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Schaduwcomité Trialoog heeft macht EU overgenomen
Twee EU-topkandidaten: Schulz blijkt te hebben gefraudeerd, Juncker zegt besluiten in „donkere kamers‟ te
willen nemen.
Er is geen enkele democratische controle op wat er achter de glanzende ramen van de EU-gebouwen in
Brussel over ons wordt besloten. Volgens de website EUObserver is macht in de Europese Unie in alle stilte
overgenomen door een nog vrijwel onbekend comité met de naam „Trialoog‟. Dit anonieme comité, wier
leden niemand kent en dat aan niemand verantwoording hoeft af te leggen, neemt bijna alle belangrijke
besluiten voor de hele EU. De verkiezingen voor het Europese Parlement in mei zijn dan ook een complete
schijnvertoning, aangezien dat parlement in werkelijkheid helemaal niets in te brengen heeft.
Dat er de laatste jaren nog amper van democratie in de EU gesproken kan worden, wisten de meeste
mensen al. Dat de daadwerkelijke macht van de Unie echter in handen blijkt te liggen van een duister
schaduwcomité, is echter vrijwel niemand bekend.
De EU-Commissie, bestaande uit ongekozen oud-politici die veelal functioneren als lobbyisten van grote
banken en multinationals, is officieel het enige orgaan dat het recht heeft wetten op te stellen. Het Europese
Parlement heeft vrijwel geen enkele invloed, en is feitelijk niets anders dan een extreem royaal betaalde
vorm van sociale werkverschaffing voor leden van de nationale partijen.
Onbekend comité bepaalt lot van heel Europa
Achter deze politieke poppenkast die moet doorgaan voor „democratie‟, blijkt een comité te bestaan dat de
ultieme institutionele verwezenlijking is van de beruchte Europese achterkamertjespolitiek. Het lot van de
Europeanen wordt bepaald door de leden van „Trialoog‟, een commissie die oorspronkelijk werd ingesteld
om bij patstellingen tussen het parlement en de Europese Raad het wetgevende proces verder uit te werken.
„Trialoog‟, dat wettelijk gezien niet eens kan bestaan, blijkt echter steeds vaker zelf belangrijke besluiten te
nemen. Zo werd de EU achter de schermen gekaapt door een anonieme groep wier bestaan nauwelijks
bekend is, die door niemand wordt gecontroleerd of ter verantwoording kan worden geroepen, en die
daardoor volledig naar eigen inzicht en willekeur kan regeren.
80% wetten EU in achterkamers besloten
Gemiddeld duurt het wetgevende proces in de EU 14,4 maanden; Trialoog moet dit proces versnellen. De
geheime onderhandelingen met het comité beginnen dan ook zodra de bevoegde personen het eens zijn
geworden over een gemeenschappelijke stellingname ten aanzien van een wet. Tussen 1999 en 2004
werden al 89 van de 403 ingevoerde wetten na de eerste lezing in het EP door „bemiddeling‟ van het comité
aangenomen. Inmiddels is dat aantal gestegen naar circa 80% van alle EU-wetten.
Het aantal deelnemers aan zo‟n schaduwoverleg varieert, maar niet de gevolgde procedure. Iedereen
ontvangt documenten met daarin de startposities van de drie grote Europese instellingen. In een vierde
kolom staat het compromisvoorstel van Trialoog genoteerd. Volgens EUObserver vinden er wekelijks
gemiddeld zo‟n 25 Trialoog-zittingen plaats.
De wetgeving in de EU is daarmee grotendeels een geheim en ondoorzichtig proces geworden. Alleen het
wetsontwerp zelf en de slotstemming van de (maximaal) 751 parlementariërs is openbaar. De rest vindt
doorgaans achter gesloten deuren plaats.
EP is er uitsluitend voor politieke partijen
De EP-verkiezingen in mei draaien dan ook hoofdzakelijk om geld. Ieder mandaat levert een partij € 100.000
op, de vele torenhoge toeslagen en extreme privileges niet meegerekend. Het zijn uitsluitend de leden van
de nationale politieke partijen die hiervan profiteren. De kosten worden betaald met het belastinggeld van de
Europese burgers. De komende jaren gaat daar helemaal niets in veranderen, tenminste, niet zolang de
naïeve Europeanen op de gevestigde socialistische, christendemocratische en liberale partijen, die dit
krankzinnige ondemocratische systeem hebben opgezet en in stand houden, blijven stemmen.
Top kandidaat 1 blijkt te hebben gefraudeerd
Een blik op de twee topkandidaten van de EU zegt meer dan genoeg. EP-voorzitter Martin Schulz blijkt zijn
campagne om president van de Europese Commissie te worden te financieren met Europees belastinggeld.
Ook is hij betrapt op het frauderen met een voor hem niet bepaald gunstig officieel document, en blijkt hij
diverse vriendjes dik betaalde baantjes bij de EU te hebben bezorgd.
Top kandidaat 2 wil besluiten nemen in „duistere kamers‟
Juncker, de kandidaat voor de conservatieve EVP fractie die begin vorig jaar bij zijn afscheid als voorzitter
van de Eurogroep nog waarschuwde voor een nieuwe Wereldoorlog in 2014, heeft letterlijk gezegd dat hij er
de voorkeur aan geeft dat de belangrijke besluiten in „donkere kamers‟ worden genomen.
Buitengewoon gevaarlijke personen
Met democratie heeft dat allemaal niets meer te maken. De verkiezingen in mei zouden één grote grap
kunnen worden genoemd, ware het niet dat het behalve in- en intriest ook buitengewoon gevaarlijk is dat
onze toekomst in handen ligt van mensen, die zich niets wensen aan te trekken van de wil en het lot van de
gewone Europeaan, en die uitsluitend hun eigen belangen behartigen –en van hen, die daar dik voor willen
betalen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Rusland gaat de Krim met kernwapens beschermen tegen NAVO
Lancering van een Russische Iskander-M (SS-26 Stone) raket, die een
kernkop kan vervoeren.
De Russische nieuwssiteRia Novostimeldt op basis van een bericht in
deNesawissimaja Gasetadat het Kremlin overweegt om kernwapens in
de Krim op te stellen, om als afschrikking te dienen voor de toegenomen
NAVO-activiteiten in Oost Europa. De directeur van het Russische
centrum voor maatschappelijk onderzoek, Vladimir Jevssejev, denkt dat er geen formele belemmeringen zijn
om tactische kernwapens in de Krim op te stellen. Tot 1996 was er bij de stad Sudak een wapendepot, waar
Rusland nucleaire munitie had opgeslagen. Op grond van een in 1994 gesloten verdrag met Oekraïne en de
NAVO ontruimden de Russen dit depot, maar technisch gezien zou het geen probleem zijn het weer in
bedrijf te nemen. Jevssejev wees erop dat de NAVO over veel sterkere conventionele wapens als Rusland
beschikt, en dat het daarom een goed idee kan zijn om dit overwicht met kernwapens te neutraliseren.
„Uiterste maatregel‟
Generaal Leonid Ivashov, vicepresident van de Academie voor Geopolitieke Zaken, ziet eveneens geen
juridische bezwaren om Russische kernwapens op de Krim op te stellen. „Natuurlijk zou het een uiterste
maatregel zijn, maar onze Westerse tegenstanders moeten niet vergeten dat de Krim Russische
grondgebied is, en wij op ons eigen territorium alle wapens mogen opstellen, zolang dat niet in strijd is met
internationale verdragen.‟
Modernisering Zwarte Zeevloot
De meerderheid van de militaire installaties in de Krim zijn verouderd. Ook de Zwarte Zeevloot werd al meer
dan 20 jaar niet gemoderniseerd. Daarom wil de Russische generale staf tot 2016 zes nieuwe fregatten en
enkele onderzeeërs voor de vloot bouwen. Tot nu toe beschikt de Zwarte Zeevloot over slechts één
onderzeeër. (1). De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov riep het Westen vandaag
opnieuw op te stoppen met de inmengingen in Oekraïne. Hij verweet dat het Westen zichzelf „de rol van
lotsbeschikkers heeft aangemeten‟. (2)
Xander - (1)Ria Novosti, (2)Ria Novosti

Dode bankier nummer 13: CEO van bank in Liechtenstein vermoord
Nummer 13 op „hit list‟ met 40 namen?
13 'down', nog 27 te gaan?
Terwijl de politie in Laren vandaag verklaarde dat de 57 jarige oud-ABNAmro bankier Jan Peter Schmittmann inderdaad zijn vrouw en 22 jarige
dochter heeft vermoord en vervolgens zichzelf heeft omgebracht, blijkt er
wéér een bankier om het leven te zijn gekomen. Juergen Frick, de 48
jarige CEO van de Liechtensteinse Bank Frick & Co AG, werd vandaag op
klaarlichte dag in de parkeergarage van zijn bank in Balzers doodgeschoten.
De eerste berichten wijzen een boze manager, Juergen Hermann, aan als de dader. Hij zou in een „bitter
conflict‟ verwikkeld zijn geweest met de overheid en de bank. Hermann zou kort na de moord in een
smartcar zijn gevlucht. Het voertuig zou in een dorpje op 25 kilometer afstand zijn teruggevonden, waarna
de politie een zoektocht met helikopters begon. De politie waarschuwt dat Hermann „gewapend en
gevaarlijk‟ is. Op zijn website schreef Hermann dat de overheid en de financiële marktautoriteit van
Liechtenstein „illegaal mijn investeringsbedrijf Hermann Finance en zijn fondsen heeft vernietigd, waardoor
ze mij van mijn levensonderhoud hebben beroofd.‟ In een rechtszaak eiste hij 200 miljoen Zwitserse franken
van de overheid, en 33 miljoen van de Bank Frick. Hij beschuldigde Frick ervan „zich op illegale wijze te
hebben verrijkt.‟
Nummer 13 op „hit list‟ met 40 namen?
Frick is in korte tijd de dertiende bankier die op onnatuurlijke wijze aan zijn einde komt. Dit weekend viel in
ons eigen land het twaalfde slachtoffer, Jan Peter Schmittmann, voormalig topbankier bij ABN-Amro.
Volgens de familie zou hij „zeer depressief‟ zijn geweest, maar ze hadden nooit verwacht dat hij zijn vrouw
en dochter zou ombrengen en zelfmoord zou plegen. Zijn andere dochter van 25 was op het moment van
het drama niet thuis.
Op 8 februari haalden we de Amerikaanse „Guerrilla econoom‟ met de afkorting „V‟ aan, die naar aanleiding
van de zelfmoord van Richard Talley, CEO van een Amerikaanse financieringsmaatschappij, zei dat er een
„hit list‟ bestaat met daarop de namen van zo‟n 40 bestaande en voormalige topbankiers, die één voor één
onder verdachte omstandigheden om het leven zouden komen. Nu de teller al op 13 (oud) bankiers staat,
rijst de vraag of „V‟ inderdaad gelijk kan hebben gehad.
Xander - (1)Zero Hedge

Nieuwsbrief 198 – 15 april 2014 – pag. 3

Gelekt: Russische ambassadeurs grappen over invasie Italië en Spanje
Hoge EU-official zou Rusland hebben „geadviseerd‟ Roemenië en Bulgarije terug te nemen – Antwoord:
„Absoluut niet, hou die zooi maar‟
Het gesprek doet terugdenken aan tientallen jaren oude speculaties over een
Russische verrassingsaanval op Europa en de VS.
In eengelekt telefoongesprekis te horen hoe twee Russische ambassadeurs
in Afrika grappen maken over de EU en de overname van de Krim door
Moskou. „Tegen die EU-missiehoofden zeg ik maar één belangrijk ding. Ik
herhaal: „Jongens, we hebben de Krim afgepakt, maar dat is niet het
einde(gelach). In de toekomst pakken we ook jullie klote Catalonië, Venetië, Veeland(Schotland)*en
Alaska**. En daar zullen we nooit tevreden mee blijven(gelach).‟
* Een verwijzing naar de referendums over onafhankelijkheid in deze gebieden.
** In Alaska werd een petitie gestart voor (her)aansluiting bij Rusland.
De mannen in kwestie zijn Igor Nilokaevich Chubarov en Sergey Vikorovich Baharev, ambassadeurs van
respectievelijk Eritrea en Zimbabwe & Malawi. Aan het begin van het gesprek feliciteert Chubarov zijn
collega ermee dat Zimbabwe tegen de VN-resolutie die het referendum op de Krim ongeldig verklaarde,
heeft gestemd. Baharev zegt vervolgens verrast te zijn dat Eritrea zich van stemming onthouden heeft.
De ambassadeurs speculeren vervolgens dat ook andere landen zullen worden ingenomen. „Al die
aangrenzende klotelandjes zoals Letland, Estland, andere Europeanen, en ook de Roemenen en Bulgaren,
trappen we op hun juist plek, waar ze behoren te zijn,‟ vervolgt Chubarov.
Baharev: „Beter van niet, we gaan ze niet binnenvallen. Het is beter voor ons om „Californiëland‟ en
„Miamiland‟ en dat soort verlaten regio‟s te verstoren‟(gelach).
Chubarov: „Je hebt gelijk, praktisch 95% van de burgers in Miamiland is van ons‟(gelach)... We hebben het
volste recht om daar een referendum te houden.‟
Baharev: „En ook in „Londenland‟!‟
Chubarov: „Zeker weten... We laten de Roemenen en Bulgaren nog even met rust, laten hen tot dan toe in
de EU blijven‟(gelach).
Baharev: „Samen met die Baltische troep.‟
Beide heren gaan vervolgens op een iets serieuzere toon verder.
Chubarov: „Trouwens, ik praatte onlangs met het hoofd van de EU-missie... en hij vroeg: „Luister eens,
nemen jullie Roemenië en Bulgarije maar terug‟. „Absoluut niet‟, antwoordde ik hem. „Met hen wordt het nooit
wat‟.‟
Baharev: „Veel plezier met al die zooi‟(gelach).
Xander - (1)Washington Free Beacon/YouTube

Petitie op website Witte Huis voor teruggave Alaska aan Rusland
The White House - zo 06/04/2014 - Kirsten
Sokol
Op de site van het Witte Huis staat een petitie
waarin wordt opgeroepen om de staat Alaska bij
Rusland te voegen. Op de website staan
ongeveer 120 petities waarin allerlei vragen
worden gesteld. Na 2 weken heeft de oproep de
steun gekregen van 39.000 mensen. Als de
petitie binnen de maand door 100.000 mensen
wordt ondertekend, is de regering van president
Obama verplicht om te reageren.
