luxueuze levensstijl overeind te houden. Als u hen daarin wilt steunen, stem in mei dan op de gevestigde
partijen -zowel liberalen, socialisten als christendemocraten- die dit systeem al jaren in stand houden en dit
zullen blijven doen, ongeacht wat ze u de komende maanden ook zullen beloven.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Zes uur cel voor fietsen op stoep
DEN HAAG - Een vrouw uit Den Haag heeft zes uur in een politecel gezeten omdat ze op de stoep had
gefietst. Daardoor miste ze het huwelijk van een goede vriendin.
Daarnaast kreeg de 37-jarige Majorie van Espelo ook nog eens bekeuringen van enkele honderden euro’s,
schrijft het AD.
Van Espelo werd afgelopen week door een agente betrapt toen ze bij haar bestemming op de Laan van
Meerdervoort enkele meters doorfietste over de stoep. Ze kreeg daarvoor een bekeuring. “Ik vroeg nog of
een waarschuwing niet voldoende was, maar die discussie wilde ze niet aan,” zegt ze tegen de krant.
Omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich had, moest ze mee naar het bureau. Daar moest ze haar telefoon
afstaan en ze mocht geen berichtje sturen naar de persoon met wie ze een afspraak had, zegt ze. Volgens
de vrouw draaide een agent haar arm op haar rug waarop ze “Doe eens normaal, mongool!” tegen hem zei.
Daarna zou ze zich echter keurig hebben gedragen, zegt ze.
Bruiloft
Vervolgens werd de vrouw zes uur in een politiecel gestopt, waardoor ze haar kinderen die middag niet kon
ophalen en ze de bruiloft van een goede vriendin mist. Als ze wordt vrijgelaten krijgt ze nog eens drie
bekeuringen voor het fietsen op de stoep, het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs en voor
belediging. In totaal moet ze tegen de vijfhonderd euro betalen.
Volgens de politie riep de vrouw het over zichzelf af door “direct fel van leer” te trekken. “Er zijn die dag meer
mensen bekeurd, in geen enkel geval leidde dat tot problemen. Maar mevrouw wilde niets en vond het
allemaal maar kinderachtig,” aldus een woordvoerster. “De zaak moest uiteindelijk worden voorgelegd aan
een officier van justitie en dat duurt vaak even.”
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Gene Sharp: De theoreticus achter de geweldloze volksbewegingen
Henk bij de Weg
Opnieuw heeft Gene Sharp een werk toegevoegd aan zijn toch al lange reeks van publicaties. Het boek,
getiteld Waging Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st Century Potential, is te zien als een
handboek voor geweldloze actie. In die zin vat het al het voorgaande werk van Sharp samen, maar het trekt
hieruit ook conclusies voor de praktijk van de geweldloze conflictvoering.
Onderzoeker en activist
De inmiddels 78-jarige Sharp heeft een lange carrière als vredesonderzoeker achter de rug en, wat minder
bekend is, ook als vredesactivist. Zijn uitgangspunt is altijd geweest dat conflicten geweldloos moeten
worden opgelost. Voor Sharp verwijst "geweldloos" hier echter niet naar de oplossing van conflicten als
zodanig maar naar een manier om conflicten aan te gaan en "uit te vechten". Het is voor hem een strijdwijze.
Geweld is, aldus Sharp, namelijk niet zo maar agressie of een kwaad. Het is een manier om een conflict aan
te pakken. Wil je van geweld afkomen dan zul je er een middel ter vervanging tegenover moeten stellen en
dat is geweldloze actie.
Aanvankelijk was het Sharp echter allesbehalve duidelijk hoe een conflict geweldloos aangepakt moest
worden, dat wil zeggen wat de geweldloze middelen waren en hoe die effectief ingezet konden worden.
Uiteraard waren er historische voorbeelden zoals die van Gandhi, maar een overzicht of een theoretische
fundering ontbraken. Sharp heeft zich zijn leven lang ingezet om dit overzicht te geven en deze fundering te
verschaffen. Zijn benadering is dan ook in de eerste plaats wetenschappelijk geweest. Al tijdens zijn
sociologiestudie hield Sharp zich met de bestudering van geweldloze actie bezig. Een van zijn
inspiratiebronnen daarbij was de Nederlandse vredesonderzoeker en -activist Bart de Ligt (1883-1938).
Sharp weigerde dienst tijdens de Korea-oorlog (1950-1953) en bracht daarvoor negen maanden in de
gevangenis door. In 1955 ging hij naar Europa om aan de universiteiten van Oslo en Oxford te gaan
studeren en werken. Vanaf 1967 zette hij zijn loopbaan in de Verenigde Staten voort, onder meer aan de
universiteiten van Boston en aan Harvard. In 1983 richtte Sharp het Albert Einstein Instituut op, waarvan hij
ook enige tijd voorzitter was. Dit instituut stelt zich ten doel om het onderzoek naar en het strategisch gebruik
van geweldloos handelen bij conflicten te bevorderen.
Methoden
Bekend uit Sharps werk is vooral de lijst van 198 methoden van geweldloze actie, die hij in zijn proefschrift
The Politics of Nonviolent Action (1973) gepresenteerd heeft. Hij geeft het gebruik van deze methoden
bovendien een gedegen theoretische fundering, waarbij hij zich onder andere laat leiden door het eerder
door de Franse jurist Étienne de La Boétie (1530-1563) geformuleerde idee dat de macht van een leider
berust op de gehoorzaamheid van de onderdanen. Waarom gehoorzamen de mensen eigenlijk? Ter
beantwoording van deze vraag noemt Sharp een aantal "machtsbronnen" waarover een heerser beschikt,
zoals gezag, menselijke en materiële hulpbronnen en sancties. Sharp wijst er echter op dat gehoorzaamheid
in wezen vrijwillig is en dat de onderdanen de mogelijkheid openstaat deze in te trekken en de
machtsbronnen aan te tasten. Daartoe kunnen ze gebruik maken van de genoemde 198 methoden van
geweldloze actie. Sharp benadrukt dat men om van deze geweldloze methoden gebruik te maken niet
principieel geweldloos behoeft te zijn, dat wil zeggen dat men geweldloosheid niet als een bepaalde
levenswijze behoeft op te vatten. Het is voldoende dat men pragmatisch geweldloos is, dat wil zeggen dat
men geweldloosheid opvat als een bepaalde techniek om actief verzet te plegen. Wat wel belangrijk is, is dat
de geweldloze actievoerder strategisch denkt en dat de geweldloze actiemiddelen planmatig worden ingezet
om de machtsbronnen van de heerser aan te tasten en dat de acties goed worden voorbereid, wil men
resultaat bereiken. Dit mede omdat elke vorm van geweld, in het kader van een te voeren geweldloze strijd,
de opponent in de kaart speelt en het doel dat men nastreeft ondermijnt.
Acties
Geweldloze actie is voor Sharp niet alleen een academische aangelegenheid geweest. Hoewel het
wetenschappelijke onderzoek ervan altijd zijn belangrijkste bezigheid was, is Sharp zelf ook bij een aantal
acties betrokken geweest. Al als student was dit het geval. Verder was Sharp in de jaren vijftig enige tijd
secretaris van A.J. Muste, een bekende persoonlijkheid uit de Amerikaanse geweldloosheidsbeweging. Zijn
belangrijkste praktische activiteiten dateren echter van veel later, hoewel Sharp, zoals hij zelf zegt, nooit
rechtstreeks aan een campagne heeft deelgenomen. Dit wil niet zeggen dat hij geen belangrijke invloed
heeft gehad. Sharp is diverse keren in het Midden Oosten geweest en heeft daar zowel voor Palestijnen als
voor Israëli’s lezingen en workshops gegeven. Zijn belangrijkste bijdrage aan de praktische geweldloze strijd
is evenwel het boekje From dictatorship to democracy, dat inmiddels in vele talen vertaald is (evenals
trouwens veel ander werk van Sharp). Het is een beknopte handleiding voor geweldloze actie en heeft
inmiddels bij veel acties en bewegingen zijn waarde bewezen. Sharp schreef het in 1983 op verzoek voor de
Birmese democraten. Aanvankelijk werd het in delen als een soort feuilleton in Thailand in een Birmese
krant gepubliceerd. In 1993 werd het er ook als boek uitgegeven. Ook werden er door het Albert Einstein
Instituut in Thailand en Birma aan leden van de Birmese oppositie "jungle workshops" in geweldloze actie
gegeven.
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Politieke ontwikkelingen
In 1989 was Sharp in Peking als toeschouwer aanwezig bij de dramatische gebeurtenissen op het
Tienanmenplein. Bij de onafhankelijkheid van de Baltische staten in 1991 zijn Sharp en zijn medewerkers
van het Albert Einstein Instituut als adviseur betrokken geweest. Hun grootste successen behaalden Sharp
en het instituut echter bij de volksbewegingen in Servië, de Oekraïne en Georgië. Bij al deze bewegingen is
van het boek From dictatorship to democracy gebruik gemaakt. Otpor, de door de studenten geleide
oppositiebeweging in Servië, die in 2000 president Milosevic ten val bracht, verwerkte het met Sharps The
Politics of Nonviolent Action in hun "Otpor Gebruikershandboek". Robert Helvey, tot voor kort voorzitter van
het Albert Einstein Instituut, gaf in Boedapest workshops aan leden van Otpor. Otpors kennis en ervaring
werden vervolgens doorgegeven aan oppositiebewegingen in Georgië en de Oekraïne, waar in 2003 en
2004 de presidenten Shevardnadze en Koetsma ten val werden gebracht. Ook de leiders van de Georgische
en Oekraïense bewegingen ontvingen advies van de medewerkers van het Albert Einstein Instituut.
Momenteel bestaan er contacten met de oppositiebeweging in Wit-Rusland. Ook elders zijn Sharp en zijn
medewerkers als adviseur opgetreden of hebben ze workshops georganiseerd. Hierdoor is Sharp de
belangrijkste theoreticus achter de hedendaagse geweldloze bewegingen geworden.
Voorbereiding en planning
Met zijn boek Waging Nonviolent Struggle geeft Sharp een waardige afronding aan een leven lang
wetenschappelijke en praktische inzet voor de zaak van de geweldloosheid. Sharp karakteriseert het boek
zelf dan ook terecht als "leren van een eeuw geweldloze strijd". Het boek, dat Sharp overigens met de
assistentie van een aantal medewerkers geschreven heeft, vat, zoals een dergelijk werk betaamt, voorgaand
werk samen. Anderzijds biedt het ook nieuwe inzichten. Hiertoe is het in vier delen verdeeld. Het meeste uit
het eerste en derde deel is bekend uit Sharps The Politics of Nonviolent Action en vat samen wat daarin
behandeld is op het gebied van de methoden en dynamiek van geweldloze actie. Nieuwe inzichten vinden
we vooral in deel twee en vier. Deel twee bevat 23 gevalsbeschrijvingen van geweldloze actie, sommige
"oud" en eerder in Sharps werk beschreven, andere "nieuw", omdat de er beschreven gebeurtenissen
recentelijk hebben plaatsgevonden. De 23 gevallen worden echter zo beschreven, dat ze vergelijkbaar zijn
en dat we er, hopelijk, uit kunnen leren. Om dit laatste te bevorderen, wordt dit deel afgerond met een
hoofdstuk waarin de beschreven voorbeelden worden geanalyseerd en beoordeeld. Deel vier behandelt wat
Sharp in de loop der jaren steeds meer is gaan benadrukken: het belang van voorbereiding en planning.
Succes is vaak geen toeval maar kan worden afgedwongen. Dit geldt ook voor geweldloze actie. Om succes
af te dwingen is strategische planning nodig. Wat houdt dit echter in? Wat zijn de niveaus van planning? Op
wat voor factoren moeten we letten? Hoe gaan we bij planning te werk? Deze vragen komen in dit vierde
deel van het boek aan de orde. Omdat het boek echter niet alleen een samenvatting is van ervaringen uit het
verleden maar ook geschreven is met het oog op de toekomst, wordt deel vier afgerond met een hoofdstuk
over de mogelijke toepassingen van geweldloze strijd in toekomstige situaties.