Op 21 maart werd de petitie opgestart. Als er
voor 20 april 100.000 handtekeningen
verzameld worden, moet de administratie van Obama reageren. Het Witte Huis kan de petitie wel gewoon
naast zich neerleggen, zoals het eerder al deed met de vraag om onafhankelijkheid voor de staat Texas.
Wie er achter dit initiatief zit, is onduidelijk. Volgens de Russische krant The Moscow Times zit de proKremlinorganisatie Government Communication G2C achter het initiatief. Die zou hebben willen aantonen
dat een petitie een democratisch instrument is dat vaak voor onzinnige doeleinden wordt gebruikt.
Alaska is al sinds 1867 Amerikaans grondgebied. In dat jaar verkocht de Russische tsaar Alexander I deze
kolonie omdat de kosten er te hoog opliepen en hij het gebied toen waardeloos achtte. De Amerikanen
betaalden toen maar 1 dollarcent per 2,37 m². Later bleek deze verkoop een blunder voor de Russen, omdat
het gebied veel natuurlijke rijkdommen bevat.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1932751
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Sharia Zweden: Krant hackt en publiceert adressen anti-islam reageerders
Aantal verkrachtingen dankzij massa-immigratie gestegen van 9,24 / 100.000 inwoners naar 53,2, op één na
hoogste ter wereld – Bijna 8 op de 10 daders zijn moslim
Bijna een jaar geleden braken er in diverse Zweedse steden
hevige immigrantenrellen uit.
Het Zweden van anno 2014 wordt de facto geregeerd door de
islamitische Sharia. Overdreven? Kijk dan eens naar wat één
van de grootste kranten van het land,Expressen, deed met
reageerders die kritiek „durfden‟ te leveren op de islam. De krant
huurde een team criminele hackers in om de email- én
thuisadressen van deze personen te achterhalen, om deze
vervolgens te publiceren en de mensen aan de schandpaal te nagelen. Reeds een persoon verloor daardoor
zijn baan.
VN: Zweden binnenkort derdewereldland
Zweden was ooit het Westerse boegbeeld van vrijheid en democratie, maar daar is vrijwel niets meer van
over. Dankzij de massale immigratie van moslims is het land hard op weg net zo totalitair en intolerant te
worden als Saudi Arabië en Iran. In een VN-rapport werd al geconcludeerd dat Zweden binnenkort in
maatschappelijk opzicht een derdewereldland genoemd kan worden.
„Het is streng verboden de islam te bekritiseren of te beledigen,‟ vormt zo ongeveer de basis van de
racistische Shariawetten. Behalve de Zweedse overheid zijn ook veel Zweedse bedrijven en instellingen
daarvoor door de knieën gegaan.
Criminele hackers en extreemlinkse organisatie
De grote krantExpressenhuurde zelfs het team criminele hackers behorende totResearchgruppenin om de
email- en thuisadressen te achterhalen van reageerders die op websites kritiek leverden op de islam en het
immigratiebeleid van de regering. Eén van de leiders van Researchgruppen, Martin Fredriksson, werd
eerder veroordeeld wegens geweld en brandstichting. Ook Mattias Wag, een andere prominente leider die
opschepte dat zijn groep „de nieuwe Stasi‟ was geworden, werd meerdere malen veroordeeld wegens
geweldsmisdrijven.
Researchgruppen is een onderdeel van de extreemlinkseExpoorganisatie die wordt geleid door de maoïst
Robert Aschberg, de kleinzoon van Olof Aschberg, de beruchte „Rode Bankier‟ of „Lenins Bankier‟, die mede
de Russische revolutie financierde en een fortuin aan gestolen goud en andere waardevolle zaken naar
Zweden smokkelde.
Namen en foto‟s reageerders gepubliceerd
Expressen stuurde vervolgens een verslaggever met camera naar één van de gehackte adressen, en
confronteerde de daar woonachtige man met zijn online commentaren. Van anderen werden de namen en
foto‟s gepubliceerd, wat ertoe leidde dat een van hen zijn baan verloor.
In een normale democratie zou de krant voor deze schandalige inbreuk op de privacy en vrijheid van
meningsuiting worden vervolgd, maar in Zweden is het juist omgekeerd: daar worden de slachtoffers
gestraft. En waarom? Omdat ze het Shariaverbod op het bekritiseren van de islam hebben overtreden.
Op één na meeste verkrachtingen ter wereld
Tussen 2004 en 2012 groeide de Zweedse bevolking van 9 miljoen naar 9,5 miljoen, voornamelijk door
immigratie uit moslimlanden zoals Afghanistan, Irak en Somalië. Inmiddels heeft 16% van de baby‟s een
moeder uit een niet-Westers land. Slechts 54% van de immigranten in de beroepsbevolking heeft een baan.
Dankzij de massa-immigratie heeft Zweden op Zuid Afrika na inmiddels het hoogste aantal verkrachtingen
per inwoner ter wereld. In 2003 bedroeg het aantal verkrachtingen 9,24 per 100.000 inwoners, wat al hoger
was dan het gemiddelde. In 2005 schoot het cijfer omhoog naar 36,8, en in 2008 zelfs naar 53,2. Dankzij de
vrijwel onbeperkte instroom van nog meer immigranten uit de islamitische wereld zal dit cijfer op dit moment
hoogstwaarschijnlijk nog hoger zijn.
Het verband met het toenemende aantal islamitische immigranten is ondubbelzinnig aangetoond. Bij 77%
van alle verkrachtingen zijn de daders moslim.
Wraak op tegenstemmers
In 2010 besloot de conservatieve regering van premier Reinfeldt om de grenzen verder te openen voor nog
meer moslimimmigranten. In zijn jaszak heeft de premier een briefje met het getal „330.000‟ – het aantal
Zweden dat op Nieuwe Democratie stemde, de enige politieke partij die de immigratie aan banden wil
leggen. Reinfeldt gaf letterlijk toe dat het versoepelen van de immigratieregels zijn „wraak‟ was op alle
Nieuwe Democratie stemmers.
Xander - (1)Atlas Shrugs
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De invloed van het imperium Rockefeller op de wereld
inHet Complot6 april 2014
John D. Rockefeller bouwde van de grond af een olie-imperium op en was meedogenloos methodisch bij de
expansie ervan, zowel door interne groei als door overnames. Hij wist bovendien van wanten met de
concurrentie. De manier waarop hij te werk ging was alles behalve legaal. Standard Oil werd door de
overheid gesplitst wegens concurrentie-vervalsende praktijken.
Rockefeller, oprichter van Standard Oil en oliemagnaat, was als persoon gehuld in een waas van
geheimzinnigheid. Andrew Carnegie, J.P. Morgan en Rockefeller – geboren in respectievelijk 1835, 1837 en
1839 – groeiden in de tweede helft van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw uit tot
industriële titanen, Carnegie in staal, Morgan in bankzaken en Rockefeller in olie.
Vader William Rockefeller ging met zelfgemaakte zalfjes en pillen de hort op en genas Amerikanen voor 25
dollar van kanker. Eens in de zoveel tijd kwam hij onaangekondigd thuis met een dikke stapel bankbiljetten.
John D. trouwde met Laura Spelman en het echtpaar kreeg drie dochters en een zoon. De kinderen hadden
geen idee dat hun vader tot de allerrijkste Amerikanen behoorde. De erfenis van de filantroop bestaat onder
meer uit het Spelman College, de eerste universiteit voor zwarte vrouwen, de Universiteit van Chicago en
talloze fondsen voor medisch onderzoek en educatieve projecten.
Rockefeller sloot illegale prijsafspraken met de spoorwegen om het transport van olie te monopoliseren en
de concurrentie te dwarsbomen. Hij bedacht een samenzwering van spoorwegen en raffinadeurs om de
olieverwerking volledig te beheersen. In 40 dagen nam Standard Oil 22 raffinadeurs over, waarvan zes in
een tijdsbestek van 48 uur. Omstreeks 1877 verwerkte het bedrijf 90 procent van alle geraffineerde olie. Ook
de spoorwegen had het bedrijf in een ijzeren greep.
De familie Rockefeller was tevensde grootste aandeelhoudervan de Chase National Bank, destijds de
grootste bank ter wereld. Er zijnvele bedrijvendie worden gelinkt aan de familie Rockefeller, waaronder
General Motors, Chrysler, IBM, Colgate-Palmolive, Eli Lilly, Hewlett Packard, Wells Fargo, Bank of New York
en General Electric, het conglomeraat dat onder meerde kernreactors in Fukushimaheeft ontworpen.
In 1906 beschuldigde de Amerikaanse overheid het bedrijf van monopolistische praktijken, door illegale
prijsafspraken, spionage, illegale overname van concurrentie en exclusiviteitscontracten. Het mammoetbedrijf werd enkele jaren later opgesplitst en moest een boete betalen van 29 miljoen dollar. De opsplitsing
heeft enkele van de grootste oliemaatschappijen ter wereld opgeleverd. Exxon (voorheen Esso), Mobil,
Chevron, Amoco (BP) en ConocoPhillips zijn de blijvende herinneringen aan John D. Rockefeller. President
Theodore Roosevelt was verrukt over de opsplitsing van Standard Oil, want hij beschouwde de oliebaronnen
als „de gevaarlijkste boeven van het land‟. Op 30 november 1999 kwamen Exxon en Mobil weer bij elkaar.
ExxonMobil is vandaag de dag de tweede grootste oliemaatschappij ter wereld, na Royal Dutch Shell. De
miljardenfusie van beide bedrijven voerde destijds in de pers tot uitgebreide beschouwingen over de
„terugkeer van het Rockefeller-imperium‟. Een groot deel van de familie Rockefeller vertoeft in de omgeving
vanPocantico Hills, een gehucht in de stad Mount Pleasant in New York. Het gebied werd oorspronkelijk
bewoond door indianen. Het verblijf van de familie, Kykuit, is gelegen in de Pocantico Hills.
Nelson Rockefeller, de kleinzoon van de vermaarde olietycoon John D., deed drie pogingen om president
van de VS te worden. Bij de eerste en laatste poging werd hij verslagen door Richard Nixon. In 1974 werd
Nelson benoemd tot vicepresident. Daarvoor was hij gouverneur van de staat New York. In de Tweede
Wereldoorlog moest Rockefeller de invloed van de nazi‟s in Zuid-Amerika terugdringen. Nelson Rockefeller
was ook betrokken bij de oprichting van de Verenigde Naties.
Een andere kleinzoon van John D.,Winthrop Rockefeller, werd in 1966 verkozen tot gouverneur van
Arkansas.Jay Rockefeller, achterkleinzoon van John D., is op dit moment senator voor de staat West
Virginia. KleinzoonDavid Rockefellerwas in de jaren zeventig één van de machtigste bestuurders ter wereld.
Zijn invloed op de wereldpolitiek is groot. Hij was voorzitter van de Council on Foreign Relations, waar
zakelijke leiders en politici uit de VS en Europa van gedachten wisselen. Rockefeller is een regelmatige
deelnemer aan de Bilderbergconferenties, 1000 Club en mede-oprichter van de
beruchte Trilaterale Commissie. David Rockefeller wordt door veel complottheoretici als sleutelfiguur gezien. Hij schreef in 2002 in zijn autobiografie:
For more than a century, ideological extremists at either end of the political
spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller
family for the inordinate influence they claim we wield over American political and
economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working
against the best interests of the United States, characterizing my family and me
as „internationalists‟ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political
and economic structure – one world, if you will. If that‟s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.
David zei in 1994 tijdens een diner met afgevaardigden van de Verenigde Naties, mede opgericht door
Nelson Rockefeller, dat de wereld rijp is voor een Nieuwe Wereldorde.
http://www.niburu.nl/de-invloed-van-het-imperium-rockefeller-op-de-wereld/
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Srebrenica‟ zwarte bladzijde in geschiedenis
Posted on Apr 7, 2014
Nabestaanden van drie slachtoffers van de massaslachting rond Srebrenica
eisen alsnog vervolging van Karremans en zijn toenmalige rechterhand Rob
Franken. Ze doen dit bij het gerechtshof in Arnhem. De vraag is echter hoe
serieus we dit alles moeten nemen. De informatie over deze oorlog lijkt
compleet te zijn misvormd. U kunt dat ongeveer vergelijken met de
nieuwsgeving van vandaag de dag aangaande de ontwikkelingen in de
Oekraïne. De propagandamachine heeft het Nederlandse volk overtuigd dat
Rusland de agressor was in dit conflict. Dat deGene Sharp methodeal in
Joegoslavië toegepast werd en nu in de Oekraïne weer, wordt nergens
benoemd. Ook in Joegoslavië hadden Europa en Amerika een dikke vinger in de pap in het aansturen op
een burgeroorlog. Helaas bleek de Krim echter iets te veel pro-Russisch te zijn en scheidde het zich volledig
volgens de internationale spelregels correct af van de Oekraïne via een referendum om zich bij Rusland aan
te sluiten.
Maar wat klopt er dan zoal niet aan de berichtgeving over die Joegoslavië oorlog? Het is toch duidelijk dat de
Serviërs deze Bosnische moslim mannen vermoord hebben in de heuvels bij Srebrenica? Dat is de vraag.
Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de Bosnische massamoordenaarNaser Odic nogal snel vrijuit ging.
Triomfantelijk stak hij een sigaar op tijdens de zitting van het Joegoslavië tribunaal in Den Haag. Interessant
detail is overigens datBen Ottens, secretarisvan de stichting „De Roestige Spijker‟, de club die voormalig
Secretaris Generaal van justitie Joris Demmink aan lijkt te vallen, verantwoordelijk was voor de oprichting
van dit tribunaal. Zou het kunnen dat achter deze schimmige wereld van zelfgeschapen oorlogen en
zelfgeschapen tribunalen ook een financiële drive zit? Zouden er groepen zijn die misschien hun zakken
vullen met wapenhandel en met het installeren van regeringen die Russische invloeden buitensluiten? Dat er
een historische band is tussen hetServische volk en Ruslandis wel duidelijk.
OpVeteransTodaylezen we het volgende [citaat]One of the most brutal incidents in recent history is the
massacre at Srebrenica in 1995 by a paramilitary group known as „the Scorpions‟.We now have a top level
witness and reams of official documents that categorically prove that it was NATO that ordered not only the
Dutch “stand down” that led to the killings, but recruited, paid and controlled the Scorpions as well, those
who murdered more people in one day since Stalin‟s last
migraine.”
Vertaald: Een van de meest grove incidenten in de recente
geschiedenis is de slachting inSrebrenicain 1995 door een
paramilitaire groep genaamde „the Scorpions‟. We hebben nu
een hoog geplaatste getuige en stukken uit officiële documenten
die categorisch bewijzen dat het de NAVO was die niet alleen de
Nederlands “wacht af”-houding opdroeg (die de moorden
mogelijk maakte), maar dat de NAVO de Scorpions wierf,
betaalde en aanstuurde. DezeScorpionsvermoorden in 1 dag
meer mensen dan Stalin deed tijdens zijnlaatste wreedheden.
Volgens Belgrado media zou een Bosnisch militaire
inlichtingenofficier na de oorlog overgebracht naar Wit-Rusland. Deze inlichtingenofficier zou bewijs hebben
dat het bloedbad van Srebrenica werd georganiseerd door de CIA, MI6 en de Franse DRM, door de
paramilitaire Servische formaties genaamd „Scorpions‟ die naar verluidt rechtstreeks onder hun toezicht
werkten.Het Servische leger van Ratko Mladic had hier geen enkele controle op.De eenheden waren
professionele huurlingen, die werden geworven door deze agentschappen, zo meldde deze officier van de
Franse geheime dienst. Naar verluidt overhandigde de inlichtingenofficier volledige lijsten van mensen uit de
Scorpions, evenals schriftelijke bevelen die werden gegeven aan de commandant van de eenheid. Deze
inlichtingenofficier wil graag getuigen in het proces tegen Ratko Mladic en anderen die beschuldigd worden
van oorlogsmisdaden in Srebrenica. Hij wil graag bewijzen dat de leden van de eenheid onder controle van
de CIA, MI6 en de Franse DRM stonden en onder dit bevel meer dan 4500 mensen in Srebrencia doodden.
Een belangrijke claim is nog steeds dat ongeveer 1.500 moslims tijdens botsingen met eenheden van
Serviërs en de doorbraak naar Tuzla werden gedood.Echter een belangrijke advocaat Miodrag Stojanovic
zegt dat dit verhaal is in de sfeer van speculatie ligt. Hij twijfelt aan dit verhaal. De gebeurtenissen in
Srebrenica tot nu veel gesproken over en inderdaad al die jaren Het publiek bleek en scripties die
verantwoordelijk zijn voor alle buitenlandse inlichtingendiensten, in het bijzonder Frankrijk waren, maar nog
niet geïnd een geldig bewijs voor een dergelijke vordering.In feite is de enige mogelijke bewijs van de
vermeende acties van de Franse militaire inlichtingendienst in onderschepte telefoongesprek Bosnië van het
motel in de buurt van Lookout Zvornik en het Drina-korps, waarin de achtergrond stemmen in het
Frans.Daarnaast is er geen ander bewijs – zegt Stojanovic, eraan toevoegend dat hoewel alles snel praten
met generaal Mladic, die begeleiding en wat nu te werk zal bieden.
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Erg interessant wordt het als we de connectie tussen de Joegoslavië oorlog ende familie Pootvan het bedrijf
Chipshol en Ben Ottens leggen. Een belangrijke getuige meldt dat de CIA en MI5 gewoon bij Chipshol over
de vloer komen. Nu was Ben Ottens verantwoordelijk voor het oprichten van het Joegoslavië tribunaal. Zou
het iets met elkaar te maken hebben denkt u?
We komen er zo langzamerhand steeds meer achter dat niets is wat het lijkt. De Main Stream Media
gebruiken propaganda en leugens om de perceptie van het volk te sturen en de alternatieve media lijken
waarheden of halve waarheden te gebruikenvoor financieel gewin. Kijkt u nog eenmaal naar het
ongecensureerde filmpje waarin u Ratko Mladic hoort uitleggen waarom hij naar Srebrenica kwam. Dat het
zeer twijfelachtig is dat hij en zijn mannen verantwoordelijk waren voor de massaslachting is precies de
reden waarom hij kort geleden het door Ben Ottens vorm gegevenJoegoslavië tribunaal wraakte. Meer
informatie over de Joegoslavië oorlog vindt u in dit artikel.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AZ7woyumciQ
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/07/srebrenica-zwarte-bladzijde-in-geschiedenis/

EU-Commissaris Energie wil omschakeling op groen afremmen
Ondanks Oekraïne-crisis en zachte winter: Europa importeert record hoeveelheid
Russisch gas –„Gas in Europa minstens 50% duurder zonder import uit Rusland‟–
Kremlin financiert uitbouw kernenergie Hongarije
Omdat 'duurzaam' nog minstens 10 jaar vooral heel DUUR zal blijven, wil Oettinger
een stuk rustiger aan doen met de omschakeling op wind- en zonne-energie.
De uit Duitsland afkomstige EU-Commissaris voor Energie Günther Oettinger noemt
de snelle omschakeling op „groene‟, „duurzame‟ energiebronnen zoals zonne- en windenergie een „op hol
geslagen varken dat moet worden afgeremd‟. Duitsland heeft daar jaren in voorop gelopen, maar betaalt
daar nu letterlijk een torenhoge prijs voor. Oettinger wil dat zijn thuisland nog zeker 10 jaar inzet op
bruinkoolenergie.
„Het grootste probleem van alternatieve energie is dat stroom in grote hoeveelheden en met weinig verlies in
de omzetting niet kan worden opgeslagen. Daar zal de komende 10 jaar niets aan veranderen. Pas wanneer
we stroom kunnen opslaan, behoort wind- en zonne-energie geheel tot de toekomst. Tot dan zijn ze een
goede aanvulling. Als ze kostengunstig en zeker moeten zijn, moeten ze moeten echter niet het zwaartepunt
in de energievoorziening zijn.‟
„Kolenenergie nog lang niet voorbij‟
Oettinger vindt het dan ook een illusie te denken dat we inmiddels grotendeels zonder conventionele
energiebronnen kunnen. „De 45% stroom uit kolen kunnen we nog lang niet loslaten. In plaats van
steenkolen te importeren of te subsidiëren, zouden we de bruinkolen in de Lausitz(grensgebied met
Polen)en het Rheinland moeten gebruiken. Dat lukt namelijk tegen markteconomische voorwaarden, en
onafhankelijke van leveranciers. Daarom pleit ik ervoor de moderne bruinkoolcentrales voor de
hoofd(energie)belasting in bedrijf te houden.‟
EU import record hoeveelheid Russisch gas
Aan het besluit de Duitse kerncentrales tot 2022 allemaal uit te schakelen, wil hij echter niet tornen. Door de
crisis in Oekraïne en de grote afhankelijkheid van Europa van Russisch gas is de roep om de kerncentrales
toch in bedrijf te houden, de laatste weken weer sterker geworden (1). Zo blijkt de EU in de eerste drie
maanden van 2014 een record hoeveelheid van 43 miljard m3 Russisch gas te hebben geïmporteerd,
ondanks de politieke spanningen met Moskou en de zachte winter (2).
„Gasprijs EU zal minstens 50% stijgen bij boycot‟
Volgens de Russische minister van Energie Alexander Novak zullen de gasprijzen in Europa met minstens
50% stijgen als Rusland geen gas meer mag of wil leveren. „Het is de vraag of de economie in de Europese
landen bereid is om gas tegen zulke (hoge) prijzen te verbruiken,‟ zei hij, wijzend op berekeningen waaruit
zou blijken dat de huidige prijs die Europa betaalt, $ 380 per 1000 m3, dan zal stijgen naar $ 550.
Novak wees er tevens op dat de Europese energiebedrijven niet voor niets fel gekant zijn tegen sancties
tegen Rusland. „Ik geloof dat dit tevens een ernstige lobby bij de besluitvorming en bij de vorming van deze
of gene mening is,‟ voegde hij eraan toe. De EU bekijkt de mogelijkheid om als alternatief vloeibaar aardgas
uit Amerika te importeren. (3)
Rusland financiert uitbouw kernenergie Hongarije
In Hongarije lijkt men het voorlopig wel gezien te hebben met de door de EU geëiste, maar maatschappelijk
niet op te brengen kosten van de omschakeling op „duurzame‟, maar nog altijd zeer onbetrouwbare groene
energie. De Hongaarse premier Viktor Orban, criticus van de EU, heeft uitgerekend met Rusland een
contract ter waarde van € 10 miljard afgesloten voor de uitbouw van de kerncentrale bij Paks. De Hongaren
krijgen daarvoor een 30 jaar lopend krediet van Moskou. (4)
Xander - (1)Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2)Ria Novosti, (3)Ria Novosti, (4)Kurier
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'Wilders is het symptoom, niet het probleem'
Trouw, Romana Abels − 29/03/14
Inwoners van Nijmegen doen aangifte tegen Wilders.© Koen Verheijden.
INTERVIEW
Nieuw waren Wilders' Marokkanen-uitlatingen niet, maar het was wel een uitgelezen moment om hem
aan te vallen. Aldus politicoloog Cas Mudde, die vanuit de VS Europees rechts volgt.
Verbaasd zag politicoloog Cas Mudde hoe Nederland afgelopen week in woede ontstak. Wilders zou met
zijn roep om 'minder!-minder!-minder! Marokkanen' een grens hebben overschreden. Als die grens er al is,
dan is die al veel eerder gepasseerd, zegt Mudde. Niet alleen door Geert Wilders, maar ook door de
gevestigde partijen.
Maar, Wilders gíng toch een grens over?
Mudde: "Nee. Ik moet eerlijk zeggen: ik vond Wilders' eigen verklaring vrij sterk. Ik verkondig dit al jaren, zei
hij. Dat is waar. De vorm, dit soort volksmennerij, is wellicht nieuw, maar nieuw is niet dat Wilders aanzienlijk
minder moslims in Nederland wil hebben. Nieuw is ook niet dat Marokkanen als categorie worden gebruikt.
Dat doet niet alleen Wilders. Er was eigenlijk weinig aan de hand."
Waarom is er dan zoveel ophef?
"Dat komt door de aanstaande Europese verkiezingen. Het is politiek. Het gaat vooral om de gedachte:
eindelijk is er een moment waarop die Wilders verzwakt kan worden."
En al die politici die bij de PVV weglopen dan?
"Uiteindelijk blijken er helemaal niet zoveel weg te lopen. Heel de fractie in Almere is alweer terug bij de
PVV. Bovendien lopen er altijd een paar weg die ontevreden zijn over hun kansen in de toekomst. De
belangrijkste vertrekkers zijn Van Klaveren en Van Vliet uit de Tweede Kamer en Stassen uit het Europees
Parlement. Waarschijnlijk reageren die daarmee niet zozeer op de uitspraken van Wilders, maar op de
reacties op die uitspraken. Die reacties waren wel nieuw."
O ja?
"Zelden viel het hele politieke bedrijf zó verontwaardigd over Wilders heen. En de vertegenwoordigers van
de PVV zijn helemaal niet zoveel sociale druk gewend. De druk die er was in de jaren tachtig en negentig op
de Centrumdemocraten was veel groter dan die op de PVV nu. Veel van de PVV-politici die nu vertrokken
zijn, kwamen bij de PVV op een moment dat de partij al salonfähig was."
Schrokken ze van de verontwaardiging?
"Ze hebben gedacht: de PVV is een omstreden partij, maar wel een partij die uiteindelijk geaccepteerd
wordt. Als iedereen dan opeens zegt: 'Hier willen we niet mee geassocieerd worden', dan is dat nieuw. Dan
hoor je opeens bij de uitgesloten partij. Je maakt mij niet wijs dat iemand die al enkele jaren rondloopt bij de
PVV oprecht verbaasd is dat Wilders minder Marokkanen in Nederland wil."
Waarom is de PVV salonfähig geworden?
"Dat kwam door de aanslag op het World Trade Center in 2001. Sindsdien is in heel Europa wat eerst een
immigrant heette, een moslim geworden. Voor 2001 was de politieke correctheid in Nederland veel groter
dan in andere Europese landen. Nu is Nederland juist veel kritischer. Een partij als de VVD is er niet wars
van, denk aan 'In Rotterdam spreken we Nederlands'. De SGP gooit er geregeld wat in. En De Telegraaf
bijna dagelijks. We zijn van erg politiek correct doorgeschoten in alles negatief benoemen."
Dan is de verontwaardiging toch terecht? U noemde het zelf volksmennerij. Men vergeleek Wilders
met Goebbels.
"Idioot, dat laatste. Hij zegt toch niet: ik wil ze uitmoorden? Allerlei democratische landen zetten criminele
vreemdelingen uit. Obama doet dat momenteel met een recordaantal. Niemand die zegt: 'Zie je wel, Wilders
is net Obama'. Het is idioot om een link te maken naar een regime dat miljoenen mensen heeft vermoord."
Waarom gebeurt dat dan toch?
"In Nederland en Duitsland is het holocausttrauma nog steeds aanwezig. Dat blijft het kader waardoor de
meeste mensen naar radicaal-rechts kijken. Terwijl er eigenlijk geen enkele vergelijking mogelijk is, wordt
Wilders bezien als een potentiële Hitler."
Het volk stond deze week op zijn achterste benen. In Nijmegen stond een rij voor het politiebureau,
vol mensen die aangifte kwamen doen. Rutte sprak kinderen toe in het Jeugdjournaal.
"Nederlanders houden erg van politieke correctheid. Soms verandert de richting van die correctheid. Na de
moord op Fortuyn dacht iedereen, ook in antifascistische kring, dat uitsluiting van radicaal-rechts
onverstandig was. Nu slaat de pendule weer de andere kant op, roept men om een cordon sanitaire. Dat nu
het bestuur van de Radboud Universiteit en B&W van Nijmegen aangifte gaan doen, is meer om te zeggen:
'Kijk, wij staan ook aan de goede kant', dan om de aangifte op zich. Eén aangifte is genoeg. Het leven van
de gemiddelde Nederlander van Marokkaanse afkomst wordt er echt niet beter van."
Toch lijkt het alsof Wilders verder radicaliseert. Eerst was het de islam, nu moeten Marokkanen het
ontgelden.