Praktijk
Ik heb Waging Nonviolent Struggle een handboek genoemd. Dat is het ook, maar veel blijft nog algemeen en
vereist een directe vertaling naar concrete situaties. Dat is geen probleem, want daarvoor kunnen we terecht
bij eerder werk van Sharp. In de eerste plaats valt daarbij te denken aan het al genoemde The Politics of
Nonviolent Action en From dictatorship to democracy, waarbij vooral dit laatste zich inmiddels in de praktijk
bewezen heeft. Geweldloosheid loopt als een rode draad door Sharps leven. Toch is het opvallend dat hij
zich later geen pacifist meer wil noemen. Een pacifist is, aldus Sharp, iemand die zich concentreert op wat
hij of zij afwijst. Sharp wil zich evenwel concentreren op wat men moet doen. Dat hij daartoe in staat is, heeft
hij andermaal met zijn boek bewezen.
Gene Sharp, Waging Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st Century Potential, Porter Sargent
Publishers, Boston, 2005. ISBN 978-0-87558-162-0 (paperback).
Gene Sharp heeft veel gepubliceerd. Zijn belangrijkste werken zijn:
- The Politics of Nonviolent Action, Porter Sargent Publishers, Boston, 1973
- Gandhi as a Political Strategist, Porter Sargent Publishers, Boston, 1979
- Social Power and Political Freedom, Porter Sargent Publishers, Boston, 1980
- Making Europe Unconquerable. The Potential of Civilian-Based Deterrence and Defence, Taylor and
Francis, Londen, 1985
- From dictatorship to democracy, Albert Einstein Institution, Boston, 2003
Diverse publicaties van Sharp zijn gratis te downloaden van de website van het Albert Einstein Instituut (zie
beneden). Verder zijn de werken van Sharp in vele talen vertaald. Zie ook daarvoor de website van het
Albert Einstein Instituut.
De Stichting voor Actieve Geweldloosheid (SVAG) in Zwolle heeft nog de volgende Nederlandse uitgaven
van Sharp beschikbaar (de nummers achter de titels verwijzen naar de serienummers van de SVAG):
- Geweldloosheid: moreel principe of politieke techniek? (55 blz. / AG1) € 2,25
- Burgerlijke ongehoorzaamheid in een demokratie? Wat te doen als geen kompromis mogelijk is? (43 blz. /
AG2) € 2,05
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- Afschaffing van oorlog als een realisties doel. Geweldloze sankties in plaats van diktatuur, massamoord,
oorlog en onderdrukking. (56 blz. / AG8) € 2,70
- Een einde maken aan onderdrukking; strategiese problemen van de verzetsbeweging in Zuid-Afrika. (32
blz. / AG10) € 1,80
- Progressieve politiek en geweldloze politieke techniek. (24 blz. / AG12) € 1,60
- De politiek van geweldloze aktie. Dit is een samenvatting van Sharps 3-delige werk The Politics of
Nonviolent Action, incl. de 198 methoden van geweldloze actie (91 blz. / GA5) € 1,15
- Naar een onveroverbaar Europa (216 blz. D12) € 11,35
Deze publicaties zijn te bestellen bij: Stichting voor Actieve Geweldloosheid,Postbus 137,8000 AC Zwolle.
Enkele websites waar men informatie over Sharp, zijn theorie en het Albert Einstein Instituut kan vinden:
- http://www.aeinstein.org De website van het Albert Einstein Instituut.
- http://www.aeinstein.org/organizations/org/GSpublist-1.pdf Lijst van publicaties van Sharp.
- http://www.fletcherledger.com/archive/2001-1105/110501_FfinalLank,%20Stephan%20Gene%20Sharp%20Workshop.htm Verslag van een workshop met
Sharp waarin een aantal centrale punten uit zijn machtstheorie aan de orde komen.
- http://www.uow.edu.au/arts/sts/bmartin/pubs/89jpr.html Uitstekend artikel van Brian Martin over de
machtstheorie van Sharp, dat eerder verschenen is in het Journal of Peace Research.
- http://en.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp Kort artikel van de Internet-encyclopedie Wikipedia over Gene
Sharp met verdere links.
- http://www.peacemagazine.org/198.htm Sharps lijst van 198 geweldloze actiemethoden.
- http://www.canvasopedia.org/files/serbian/CTI_Serbian_Political_Substance.doc Een analyse van de
toepassing van Sharps theorie in de praktijk door een vertegenwoordiger van Otpor (de organi-satie die
leiding gaf aan de geweldloze beweging in Servië, die leidde tot de val van Milosevic).
- http://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17sharp.html?_r=1 Een artikel over Sharp en de
invloed van zijn werk op de revolutie van 2011 in Egypte.
Interviews met Sharp op het Internet:
- http://www.fragmentsweb.org/fourtx/sharpint.html Interview door James VanHise uit 1983 maar nog steeds
interessant.
- http://www.why-war.com/news/2003/07/09/aninterv1.html Interview uit 2003 uit het Peace Magazine door
Metta Spencer.
- http://www.newint.org/issue296/interview.htm Interview door Noreen Shanahan.
- http://www.nytimes.com/2011/02/17/world/middleeast/17sharp.html?_r=1
http://home.kpn.nl/wegweeda/GeneSharp.htm

Hoe een aanslag in Sochi het Midden Oosten in brand kan steken
'Aanslag' bij het Olympisch Stadion in Sochi. Bedenk dat er
tijdens de O.S. in Londen en het WK-Vrouwenvoetbal in Berlijn
vergelijkbare plaatjes verschenen. Toen gebeurde er gelukkig
niets.
Achter de berichten in de reguliere media over mogelijke
aanslagen door islamitische terroristen op de Olympische
Winterspelen in het Russische Sochi gaat een veel groter en
belangrijker geopolitiek steekspel schuil, waarbij de kans dat dit
plotseling uitmondt in een nieuwe, massale oorlog in het
Midden Oosten veel groter is dan door de meeste mensen wordt gedacht.
'Echte' of 'false-flag' aanslag
Diverse inlichtingendiensten houden serieus rekening mee met een aanslag op de Olympische Winterspelen
in Sochi. Dit zou zowel een 'echte' aanslag als een 'false-flag' aanslag kunnen zijn, waarbij het bewust de
andere kant op kijken door de autoriteiten en daardoor terroristen vrij baan geven, ook als 'false-flag' kan
worden aangemerkt. Een aanslag tijdens Sochi hoeft niet eens van het kaliber '9/11' te zijn om te worden
opgevat als een aanslag op de hele wereld, en niet enkel op Rusland. De gevolgen van zo'n aanslag zouden
daarom minstens zo verstrekkend kunnen zijn als na 9/11, en in het slechtste geval zelfs kunnen uitlopen op
een nieuwe Wereldoorlog.
De Russische president Vladimir Putin, die na de recente aanslagen in Volgograd woedend zwoer het
islamitische terrorisme in zijn land totaal te vernietigen, zal een aanslag in Sochi kunnen aangrijpen om daar
de onverkorte steun van het Russische volk voor te krijgen, en waarschijnlijk ook van veel andere landen.
Saudiërs dreigen impliciet met aanslagen
In de aanloop naar de Winterspelen gebeurde er iets heel belangrijks. Prins Bandar bin Sultan, de minister
van Inlichtingen van Saudi Arabië, bezocht in augustus vorig jaar Putin, en gaf hem de boodschap dat zijn
land weliswaar geen terreuraanvallen op Sochi zal steunen, maar dat de Saudi's wel in staat zijn om onder
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bepaalde voorwaarden de plannen van terroristen te stoppen. Dit was niets anders dan indirecte chantage.
De Saudi's zijn namelijk mordicus tegen de Russische steun voor de Syrische president Bashar Assad, en
hoopten met het impliciete dreigement eventuele geplande terreuraanslagen op Sochi niet te zullen stoppen,
Putin zover te krijgen zijn politieke en militaire steun voor Assad op te geven.
Aan de ene kant zal Putin bepaald niet blij zijn geweest met het Saudische dreigement. Aan de andere kant
biedt het hem een uitstekende gelegenheid en een perfect alibi om een eventuele aanslag tijdens Sochi ten
volle uit te buiten, om zo de strategische positie van Rusland in het Midden Oosten fors te versterken.
Arabische Lente door Westen gepland
Zoals we al vaak hebben schreven is Syrië van groot strategisch belang voor Rusland. Het Westen probeert
onder leiding van president Obama het regime Assad ten val te brengen, zodat er net als destijds in Egypte
een Moslim-Broederschapregering kan worden opgezet. De wereld heeft tegelijkertijd kunnen zien hoe de
doelbewust door het Witte Huis veroorzaakte Arabische Lente diverse moslimlanden in chaos heeft gestort,
iets dat Putin in Syrië ten koste van alles wil voorkomen, omdat hij dan een belangrijke bondgenoot
kwijtraakt. Dat de Arabische Lente geen spontane volksopstand was, maar ruim van tevoren door het
Westen was gepland, bleek onder andere uit een gelekte email van 1300 woorden, die op 8 juni 2008 door
de voormalige Britse ambassadeur in Libië aan premier Tony Blair werd verzonden. Hierin werd reeds het
later uitgevoerde plan besproken om de Libische leider Muammar Gadaffi af te zetten, en te vervangen door
een islamistisch marionettenregime.
Na het verwijderen en laten vermoorden van Gadaffi werd het Amerikaanse consulaat in Benghazi gebruikt
als CIA-basis voor het doorsluizen van grote hoeveelheden wapens naar de Syrische rebellen. Dat was de
reden dat de regering Obama weigerde toe te geven dat de aanval op het consulaat op 9/11/13, waarbij
onder andere de Amerikaanse ambassadeur om het leven kwam, een terreuraanslag was, die
hoogstwaarschijnlijk door de Russen werd gesteund.
Net geen Derde Wereldoorlog in september 2013
Wat eveneens niet in het nieuws kwam, was dat de wereld in september 2013 slechts op een haartje na aan
de Derde Wereldoorlog is ontsnapt. Destijds hebben we uitgebreid bericht over de toen zeker lijkende
Amerikaanse aanval op Syrië, en ook over de grote Russische vloot die naar het oosten van de
Middellandse Zee werd gestuurd. Later bleek uit betrouwbare bronnen dat Putin zijn vloot tussen de
Amerikaanse vloot en Syrië posteerde, en letterlijk dreigde alles wat op Syrië zou afvliegen neer te schieten.
Hierop besloot Obama om de Amerikaanse vloot terug te trekken en de aanval af te blazen.
Daarnaast speelt ook de invloedrijke terreurgroep ISIS (Al-Qaeda op het Arabische Schiereiland) een steeds
grotere rol. Putin weet dat ISIS door het Westen wordt gesteund, en nieuwe aanvallen op het regime van
Assad voorbereidt. De VS laat dit doelbewust gebeuren en heeft bij monde van minister John Kerry
aangekondigd niet militair te zullen optreden tegen ISIS.
Russisch ingrijpen in Midden Oosten?
Het Saudische dreigement aan het adres van Moskou kan daarom voor Putin een uitgelezen, misschien
zelfs wel onweerstaanbare mogelijkheid zijn om in het geval van een aanslag de Saudiërs, en daardoor ook
het Westen en specifiek Obama, de schuld te geven. Obama zal in de ogen van de wereld opnieuw zwak en
besluiteloos overkomen, niet bereid om daadwerkelijk op te treden tegen islamitische terroristen.
Putin is een erkende meester in het inspelen op en uitbuiten van geopolitieke veranderingen, en zal bij een
aanslag -'echt' of 'false-flag'- dan ook geen enkele moeite hebben zich te presenteren als de enige sterke
wereldleider die bereid en in staat is het kwaadaardige islamisme te bestrijden. Het strategische overwicht
dat Rusland door ingrijpen in het Midden Oosten zou kunnen bereiken, zou wel eens te aanlokkelijk kunnen
zijn voor Putin om aan zich voorbij te laten gaan.
Hoe dat ingrijpen eruit zal zien, is giswerk. Komt er een Russische interventie in Syrië? Een aanval (al dan
niet met of via Iran) op Saudi Arabië en/of Israël? Bij een eventuele escalatie in Syrië kan namelijk ook Israël
betrokken raken, dat zoals bekend stilzwijgend met Saudi Arabië samenwerkt. Beide landen hebben
namelijk het eveneens door Rusland gesteunde Iran, tevens bondgenoot van Assad, als aartsvijand.