"Wilders was in het begin niet radicaal-rechts. Eerder neoconservatief. Het enige wat hij met radicaal-rechts
gemeen had, was islamofobie. Na een paar jaar werden nationalisme en xenofobie fundamentele punten in
zijn programma. Dat zie je ook aan zijn positie ten aanzien van Oost-Europeanen. Daaruit blijkt dat zijn
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xenofobie ook niet-islamitische vreemden geldt. Maar in islamofobie is Wilders wel zo ongeveer het meest
extreme in Europa."
Hoe komt dat? Hoe kan nu juist Nederland de meest extreme anti-islampartij hebben?
"Zelfs Filip Dewinter vond het niet nodig de Koran te verbieden. Voor Wilders is de islam de ultieme vijand.
Dat wordt ook veroorzaakt door zijn persoonlijke situatie: als je tien jaar moet leven zoals Wilders, altijd
beveiligd, vanwege zijn kritiek op de islam, dan heeft dat een radicalisering tot gevolg, die anders is dan bij
iemand bij wie die kritiek puur ideologisch is. Wilders' leven staat iedere seconde van de dag in het teken
van zijn strijd tegen de islam. Dat is bij Filip Dewinter niet zo. De dreiging is voor Wilders persoonlijk enorm,
en hij is een prominent en populair politicus. Als zijn leven al zo totaal is veranderd vanwege zijn kritiek om
die godsdienst, wat kunnen Henk en Ingrid dan is vredesnaam ertegen doen? Zo ziet hij het. Voor partijen
als de Oostenrijkse FPÖ of het Franse Front National is het anders. Die zien de islam als één van de
dreigingen. Voor Wilders is het de belangrijkste."
Die andere radicaal-rechtse politici worden niet bedreigd?
"Geen van allen staat, zover ik weet, onder 24-uurs bescherming van de staat. Iedere politicus wordt
bedreigd. Maar Wilders meer. Hij krijgt bedreigingen van over de hele wereld."
De PVV is ook xenofoob, zegt u. Kan de partij dan wel in Europa samenwerken met anderen?
"De huidige samenwerking tussen radicaal-rechtse partijen is bijna exclusief West-Europees. Wilders heeft
geen problemen met West-Europeanen, alleen wellicht met Grieken. Er is daardoor ook op korte termijn
geen zicht op een radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement. Daarvoor moet je zeker 25
volksvertegenwoordigers bijeen hebben uit minstens zeven landen. Die fractie kan alleen nog maar ontstaan
als zich in de loop van de tijd afsplitsingen van andere partijen bij het rechtse blok gaan voegen."
Bestaat er geen risico dat die andere vijf partijen zich nu ook van Wilders afkeren?
"Het Vlaams Belang heeft zich achter hem geschaard. Het Front National hebben we er niet over gehoord.
De FPÖ zal er geen problemen mee hebben."
En de kiezer? Gaat Wilders hem nu te ver? Heeft hij zijn winst op 22 mei verspeeld?
"Hij gaat zeker winnen ten opzichte van het laatste nationale resultaat. Toen kreeg hij zo'n tien procent van
de stemmen, nu zal dat denk ik tussen de vijftien en twintig procent zijn. Niet veel meer dan hij eerder ook al
had. De gemiddelde PVV-kiezer zal niet echt veel moeite hebben met deze uitspraken. Bovendien: er zijn
nog twee maanden te gaan. Dat is in verkiezingstermen erg lang."
Moet Nederland daar bang van worden, vijftien tot twintig procent van de stemmen?
"Het betekent dat tachtig tot 85 procent van de mensen niet op de PVV stemt. Hij heeft er geen enkele
macht mee. De enige macht die hij heeft, is de macht die je hem geeft. Wilders is een symptoom, niet het
probleem. Er zijn duidelijk problemen in de samenleving die te maken hebben met de integratie van
verschillende groepen, met name Marokkaanse jongens. Die zijn er voor die groep zelf en in de ogen van
een deel van de Henks en Ingrids. Wilders benoemt die en geeft er antwoord op. De meeste andere partijen
niet. Die zeggen alleen dat Wilders slecht is, maar daarmee wordt het probleem niet opgelost."
Ze denken zelf wél antwoorden te geven, de gevestigde partijen.
"Het is gewoon onvoldoende. Geen van de gevestigde partijen heeft tot nog toe een ideologisch
onderbouwde en uitgewerkte visie gegeven op de multiculturele samenleving,al 25 jaar niet.Dat betekent
niet dat ze het antwoord van Wilders moeten geven, of een light-versie daarvan. Er moet een sociaaldemocratische visie komen, een christen-democratische, een liberale. Die komen niet."
Waarom niet?
"Het electoraat van die partijen is zwaar verdeeld. De VVD heeft een conservatieve en een liberale vleugel.
De eerste heeft het veel minder op multiculturalisme dan de tweede. De christen-democraten hebben ook
twee kanten. En de PvdA heeft een deels allochtone, deels autochtone achterban. Het risico op splitsing is
te groot."
Dus voorlopig blijft de PVV. Breekt het Wilders dan nooit op dat het een eenmanspartij is?
"De populariteit van de PVV is de persoonlijke populariteit van Wilders. Het risico voor een eenmanspartij,
zeker als die zo kritisch wordt gevolgd als de PVV, is dat er geregeld mensen opstappen. Dat zal uiteindelijk
wel effect hebben, dan zullen kiezers afhaken. Maar het alternatief is nog moeilijker. Dat is een nieuwe LPF.
Iedere partij rechts van de VVD trekt een enorme hoeveelheid malloten aan. Ook een partij als het Vlaams
Belang heeft er op lokaal niveau moeite mee om rare mensen buiten te houden."
De PVV-vertegenwoordigers zullen zich eeuwig naar de nukken van Wilders moeten schikken?
"Iedereen met een beetje ambitie wil er natuurlijk iets van maken. Wilders zal dat iedere keer weer
frustreren. Dat blijft een tijdbom onder de partij, maar ik denk dat Wilders gelijk heeft als hij denkt dat het
alternatief erger is. Nu heeft een opstapper weinig effect op het electoraat. Dat kijkt alleen naar Wilders."
Wie is Cas Mudde?
Politicoloog Cas Mudde (46) beschouwt de PVV en de rest van de Nederlandse politiek van afstand: hij
werkt sinds 2012 als docent Europese politiek aan de universiteit van Athens in de Amerikaanse staat
Georgia. Daar doet hij, net als voorheen aan de universiteit van Antwerpen, onderzoek naar radicaal-rechtse
partijen in Europa. Ook onderzoekt hij de reactie van staten op dierenrechtenactivisme en vergelijkt hij
populistisch links in Zuid-Amerika met verwante stromingen in Europa en de VS.
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Inmiddels heeft Mudde ruim twintig jaar onderzoek naar radicaal-rechtse partijen achter de rug. Geregeld
maakt hij in publicaties en toespraken korte metten met algemeen heersende opvattingen over radicaalrechts. Zo hield hij eerder deze maand een gezelschap in Bonn voor dat de opkomst van radicaal-rechtse
partijen in Europa niets te maken heeft met de crisis. Ook stelde hij dat het zeer onwaarschijnlijk is dat deze
partijen bij de komend Europese verkiezingen veel zullen winnen. In een eerder artikel toonde hij aan dat het
electoraat van radicaal-rechtse partijen in Europa weliswaar is gegroeid, maar dat de invloed van die partijen
nog altijd marginaal is, en dat groene partijen op precies dezelfde manier zijn opgekomen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3624790/2014/03/29/Wilders-is-het-symptoom-niet-hetprobleem.dhtml

Vlucht MH-370: Gevolgd door gevechtsvliegtuigen, geland in China?
Het is zo‟n vier weken geleden dat een Maleisische Boeing 777
op weg naar China spoorloos verdween. Intensieve zoektochten
in de Zuid Chinese Zee, Indische Oceaan en Grote Oceaan
hebben tot nu toe niets opgeleverd. Een Australisch marineschip
zou vanmorgen mogelijk een signaal hebben opgevangen van
de zwarte doos van het toestel. Tot er duidelijkheid is, zullen soms wilde- geruchten en (complot)theorieën de ronde blijven
doen. Sommigen zijn het waard nader bekeken te worden; een
vriendin van een vermiste passagier zegt dat getuigen hebben
gezien dat de Boeing werd gevolgd door gevechtsvliegtuigen. En waarom werd één van de eerste
verklaringen van Malaysia Airlines, dat het toestel geland zou zijn in Nanning, China, zo snel genegeerd?
De uit Texas afkomstige Sarah Bajc is ervan overtuigd dat haar partner Philip Wood, passagier op vlucht
MH-370, nog leeft, mede omdat ze niet „voelt‟ dat hij dood is. Dit zou een typerend geval van ontkenning
kunnen zijn, ware het niet dat Bajc in een interview met CNN een aantal zaken ter sprake brengt die wel
degelijk serieus genomen zouden kunnen worden.
Volgens Bajc duidt alle tot nu toe verstrekte informatie erop dat de verdwenen Boeing nog intact is, en de
passagiers nog in leven zijn. De Maleisische autoriteiten zouden echter enkel een crash overwegen, en
stelselmatig weigeren vragen van familie van de passagiers over de vele gaten in het officiële verhaal te
beantwoorden.
Waarom greep luchtmacht Maleisië niet in?
De grootste onbeantwoorde vraag is waarom de autoriteiten niets deden toen het toestel gedurende een half
uur tot drie kwartier door het Maleisische luchtruim vloog. Op dat moment was er al geen communicatie
meer met de Boeing, en was het een ongeïdentificeerd object dat de militaire radar onmogelijk kan zijn
ontgaan. Maleisië beweert echter dat ze van mening waren dat het vliegtuig geen potentiële dreiging
vormde.
Bajc kan dat niet geloven, mede omdat Maleisië over één van de beste radarsystemen in de regio beschikt.
„Het is duidelijk dat ze iets verbergen,‟ vermoedt ze. „Ze verbergen wat er echt met het vliegtuig is gebeurd.
Ik weiger te geloven dat de Maleisische luchtmacht bewust een 777 in hun luchtruim negeerde.‟
Ze krijgt bijval van luchtvaartanalist Andrew Brookes, voormalig piloot bij de Britse luchtmacht (RAF). „Waar
was de Maleisische luchtmacht? Sinds 9/11 is de luchtafweer over de hele wereld alert op gekaapte
vliegtuigen die op een prestigieus doelwit afvliegen. Er zijn maar weinig doelwitten aantrekkelijker dan de
Petronas Twintowers in Kuala Lumpur‟(enige tijd de hoogste gebouwen ter wereld). (2)
„Gevolgd door gevechtsvliegtuigen‟
Van een ander familielid van een verdwenen passagier hoorde Bajc dat getuigen zouden hebben gezien dat
de Boeing enige tijd door gevechtsvliegtuigen werd begeleid. „Dat klinkt veel zinniger... Ik denk dus dat we
beter moeten kijken waar het vliegtuig naartoe ging, en wie het nu in handen heeft.‟ Wie dat dan is, weet ze
niet. „Maar de algemene gedachte bij iedereen die ik spreek, familie en niet-familie, is dat dit een soort
militaire operatie is.‟ Of de Amerikanen, Chinezen of Russen daar verantwoordelijk voor zijn, zoals door
sommigen wordt gespeculeerd, durft ze niet te zeggen. (1)
Geland in China?
Eén van de meer serieuzere aanwijzingen voor een mogelijk complot is de derde verklaring van de
Malaysian Airlines, waarin werd gezegd dat men het bericht dat de Boeing was geland op het vliegveld van
het Zuid Chinese Nanning, probeerde te „bevestigen‟. Aangezien een simpel telefoontje naar het vliegveld
voldoende was geweest, kan het dus niet anders dat de luchtvaarmaatschappij op dat moment al zeker wist
of de Boeing daar inderdaad was geland, of niet. Weten de autoriteiten dus al lang wat er met het toestel is
gebeurd? En zo ja, waarom wil men het dan niet zeggen?
Xander - (1)Infowars/YouTube(CNN), (2)BBC
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Moordaanslag in voorbereiding
Nadat op woensdag 19 maart, ter gelegenheid van de
gemeenteraadsverkiezingen, Geert Wilders (PVV) een
toespraak tot zijn volgelingen had gehouden, brak publicitair de
hel los. In het Haagse café ‟De Tijd‟ vroeg Wilders of er meer of
minder Marokkanen naar Nederland moesten komen. En de zaal
brulde luidkeels „Minder, minder!” Het was een onvervalst
staaltje van klassieke demagogie.
Zoals te verwachten was stortten de media zich ronkend van
welbehagen op deze politieke misser van Wilders. Die gaf alle
journalisten en krantenredacties de volle kans om naar
hartenlust dat te doen wat ze Wilders wilden verwijten, nl.
massale indoctrinatie en discriminatie. Het patroon in deze vorm
van kwaadaardige kritiek ligt al jaren vast, nl. sinds het
verschijnen in het publieke heelal van de politieke komeet Pim Fortuyn.
De meeste Nederlanders zullen zeker nog wel alles weten van prof. dr. Pim Fortuyn. Hij was in de jaren
tachtig en negentig een briljante spreker en schrijver, die kon rekenen op een aandachtig gehoor bij een
groot aantal Nederlanders. Dat kwam omdat Fortuyn niet alleen goed gedocumenteerd was, maar ook een
voortreffelijke spreektechniek had. Hij gebruikte nooit de ingewikkelde woorden en de diplomatieke
geheimtaal die politici een intellectueel imago moeten geven. Ik heb kinderen gezien van 10 jaar die
aandachtig luisterden als Pim Fortuyn aan het woord was.
Correct
Door die eigenschappen en door het feit dat zijn ideeen niet altijd strookten met wat omstreeks 2002 als
‟politiek correct‟ werd gezien, werd Fortuyn door zowel de linkse als de rechtse pers verguisd. Zelfs de zgn.
‟kwaliteitskranten‟ bezondigden zich aan het kwistig gebruik van de meest ordinaire taal. Marcel van Dam
(PvdA) vergeleek toen Pim Fortuyn met Hitlers SS, met de massamoordenaar Eichmann en met de
Italiaanse fascist Mussolini. Hij noemde Fortuyn de „polder-Mussolini”. Het ergste was de bijdrage van Matty
Verkamman in het dagblad Trouw, die schreef: „Jij vuile kale nepprofessor, jij hebt de intelligentie van Adolf
Hitler en de charme van Heinrich Himmler (de oprichter van de beruchte SS uit de Tweede Wereldoorlog). Jij
leeft van haat. Ik hoop dat je in die darkroom van jou zo snel mogelijk aids krijgt.”
In soortgelijke taal werd Pim Fortuyn in de pers aangevallen door politici als Marcel van Dam (PvdA),
Thom de Graaff (D66), Paul Rosenmöller (GroenLinks), Ad Melkert (PvdA) en Wim Kok (PvdA), die toen
minister-president was.
Wij weten nog allemaal wat het gevolg was van deze massale hetze. Op 6 mei 2002 om 8 minuten over 6
aan het einde van de middag, werd de flamboyante professor en politicus Pim Fortuyn vermoord. De dader
werd snel gearresteerd en door de rechter veroordeeld tot een lange gevangenisstraf, die in de praktijk maar
twaalf jaar blijkt te zijn. Voor vele Nederlanders veel te kort. Het is ook verbijsterend met hoeveel egards de
moordenaar door justitie is behandeld.
Bij zijn arrestatie had hij het visitekaartje van een van de duurste advocaten bij zich. Die heeft hem dan
ook juridisch bijgestaan, hoewel hij zelf geen cent bezat en slechts leefde van een melkertbaantje. Tot op de
dag van heden wordt zijn naam in een deel van de media afgekort tot Volkert van der G. Zulks vanwege zijn
privacy, of dreigende juridische stappen, hoewel zijn volledige naam bij iedereen bekend is. En thans wordt
hij met alle zorg omringd, omdat hij straks wordt vrijgelaten en men niet wil dat hem iets overkomt.
Persoonlijk
Bij het proces vroeg de rechter waarom hij Fortuyn had vermoord. Met name werd Volkert gevraagd of hij
Pim persoonlijk kende; het antwoord was „nee”. Of hij Pims talrijke publicaties had gelezen, zijn toespraken
had gehoord, zijn columns had gezien, zijn discussies had beluisterd. Op alles antwoordde Volkert met
„nee”.
De rechter vroeg ten slotte: „Maar waarom heeft u hem dan doodgeschoten? Pas toen kwam het
antwoord: vanwege alles wat er in de publiciteit over Fortuyn werd gezegd en geschreven. Hieruit had Van
der G. geconcludeerd dat Pim een groot gevaar voor onze samenleving vormde. Dus was het dringend
noodzakelijk hem om het leven te brengen. Vooral de vergelijkingen met de Duitse nazi‟s, met de Italiaanse
dictator Mussolini en de leider van de uiterst beruchte SS had Volkert tot moordenaar gemaakt.
Thans, twaalf jaar later, hebben wij te maken met een nieuwe onrust veroorzakende politicus, nl. Geert
Wilders. Net als Fortuyn waarschuwt Wilders voor de toenemende invloed van laag ontwikkelde, soms
criminele allochtonen, die veelal volkomen kritiekloos door onze overheid zonder enige selectie in Nederland
zijn toegelaten. Zij doen zich veelal te goed aan de snoepdoos van onze sociale voorzieningen. Het is een
feit dat iedere Nederlander bekend is.Hetprobleemmet Wilders is echter dat hij die mening
zoongenuanceerdnaar buiten brengt. En dat nog bovendien in een stijl die associaties oproept aan de
donkerste perioden van de Tweede Wereldoorlog.Vandaar dat vele kranten Wilders vergelijken met Joseph
Goebbels, de vooraanstaande nazi en propagandaminister, die in een soortgelijke stijl in 1943 het Duitse
volk opzweepte tot een ziekelijk antisemitisme en het accepteren van een totale oorlog.
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Fanaticus
Hoewel de heftige reacties in de pers op de uitspraken van Wilders begrijpelijk zijn, valt het op dat ze, net
als in 2002 over Fortuyn, in principe een geestelijk gestoorde fanaticus kunnen stimuleren tot het
ondernemen van een dodelijke aanslag op de voorman van de PVV, Geert Wilders.Als zodanig moeten de
meeste huidige publicaties, die in vrijwel alle media zijn verschenen, worden beoordeeld als uitlokkingen tot
moord. En dat is nog veel verwerpelijker dan de opzwepende frase of er meer of minder Marokkanen in
Nederland moeten komen.Daarom is het verbijsterend dat vrijwel alle Nederlandse media, en vooral de
dagbladen, zich hebben laten verleiden tot het publiceren van teksten die stupide geesten zoals destijds van
Volkert van der G., kunnen opzwepen tot het begaan van een moordaanslag.
Te weinig realiseren zich de redacties van al die bladen dat perspublicaties gevaarlijker kunnen zijn dan
een heel arsenaal van dodelijke wapens. Ook hebben we geen behoefte aan vooraanstaande politici zoals in
2002Wim Kok (PvdA), die Fortuyn iedere vorm van beveiliging had geweigerd.Met een afgezakt gezicht en
sombere stem sprak hij voor de tv de goedgeacteerde maar hypocriete tekstuit:„Ik ben er kapot van…”
Mogelijk had hij destijds thuis de champagne al koud staan om het feit te vieren dat hij van zijn grootste
lastpost en criticus verlost was.

Pools magazine toont kaart van Russische invasie Oost Europa
NAVO voert „defensie‟ Oost Europa op – Putin boos nadat Duitse ministerie BuZa hem vergeleek met Hitler
– Duitse bevolking massaal achter Rusland –Oud-bondskanselier Helmut Schmidt: Westen schuldig aan
spanningen
Het Poolse magazineFaktheeft een kaart afgedrukt waarop is te
zien hoe een Russische invasie van Oost Europa eruit zou
kunnen zien. In Polen is men bang voor een massale Russische
aanval op Estland, Letland, Litouwen, Wit-Rusland, Georgië en
Oekraïne, waardoor Oost Oekraïne bij Rusland wordt ingelijfd,
en Polen overduidelijk het volgende slachtoffer zou zijn. Waar
Europa écht bang voor zou moeten zijn is dat de NAVO dit soort
paniekzaaierij aangrijpt om nog meer troepen en vliegtuigen
langs de Russische grenzen te stationeren. Het Kremlin zou zich
dan zo in het nauw gedreven kunnen voelen, dat het inderdaad
besluit tot een preventieve aanval. (1)
VS en NAVO voeren spanningen weer op
Net nu de spanning rond de „annexatie‟ van de Krim over zijn hoogtepunt heen lijkt, stuurt de VS opnieuw
een oorlogschip, het geleidewapenfregat USS Donald Cook (5), naar de Zwarte Zee. Gisteren kondigde de
NAVO aan dat het de defensie van Oost Europa verder wil versterken. Eerder stuurde Amerika al extra F-15
en F-16 gevechtsvliegtuigen naar Polen en de Baltische staten. (2) Tevens worden er in 2014 maar liefst 8
militaire oefeningen in Oekraïne, dat inmiddels 19.000 man heeft gemobiliseerd (8), gehouden (7).
De Russische ambassadeur bij de NAVO, Alexander Gruschko, zei dat zijn land „alle noodzakelijke politieke
en militair-technische maatregelen zal nemen, om zijn veiligheid op betrouwbare wijze te beschermen.‟ (6)
Na de val van de Sovjet Unie beloofde de NAVO geen troepen te legeren en bases te bouwen in Oost
Europa, een belofte die echter al snel werd gebroken.
Duitse minister vergelijkt Putin met Hitler
In Moskou is de Duitse ambassadeur op het matje geroepen nadat minister van Buitenlandse Zaken
Wolfgang Schäuble de Russische president Vladimir Putin met Adolf Hitler had vergeleken. „Wij beschouwen
dit soort pseudohistorische uitweidingen van de Duitse minister als een provocatie,‟ verklaarde het Kremlin.
(3)
Schäuble had een parallel getrokken tussen Hitlers annexatie van Sudetenland in 1938 en de aansluiting
van de Krim bij Rusland. Onterecht, vindt Moskou, want ten eerste besloten de burgers van de Krim bijna
unaniem tot aansluiting bij Rusland, en ten tweede was er van een Russische militaire invasie geen sprake.
Duitsers blijven grote fans van Rusland
Het DuitseDer Spiegelschreef onlangs dat veel prominente en gewone Duitsers ondanks de propaganda in
de media grote fans van Putin en Rusland blijven. De meeste Duitsers tonen veel begrip voor Putins acties
in de Krim. Eén van hen is oud bondskanselier Helmut Schmidt, die zei dat de spanningen met Rusland
geheel aan het Westen zijn te wijten. (4)
Xander - (1)Zero Hedge, (2)Zero Hedge, (3)Handelsblatt, (4)Spiegel, (5)NBC News, (6)Ria Novosti, (7)Ria
Novosti, (8)Ria Novosti
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'Uitbreiding Navo was onverantwoord'
Trouw, Marno de Boer − 02/04/14
Secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen tijdens een
persconferentie in Brussel: 'We kunnen niet doorgaan alsof er
niets gebeurd is'.© afp.
INTERVIEW
De Verenigde Staten zullenniet iedere Navo-lidstaat verdedigen
tegen een aanval, denkt Justin Logan, onderzoeker bij het Cato
Instituut in Washington. Het is een ander geluid dan gisteren van de Navo-ministers kwam, die besloten om
alle civiele en militaire samenwerking met Rusland stil te zetten.Frans Timmermans verklaarde verder:
"Geen Navo-land zal in de steek gelaten worden als het bedreigd wordt".
Al langer pleit Logantegen de uitbreiding van het Atlantisch bondgenootschap met voormalige Sovjetrepublieken.
Is Rusland een gevaarlijke agressor?
"Vladimir Poetin wil een deel van de macht die Rusland na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie kwijtraakte
herstellen. Maar we moeten niet overdrijven en hem vergelijken met Adolf Hitler in de jaren dertig. NaziDuitsland had een machtig offensief georiënteerd leger. DeRussische krijgsmacht stelt veel minder
voor.(???)Poetin is wel een soort slechterik, maar zijn gedrag is eenvoudiger te verklaren dan veel politici
doen voorkomen."
Wat is die verklaring?
"De Navo is opgericht als alliantie tegen Rusland. Na de Koude Oorlog breidde die uit richting de grens met
Rusland. Zelfsvoormalige Sovjet-republieken werden lidstaat of Navo-partner.Westerse politici lijken niet in
staat te begrijpen hoezeer Rusland dat als een bedreiging ziet."
"Bekijk het andersom. Stel dat de Verenigde Staten de Koude Oorlog zouden hebben verloren en een aantal
Midden-Amerikaanse landen hadden zich daarna aangesloten bij het Warschau-Pact. Vervolgens valt de
pro-Amerikaanse regering in Mexico en de nieuwe machthebbers willen sterke banden met Moskou.
Washington zou dat heel gevaarlijk vinden."
Justin Logan© Cato Institute.
Mogen landen niet zelf kiezen met wie ze samenwerken?
"Internationaal recht zit vol met hypocrisie. Uiteindelijk schuiven machtige landen principes aan de kant als
vitale belangen in het geding komen."
Economische ontwikkeling van Oekraïne is ook in het belang van Rusland, zei de Nederlandse
minister van buitenlandse zaken laatst.
"Dat gaat volledig voorbij aan waar het Rusland om gaat: het voorkomen van westerse aanwezigheid aan
haar grens.Het is een liberaal misverstand dat er altijd een mooie oplossing met gedeelde belangen is.
Sommige aspecten van de internationale politiek zijn nu eenmaal minder positief."
Dus een toekomstig lidmaatschap van de Navo voor Oekraïne of Georgië is een brug te ver?
"Het huidige Navo-lidmaatschap van de Baltische Staten is eigenlijk al een brug te ver. Beleidsmakers in
Washington hebben het principe achter een militaire alliantie omgedraaid. Normaal stelt een land eerst
militaire doelen en kiest vervolgens bondgenoten om die te bereiken. Demensen die de Navo voortdurend
naar het Oosten willen uitbreiden kiezen eerst bondgenoten en realiseren zich onvoldoende dat je dan ook
bereid moet zijn om voor die landen te vechten. Dit is onverantwoord beleid."
Wat is het effect hiervan op de Navo?
"Lidstaten worden bang en vragen nu president Barack Obama om garanties. Dat is niet zo vreemd.Ik denk
niet dat Washington een oorlog met Rusland zou aangaan om bijvoorbeeld Estland. Oekraïne is strategisch
minstens zo belangrijk. Het Westen wilde niet vechten voor de Krim, dus waarom wel voor Estland?"
De Nederlandse minister van defensie Hennis is deze week in Georgië om het Navo-lidmaatschap te
steunen.
"Ik zou haar willen vragen of ze bereid is tot een oorlog met Rusland om Georgië te verdedigen.
Waarschijnlijk geeft ze dan een ontwijkend antwoord en een uitweiding over liberalisme in de 21ste eeuw en
internationaal recht.Veel mensenwillenniet begrijpen dat de Navo een militaire alliantie ontworpen tegen
Rusland is."
Waarom dan toch de steun?
"Nederland kan makkelijk goede sier maken zonder de gevolgen te hoeven dragen. Iedereen weet dat
Georgië nooit lid wordt. Duitsland is tegen en Rusland controleert separatistische republieken in het land.Als
de Nederlandse minister in haar eentje moest beslissen zou ze wel iets anders zeggen."
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Adviseur Putin waarschuwt EU voor € 1 biljoen verlies en wereldoorlog
„Sancties betekenen economische zelfmoord voor de EU‟ –
Spanningen met Rusland komen Brussel erg goed uit
Seperatisten hebben in Donetsk de 'onafhankelijke republiek'
uitgeroepen en Putin gevraagd een vredesmacht te sturen.
Inzet: vanmiddag werden Oekraïense MIG-gevechtsvliegtuigen
boven de stad gesignaleerd.
In Brussel lijkt men nog altijd niet van plan het oorlogspad
richting Moskou te verlaten. EU-commissaris voor Economische
& Monetaire Zaken Olli Rehn sluit sancties tegen Moskou niet
uit, en waarschuwde Rusland voor een recessie en een economische ijstijd. Sergei Glazyev, adviseur van
president Vladimir Putin, vroeg zich vervolgens openlijk af wie er zwaarder getroffen zal worden door
sancties: Rusland, of de EU zelf. Hij denkt zelfs dat het Europese financiële systeem dan zal instorten, en er
een nieuwe wereldoorlog kan uitbreken.