Schaakspel Oost - West
Terrorisme is niets anders dan een tactiek die door alle belangrijke wereldspelers wordt aangewend, of dat
nu door directe steun met wapens is, of indirect door terreurgroepen ongehinderd hun gang te laten gaan.
Achter een eventuele aanslag in Sochi zal dan ook veel meer dan enkel een groepje islamistische fanatici
zitten. Zij zullen slechts pionnen zijn in het geopolitieke schaakspel, dat Oost en West ook na de val van de
communisme tegen elkaar zijn blijven spelen.
2014 buitengewoon kritiek
Een schaakspel, dat steeds gevaarlijker wordt. Mede gezien de spanningen in en rond Syrië, Iran, Libanon
(Hezbollah), Egypte en Israël / de Palestijnen heeft het er namelijk veel van weg dat we in 2014 een
buitengewoon kritieke fase ingaan. De kaarten in het Midden Oosten zullen mogelijk al binnenkort opnieuw
worden geschud. Daarbij zal er niet veel voor nodig zijn om de huidige, toch al zeer ontvlambare situatie te
laten exploderen in een grote regionale oorlog, die misschien wel een op een nieuwe Wereldoorlog kan
uitlopen.
Xander - (1) Northeast Intelligence Network
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Betogers Oekraïne krijgen geld en busreis naar Kiev aangeboden
Geplaatst op januari 22, 2014
Wat we wel lezen in de Main Stream Media is bedoeld om de
indruk te wekken dat half Oekraïne graag bij Europa wil horen. Het
imperialisme van Europa als deelstaat van de New World Order,
maakt in de Oekraïne gebruik van de Gene Sharp methode. Dat is
een methode ontwikkeld door een Amerikaan en die is
overgenomen door de CIA om in meerdere landen via ‘revolutie
managers’ het volk tot vreedzaam protest te bewegen. Als dat
vreedzaam protest uit de hand loopt, is dat ook bewust geschapen.
Die fase is bedoeld om het anti-veranderingsregiem in een kwaad
daglicht te stellen. Het doel lijkt duidelijk: het van origine zeer goed
met Rusland bevriende Oekraïne in te lijven in Europa. De koude
oorlog is nog nooit zo heet geweest. Op alle fronten zie je dat het Westen haar ‘democratie’ op wil dringen.
Het woord ‘democratie’ staat dan synoniem voor een machtsovername waarbij het regiem vervangen wordt
door een pro-westers regiem inclusief de implementatie van een wereldbank en overname van de natuurlijke
bronnen (meestal olie).
Een getuige uit de Oekraïne meldt het volgende over de pro EU betogers: In december gingen er dagelijks
vele bussen naar het plaatselijke station om door te gaan naar hoofdstad Kiev. Terugreis werd ook op zelfde
manier geregeld en men kreeg €38,- per dag, een behoorlijk bedrag voor Oekrainse begrippen. Voor eten en
drinken werd ook gezorgd. Omdat ik graag wil bewijzen dat deze getuige dit niet uit zijn duim zuigt, gaan we
een poging doen enkele mensen uit de Oekraïne via Skype te interviewen met behulp van een tolk. De
essentie is, dat de protesten georkestreerd zijn en dat mensen een bedrag krijgen wat in de Oekraïne
ongeveer gelijk staat aan een weeksalaris.
In de Main Stream Media kranten leest u vandaag dat er doden
zijn gevallen tijdens de protesten. Die fase is erg belangrijk
binnen de Gene Sharp methode. Via social media worden
dergelijke berichten verspreid om weer extra olie op het vuur te
gooien aan de pro-Europa zijde.
Waarom moest minister Frans Timmermans trouwens al op 5
december 2013 bij de protesten in Kiev aanwezig zijn? Om zijn
neus in Oekraïnse zaken steken? Natuurlijk! Om te kijken hoe
succesvol de revolutiemanagers zijn in het afdrijven van de
Oekraïne van Rusland.
Er is nogal een strijd gaande achter de schermen. De NAVO is
bezig een enorm raketschild te bouwen, maar verhult daarbij de aanvallende potentie van dit raketschild. Dit
drijft de Russen er weer toe hun eigen wapenarsenaal uit te breiden. Het Westen heeft ten bate van dit
raketschild naar verluid circa 200 kleine kernbommen verspreid over vijf NAVO-landen, waaronder
Nederland. Deze zullen worden gemoderniseerd. Als reactie op het raketschild leverde Rusland 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. Van een raketschild van
200 kernkoppen in Europa gaat natuurlijk wel degelijk een dreiging richting Rusland uit. De koude oorlog is
weer in volle glorie hersteld. De Oekraïne heeft een sterke historische band met Rusland en ligt strategisch
erg belangrijk. Het aanwakkeren van een revolutie via infiltratie is dan ook een zeer slimme en bewezen
effectieve methode. Europa wil de Oekraïne van Rusland afpakken.
In Joegoslavië hebben we al gezien hoe effectief en destabiliserend dit werkt. In Joegoslavië werden de
Mujahedeen strijders bewapend en getraind en het land is nu volledig geannexeerd. Tijdens de Joegoslavië
oorlog werden de Serviërs in de Main Stream Media succesvol neergezet als de wreedaards die
bijvoorbeeld de massaslachting in Srebrenica op hun geweten hadden. De meest essentiële vraag is of zij
die wel echt op hun geweten hebben of dat dit misschien door Blackwater/Academi huurlingen is uitgevoerd
(Scorpions).
Als we kijken naar de burgeroorlogen in Libië en Syrië, dan zien we dat in alle gevallen de Westerse
bemoeienis zowel voor als tijdens de oorlog alles bepalend is. De “opstandelingen” die de burgeroorlog in
gang zetten, dragen doorgaans Amerikaanse wapens. In sommige gevallen zijn er wapenhandelaren die
wapens van Russische makelaardij naar dergelijke landen smokkelen, om bijvoorbeeld een aanslag in de
schoenen van het regeringsleger te kunnen schuiven. Over het algemeen worden de rebellen echter niet
alleen bewapend door het Westen, maar ook getraind. Hiervan zou ook sprake zijn geweest binnen de
Nederlandse VN enclave in Bosnië Herzegovina. Dit zult u natuurlijk niet terug vinden in de officiële
verslagen.
Bron linkvermeldingen: Nu.nl
http://martinvrijland.com/2014/01/22/betogers-oekraine-krijgen-geld-en-busreis-kiev-aangeboden-doden/
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Destabilisatie Oekraïne doden en gewonden alibi EU ingrijpen
Geplaatst op januari 23, 2014
Dat in de Oekraïne sprake is van het toepassen van de Gene Sharp
methode wordt nu ook bevestigd door Infowars.com. In mijn artikel
van gister had ik al een voorzetje in die richting gegeven. Waarom de
Oekraïne nu zo belangrijk is en waarom u niet moet denken “Ach, dat
is allemaal weer ver weg en oninteressant“, zit hem in het feit dat het
nu steeds duidelijker wordt hoe Europa / het Westen werkt. Het geeft
niet alleen een beeld van de actualiteit, maar tevens een stukje
geschiedenisles. Deze Gene Sharp methode is namelijk al gefinancierd via de rijke miljardair George Soros,
de man die ook Mabel Wisse Smit aan een mooi baantje hielp. Mabel Wisse Smit (ex Yap-Yum en AIVD
medewerkster) zou een rol hebben gespeeld in wapen leveranties in de Joegoslavië oorlog. George Soros
(oprichter en financier van de Europese variant van de Council of Foreign Relations – en de
verpersoonlijking van de mondiale corporate elite) zou Mabel Wisse Smit in 1997 benoemd hebben tot
directeur Europese Zaken van zijn Open Society Institute (OSI) te Brussel. Hij steunde Mabel en de oudvicepresident investment banking bij Goldman Sachs – prins Johan Friso – tijdens het schandaal dat
ontstond rond hun huwelijk als gevolg van Mabel’s leugens over haar relatie met moordenaar, maffia- en
drugsbaas Klaas Bruinsma.
Het is goed te doorzien welke rol George Soros via zijn instanties speelt bij het destabiliseren van landen,
met het doel om ze uiteindelijk over te nemen. Het is tevens goed om u in de Gene Sharp methode te
verdiepen. Samengevat komt het er op neer dat gebruik wordt gemaakt van revolutiemanagers die eerst een
vreedzame revolutie starten. Bij uiteindelijke escalatie tot geweld gaat het imperialistische Westen zich dan
bemoeien door bijvoorbeeld een economische boycot of dreiging van militair ingrijpen. Ondertussen worden
dergelijke revoluties jaren van te voren gepland via organisaties die gefinancierd worden door het Westen.
George Soros is een belangrijke spin in dat web.
De Gene Sharp methode werd voor het eerst succesvol toegepast in Joegoslavië door de financiering van
OTPOR. Dit leidde tot de protesten tegen Slobodan Milosevic de Servische president van Joegoslavië (zie
documentaire onder). Andere groepen die getraind en gefinancierd werden door Soros (Zeg je Soros dan
zeg je CIA) zijn Kmara in Georgië, KelKel in Krgyzstan, Zubr in Belarus (provincie Wit Rusland) en nu Pora
in de Oekraïne. Het destabiliseren van Joegoslavië is in der tijd goed gelukt en het militair ingrijpen is door
de Westerse media compleet leugenachtig verkocht als zijnde terecht. Natuurlijk mag de massa niet
begrijpen dat we hier te maken hebben met zuiver imperialisme en verzwakking van elk land dat te veel aan
Rusland hangt. In feite is het Westen bezig om alles wat aan Rusland gelieerd is te verzwakken. Dit geldt nu
ook in de huidige situatie van de Oekraïne. Het Europa waarin we leven is niet alleen maar een lief schattig
handelsstaatje, nee we zijn al decennia onderdeel van het imperialistisch monster genaamd Amerika. In feite
blijkt steeds duidelijker dat de VN en Amerika samen met Europa, zich gedragen als de New World Order.
George Soros financiert organisaties als de U.S. Agency for International Development (USAID) en National
Endowment for Democracy (NED). Ook het Open Society Institute (OSI) waar voormalig Yap-Yum
medewerkster, ex van Klaas Bruinsma en weduwe van prins Friso Mabel Wisse Smit werkzaam was, is zo’n
instituut. Je kunt dus wel met een gerust hart stellen dat onze Mabel een grote vinger in de pap heeft gehad
in de oorlog in Joegoslavië. Een gevaarlijke tante dus die beloond lijkt te zijn geworden met een mooie
positie binnen het koningshuis (was Friso haar laatste klus?). Je kunt dus ook met een gerust hart stellen dat
de revolutie in de Oekraïne niet geheel op een natuurlijke wijze is ontstaan.
De instellingen van George Soros maken bij hun destabilisatie
tactiek gebruik van bekende namen. In het geval van de Oekraïne
zie je een bekend oud-topbokser op de voorgrond: Vitali Klitsjko.
Ook wordt gebruik gemaakt van herkenbare symbolen. In veel
landen is dit de gebalde vuist. In de Rusland werd bij de protesten
in 2010 bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het symbool van de
‘blauwe emmer’. Dit ‘blauwe emmer’ thema kan worden gelieerd
aan de “pro-democratie” activiteiten van USAID (George Soros) in
Rusland. Door Amerika gesteunde provocateurs begonnen blauwe
emmers op het dak van hun auto’s te plaatsen; waarmee ze het
gebruik van de blauwe zwaailichten door ambtenaren probeerden te bespotten. Pas in september 2012
ontdekte president Poetin dat deze ‘blauwe emmer’ protesten konden worden gelieerd aan USAID. Vanaf
dat moment moest de organisatie het land verlaten.