„Met het oog op de huidige crisis moeten wij elkaar vasthouden, en dat kan alleen als wij ook innerlijk
verenigd zijn,‟ zei Rehn met het oog op eventuele nieuwe sancties tegen Rusland. Tevens wil hij Oekraïne
beloven dat het land op de langere termijn lid van de EU kan worden. (1)
Geschenk uit de hemel, of boemerang van € 1 biljoen?
Sommige analisten denken dat de spanningen rond Oekraïne een geschenk uit de hemel zijn voor de EU,
aangezien deze kunnen worden aangegrepen om de kritische Europeanen af te leiden van de aanhoudende
economische crisis door hen een gemeenschappelijke Russische „vijand‟ te presenteren. Zo hoopt Brussel
het aantal stemmen op Eurokritische partijen in mei zo klein mogelijk te houden.
De Amerikaanse en Europese steun voor de staatsgreep in Kiev en de maatregelen tegen Rusland zouden
echter wel eens als een boemerang kunnen terugkeren en het Westen keihard kunnen raken. Putin-adviseur
Glazyev: „Als de VS het Iraanse model, dat totale isolatie van het wereldwijde financiële systeem dat wordt
beheerst door dollars en euro‟s, probeert toe te passen, dan zouden de verliezen voor de EU volgens onze
berekeningen kunnen oplopen tot € 1 biljoen euro.‟
„Economische zelfmoord en wereldoorlog‟
Daar waar Duitsland zo‟n € 200 miljoen zal verliezen, zal „de grootste economische schade verrassend
genoeg in Oekraïne worden geleden, het land wier belangen (de EU) zo hevig probeert te beschermen, en in
de Baltische staten, die zich uitermate agressief opstellen.‟ Het Baltische blok kan wel eens net zoveel
verliezen als hun jaarlijkse BNP. „Daarom betekenen economische sancties zelfmoord voor Europa,‟
waarschuwde Glazyev.
Putins adviseur voegde eraan toe dat als Russische financiële transacties worden geblokkeerd, de Europese
banken zwaar worden getroffen, omdat dan „honderden miljarden aan betaalverplichtingen zullen worden
opgeschort.‟ Hierdoor zal het complete financiële systeem in Europa met instorten worden bedreigd,
waardoor er een nieuwe wereldoorlog kan ontstaan.
Separatisten Donetsk willen Russische vredesmacht
De spanningen tussen Rusland en het nieuwe Oekraïense regime zijn verder opgelopen, nu separatisten in
de oostelijke stad Donetsk en twee andere regionale steden overheidsgebouwen hebben bezet, en de
„onafhankelijke republiek Donetsk‟ hebben uitgeroepen. De eerste daad van de opgerichte volksraad van de
nieuwe staat was het verzoek aan Putin om een tijdelijke vredesmacht te sturen. Ook werd er net als in de
Krim een referendum aangekondigd, dat niet later dan 11 mei zou moeten worden gehouden.
In veel steden demonstreerden duizenden Oekraïners voor de federalisering van het land. Ook in de stad
Kharkiv neemt het pro-Russische sentiment onder de bevolking toe, en werden barricades rond
overheidsgebouwen opgericht. De tijdelijke Oekraïense president Oleksandr Turchynov noemde de actie
van de separatisten „de tweede fase van de Russische speciale operaties tegen Oekraïne.‟
Oekraïense MIGS boven Donetsk
Het laatste nieuws is dat er boven Donetsk Oekraïense MIG-gevechtsvliegtuigen werden gesignaleerd en
gefotografeerd. Als de demonstraties ontaarden in nog meer geweld, dan zou dat een reden voor Rusland
kunnen zijn om militair in te grijpen. (3)
Xander - (1)Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2)Ria Novosti, (3)Zero Hedge
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Een hitlijst met 40 om te brengen bankiers
Posted on Apr 8,
In korte tijd zijn er wereldwijd16 mensengelieerd aan bancaire diensten, op
mysterieuze wijze om het leven gekomen. Afgelopen zaterdag zou oud ABN
Amrobankier Peter Schmittmanzichzelf, zijn vrouw en een van zijn dochters
om het leven hebben gebracht. Terwijl de politie in Laren al snel verklaarde
dat het om een “familie drama” zou gaan – waarbij Schmittman zelf zijn
vrouw en dochter heeft vermoord – is er al weer een bankier om het leven
gekomen.Juergen Frick, de 48 jarige CEO van de Liechtensteinse Bank
Frick & Co AG, werd gister op klaarlichte dag in de parkeergarage van zijn
bank in Balzers doodgeschoten. Laten we eens kijken om welke mensen het
nu in zijn totaliteit gaat:
1. Jason Alan Salais,34, IT specialist bij JP Morgan Texas, 15 december 2013, hartaanval
2. David Bird, 55, verslaggever Wallstreet journal, vermist sinds 11 januari 2014
3. Tim Dickenson, communicatie directeur Swiss Re AG Bank, gezeteld in de UK, 26 januari 2014,
onbekende doodsoorzaak
4. William Broeksmit, 58, voormalig senior manager Deutsche Bank, 26 januari 2014, vermeende
zelfmoord door ophanging
5. Gabriel Magee, 39, Vice President bijJP Morgan Londen, 28 januari 2014, val uit een raam.
6. Mike Dueker, 50, Russel investments, 29 januari 2014, vermeende zelfmoord
7. Ryan Henry Crane, 37, Executive Director in JPMorgan‟s Global Equities Group, verdwenen sinds 3
februari 2014
8. Richard Talley, 57, oprichter en CEO van „American Title‟, verdwenen sinds 6 februari 2014
9. Li Junjie, 33 Investment Banker JPMorgan, springt van het dak van JPMorgan Hong Kong, 18 februari
2014
10. James Stuart Jr., voormalig CEO National Bank of Commerce, 19 februari, onbekende doodsoorzaak
11. Autumn Radtke, 28, CEO Bitcoin Singapore, 5 maart 2014, zelfmoord
12. Eddie Reilly, 47, investment banker, Vertical Group, New York, 12 maart 2014,zelfmoord
13. Kenneth Ballando, 28, investment banker, Levy Capital, New york, 18 maart 2014,zelfmoord
14. Joseph A. Giampapa, 55, corporate bankruptcy lawyer, JP Morgan Chase, 28 maart 2014,van zijnfiets
gereden
15. Jan Peter Schmittmann (57) van ABN Amro, 5 april 2014, zelfmoord
16. Juergen Frick, de 48 jarige CEO van de Liechtensteinse Bank Frick & Co AG, 7 april 2014, vermoord
Er gaan geluiden op dat deze dodenlijst geen toeval is en dat er een internationale hitlijst zou bestaan
waarop de namen van 40 bankiers staan. Zo meldtXandernieuws[citaat]Op 8 februari haalden we de
Amerikaanse „Guerrilla econoom‟ met de afkorting „V‟ aan, die naar aanleiding van de zelfmoord van Richard
Talley, CEO van een Amerikaanse financieringsmaatschappij, zei dat er een „hit list‟ bestaat met daarop de
namen van zo‟n 40 bestaande en voormalige topbankiers, die één voor één onder verdachte
omstandigheden om het leven zouden komen. Nu de teller al op 13 (oud) bankiers staat, rijst de vraag of „V‟
inderdaad gelijk kan hebben gehad.In bovenstaande lijst ziet u dat ik zelf 16 personen tel, maar het gaat om
de trend. Als er dan sprake is van een hitlijst en dus een organisatie die deze moorden zou plegen, dan valt
dat in een enkel geval wel te betwijfelen. Zo sprong Li Junjie duidelijk zichtbaar van het dak van JPMorgan in
Hong Kong. Daar zijn zelfs foto‟s van. Maar het moge duidelijk zijn dat een zelfmoord over het algemeen zo
in scene gezet kan worden.
In ieder geval is het verdacht te noemen dat Peter Schmittman zichzelf, zijn vrouw en een dochter afgelopen
weekend van het leven beroofde en er voor koos zijn oudste dochter wel in leven te laten? Als je dan je
vrouw en dochter ombrengt, omdat je niet wil dat ze met de tragedie moeten blijven leven, waarom laat je
dan een ander kind wel in leven; wetende dat zij dus wel met deze tragedie moet leren leven? Het is op zijn
minst de moeite van een grondig sporenonderzoek waard. Laten we hopen dat het NFI, politie en het OM
deze keer wel hun werk goed doen.
Het bestaan van een hitlijst is misschien wel wat ver gezocht. Er gaanechter geruchtendat er sprake zou zijn
van een wereldwijde financiële reset, waarbij het The Rothschild bankenkartel ondermijnd gaat worden door
een nieuw systeem dat wordt aangevoerd door de BRICS-landen. Het uit de wegruimen van bankiers die
mogelijk mee willen gaan werken aan deze reset of juist te veel weten van de misstanden binnen het oude
systeem, zou dan een noodzakelijk kwaad zijn vanuit de gevestigde oude bancaire machtselite. Zij zouden
als het ware alles op alles zetten om hun dollar hegemonie in stand te willen houden. Vooralsnog blijven het
speculaties en lijkt het expliciet noemen van deze dodenlijst vooral het effect van „angst inboezemen‟ te
hebben. Zagen we dat ook niet recentelijk met de zogenaamd overleden journalistFred de Brouwer, waarvan
de crematie spontaan 2 dagen verzet werd omdat ik zijn broer op zijn werk betrapte tijdens de crematie?
Alles wordt aangegrepen om angst te zaaien. En dat is nu precies datgene wat u los moet laten.
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/08/een-hitlijst-met-40-om-te-brengen-bankiers/

Nieuwsbrief 198 – 15 april 2014 – pag. 16

Nederlander wil integrale geneeskunde!
Bijna een miljoen Nederlanders (bijna 6%) heeft onlangs een bezoek gebracht aan een 'alternatieve
genezer', zo blijkt uit recente cijfers van het CBS. (1), en waren daar dik tevreden mee (rapportcijfer 8,1).
Veel meer Nederlanders, 92% van de chronisch zieken, wil dat hun arts ook kennis heeft van andere vormen
van geneeskunde - naast de conventionele. (2) En deze samenwerking bespaart aanzienlijke kosten. (3)
De wens van de patiënt
Een van de drie pijlers vanEvidence Based Medicineis de wens van de patiënt. Volgens de artseneed of belofte zou het belang van de patiënt voorop moeten staan en vanuit de rechten van de mens zou
keuzevrijheid qua therapie gewaarborgd moeten zijn. In de praktijk wordt er echter niet vaak naar de wens
van de patiënt gevraagd en ontbreekt het de meeste artsen aan informatie om objectieve en afgewogen
adviezen te geven over de verschillende therapeutische mogelijkheden.
Integrative Medicine: integratie van alle mogelijke, werkzame therapieën
In de VS ligt dat anders. De laatste twintig jaar is daar enorm veel veranderd binnen het geneeskundig
denken en handelen. Vanuit een kleine groep hoogleraren met een bredere visie is een stroming ontstaan
die al aan 57 universiteiten - waaronder de meest prestigieuze zoals Yale, Harvard en Stanford - wordt
onderzocht, gedoceerd en toegepast.Integrative Medicineof integrale geneeskunde doet recht aan alle
vormen van geneeskunde waar bewijs voor is, die veilig is en kosteneffectief. En de patiënt staat daarbij
werkelijk centraal.
Deze stroming is ook in de meeste Europese landen te vinden en in Zwitserland heeft de overheid op basis
van onderzoeksresultaten en een referendum besloten verschillende vormen van complementaire en
alternatieve geneeskunde (CAM) vanuit de basisverzekering te vergoeden.
Integrale geneeskunde in Nederland
De interesse onder artsen in Integrale geneeskunde neemt in Nederland toe. Er zijn steeds meer initiatieven
te vinden die deze stroming omarmen, zowel binnen als buiten de ziekenhuizen en vooral onder huisartsen.
En er zijn momenteel zo'n duizend artsen die na de reguliere medische opleiding ook andere vormen van
geneeskunde praktiseren. Een groot deel van hen heeft zich verenigd binnen de Artsenvereniging Voor
Integrale Geneeskunde (AVIG).
Nationaal Programma Preventie
Het dringt steeds meer door tot de beleidsmakers dat preventie en het stimuleren van het zelfgenezend
vermogen de gezondheid veel meer kan bevorderen dan alleen het bestrijden van ziekte. Zo heeft VWS in
februari het Nationaal Programma Preventie gestart met een symposium onder de titel 'Alles is gezondheid'.
Dit programma is gericht op primaire preventie, met name door leefstijl zoals meer bewegen en gezondere
voeding. Minister Schippers stelde op dit symposium met trots haar ambassadeurs voor, waaronder
bekende Nederlandse sporters.
Integraal werkende huisartsen besparen kosten
In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is al eerder aangetoond dat integrale geneeskunde kosten bespaart.
In de VS is deze kostenbesparing zelfs een van de belangrijkste redenen geweest voor de enorme groei
vanIntegrative Medicine.Nu blijken de kosten van patiënten van Nederlandse huisartsen die naast reguliere
geneeskunde ook acupunctuur, homeopathie of antroposofie toepassen ruim 12% lager te liggen dan
gemiddeld. Tot deze conclusie zijn prof. Peter Kooreman en lector Erik Baars kortgeleden gekomen na de
gegevens bestudeerd te hebben van 1,5 miljoen verzekerden over een periode van vijf jaar. (3)
Oproep aan de Nederlandse overheid: bevorder (onderzoek naar) CAM
In een persbericht naar aanleiding van hun publicatie doen Kooreman en Baars de volgende oproep: “In
tegenstelling tot landen als Duitsland, Zwitserland en de Verenigde Staten staat de Nederlandse overheid
overwegend afhoudend tegenover complementaire geneeswijzen. De vraag is of het Nederlandse beleid
verstandig is. Ons onderzoek laat zien dat complementaire geneeswijzen, toegepast onder supervisie van
artsen die eerst een reguliere opleiding hebben voltooid, mogelijk leiden tot forse lagere kosten van collectief
gefinancierde zorg. De Nederlandse overheid zou onderzoek naar financiële en gezondheidseffecten van
complementaire behandelwijzen moeten faciliteren, niet afremmen".
Krachtige bevordering van integrale geneeskunde door de overheid sluit naadloos aan bij het Nationaal
Programma Preventie van VWS.