In de Oekraïne wordt het ‘Gene Sharp’ / CIA /George Soros -spel iets eerder doorzien en brengen de nieuwe
media dit nieuws tijdig naar buiten. Vanuit de Main Stream Media hoeft u deze uitleg niet te verwachten. Zij
zullen u alleen wijzen op het bruut geweld dat tegen de demonstranten wordt gebruikt. Zij zullen u alleen
wijzen op de doden en gewonden. Dit draagt bij aan het beeld dat u moet krijgen van het brute
ondemocratische regiem dat nodig vervangen moet worden. Alle registers worden opengetrokken om de
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lezer en kijker van het laatste perceptiemanagement “nieuws” de indruk te geven dat het tijd wordt voor
ingrijpen. Europa heft het corrigerende vingertje! Nee, u mag niet weten dat Europa samen met Amerika de
kar trekt in deze revolutie. U mag niet zien dat de revolutie zelf gebouwd is en dat er bewust olie op het vuur
gegooid wordt. U mag niet door hebben dat dit een beproefde imperialistische methode is om een land over
te nemen dat te veel hangt aan Rusland. Er is maar 1 weg die het Westen wil bewandelen en dat is de weg
richting totale wereldheerschappij.
Bron linkvermeldingen: Infowars.com, Open Society Institute, NRC.nl, Googreads.com, WantToKnow
http://martinvrijland.com/2014/01/23/destabilisatie-oekraine-doden-en-gewonden-alibi-eu-ingrijpen/

Europa pakt Oekraïne af van Rusland via de Gene Sharp methode
Geplaatst op december 5, 2013
Europa en Amerika staan er bij de oplettende lezer inmiddels om
bekend de Gene Sharp methode toe te passen bij het overnemen van
een land. Waar Adolf Hitler nog wapengekletter nodig had, past
Europa de slimmere methode toe die ooit uitgewerkt werd door deze
schrijver en werd overgenomen door Westerse geheime diensten. Via
de Gene Sharp methode werd in Joegoslavië verdeel en heers
toegepast en via de Gene Sharp methode werden de opstanden in
Egypte gecoördineerd.
De kern van deze psychologische volksmenners methode is de sympathie van het volk te winnen door een
soort groepsgevoel te creëren. Daarbij worden onderwerpen benadrukt die iedereen aanspreken, zoals
‘vrijheid‘, ‘welvaart‘, ‘democratische inspraak van het volk‘ en om de om ver te werpen heersende kliek uit
het zadel te krijgen wordt onderhuidse onvrede uitvergroot. Revolutiemanagers worden goed getraind en
geïnstrueerd om zo groepen te vormen en een sneeuwbaleffect te verkrijgen. Omdat voor de geheime
diensten geld geen rol speelt (ook niet voor de Nederlandse, ook al wekken ze de schijn van bezuinigingen),
kunnen dergelijke revolutiemanagers positieve feestachtige protestacties organiseren. De kunst is om een
soort ‘koninginnedagsfeer’ te scheppen. Daarmee wek je de sympathie van het volk en social media en
andere middelen versterken het effect.
Minister Frans Timmermans gaat in de Oekraïne persoonlijk poolshoogte nemen hoe succesvol de
revolutiemanagers zijn in het afdrijven van de Oekraïne van Rusland. Er is nogal een strijd gaande achter de
schermen. De NAVO is bezig een enorm raketschild te bouwen, maar verhult daarbij de aanvallende
potentie van dit raketschild. Dit drijft de Russen er weer toe hun eigen wapenarsenaal uit te breiden. Het
Westen heeft ten bate van dit raketschild naar verluid circa 200 kleine kernbommen verspreid over vijf
NAVO-landen, waaronder Nederland. Deze zullen worden gemoderniseerd. Als reactie op het raketschild
leverde Rusland 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.
Van een raketschild van 200 kernkoppen in Europa gaat natuurlijk wel degelijk een dreiging richting Rusland
uit. De koude oorlog is weer in volle glorie hersteld. De Oekraïne heeft een sterke historische band met
Rusland en ligt strategisch erg belangrijk. Het aanwakkeren van een revolutie via infiltratie is dan ook een
zeer slimme en bewezen effectieve methode.
In Joegoslavië hebben we al gezien hoe effectief en destabiliserend dit werkt. In Joegoslavië werden
vervolgens de Mujahedeen bewapend en getraind en het land is nu volledig geannexeerd. Tijdens de
Joegoslavië oorlog werden de Serviërs in de Main Stream Media succesvol neer gezet als de wreedaards
die bijvoorbeeld de massaslachting in Srebrenica op hun geweten hadden. De meest essentiële vraag is of
zij die wel echt op hun geweten hebben of dat dit misschien door Blackwater/Academi huurlingen is
uitgevoerd (Scorpions).
Als we kijken naar de burgeroorlogen in Libië en Syrië, dan zien we dat in alle gevallen de Westerse
bemoeienis zowel voor als tijdens de oorlog alles bepalend is. De “opstandelingen” die de burgeroorlog in
gang zetten, dragen doorgaans Amerikaanse wapens. In sommige gevallen zijn er wapenhandelaren die
wapens van Russische makelaardij naar dergelijke landen smokkelen, om bijvoorbeeld een aanslag in de
schoenen van het regeringsleger te kunnen schuiven. Over het algemeen worden de rebellen echter niet
alleen bewapend door het Westen, maar ook getraind. Hiervan zou ook sprake zijn geweest binnen de
Nederlandse VN enclave in Bosnië Herzegovina. Dit zult u natuurlijk niet terug vinden in de officiële
verslagen.
Na het zien van onderstaande documentaire kijkt u voortaan waarschijnlijk heel anders naar het journaal.
Mijn excuus daarvoor.
http://www.youtube.com/watch?v=lpXbA6yZY-8&feature=player_embedded
Bron linkverwijzingen: kopp-verlag, goodreads.com
http://martinvrijland.com/2013/12/05/europa-pakt-oekraine-af-van-rusland-via-de-gene-sharp-methode/
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Klokkenluider: Google kan ongemerkt persoonlijke gesprekken opnemen
'Zolang Chrome openstaat, is niets wat je zegt nog privé'
Een klokkenluider die Google vier maanden geleden op de
hoogte stelde van een 'technische fout' in Google Chrome
waarmee de persoonlijke gesprekken van nietsvermoedende
internetters kunnen worden opgenomen, heeft zijn ontdekking
openbaar gemaakt nadat Google weigerde de browser aan te
passen. In deze video legt de programmeur uit hoe de
spraakherkenningsfunctie van Google Chrome aan kan blijven
staan, ook als de gebruiker de website die hij toestemming
verleende om zijn stem op te nemen, heeft verlaten.
'Als je op de knop om de spraakherkenning te starten klikt, dan zie je niet dat de site onder het hoofdvenster
nog een ander venster kan hebben geopend. Dit venster kan blijven wachten totdat de site wordt gesloten,
en kan vervolgens zonder om toestemming te vragen beginnen met luisteren. Dit kan dus gedaan worden
met een venster dat je nooit hebt gezien, waar je nooit iets mee hebt gedaan en waarvan je waarschijnlijk
het bestaan niet eens wist.'
'Chrome veranderd in spionagemiddel'
In de video is te zien hoe zo'n verborgen venster de gesproken woorden van de programmeur registreert. Dit
venster kan vermomd zijn als een advertentie, waardoor de internetter geen idee heeft dat Chrome zijn stem
opneemt, of dat gesprek nu aan de telefoon, via Skype of met iemand in dezelfde ruimte plaatsvindt.
De 'bug' is een 'ernstig veiligheidslek, dat de privacy van miljoenen gebruikers van Google Chrome in gevaar
heeft gebracht,' waarschuwt de IT-er. 'Zolang Chrome openstaat, is niets wat je zegt nog privé.' De browser
is in zijn ogen daarmee veranderd in een 'spionagemiddel', dat niet alleen al je gesprekken kan opnemen,
maar deze ook nog eens 'aan je vrienden bij de NSA' kan doorspelen.
Beloofde update kwam er nooit
De programmeur waarschuwde Google in september 2013 voor de 'fout', en kreeg toen de verzekering dat
deze binnen twee weken zou worden verholpen. De noodzakelijke update voor Chromegebruikers kwam er
echter nooit. Google liet de klokkenluider vervolgens weten dat 'er nog niets is besloten.'
Al in 2006 waren de eerste geruchten te horen dat computers met ingebouwde microfoons misbruikt konden
worden om de gebruikers te bespioneren. Hetzelfde zou mogelijk zijn met digitale decoders, die al sinds het
eind van de jaren '90 op de markt zijn.
Android, iPhone, Facebook mogen al uw contacten opnemen
In de voorwaarden voor zowel Android als iPhone apps staat dat gebruikers ermee akkoord moeten gaan
dat hun microfoon op ieder gewenst moment kan worden aangezet. Ook Facebook heeft in zijn voorwaarden
staan dat telefoongesprekken kunnen worden opgenomen, inclusief het registreren van je belgeschiedenis
en alle gegevens over je contacten, ook hoe vaak je met hen hebt gebeld, gemaild of ge'apped'.
Steeds meer apparaten worden uitgerust met ingebouwde microfoons. Naast pc's en smartphones geldt dat
ook voor spelcomputers en zelfs voor high-tech straatlantaarns. Op deze wijze wordt de privacy van
iedereen stap voor stap afgenomen, totdat deze uiteindelijk totaal zal zijn vernietigd.
Xander - (1) Infowars

Mystieke gebeurtenis uit balcon Vaticaan
Twee duiven werden zondag 26 januari vanuit het balcon van paus Franciscus losgelaten.
De duif, symbool van de vrede, werd aangevallen door een zeemeeuw; de andere duif werd aangevallen
door een kraai. Symbolen van beest uit de zee en het beest uit de aarde.
Tienduizenden mensen waren getuige van het voorval.
Op het YouTube-filmpje werden de aanvallen getoond. Later is dit filmpje “verdwenen” en vervangen door
foto’s.
Zie: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2546218/Birds-released-Vatican-gesture-peace-immediatelyattacked-vicious-seagull-crow.html
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Griekenland eist nog eens € 17 miljard van Europa
Fraude, misbruik en bedrog door Grieken gaat dankzij EU onverminderd door
Maakt u zich alvast maar weer op voor nieuwe bezuinigingen, want de
Grieken willen nog eens € 17 miljard pinnen.
Het zou weer de goede kant op gaan met Griekenland, zo wordt het
publiek de laatste tijd regelmatig wijsgemaakt in de media. Toch eist de
voormalige Griekse minister van Financiën na de € 240 miljard kostende
reddingspakketten nog eens € 17 miljard van Europa om de economie
weer aan te zwengelen. De EU kennende zal dat geld er zeer
waarschijnlijk nog op tafel gelegd worden ook. Landen zoals Nederland
bezuinigen er immers wel weer voor.
Europese politici pleitten de afgelopen jaren voor een 'Marshallplan' voor Griekenland. Het land zou niet
langer vrijwel uitsluitend van het toerisme moeten leven, maar daarnaast exportgoederen moeten kunnen
produceren. De Grieken hebben echter nauwelijks een industriële basis, dus die zou met dat Marshallplan
moeten worden opgezet.
Griekenland beschikt echter niet eens over een kadaster, wat onontbeerlijk is om industriegrond te kunnen
uitgeven. Zo lang dit niet behoorlijk op poten is gezet, zal er van een Marshallplan niets terecht komen.
'Groei-bazooka' van € 17 miljard
De Griekse ex-minister van Financiën Nicos Christodoulakis eist ondertussen € 17 miljard van Europa voor
een 'groei-bazooka'. Dat geld zou in de infrastructuur en exporterende bedrijven moeten worden gestoken. In
totaal pleit hij voor een Masterplan van € 100 miljard, om in heel Europa de economische groei te stimuleren,
private investeerders aan te trekken en de stemming op de markten te verbeteren.
Christodoulakis was minister van Financiën toen het land de euro invoerde. In het interview met het
Handelsblatt legde hij uit dat de Griekse regering 'flexibiliteit heeft gebruikt' om aan de voorwaarden voor
toetreding tot de eurozone te voldoen. 'Alles wat wij hebben gedaan was legaal en transparant,' beweerde
hij. Het land zou nergens mee 'gesjoemeld' hebben, want dat zou onmiddellijk door Eurostat en de financiële
markten zijn ontdekt.
Geknoei met cijfers
Om te vermijden dat hij de geheime deal tussen Griekenland en de 'vampierinktvis' zakenbank Goldman
Sachs moest noemen, die de regering in Athene in staat stelde te knoeien met zijn financiële cijfers, zei hij
dat ook landen zoals Duitsland 'controversiële dingen' hebben gedaan om bij de euro te komen.