Referenties
1.http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/gezondheidwelzijn/publicaties/artikelen/archief/2014/ 2014-4041wm.htm
2. Jong MC, van de Vijver L, Busch M, Fritsma J, Seldenrijk R. (2012) Integration of Complementary and
Alternative Medicine in Primary Care: What do Patients want? Patient, Education and Counseling, 89(3):417422.
3.http://www.economie.nl/artikel/complementair-werkende-huisartsen-en-de-kosten-van-zorg
http://www.artsennet.nl/blogs/artsen-blogs/Frans-Kusse/Blogbericht-Frans-Kusse/143303/Nederlander-wilintegrale-geneeskunde.htm
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Allergische reactie na vaccinatie
Vaccins kunnen bepaalde bestanddelen bevatten waarvoor zowel
kinderen als volwassenen overgevoelig of allergisch zijn.
Alhoewel een ernstige allergische reactie na vaccinatie (een
anafylactische reactie) gelukkig weinig voorkomt, moet hiermee toch
rekening gehouden worden bij kinderen en volwassenen met een
gekende allergie of met ernstig astma. Afhankelijk van het type vaccin
komen allergische reacties voor bij 0,65 tot 1,53 gevallen per 100.000
vaccindosissen.
Een allergie of astma op zich zijn alleszins geen reden om een kind niet te vaccineren.
• Bij vaccinatie van kinderen of volwassenen met een gekende of mogelijke allergie voor een van de
bestanddelen van het vaccin, moeten de nodige voorzorgen worden genomen:
• na de vaccinatie moet de persoon gedurende 15 minuten onder toezicht worden gehouden, de arts moet
epinefrine (adrenaline) bij de hand hebben om zo nodig eerste hulp te kunnen verlenen, en beschikken over
de mogelijkheid om de hulpdiensten telefonisch te contacteren;
• ingeval van een verhoogd risico op een anafylactische reactie moet de vaccinatie gebeuren in een
ziekenhuis waar getraind personeel snel en meer uitgebreide hulp kan bieden.
• Personen die bij een vorige vaccinatie een anafylactische reactie (bv. ademhalingsproblemen, cyanose,
bewustzijnsstoornissen) hebben gehad, mogen dit vaccin niet meer krijgen, tenzij het absoluut noodzakelijk
is vanwege een groot risico op besmetting en/of ernstige complicaties in geval van een besmetting. Het
vaccin wordt dan toegediend in een ziekenhuisomgeving.
• Personen die eerder al een anafylactische reactie hebben gehad op een bestanddeel in het vaccin, mogen
dit vaccin niet krijgen, tenzij het absoluut noodzakelijk is vanwege een groot risico op besmetting en/of
ernstige complicaties in geval van een besmetting. Het vaccin wordt dan toegediend in een
ziekenhuisomgeving.
Stoffen in vaccins die een allergische reactie kunnen uitlokken
• Kippenei-eiwitten
• Het griepvaccin en het vaccin tegen gele koorts bevatten minieme hoeveelheden eiwitten van kippeneieren
(ovalbumine). Er bestaan tegenwoordig ook griepvaccins die geen kippeneiwit bevatten, maar die zijn in
België nog niet op de markt.
Ernstige allergische reacties op het griepvaccin komen echter uiterst zelden voor, zelfs bij mensen die
eerder een anafylactische reactie hadden na contact met kippeneieren. Daarom wordt een allergie voor
kippeneieren niet langer beschouwd als een reden om dit vaccin niet toe te dienen.
Bij personen, en zeker bij kinderen, die eerder een anafylactische reactie hebben gehad na contact met
kippeneieren om na toediening van een vaccin, wordt wel aanbevolen om het vaccin toe te dienen in een
hospitaalmilieu waar alle voorzieningen aanwezig zijn om eventueel tijdig te kunnen ingrijpen. Volgens een
aantal recente aanbevelingen in de Verenigde Staten zijn zelfs die speciale voorzorgen niet nodig omdat het
risico op een ernstige reactie bij het griepvaccin nagenoeg onbestaand is.
• De vaccins tegen mazelen-bof-rubella, en de vaccins tegen rabiës en tekenencefalitis bevatten
verwaarloosbare hoeveelheden kippeneiwit (ovalbumine) en kunnen veilig worden toegediend aan mensen
met een kippeneiwitallergie, zelfs als ze in het verleden een ernstige allergische reactie kregen na contact
met kippeneieren.
Na de vaccinatie moet de persoon wel gedurende 15 minuten onder toezicht worden gehouden, de arts
moet epinefrine (adrenaline) bij de hand hebben om zo nodig eerste hulp te kunnen verlenen, en beschikken
over de mogelijkheid om de hulpdiensten telefonisch te contacteren
• Antibiotica
Veel vaccins bevatten sporen van antibiotica (neomycine, streptomycine, polymixine).
• Personen die overgevoelig zijn voor deze antibiotica, kunnen
hierop reageren. Meestal gaat het om een vrij onschuldige en voorbijgaande reactie, zoals een jeukende
huiduitslag.
• Bij personen, en zeker bij kinderen, die eerder een anafylactische reactie hebben gehad op neomycine,
streptomycine of polymixine, wordt vaccinatie met een van deze vaccins afgeraden. Indien vaccinatie
absoluut noodzakelijk is, moet de toediening gebeuren in een hospitaalmilieu.
• Overgevoeligheid aan penicilline komt veel voor en kan heftige reacties uitlokken. Er zijn echter geen
vaccins die penicilline of afgeleiden bevatten. Een overgevoeligheid voor penicilline is dus nooit een reden
om niet te vaccineren.
• Gelatine
Sommige vaccins bevatten gelatine, meestal afkomstig van varkens. Alhoewel allergie voor gelatine weinig
voorkomt, worden deze vaccins afgeraden bij kinderen en volwassenen die bij een vorige vaccinatie een
anafylactische reactie hebben gehad, tenzij het absoluut noodzakelijk is vanwege een groot risico op
besmetting. De toediening gebeurt dan in een hospitaalmilieu.
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• Gist
Bij de productie van sommige vaccins wordt gist gebruikt. Deze vaccins worden afgeraden bij kinderen en
volwassenen die eerder een anafylactische reactie hebben gehad bij het eten of inademen van gist, tenzij
het absoluut noodzakelijk is vanwege een groot risico op besmetting. De toediening gebeurt dan in een
hospitaalmilieu.
• Bewaarmiddelen en stabilisatoren: aluminium e.a.
Voor aluminiumzouten en andere toevoegingen aan vaccins zijn enkel lokale allergische reacties bekend,
nooit ernstige veralgemeende reacties. Dit is dus geen reden om niet te vaccineren.
• Latex
De naaldbeschermers, stampers en doppen van de ampulles van sommige vaccins worden uit latex
vervaardigd. Het is mogelijk dat een vaccinoplossing latexallergenen bevat na contact met de
naaldbeschermer, stamper of van de dop en zo een allergische reactie veroorzaakt bij een persoon met
latexallergie.
Bij personen die eerder een anafylactische reactie hadden na contact met rubber, worden deze vaccins
afgeraden, tenzij het absoluut noodzakelijk is vanwege een groot risico op besmetting. De toediening
gebeurt dan in een hospitaalmilieu.
De meeste vaccins bevatten niet langer latex.
• Lactose (melksuiker)
Sommige vaccins bevatten minieme hoeveelheden lactose (melksuiker).
Een lactose-intolerantie is geen reden om niet te vaccineren omdat het om heel minieme hoeveelheden gaat
die bovendien niet oraal maar via inspuiting worden toegediend. Alleen bij kinderen met galactosemie (een
zeer zeldzame aandoening waarbij zelfs minieme hoeveelheden galactose niet worden verdragen) worden
deze vaccins afgeraden.
Kinderen met een koemelkallergie reageren niet op de lactose maar op de eiwitten in melk. Vaccins bevatten
geen melkeiwitten. Koemelkallergie is dus nooit een reden om niet te vaccineren.
Mogelijke allergenen in vaccins
• Kippeneiwit
- Griep (a-Rix, Inflexal V, Influvac S, Intanza, Vaxigrip)
- Hepatitis A (Epaxal)
- Gele koorts (Stamaril)
• Antibiotica(neomycine, streptomycine, polymixine)
- Mazelen-bof-rubella (MMR VaxPro, Priorix)
- Mazelen-bof-rubella-varicella (Priorix Tetra)
- Polio (Imovax Polio)
- Difterie-tetanus-polio (Revaxis)
- Difterie-tetanus-kinkhoest-polio (Boostrix Polio, Infanrix-IPV, Tetravac)
- Tetanus-difterie-kinkhoest-Hib-polio- hepatitis B (Infanrix Hexa)
- Hepatitis A (Havrix)
- Hepatitis A en B (Twinrix)
- Griep (a-Rix, Inflexal V, Influvac S, Intanza, Vaxigrip)
- Varicella (Provavirax, Varilrix)
- Rabiës (Rabipur, Vaccin tegen rabiës Merieux HDCV)
- Tekenencefalitis (FSME Immun)
• Gelatine
- Mazelen-bof-rubella (MMR VaxPro)
- Varicella (Provavirax)
• Gist
- HPV (Gardasil)
- Tetanus-difterie-kinkhoest-Hib-polio- hepatitis B (Infanrix Hexa)
- Hepatitis A en B (Twinrix)
- Hepatitis B (Engerix B, Fendrix, Hbvaxpro)
• Bewaarmiddelen en stabilisatoren: aluminium e.a.
- Difterie-tetanus (Tedivax Pro Adulto)
- Difterie-tetanus-kinkhoest (Boostrix)
- Difterie-tetanus-polio (Revaxis)
- Difterie-tetanus-kinkhoest-polio (Boostrix Polio, Infanrix-IPV, Tetravac)
- Difterie-tetanus- -kinkhoest-Hib-polio-hepatitis B (Infanrix Hexa)
- Hepatitis A (Havrix, Vaqta)
- Hepatitis B (Engerix B, Fendrix, Hbvaxpro)
- Hepatitis A en B (Twinrix)
- Meningokokken C (Meningitec, Neisvac-C, Menjugate)
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- Pneumokokken (Synflorix, Prevenar)
- HPV (Gardasil, Cervarix)
- Japanse-encefalitis (Ixiario)
- Tekenencefalitis (FSME Immun)
Latex (in de naaldbeschermer of stamper)
- Meningokokken A, C, W, Y (Menveo)
- Meningokokken C (Menjugate)
- Tekenencefalitis (FSME Immun)
Met dank aan dr. Marc Raes (UZ Leuven en Virga Jesse Hasselt)
Meer lezen
American Academy of Pediatrics:AAP updates policy on flu prevention, treatment, oktober 2013.
http://aapnews.aappublications.org/content/34/10/1.1.full.pdf+html
Wood R, Allergic reactions to vaccines. Pediatric Allergy and Immunology 2013; 24 (6): 521-526.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pai.12102/abstract
American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI),Update on influenza vaccination of egg
allergic patients. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2013; 111 (4)
www.annallergy.org/article/S1081-1206%2813%2900529-2/abstract
http://www.gezondheid.be/index.cfm?fuseaction=art&art_id=15017

Het mysterie van Bohemian Grove ontrafeld
apr9
Het mysterie van Bohemian Grove ontrafeld
Het bestaat nog. Elk jaar komen zo‟n 2.000 van de rijkste mannen ter wereld bij elkaar op het 1.100 hectare
grote kampeerterrein in Monte Rio in de Amerikaanse staat Californië.
Alle Amerikaanse Republikeinse presidenten waren er aanwezig, de bijeenkomst is uiterst geheim, het
terrein wordt streng bewaakt door de politie en het bonte gezelschap staat ook wel bekend als de Bohemian
Club.
Veel leden komen in hun privéjets aan op het nabijgelegen Sonoma County Airport. Anderen arriveren in
hun dure auto‟s die de parkeerplaats van het terrein vullen.
Elk jaar wordt sinds 1878 in juli in Bohemian Grove een kamp georganiseerd voor enkele van de meest
machtige personen ter wereld. Alleen mannen hebben toegang en het gaat dan met name om topmannen
van grote corporaties, overheidsfunctionarissen (waaronder vele oud-presidenten van de Verenigde Staten),
mediamagnaten en andere individuen met veel macht. Eventuele gasten worden eerst aan een uitgebreid
onderzoek onderworpen.
De Bohemian Grove staat vooral bekend om de bijeenkomst over het Manhattanproject die plaatsvond in
september 1942 en uiteindelijk leidde tot de atoombom. Onder de aanwezigen waren toen hooggeplaatste
militairen, de toenmalige directeur van Harvard, afgezanten van Standard Oil en General Electric en Ernest
Lawrence. Gedurende twee weken zijn er diverse kampen waarvan één speciaal is gereserveerd voor de
Rockefeller-familie en andere oliemagnaten.
Lees verder…
Ruim 300 foto‟s Bohemian Grove, hier:http://content.cdlib.org/search Bohemian Grove
About these ads
http://911ww3.wordpress.com/2014/04/09/het-mysterie-van-bohemian-grove-ontrafeld/
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Pulitzerprijs journalist: Turkije achter gifgasaanval Syrië, werkt samen met Al-Qaeda
Turkije medeverantwoordelijk voor afslachten Syrische christenen - VS gaat Syrische terroristen zware
antitankwapens leveren
Bij de sarinaanval door de Syrische rebellen in augustus 2013
vielen ook veel jonge slachtoffers.
Seymour Hersh, onderzoeksjournalist, winnaar van de
prestigieuze Pulitzerprijs en al jarenlang criticus van de
regeringen Bush en Obama, schrijft dat Turkije in 2013 achter de
gifgasaanval in een buitenwijk van Damascus zat, en dat de
Turken rechtstreeks samenwerken met de islamistische rebellen
van Al-Nusra/Al-Qaeda. Tevens zou de Turkse premier Erdogan
massavernietigingswapens aan Al-Qaeda willen geven en een
false-flag aanval op touw willen zetten, om zo de VS uit te lokken tot een aanval op Syrië. Vorig jaar
verspreidde de Westerse politiek en media de leugen dat de Syrische president Assad verantwoordelijk was
voor de aanval met saringas in Ghouta, een buitenwijk van de hoofdstad Damascus. Conclusies van onder
andere de Britse inlichtingendienst dat het gebruikte soort saringas niet overeenkwam met het Syrische
arsenaal, waren voor de regering Obama aanleiding om een zeker lijkende aanval op het land af te blazen.