Griekenland was in 2010 feitelijk bankroet, en in 2012 opnieuw. Om het omvallen van het land -en daarmee
mogelijk de hele eurozone- te voorkomen, kreeg het land maar liefst € 240 miljard aan 'reddingsgelden' van
de Eurolanden en het IMF. De Duitse bondskanselier Angela Merkel rechtvaardigde dit grootste hulppakket
uit de wereldgeschiedenis met de waarschuwing, dat 'als de euro mislukt, heel Europa mislukt.'
Opnieuw fraude
Daarnaast kreeg het land ook nog eens € 22,3 miljard aan goedkope kredieten voor het bedrijfsleven. Wat
hiermee gebeurd is laat zich raden nadat het voormalige hoofd van de Griekse Postbank werd gearresteerd,
omdat hij honderden miljoenen van deze kredieten voor een netwerk met zijn eigen vriendjes had achterover
gedrukt (3). Sowieso ging het grootste deel van de hulpgelden naar buitenlandse banken. De Griekse
banken zelfs kregen zo'n € 58 miljard in de schoot geworpen, zonder dat ze hier ook maar één
herstructurering tegenover hoefden te stellen.
Bovendien gebruikte de Griekse regering geld uit het bankenreddingsscherm om de eigen begroting te
dichten. Zo kon het dus gebeuren dat u in de media las dat Athene zijn financiële zaakjes ineens 'op orde'
zou hebben. Ook dit was dus pure misleiding. Het IMF schat het Griekse begrotingstekort voor 2014 en 2015
op rond € 11 miljard. De schuldenlast van het land is inmiddels naar 172% gestegen.
Bezuinigen om miljarden voor de Grieken
Officieel bedroeg de Nederlandse bijdrage aan de Griekse redding € 4,7 miljard, maar de werkelijke prijs
was veel hoger: alleen al het tweede reddingspakket kostte Nederland € 12 miljard(2), iets waar we nu
middels forse bezuinigingen en lastenverhogingen voor moeten bloeden.
Zoals u ongetwijfeld weet moest de regering in Den Haag al snel terugkomen op de belofte, dat al het geld
voor de Grieken zou worden terugbetaald. Niet alleen zullen we geen cent terugzien de vele Nederlandse
belastingmiljarden die in de Griekse bodemloze put zijn gestort, maar nu eisen de Grieken dus nóg meer.
Schaamteloos misbruik
Gezien alle gebroken beloften -zo zou er beslist geen tweede hulppakket nodig zijn, dat kwam er toch- is de
kans groot, dat Nederland en de EU opnieuw overstag gaan. Zoals we al vaker hebben uitgelegd maken de
Grieken, en met hen de banken, schaamteloos misbruik van hun penibele financiële situatie. Ze weten
immers dat Brussel hen toch nooit failliet zal laten gaan, omdat dit vrijwel zeker een verwoestende
kettingreactie in de Eurozone teweeg zal brengen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Welingelichte Kringen, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten
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Palestijnen ruilen VS in voor Rusland om eigen staat te krijgen
Dreigend politiek en economisch conflict tussen Moskou en Jeruzalem
Abbas denkt dat Putin beter dan Kerry en Obama in staat is om Israël te
dwingen hem in alles zijn zin te geven.
De Palestijnse leider Mahmoud Abbas is zijn eerder aangekondigde
'diplomatieke intifada' tegen Israël op onverwachte, zelfs schokkende
wijze begonnen door de vredesinspanningen van de Amerikaanse
minister van Buitenlandse Zaken John Kerry af te wijzen, en de
Russische president Vladimir Putin te vragen om Israël onder druk te
zetten om akkoord te gaan met Abbas' eisen voor een Palestijnse staat.
Olie- en gasdeal
De deadline voor het door Kerry geleide vredesproces verloopt pas over vier maanden, maar Abbas houdt
het nu al voor gezien. Hij weigert namelijk ook maar enige concessie richting Israël te doen, iets wat de
Amerikanen wel van hem eisen in ruil voor hun steun voor de oprichting van 'Palestina' op de Israëlische
Westelijke Jordaanoever. Het Russische persbureau ITAR-TASS meldde gisteren dat Abbas en premier
Medvedev een overeenkomst zullen ondertekenen over gaswinningproject ter waarde van $ 1 miljard voor
de kust van Gaza. Energiegigant Gazprom wil daar zo'n 30 miljoen kubieke meter gas gaan winnen.
Daarnaast gaat het Russische Technopromexport mogelijk olie winnen bij Ramallah, waar het hoofdkwartier
van de Palestijnse Autoriteit is gevestigd.
Putin negeert internationale wetten
Israëlische officials reageerden verbaasd en met onbegrip op de overeenkomst tussen de Palestijnen en
Rusland. De rechten voor de winning van gas in de Middellandse Zee bij Gaza zijn namelijk reeds in handen
van British Gas. Bovendien is de Palestijnse Autoriteit volgens internationale wetgeving niet erkend als
onafhankelijke staat, en kan het daarom geen Speciale Economische Zones in zee opeisen.
Dat het Kremlin deze zaken gewoon negeert, baart de Israëlische regering grote zorgen. Daarnaast lijkt de
overeenkomst met de Palestijnen een verlengstuk te zijn van het oliewinningcontract dat Moskou op 27
december 2013 met Syrië sloot. Op deze wijze zou Rusland Israëls gasvoorraden in de Middellandse Zee
kunnen omsingelen, en zo de Israëlische export van gas mogelijk kunnen blokkeren.
Impliciete erkenning Palestina
De gasdeal met Abbas is een impliciete Russische erkenning van een onafhankelijke Palestijnse staat,
gerechtigd om onafhankelijke internationale overeenkomsten te sluiten. Abbas is met deze overeenkomst
weer een stap dichter bij zijn doel om zonder een overeenkomst met en concessies aan Israël internationale
erkenning voor zijn eigen staat -volgens alle Palestijnse eisen- te krijgen.
Putin lijkt zich weinig aan te trekken van de VS, dat tenslotte al eerder geen woord van protest liet horen
toen hij onlangs een contract van $ 1,5 miljard met Iran sloot voor de levering van goederen in ruil voor olie.
Dat was een directe overtreding van de internationale sancties tegen de Islamitische Republiek.
'Tijd om Amerikaans monopolie te beëindigen'
Nabil Shaath, een hoge official van de Fatahbeweging die de kern vormt van de Palestijnse Autoriteit, kon
gisteren niet duidelijker zijn toen hij verklaarde dat 'het tijd is om het Amerikaanse monopolie op het sluiten
van vrede te beëindigen, nu Washington niet in staat is gebleven om overeenkomsten aan Israël op te
leggen.' Hij wees erop dat de Russische tactiek ten aanzien van Iran en Syrië succesvol is gebleken, en dat
dit daarom ook het geval zal kunnen zijn bij het creëren van een Palestijnse staat.
Xander - (1) DEBKA

Voorspelling van Caesarius von Heisterbach
Caesarius was prior van een Cistercienserklooster en leefde van 1180 - 1240. In een van zijn werken ' Liber
mirabilis ' werd de volgende voorspelling gevonden, die dezelfde strekking heeft als andere voorspellingen
van een eindtijdkatastrofe in de toekomende tijd.
"Alle elementen zullen losgelaten worden en de gehele toestand van de wereld veranderen. De aarde zal op
meerdere plaatsen beven en de levenden verslinden. Vele steden en vestingen zullen ten gronde gaan. De
vruchten der aarde zullen verminderen en de wortels zonder sap zijn. De zaden zullen op de velden hun
kracht verliezen en de kiemen geen vruchten voorbrengen.
De zee zal brullen en zich tegen de landen verheffen en vele schepen en mensen verslinden. De wereld
zal verdorven zijn wegens haar boosheid en de afschuwelijkheid der mensen. Vele en verschrikkelijke
tekenen zullen aan de hemel verschijnen; de zon zal verduisterd worden en zich bloedrood tonen. Meerdere
sterren zullen tegen elkaar stoten als teken van de vernietiging van bijna alle mensen. Men zal gedurende
1
vier uur gelijktijdig twee manen ) zien, omgeven door verbazingwekkende dingen...."
1
) Een van deze manen kan een komeet zijn.
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Israël stijgt naar top-10 machtigste landen ter wereld
Macht EU en VS zal langzaam afnemen - Nederlandse innovatie
presteert zwaar ondermaats
De impopulaire Joodse staat (134e plaats) toont met haar hoge positie
en krachtige economie aan dat de Nederlandse houding om in het
buitenland zo aardig mogelijk gevonden te willen worden (9e plaats),
omdat men anders onze producten niet meer wil kopen, een
misvatting is.
Het in New Delhi (India) gebaseerde Market Business News heeft
Israël voor het eerst in de top-10 van machtigste landen ter wereld opgenomen. In de enkele maanden
geleden samengestelde lijst over 2012 stijgt de Joodse staat van de 34e naar de 10e plek, mede dankzij de
zeer hoog ontwikkelde technologie en het buitengewoon sterke leger. Machtigste land ter wereld blijft nog
steeds de VS. Nederland behaalde een respectabele 12e positie, ook al staat ons land in slechts één tamelijk onbelangrijke- sub top-10, namelijk in de populariteitsindex (9e plaats).
Zeker gezien het geringe aantal inwoners -8 miljoen- is de top-10 notering van Israël indrukwekkend te
noemen. Het landje heeft een BNP van $ 272,7 miljard, en is daarmee de 25e economie. De 176.500 man
tellende strijdkrachten vormen inmiddels het op 5 na sterkste leger ter wereld, maar liefst 20 plaatsen winst
ten opzichte van een jaar eerder. De 4e plaats in de wetenschap/technologie-index (2011: 30e) is eveneens
een buitengewone prestatie.
Populariteit niet belangrijk
Daarmee toont de Joodse staat aan dat het niet nodig is om overal even populair te zijn om toch een goed
draaiende exporterende economie te kunnen hebben. Vooral in Nederland heerst in de politiek en het
bedrijfsleven de gedachte dat je beter maar zo vriendelijk en aardig mogelijk moet overkomen, want anders
zou men in het buitenland je producten niet meer willen kopen. Een misvatting dus, want de slechts 134e
plek in de populariteitsindex heeft enkele geen invloed op Israëls economische prestaties.
Bovendien zal de economie van Israël de komende jaren waarschijnlijk nog sterker worden, omdat voor de
kust van het land enorme gasvelden zijn gevonden.
VS nog op plek 1
Het zal geen verbazing wekken dat de Verenigde Staten nog steeds 4 van de 6 lijsten aanvoeren: macht,
strijdkrachten, diplomatie en technologie. In de economie-index zijn de Amerikanen echter al in 2011 van de
eerste plaats verdrongen door China. Duitsland voert de populariteitsindex aan.
Gekeken naar alomvattende nationale macht, ziet de top-10 er als volgt uit:
1. VS
2. Groot Brittannië
3. Rusland
4. Frankrijk
5. Duitsland
6. China
7. Japan
8. Canada
9. Zuid Korea
10. India
China wordt machtigste land ter wereld
Als de Europese Unie als blok wordt genomen, dan staat Europa na de VS op de 2e plaats, nog een flink
eind voor China. Dat gaat echter veranderen. In de vooruitzichten voor 2025 is de EU door China van de
tweede plek verdrongen, dat dan bijna de langzaam maar zeker dalende VS zal hebben ingehaald. Ook
India zal een stuk sterker zijn geworden, terwijl Brazilië bijna net zo machtig is geworden als Rusland.
Volgens de verwachtingen van de OECD zal China in 2030 zelfs een veel grotere economie (28%, nu 17%)
hebben dan de VS (18%, nu 23%). India groeit in die periode van 7% naar 11%, terwijl de eurozone juist
daalt van 17% naar 12%, en slechts 9% in 2060. Japan wordt ronduit gemarginaliseerd: van 7% nu naar 4%
in 2030. De productie en inkomens in de opkomende economieën zullen fors stijgen, maar die het Westen,
vooral in Europa, juist dalen.
Nederlandse innovatie presteert zwaar ondermaats
Nederland stond in 2011 met een 12e plaats net niet in de alomvattend macht-top-10. In de andere indexen
behaalde ons land de volgende posities: economie (13), leger (15), diplomatie (18), wetenschap/technologie
(29) . Vooral de lage score op het gebied van wetenschap en technologie valt in negatieve zin op. Ons land
presenteert zich graag als bron van innovatie, maar zelfs landen zoals Oekraïne (26), Griekenland (24), Zuid
Afrika (23), Turkije (17) en België (12) scoorden in dat jaar hoger.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Market Business News, (3) Nation Ranking
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Prikbord Nr. 380 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Ad Melkert: de man van 1,6 miljard (verzwegen)
Volgens de column van Roel Janssen op de website ‘FollowtheMoney’, ging de affaire van Melkert met de
Brusselse miljoenen in 2001 niet over 300 of 500 miljoen, maar om 1,6 miljard. Kennelijk heeft niet alleen hij
hier altijd over gelogen en journalisten geïntimideerd, maar heeft ook de onderzoekscommissie de
gigantische boete verzwegen. Dit soort ‘integere’ figuren wil terug in de Nederlandse politiek; toch niet om
straks voorzitter van een onderzoekscommissie te worden?
Belastingheffing
Voordat de gemeenten nog meer belasting gaan heffen, is er een lange weg te gaan gelet op de
afschrikwekkende voorbeelden in Duitsland en Groot-Brittannië. Ook wij zullen dan eerst op gemeentelijk
niveau de verspilling, incompetentie, corruptie en graaicultuur moeten aanpakken; liefst nog grondiger dan in
Den Haag.
Bulgarenfraude
Gelet op de onmacht om binnen de EU waterdichte afspraken te maken over internationale
fraudebestrijding, rijst de vraag waarom er dan nationaal geen keiharde aanpak bestaat. Want de eis van
twee jaar tegen de Bulgaarse ‘boekhouder’ is onbegrijpelijk laag gezien het schadebedrag aan onterechte
toeslagen. Of probeert het OM in lijn te blijven met de absurd lage eisen bij fraude door bankiers,
ambtenaren, curatoren, politici, allochtonen, gesubsidieerde stichtingen en andere ‘elites’?
Double Dutch
De schijnheiligheid waarmee de PVV van antisemitisme wordt verdacht, indien Wilders samenwerkt met het
Front National, is typisch Nederlands. Want hoe noemen we dan het kennelijke streven van de regering om
Nederlandse ondernemingen weg te halen uit Israël, en het eigengereide, vlerkachtige gedrag van onze
minister van Buitenlandse Zaken in Israël, en de steun aan de PLO en Hamas, en onze steun aan EU- en
VN-standpunten tegen Israël, en de weigering om bepaalde islamitische demonstranten te arresteren, en het
hier toelaten van bepaalde imams, en het voorgenomen bezoek van politici aan Iran?
Eerlijk proces
Indien bepaalde advocaten klagen dat hun cliënt geen eerlijk proces krijgt, omdat de media belangstelling
tonen voor hun optreden, dan bedoelen ze vaak dat hun leugens dreigen te worden ontmaskerd voor het
publiek. En die imagoschade kunnen ze maar moeilijk verdragen.
Gebrek aan zelfkritiek
De veroordeelde heer VVD) geeft iedereen de schuld van zijn misstap, behalve zijn eigen gebrek aan
integriteit. Hij beweert zelfs dat het in Lutjebroek normaal zou zijn gevonden om te frauderen bij de sollicitatie
naar een burgemeesterspost. Hoezo, Lutjebroek ligt toch niet in Limburg?
Ook de heer Wellink die de ene blunder na de andere maakte terwijl hij druk was met zijn
pensioenverbetering als president DNB, heeft tot dusver geweigerd zijn excuses aan te bieden. Zijn
´vriendje´ W. Bos had eveneens geen excuses, maar alleen uitvluchten.
Onthullend
Het blijkt nooit de bedoeling te zijn geweest van politiek-links om armoede-immigratie te voorkomen. In
Duitsland wil een partij (die Linke) zelfs al uitkeringen aan Roemenen en Bulgaren verstrekken als ze drie
maanden in het land zijn. In België worden kerken en andere gebouwen volgepropt met illegalen die het te
‘gevaarlijk’ vinden om terug te keren naar Afghanistan en daarom uitzetting weigeren. Feitelijk wordt
daarmee beweerd dat iedere Afghaan welkom zou moeten zijn; neen, natuurlijk niet in Rusland, maar hier in
West-Europa!
Wie discrimineert hier eigenlijk
Een studente in Den Helder krijgt een straf opgelegd, omdat ze een Turkse(?) jongen heeft uitgescholden.
Want het is blijkbaar heel erg om voor Turk te worden aangezien. Veel erger dan als ‘hoer’ te worden
bestempeld of te worden bedreigd. Het OM gaat het nog druk krijgen met het nieuwe beleid…
‘Verzorgingstehuizen moeten dicht, maar wij investeren 18 miljard in wind’
www.volkskrant.nl
De enorme kosten van het Energieakkoord zijn handig buiten de
begroting gehouden en dus ook buiten het publieke debat, schrijft
Martin Sommer. ‘Ik kan er met mijn pet niet bij en ik ben niet de
enige.’ Die 18 miljard subsidie staat nergens, kwam pas
tevoorschijn toen minister Kamp antwoord moest geven op
Kamervragen. Waar het op neerkomt, is dat de enorme kosten van
het Energieakkoord handig buiten de begroting zijn gehouden en
dus ook buiten het publieke debat.
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Duitsland neemt IMF-voorstel dwangbijdrage 10% over
Cyprus waarschuwt Europeanen: Ook rekeninghouders onder de € 100.000 gepakt
SInds de 'redding' van Cyprus mogen burgers per dag nog steeds
maximaal € 300 pinnen, en is de jeugdwerkloosheid opgelopen tot een
record van 40%.
De vorig jaar door het IMF voorgestelde verplichte dwangbijdrage van
Europese (spaar)rekeninghouders is weer een stap dichterbij
gekomen, nu de Duitse Bundesbank het plan heeft overgenomen.
Vooralsnog zou het om een eenmalige welvaartsbelasting van 10%
gaan. Cyprus waarschuwt de EU dat ook rekeninghouders met minder
dan 100.000 euro zullen worden gepakt.
IMF: Geen andere uitweg
De Duitse Centrale Bank stelt dat de dwangbijdrage alleen 'in absolute uitzonderingssituaties' mag worden
geheven. Daarmee wordt duidelijk dat deze drastische maatregel in heel de eurozone wordt voorbereid, om
daarmee de schuldencrisis te beëindigen en de euro te redden.
Het IMF zag al vorig jaar geen andere uitweg meer uit de Europese schuldencrisis. Duitse politici
reageerden destijds met instemming op het voorstel, die er toen 'natuurlijk' alleen 'bij hoge uitzondering' zou
komen, en dan 'natuurlijk niet in ons land'.
Schuldencrisis wordt onhoudbaar
De omarming van het IMF-plan door de Bundesbank is een duidelijk signaal dat de schuldencrisis in de
eurozone in toenemende mate onhoudbaar wordt. De bank vindt de maatregel gerechtvaardigd, omdat die
het 'principe van eigen verantwoordelijkheid' zou huldigen, door eerst de belastingbetalers in de crisislanden
hun eigen staten te laten redden. Pas daarna zou er mogelijk nog 'solidariteit' van andere lidstaten nodig
zijn. Er kleven wel grote risico's aan zo'n dwangbijdrage, zoals een kapitaalvlucht naar het buitenland en
verlies van het vertrouwen van de financiële markten. Daarom zou er alleen een dwangbijdrage moeten
komen als er een lidstaat bankroet dreigt te gaan, en niet eerder, stellen de Duitsers.
Groot publiek en privaat vermogen in crisislanden
De gedachte achter de dwangbijdrage is het gegeven dat tegenover de enorme schuldenlast een groot
publiek en privaat vermogen staat. Zo hebben bijvoorbeeld Italianen gemiddeld een veel hoger
privévermogen dan Duitsers en Nederlanders. Naast privatiseringen 'kan ook het beschikbare private
vermogen eraan bijdragen, een staatsbankroet af te wenden,' aldus de Bundesbank.
In 'pleitestaat' Griekenland zijn er bijvoorbeeld de rijke Griekse industriëlen -voornamelijk reders- wier forse
vermogen ondanks de crisis intact is gebleven. Ook in het rijke noorden van Italië bestaan aanzienlijke
privévermogens. Op Cyprus werd voor het eerst daadwerkelijk beslag gelegd op privérekeningen. We
voorspelden onmiddellijk dat de 'redding' van Cyprus een blauwdruk voor de rest van de eurozone zou zijn.
Opbrengst in Duitsland € 230 miljard
Het Duitse Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek (DIW) heeft al uitgerekend wat een eenmalige
dwangbijdrage voor mensen met een privévermogen van € 250.000 of hoger zou opleveren: ongeveer € 230
miljard. De Bundesbank denkt echter dat de maatregelen in Duitsland niet nodig zal zijn. Ook staat de bank
kritisch tegenover het opnieuw invoeren van de in 1997 afgeschafte vermogensbelasting, omdat deze
'schadelijk is voor de (economische) groei'.
Online bankieren maakt dwangbijdrage eenvoudig
Europa heeft eerder te maken gehad met dwangbijdragen, vooral na de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Het grote 'voordeel' is nu dat de meeste bankzaken online worden afgehandeld, en een gedwongen
afschrijving van 10% met één druk op de knop te realiseren is. Ontsnappen is feitelijk onmogelijk, zeker als
de maatregel tegelijkertijd in de hele eurozone wordt genomen, en net zoals op Cyprus vergezeld gaat met
strenge kapitaalcontroles.
Cyprus waarschuwt: alle rekeninghouders worden gepakt
De Cypriotische ambassadeur in Berlijn, Minas Hadjimichael, is ervan overtuigd dat wat zijn land is
aangedaan, heel Europa staat te wachten. 'Ze deden het eerst hier, om te zien wat er zou gebeuren...
Daarna wordt het algemeen ingevoerd. Alle tekenen wijzen daarop. Ze willen het geld van de spaarders
gebruiken om de banken te redden. En dan heb ik het niet enkel over de niet-verzekerde tegoeden!' (=
dus ook de rekeningen onder de € 100.000 zijn niet gegarandeerd).
De 'redding' van Cyprus is dan ook enkel ten goede gekomen aan de buitenlandse banken. Het land zelf ligt
door de dwangbijdrage nog altijd in puin. Zo bedraagt de jeugdwerkloosheid 40%, een record. Wat hoop
biedt zijn de grote gasvoorraden die rond Cyprus zijn ontdekt, en waarmee het land in de toekomst extra
inkomsten kan genereren.
Cyprioten mogen sinds de 'redding' nog steeds maximaal € 300 per dag pinnen. Sommige mensen gaan
daarom dagelijks naar de bank, om zo alsnog al hun spaargeld op te nemen. Hierdoor is er al enorm veel
geld van de bank 'onder het matras' terecht gekomen. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Nieuwsbrief 193 – 31 januari 2014 – pag. 48

*Nieuwe Israëlische aanval op Russische raketten in Syrische havenstad*
Libanese berichten speculeren over Israëlische militaire interventie
Israëlische F-16's.
Volgens Libanese media en Palestijnse officials hebben Israëlische
gevechtsvliegtuigen gisterenavond een aanval uitgevoerd op de
Syrische havenstad Latakia. Net als in oktober vorig jaar was het doelwit
een opslagplaats met Russische luchtafweerraketten. Bronnen van de
Syrische oppositie bevestigen dat er tenminste een grote explosie heeft
plaatsgevonden. Israël heeft nog niet op het bericht gereageerd.
Volgens het Palestijnse Zamnpress vielen de Israëlische toestellen een
arsenaal Russische S-300 afweerraketten aan. In Libanese berichten
werd veelvuldig gespeculeerd op een mogelijke Israëlische militaire interventie. Gisteren meldden we dat
Israël inderdaad militaire actie overweegt tegen Al-Qaeda in Syrië en Irak. Het is echter onduidelijk of de
aanval van gisterenavond -indien bevestigd- daar onderdeel van is.
Hezbollah's Al-Manar had zondagochtend al veelvuldig Israëlische gevechtsvliegtuigen boven de westelijke
Libanonvallei, Beiroet, Baalbek en Hermel gezien. Ook de Voice of Lebanon radio wist te melden dat de
Israëlische luchtmacht het luchtruim boven Libanon en de hoofdstad Beiroet was binnengedrongen. Volgens
El-Nashra nieuws vlogen sommige Israëlische toestellen op lage hoogte.
Russische S-300 raketten
Het Libanese leger gaf toe dat het om minstens twee toestellen gingen, die een uur lang boven Libanon
vlogen. De afgelopen maanden hebben Libanese media en officials regelmatig over Israëlische schendingen
van het luchtruim bericht, maar in geen van deze gevallen vond er een aanval plaats.
Sociale netwerken stonden bol van berichten dat 'Zionistische gevechtsvliegtuigen een wapenopslagplaats
in de havenstad hebben aangevallen'. Hier zouden Russische S-300 raketten zijn opgeslagen, die eerder
door het Kremlin aan president Assad waren beloofd. (2)
Aanval in oktober 2013
In oktober 2013 bevestigde het Witte Huis dat Israëlische toestellen een aanval op Latakia hadden
uitgevoerd, en raketten met bestemming Hezbollah hadden vernietigd. Al-Arabiya berichtte toen dat het
onder andere om Russische SA-8 en geüpgrade S-125 raketten ging, die een bedreiging hadden kunnen
vormen voor de Israëlische luchtmacht.
Eerder dat jaar, in juli, verklaarde een woordvoerder van het Free Syrian Army dat een buitenlandse macht
hypermoderne Russische Yakhont anti-schip kruisraketten had vernietigd, en dat deze aanval van boven
zee had plaatsgevonden. Velen speculeerden dat ook deze aanval door Israël was uitgevoerd.
Xander - (1) Ynet News, (2) Arutz 7

Topeconoom Roubini waarschuwt in Davos voor plotselinge WO-3
Spanningen China-Japan 'zwarte zwaan' voor nieuwe Wereldoorlog
Talloze waarschuwingssignalen voor een mogelijke nieuwe
wereldbrand, maar weer wil bijna niemand er over horen.
De wereldwijd bekende Amerikaanse topeconoom Nouriel
Roubini heeft vanuit Davos, waar vorige week het jaarlijkse
World Economic Forum werd georganiseerd, de waarschuwing
getwitterd dat 2014 in veel opzichten lijkt op 1914, toen vrijwel
zonder waarschuwing plotseling de Eerste Wereldoorlog
losbarstte. Roubini noemde de spanningen tussen China en
Japan zelfs een 'zwarte zwaan' voor een mogelijke oorlog
tussen beide landen, die voor de hele planeet verstrekkende
gevolgen zal hebben.
'Veel sprekers vergelijken 2014 met 1914, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en niemand daar op
gerekend had. Een zwarte zwaan in de vorm van een oorlog tussen China en Japan?' twitterde Roubini, die
de bijnaam 'Dr.Doom' verwierf omdat hij als één van de weinige topeconomen al jaren van tevoren de
huidige crisis voorspelde.
In een andere tweet: 'De Japanse premier Shinzo Abe en een invloedrijke Chinese analist sluiten een
militaire confrontatie tussen China en Japan niet uit. Herinneringen aan 1914?'
Sociale structuren storten in door schuldenlast
Roubini is beslist niet de enige die een nieuwe (wereld)oorlog vreest. Hedgefondsmanager Kyle Bass
schreef in april 2013 dat de miljardenschulden uiteindelijk zullen moeten worden geherstructureerd, en
miljoenen mensen juist in deze crisistijd steeds meer koopkracht moeten inleveren. In sommige landen
zullen de sociale structuren als gevolg van de spanningen die dit veroorzaakt, in elkaar storten.
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'Zoals de geschiedenis laat zien was oorlog triest genoeg maar al te vaak het resultaat en een logische
consequentie van economisch verval. Wij gaan er dan ook vanuit dat oorlog het onvermijdelijke gevolg van
de huidige toestand van de wereldeconomie is,' waarschuwde Bass.
Edelson, Nenner, Dimes, Rogers, Faber
De gerenommeerde goud- en edelmetalenexpert Larry Edelson schreef in een email aan zijn abonnees dat
hij zich al sinds de jaren '80 had verdiept in zogenaamde 'oorlogscyclussen', een natuurlijke ritme waarin
samenlevingen langzaam ten ondergaan in chaos, haat, burgeroorlogen en internationale oorlogen. Slechts
weinig mensen zijn volgens hem bereid onder ogen te zien dat de huidige ontwikkelingen opnieuw tot
'absoluut drama' kunnen leiden. Ook Charles Nenner, oud Goldman Sachs analist en oprichter van het naar
hem vernoemde onderzoekscentrum dat met prognoses talrijke banken, hedgefondsen en andere financiële
spelers adviseert, waarschuwde voor een grote oorlog waardoor de Dow Jones beursindex tot 5000 punten
zou kunnen dalen. De ervaren beleggingsadviseur James Dimes voorziet een nieuw alomvattend conflict in
de orde van de eerste twee wereldoorlogen, die volgens hem in het Midden Oosten zal beginnen.
Investeerder en miljardair Jim Rogers zei dat de reddingspakketten in Europa uiteindelijk een nieuwe
wereldoorlog kunnen veroorzaken. Hij waarschuwde dat deze pakketten tot nog hogere schulden zouden
leiden -precies wat er daadwerkelijk is gebeurd- en het eurosysteem uiteindelijk zullen doen instorten.
Topbelegger Marc Faber, die in 2008 zei dat de toen net tot president gekozen Barack Obama een ramp
voor Amerika zou worden, verwacht dat de VS ergens een nieuwe oorlog zal beginnen, om de aandacht van
de bevolking af te leiden van de slechte economische situatie.
Valutaoorlog reeds gaande
Op dit moment woedt er al een oorlog, namelijk een tussen de verschillende valuta. Alle landen en
economische blokken proberen door onder andere het massaal bijdrukken van geld uit alle macht hun
munten af te waarderen, om zo hun export weer op gang te krijgen. De Braziliaanse president Dilma
Rousseff wees er al in 2010 op dat de laatste wereldwijde valutaoorlog op een wereldoorlog uitliep.
Jim Rickard, auteur van de New York Times bestseller 'Valutaoorlogen' is het daarmee eens. 'Historisch
gezien leiden valutaoorlogen tot handelsoorlogen, en die monden vervolgens uit in echte oorlogen,' schreef
hij. Martin Armstrong, door velen beschouwd als één van de briljantste economen ooit, schrijft al jaren dat
we ons in de laatste fase van de instorting van het Westen bevinden. Hij ziet talloze bewijzen dat de
Amerikaanse politiek er een geheime agenda op nahoudt, en dat die uiteindelijk een nieuwe grote oorlog zal
beginnen om de almaar toenemende druk om de overheidsuitgaven te verlagen, te verminderen.
Oorlog om economie en olie
Economische motieven zijn vaak -zo niet altijd- een reden om een oorlog te beginnen. Oud FED-topman
Alan Greenspan heeft letterlijk toegegeven dat de oorlog tegen Irak in werkelijkheid om olie ging. Voormalig
minister van Financiën Paul O'Neill zei zelfs dat deze oorlog al lang vóór de aanslagen van 9/11 was
gepland. Volgens miljardeninvesteerder Hugo Salinas Price is het plan van de Libische leider Muammar
Gadaffi om een gemeenschappelijke Afrikaanse munt in te voeren, de echte reden geweest van het Westen
om hem af te zetten. De VS wilde tot iedere prijs voorkomen dat er concurrentie voor de dollar kwam. Ook
de Irakese leider Saddam Hussein wilde de verkoop van Irakese olie loskoppelen van de dollar.
De oprichting van een centrale bank door de 'revolutionairen', terwijl er nog volop werd gevochten, was
volgens CNBC-redacteur John Carney en Robert Wenzel van het Economic Policy Journal een duidelijk
bewijs dat de Libische rebellen door het Westen werden aangestuurd.
Ex-voorzitter Eurogroep
De circa een jaar geleden afgetreden voorzitter van de Eurogroep, de Luxemburgse premier Jean-Claude
Juncker, vergeleek in zijn afscheidstoespraak 2013 met 1913, het jaar voordat de Eerste Wereldoorlog
uitbrak. 'Iedereen zou er goed aan doen deze jaren, 13 en 13, met elkaar te vergelijken. En de honderd jaar
die ertussen liggen, inclusief het feit dat we ook in 1913 meenden dat het nu definitief vrede zou blijven... Er
was niets te merken van de storm die al in 1914 over Europa losbarstte - eerst in de Eerste en daarna in de
Tweede Wereldoorlog.'
Xander
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Magnetisch veld Aarde steeds zwakker, grote gevolgen voor mens en klimaat
Veld kan tot slechts één tiende van huidige sterkte dalen - 'Poolomkering mogelijk al in gang gezet'
Een poolomkering zorgt ook voor wat moois: het poollicht zal
dan namelijk over de hele aarde zichtbaar zijn.
Wetenschappers waarschuwen dat het magnetisch veld van de
Aarde zwakker wordt. Hierdoor wordt onze planeet steeds
kwetsbaarder voor de zonnewind, wat grote gevolgen heeft
voor ons klimaat. Ook het gevaar dat elektriciteitsnetwerken
worden beschadigd neemt fors toe, net als het risico om kanker
te krijgen. De gesmolten kern van onze planeet genereert een
krachtig magnetisch veld, dat ons beschermt tegen schadelijke
straling uit de ruimte. Dit veld strekt zich vele duizenden
kilometers rondom de aarde uit, en is van invloed op
communicatiesystemen, weerpatronen en het gedrag van dieren. Onder andere walvissen en vogels
gebruiken het magnetische veld om te navigeren. De afgelopen 200 jaar is dit beschermende veld 15%
zwakker geworden. Wetenschappers denken dat dit mogelijk een aanwijzing is voor een poolomkering, die
sowieso al lang 'over tijd' is. Het is onmogelijk te voorspellen wanneer deze poolomkering plaatsvindt, maar
als het gebeurt, dan kan de zonnewind gaten in de beschermende ozonlaag maken.
Verwoestende gevolgen voor energie, mens en klimaat
De gevolgen daarvan kunnen verwoestend zijn, zowel voor energie- en communcatiesystemen als voor de
mens. Het klimaat zal ernstig verstoord raken, en het aantal kankergevallen zal explosief stijgen.
'Dit is een ernstige zaak,' zei Richard Holme, professor Aardse, Oceanische en Ecologische Wetenschappen
aan de Universiteit van Liverpool. 'Denk je eens in dat de stroomvoorziening het een paar maanden lang niet
meer doet. Bijna alles werkt op electriciteit tegenwoordig.' Vooral de almaar groter wordende 'Zuid
Atlantische anomalie', een gebied met een zwak magnetisch veld boven Brazilië, is volgens hem een grote
bron van zorg. Holme denkt overigens dat het met de toenemende schadelijke straling wel meevalt, en dat je
meer risico op kanker hebt als je een dag op het strand in de volle zon ligt.
'Opwarming niet door CO2, maar door zwakker veld'
Deense wetenschappers kwamen na een recent onderzoek tot de conclusie dat niet CO2, maar het zwakker
wordende magnetische veld de oorzaak kan zijn van het -veronderstelde- opwarmen van de aarde.
Fluctuaties in de kosmische straling zouden voor minder bewolking zorgen. Of dit echter opwarming (door de
zon) of juist afkoeling veroorzaakt (wolken houden namelijk warmte vast), is onduidelijk.
Dubbel zoveel kankerdoden
Bij een poolomkering zullen ieder jaar zo'n honderdduizend mensen sterven als gevolg van de toegenomen
straling, die volgens dr. Colin Forsyth van het Mullard Space Science Laboratory van de UCL drie tot vijf
keer sterker kan zijn dan bij door de mens veroorzaakte gaten in de ozonlaag. In het slechtste geval kan het
aantal mensen dat door kanker sterft zelfs verdubbelen. Naast de wetenschap nemen ook
ruimtevaartorganisaties het gevaar heel serieus. In november vorig jaar werden er drie ruimtesondes
gelanceerd. Zij vormen samen de SWARM missie, die als taak heeft de veranderingen van het magnetische
veld nader in kaart te brengen, zodat de wereld daar beter op kan inspelen.
Daling tot 1/10 van huidige sterkte
Het is normaal dat het magnetische veld niet statisch is, maar fluctueert. Iedere paar honderdduizend jaar
vindt er een poolomkering plaats: de noordpool wordt de zuidpool, en omgekeerd. Een zwakker wordend
veld is echter niet altijd een teken van een naderende omkering. Soms is er sprake van meerdere noord- en
zuidpolen. Het magnetische veld kan dan tot slechts een tiende van de huidige sterkte dalen.
Aan de hand van ijzerdeeltjes in eeuwenoud aardewerk hebben wetenschappers vastgesteld dat het
magnetische veld in de afgelopen honderden jaren dramatisch is veranderd. Als het veld zwakker blijft
worden, dan zou de aarde na verloop van miljarden jaren als Mars kunnen eindigen: een oceaanwereld die
een droge, dorre planeet wordt waarop leven onmogelijk is.
Poolomkering mogelijk al in gang gezet
De huidige afname is te groot om vanzelf weer voorbij te gaan, waarschuwen de wetenschappers. Een
poolomkering lijkt dan ook aanstaande, al is volstrekt onduidelijk wanneer dat precies gaat gebeuren. Maar
als het gebeurt, dan zal het veld duizenden jaren lang zwak kunnen blijven, met alle gevolgen voor mens,
dier, en planeet. Vooral het noordelijk halfrond, waar wij wonen, loopt dan gevaar, omdat hier tot wel 40%
van de beschermde ozonlaag verloren kan gaan. De eerder genoemde Zuid Atlantische anomalie boven
Brazilië is volgens Holme een teken dat de poolomkering reeds in gang gezet kan zijn. Satellieten boven dit
gebied hebben veel meer problemen dan elders. Ondanks de grote gevolgen en potentiële enorme
problemen voor de samenleving, zal een poolomkering, in tegenstelling tot wat in sommige complottheorieën
wordt beweerd, niet catastrofaal zijn. Verder zorgt de toegenomen zonnewind dan ook voor wat moois,
namelijk dat het poollicht over de hele aarde zichtbaar zal zijn. (1)
Xander - (1) Daily Mail
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Obama zegt Congres te negeren; Eerste dictatuur VS een feit
'Nog nooit eerder zo'n onbeschaamde president die zijn ambtseed veracht'
De man die eigenhandig de Amerikaanse democratie definitief
om zeep heeft geholpen, werd daarvoor begroet met luid
applaus.
Tijdens zijn jaarlijkse 'State of The Union' heeft president
Barack Hussein Obama openlijk aangekondigd dat hij het
Congres zal negeren en nog vaker per decreet gaat regeren.
Obama is nu al de president die verreweg het vaakst
uitvoerende bevelen geeft om het parlement -en daarmee de
democratie- buitenspel te zetten. De eerste Amerikaanse
dictatuur is hiermee een feit, al zullen het Witte Huis en het Congres dit natuurlijk nooit officieel toegeven.
'Wanneer en waar ik stappen kan zetten om zonder wetgeving meer Amerikaanse gezinnen grotere kansen
te geven, dan zal ik dat doen. Ik zal op eigen houtje handelen,' aldus Obama, die hiermee de constitutionele
Amerikaanse democratie de definitieve nekslag gaf. Eén van de andere zaken die Obama zelf wil regelen is
het invoeren van striktere wapenwetten (2).
'Vijand van onze grondprincipes'
De Republikeinse afgevaardigde Steve Stockman kon het niet langer aanhoren, en liep tijdens Obama's
toespraak weg. 'Ik kon het niet aanzien dat hij doorgaat met het overschrijden van de duidelijk vastgestelde
grenzen van de constitutionele scheiding van de macht,' legde hij uit. 'Dit is een complete overtreding van
zijn ambtseed, en een diskwalificerend vergrijp.'
Andere Republikeinen waren het met hem eens. 'Wat ik vanavond van president Obama heb gehoord was
vijandigheid tegen onze grondprincipes, minzaamheid tegen de gelijke takken van de overheid, en een
algemene aversie tegen het gezonde verstand en het twee partijensysteem,' zei Raul Labrador uit Idaho.
'De poging van de president om het Congres te intimideren door het misbruiken van uitvoerende bevelen,
laat een ernstige onwil zien om met de wetgevende tak van de overheid (het Congres) samen te werken,'
voegde Gregg Harper uit Mississippi er aan toe.
'Onbeschaamde president die zijn ambtseed veracht'
Afgevaardigde Steve King had voor Obama's toespraak al gewaarschuwd dat 'het gevaar bestaat dat de
president zijn regering met zijn pen en uitvoerende bevelen gaat leiden. We hebben nog nooit zo'n
onbeschaamde president gehad, die zo'n enorme verachting voor zijn ambtseed had. Het is de taak van het
Congres om wetten aan te nemen, en hij weet dat. Wij moeten onze eed serieus nemen en de Grondwet
verdedigen.'
King reageerde daarmee op Denis McDonough, stafchef van het Witte Huis, die had verklaard dat 'wij, in
plaats van op het Congres te wachten, op onszelf door zullen gaan, en daar de autoriteit van de president
voor zullen gebruiken.' Tegen CNN reageerde King dat het Congres 'de overtredingen van de president, en
dat zijn er vele, aan de kaak moet stellen.' Volgens King kan het Huis van Afgevaardigden een resolutie
verwachten waarin Obama's gedrag wordt afgekeurd, en waarin 'al zijn constitutionele schendingen op een
rijtje worden gezet. Tenminste, de meest in het oog springende, want het zijn er zeer veel, en ik weet niet of
we ze allemaal kunnen behandelen.'
Impeachment nog taboe
De bekende Republikein Michele Bachmann (Minnesota) zei dat 'als Obama door wil gaan met deze
unilaterale activiteiten, hij zich maar beter kan voorbereiden op de rechtszaak die het Amerikaanse Congres
tegen hem zal beginnen. Hij mag dan denken dat hij een koning is, hij mag verklaren dat hij een koning is,
maar dat is niet wat hij volgens de Grondwet is.'
Toch wil vrijwel niet één Republikein het woord 'afzetting' in de mond nemen. In december uitte King kritiek
op zijn partijcollega's, omdat die weigeren een eventuele afzettingsprocedure tegen Obama te overwegen. In
de (nog) door de Democraten beheerste Senaat is 'het I-woord' (Impeachment) al helemaal not-done.
Lange lijst overtredingen
Republikeinen van het Gerechtelijke Comité van het Huis somden in december een lange lijst van Obama's
overtredingen op. Voorbeelden: het bombarderen van Libië zonder toestemming van het Congres, het
vertragen van sommige delen van Obamacare, het opheffen van immigratiebeperkingen voor kinderen van
illegalen, het verzachten van federale drugbestrijdingwetten, het beëindigen van minimumstraffen voor
sommige drugmisdaden, en het toestemming geven aan de IRS (belastingdienst) om specifiek
conservatieve organisaties aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars

Nieuwsbrief 193 – 31 januari 2014 – pag. 52

Prikbord nr. 381 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
30 miljard en een onschuldige afgeschreven
Duitsland staat als nr 7 op de lijst van belastingparadijzen. Vooral ondernemingen ‘profiteren’ daarvan, want
‘misbruik’ wil de regering het niet noemen. Deze coulante houding kost de staat € 30 miljard per jaar, maar
er is geen geld om een man die 4,5 jaar ten onrechte gevangen zat, te compenseren. Zelfs de betrokken
politiemannen, officieren van justitie, foute rechters en de vermoedelijke echte daders worden niet vervolgd.
Daar is geen geld voor…
De verrotte rechtsstaat
Neen, ditmaal niet alleen over Nederland.In Leipzig werd door twee klokkenluiders aan justitie gemeld dat er
in een bordeel jonge meisjes werden misbruikt door onder meer (hoge) ambtenaren.
De reactie van het OM was typisch Nederlands: de klokkenluiders én de meisjes werden beschuldigd van
laster en door het OM 4 jaar lang gechicaneerd. Gelukkig hebben enkele integere rechters hier een einde
aan gemaakt, want ook in Duitsland is de bescherming van klokkenluiders in 15 jaar niets verbeterd.
Europese democratie
Het zal wel een ‘fout’ van de media zijn, maar ik kan me niet herinneren dat het Europese parlement op enig
punt de blunders van commissarissen heeft verhinderd of de verspilling heeft geblokkeerd. Is dit een gebrek
aan ervaring en kaliber, zoals zichtbaar bij bijna alle fracties, of een teken van moeizame communicatie met
de nationale pers of wellicht van eigenbelang waarbij vooral de kieslijst voor de volgende periode een rol
speelt?
Kennis is macht
Demmink wist precies hoe hij de schatkist kon plunderen voor zijn privé advocaatkosten: door te beweren
dat hij alleen van pedofilie werd beschuldigd, omdat hij een hoge ambtelijke positie had. Het was precies
omgekeerd: door zijn positie werd hij toen juist niet gearresteerd. Kennelijk wist hij teveel over andere
hooggeplaatsten.
Ook onder de bankiers, woekerpolisoplichters en corrupte graaiers van woningcorporaties is nog niemand
gearresteerd. Voor laatstgenoemde categorie blijkt Spanje een ‘tweede vaderland’ te kunnen worden. Met
instemming van Justitie?
Voormalig burgemeester Verver ontkent alles terzake haar verblijf op een bungalowpark. Doch deze
‘modelburger’ vertelt niet hoe het dan wél zit. Verder wordt ze met rust gelaten, want ze weet veel over
bestuurlijk Nederland uit eigen ervaring. Daarom nog even de vraag: is er werkelijk beslag gelegd op haar
wachtgeld?
Slecht voorbeeld
De Duitse minister Schäuble beweert geen enkel bezwaar te hebben tegen de komst van Bulgaren en
Roemenen, want Duitsland heeft arbeidskrachten nodig. Kennelijk wil hij de 700.000 werkloze Nederlanders
en ruim 6 miljoen werkloze Fransen niet uitnodigen om voor € 8,50 per uur daar te komen werken. Hij rekent
er bovendien op dat de nieuwe gastarbeiders van dat salaris (ca. € 1.300 per maand) nog ‘belangrijke
bijdragen’ zullen leveren aan de sociale kassen, onder meer voor de ruim 3,3 miljoen Duitse werklozen!
Nederland moet dit slechte voorbeeld van Real-opportunisme maar niet volgen, want alleen Brussel en de
landen van herkomst zullen er blij mee zijn.
Syrië
De stompzinnige voorwaarde dat de delegatie van Assad op voorhand reeds moet instemmen met diens
vertrek, maakt de ‘onderhandelingen’ in Genève tot een farce. Kennelijk met opzet, want de internationale
gemeenschap heeft aan de Syrische bevolking helemaal niets te bieden. Een linkse fundamentalistische
dictatuur is namelijk even erg als een rechtse, zoals de ontwikkeling in Egypte leert. Afghanistan en Irak
laten zien wat westers ingrijpen betekent: honderdduizenden doden en vele tienduizenden vluchtelingen,
terwijl de nieuwe dictatuur zich vooral bezighoudt met de geldstromen.
Wie volgt?
Nu de heer Weekers zich verantwoordelijk acht voor de misstanden in de Belastingdienst – en wat dat
betreft kon hij werkelijk niet ‘alles’ weten – is de vraag wat Kamerleden eigenlijk zelfs weten binnen hun
verantwoordelijkheid. Bijv. over de blunders en onwaarheden van minister Ploumen: een omhooggevallen
PvdA-activiste. Benieuwd wanneer de Kamer aan haar even indringende vragen gaat stellen over het
miljardencircus van de zgn. ontwikkelingshulp en de kliek daar omheen.
WRR
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft een rapport geschreven voor de politiek over de
gewenste opvang en begeleiding van Bulgaren en Roemenen. U leest het goed: in een land met 700.000
werklozen en bijna een miljoen (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, moeten buitenlandse gelukzoekers
worden ‘begeleid’. Terwijl tienduizenden Nederlanders ’s nachts wakker liggen, omdat onze samenleving
door al die wetenschappers en politici inmiddels grondig is verziekt. Het ‘wetenschappelijke’ van dit soort
(ongevraagde?) adviezen moet dan ook met een flinke korrel zout worden genomen, zoals enkele jaren
geleden bleek met een tendentieus rapport over integratie.
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