Eind vorig jaar schreef Hersh dat niet Assad, maar de door het Westen gesteunde rebellen van Al-Nusra/AlQaeda achter de gifgasaanval zaten. Niet één grote krant wilde zijn artikel publiceren, omdat dit rechtstreeks
inging tegen de Westerse propaganda dat de Syrische president ervoor verantwoordelijk zou zijn.
Erdogan wil Amerikaans ingrijpen uitlokken
DeLondon Review of Booksplaatste afgelopen zondag Hersh‟ artikel „The Red Line and the Rat Line‟. Hierin
wees Hersh de Turkse regering als de ware schuldigen van de gifgasaanval in Damascus, waarbij enkele
honderden mensen om het leven kwamen, aan. Volgens de onderzoeksjournalist was premier Erdogan
woedend over het uitblijven van Amerikaans ingrijpen in Syrië, en ondernam hij op eigen houtje actie om dit
alsnog voor elkaar te krijgen.
De regering Obama was op de hoogte van Erdogans pogingen om Al-Nusra/Al-Qaeda
massavernietigingswapens te geven en een false-flag aanval op touw te zetten, schreef Hersh. Amerikaanse
inlichtingenspecialisten hadden al snel in de gaten dat Assad de gifgasaanval niet kon hebben gepleegd. De
verdenking viel op de Turken, omdat die wel die mogelijkheid hadden. Omdat Washington dit weigerde naar
buiten te brengen, kan Turkije zich nog steeds blijven inmengen in de Syrische burgeroorlog.
Turkse false-flag aanval om invasie te rechtvaardigen
Hersh‟ conclusies komen overeen met het recent gelekte telefoongesprek tussen hoge Turkse officials,
waaronder minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu. Te horen was dat de regering de
mogelijkheid voor een false-flag raketaanval besprak, om vervolgens een Turkse invasie van Syrië te
rechtvaardigen. Hoge generaals zouden het gesprek hebben gelekt, omdat zij hier fel op tegen zijn.
Erdogan liet vervolgens YouTube, Facebook en Twitter blokkeren, om ervoor te zorgen dat het lek niet
bekend werd bij het grote Turkse publiek. De Westerse media weigerden echter de ware reden hiervan te
erkennen, omdat dit NAVO-lid Turkije –en daarmee de Westerse steun aan de islamistische rebellen- in een
extreem negatief daglicht zou stellen. Daarom werd uitsluitend gezegd dat de blokkade te maken had met de
aantijgingen van corruptie tegen de regering Erdogan. (1)
Blair blijft pleiten voor militair ingrijpen
Turkse en/of Westerse interventie in Syrië staat nog steeds op het programma. De Britse oud-premier Tony
Blair, speciale afgevaardigde van het Kwartet voor het Midden Oosten, zei tegen de BBC dat de wereld
jarenlang de „verschrikkelijke gevolgen‟ zal moeten dragen van het niet ingrijpen in Syrië. Blair houdt nog
steeds vol dat Assad de gifgasaanval pleegde, en hoopt nog altijd dat het Westen alsnog militair ingrijpt. (2)
Ook Den Haag zwijgt over uitroeiingsoorlog tegen christenen
Ook de Nederlandse regering Rutte werkt volledig mee met het in stand houden van de Westerse
Syriëpropaganda. Na de gisteren door Al-Nusra/Al-Qaeda gepleegde moord op de Jezuïtische pater Frans
van der Lugt in Homs reageerde minister van BuZa Frans Timmermans dat hij „het zoveelste slachtoffer van
de gruwelijke strijd‟ is, en dat de pater „moet kunnen rekenen op onze inzet om de ellende te helpen
beëindigen‟ (3). Noch hij, noch de media wilden het al lang en breed aangetoonde verband leggen met de
totaal doodgezwegen uitroeiingsoorlog die de islamistische rebellen voeren tegen de Syrische christenen.
Dat komt mede omdat NAVO-lid Turkije deze oorlog steunt, en zo op directe wijze medeverantwoordelijk is
voor de slachtpartijen die onder christenen plaatsvinden.
VS gaat zware antitankwapens aan terroristen leveren
Ook de regering Obama gaat zich steeds meer bemoeien met de burgeroorlog, nu de rebellen aan de
verliezende hand zijn. Het Witte Huis heeft besloten om de Syrische terroristen te voorzien van zware
antitankwapens van het type BGM-71. Volgens Israëlische defensiespecialisten kan dit wapen de
machtsbalans op het strijdtoneel radicaal veranderen. De wapens zullen worden geleverd via Jordanië en
Turkije. (4) - Xander - (1)Infowars, (2)The Guardian(viaInfowars), (3)NU, (4)DEBKA
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5 biometrische alternatieven voor het wachtwoord
Gepubliceerd:08 april 2014 - Foto Apple.com
Je telefoon ontgrendelen met de vorm van je oor. Of aan je hartslag herkend
worden door je tablet.Biometrische oplossingen zullen de volgende stap zijn in de
technologie om mensen te identificeren. Het traditionele wachtwoord bestaat
straks misschien niet meer.
De meest besproken feature van de nieuwe iPhone vorig jaar? Ongetwijfeld de
vingerafdrukscanner, waarmee je in kunt loggen.
Het lijnenspel op een vinger is uniek en daarom een logische manier om iemand te identificeren. Maar er zijn
nog veel meer eigenschappen die persoonsgebonden zijn. Aan de technologie om die unieke kenmerken te
meten wordt volop gesleuteld.
De kinderziektes moeten er nog uitgehaald worden. Want de technologie moet werken met de systemen die
wij gebruiken. En er zijn nog wat problemen met privacy, schrijftCNN. Maar als die obstakels zijn
overwonnen, loggen we wellicht over enkele jaren op een totaal nieuwe manier in.
Hoe precies? Dit zijn vijfbiometrische alternatieven voor het wachtwoord.
1. Unieke hartslag
De activiteit van je hart en de elektrische signalen zijn uniek, en bovenal moeilijk na te bootsen. De techniek
om de signalen te lezen bestaat al heel lang. Sinds kort is hier geen enorm apparaat meer voor nodig en dat
maakt het meten van de hartslag een alternatief om in de toekomst je als
persoon op deze manier te identificeren. Een recent gelanceerd product om de
hartslag te meten is deNymi,een apparaat met het uiterlijk en de grootte van
een normale fitnessband. Nymi is niet alleen bedoeld om een apparaat te
ontgrendelen, maar zou een vervanging moeten zijn voor al je sleutels en
wachtwoorden. Zo kun je bijvoorbeeld je voordeur openen met Nymi.
Dat het identificeren op basis van hartslag een serieuze optie is blijkt ook uit het
onlangs doorAppleaangevraagde patent op een ingebouwde hartslagmonitor
voor de iPhone.
2. Bijzondere oren
Iedereen heeft ze (blijkbaar): unieke oren. Gevoelige touchscreens kunnen met de juiste software en
telefoon de vorm van een menselijk oor analyseren. Descartes Biometrics ontwikkelde de Android-appErgo.
Om je telefoon extra te beveiligen kun je de app nu al downloaden.
Om een „profiel‟ aan te maken, moet je je oor een aantal keer tegen het scherm
drukken. De drukpunten die het scherm raken worden opgeslagen. Je kunt
kiezen tussen verschillende beveiligingsniveaus. Voor het hoogste niveau van
beveiliging moet je je oor meerdere keren tegen het scherm drukken. Kies je
voor een lager niveau van beveiliging dan is één keer voldoende.
Op dit moment kun je met de oor-identificatie alleen je smartphone
ontgrendelen, maar in theorie zou de techniek ook gebruikt kunnen worden als
bevestiging bij bijvoorbeeld het kopen van een app.
De „oorscan‟ heeft grote voordelen ten opzichte van de vingerscan: de techniek kan toegepast worden
zonder de toevoeging van nieuwe sensoren. Bovendien kunnen bij mensen die met hun handen werken hun
vingerafdrukken veranderen als ze ouder worden of gewond raken.
3. Herkend aan je loopje
Naar deze manier van identificeren wordt al 30 jaar onderzoek gedaan met video en speciale vloeren die
druk meten. Nu bewegingssensoren plotseling veel goedkoper zijn geworden is dit één van de serieuze
wachtwoord-vervangers van de toekomst.
Een fitnessband of smartphone kan al stappen en snelheid meten. Met de juiste software en sensoren zou
het mogelijk moeten zijn om iemand te herkennen als eigenaar van een apparaat.
4. Uniek typepatroon
De manier, het ritme en de snelheid waarmee iemand typt is uniek, net als de manier van lopen. Zo kan
worden bijgehouden hoelang alle toetsen worden ingedrukt, maar ook de tijd die zit tussen het typen van
verschillende letters.
Coursera, een website waar mensen online opleidingen kunnen volgen, gebruikt het typepatroon van
cursisten om zeker te weten dat de cursist die zich ingeschreven heeft ook echt degene is die de les volgt.
Dit doen ze door middel vanSignature Track. Een student moet eerst een controletekst typen en wordt na
identificatie toegelaten tot de les.
5. Gezichtsherkenning
Eén van de bekendste voorbeelden van biometrische identificatie is gezichtsherkenning. In het strafrecht
wordt gezichtsherkenning al langer gebruikt in databases. Met de grote verbetering in smartphonecamera‟s
wordt het herkennen van een gezicht wellicht in de toekomst ook voor consumenten een manier om je
telefoon te ontgrendelen.
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Het lastige van gezichtsherkenning is dat je een goede foto
nodig hebt, waarbij licht en gezichtspunten een grote rol spelen.
MetSamsung-smartphones kun je in theorie je telefoon al met je
gezicht ontgrendelen, maar in de praktijk werkt dit niet goed
vanwege bovengenoemde problemen. Ook is de
gezichtsherkenning nog te makkelijk te omzeilen om als goede
beveiliging te worden erkend.
http://www.z24.nl/technologie/5-biometrische-alternatieven-voorhet-wachtwoord-451232

Uit het nieuws 10-04-2014
Door: Franklin ter Horst
Zij, de moslims,willen Groot-Brittannië maken tot het eerste gecontroleerde moslimland in Europa.
De moslimpopulatie in Groot-Brittannië is druk doendede hele Britse infrastructuur te veranderen. Moskeeën,
islamitische scholen, sharia-rechtbanken en islamitisch eigendom van bedrijven zijn inmiddels een integraal
onderdeel geworden van de Britse samenleving. Verschillende moslimgemeenschappen zijn druk doende
Groot-Brittannië om te vormen tot een onafhankelijke islamitische staat onder de sharia. Het is inmiddels
zover datde sharia wetgeving in het Britse rechtssysteem zal wordenvastgelegd. Er bevinden zich al85
Sharia rechtbankendie als een vorm van legale apartheid naast de bestaande wetgeving opereren. De Britse
aartsbisschop van de Anglicaanse kerk in Canterbury Rowan Williams, kwam al in februari 2008 met het
voorstel om deels de moslimwetgevingshariain te voeren. Hij stelde dat het invoeren van de
sharia,,onvermijdelijk is om de gemeenschap te binden”.Volgens de geestelijke is de Britse wetgeving niet
altijd toereikend voor moslims en worden de moslims in het Verenigd Koninkrijk zo gedwongen te kiezen
tussen staat en hun geloof. Williams kreeg zo‟n beetje heel Engeland over zich heen. Hij vindt verder dat
moslims de mogelijkheid moeten hebben om huwelijksconflicten of financiële zaken volgens de islamitische
sharia te laten berechten.
Moslims voeren Sharia-zones in
Radicale moslims in Groot-Brittannië hebben in wijken in diverse plaatsen posters opgehangen, die
verklaren dat in de betreffende buurt de regels van de sharia gelden. Dat melden diverseBritse mediaop 28
juli 2011. Op de aanplakbiljetten staat: „U betreedt een Sharia-zone. Islamitische regels worden
afgedwongen.‟ Op de gele stickers staan de regels waaraan bezoekers van de wijken zich moeten houden:
geen alcohol, niet gokken, geen muziek of concerten, geen drugs, niet roken, en geen porno of prostitutie.
De man achter de posters is Anjem Choudary, voorzitter van de in Groot-Brittanniëverboden organisatie
Sharia4UK. „We hebben honderden, zo niet duizenden medewerkers die bereid zijn de straten te
patrouilleren,‟benadrukt Choudary.
De poster die in door moslims gedomineerde wijken is uitgedeeld
Moslims worden opgeroepen om alleen handel te drijven met geloofsgenoten en zich in het algemeen niets
aan te trekken van de omringende samenleving. Alleen aan dat wat islamitisch is mag worden deelgenomen.
Uitkomsten van een onderzoek van hetBritse Centre for Social Cohesion,uitgevoerd onder moslimstudenten
aan 30 Britse universiteiten, laten zien dat maar liefst 32% van hen er geen enkele moeite mee heeft dat
mensen in naam van de islam worden vermoord. Onderzoeken van het Britse CSC halen het vooral door
„links‟ gepropageerde beeld dat de radicale islam door slechts een heel klein groepje nauwelijks geletterde
moslims wordt aangehangen volkomen onderuit. Het tegendeel is juist het geval; vele duizenden in het
Westen wonende aanhangers van de islam blijken moord en andere middelen te steunen als daarmee hun
religie verdedigd en verspreid wordt.
Meer dan80 staatsscholen in Engelandhebben geen blanke Britse kinderen meer. Daarmee is dit soort
scholen de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, bericht de “Daily Mail”. Volgens de minister van
Onderwijs staan de meeste van deze scholen, 22 stuks, in Birmingham.Volgens de BBCis een deel van
deze scholen in handen gekomen van moslimextremisten die de denkbeelden van Al Qaeda promoten.
De Britse krant deDaily Mail meldde op 2 juni 2012dat een Moslimpolitieagent in Birmingham twee
christelijke predikanten uit zijn stadsdeel heeft gezet. Met de veelzeggende aanwijzing: “Hier is
islamitisch gebied. U mag hier niet uit de Bijbel preken. Dat is een haatmisdaad”. Het gaat om een
gebeurtenis die in juni 2008 heeft plaatsgevonden. De islamitische politieagent voegde er nog de
waarschuwing aan toe:,,U bent nu gewaarschuwd. Als u terugkomt en neergeslagen wordt, u was
gewaarschuwd”.Het stadsdeel in Birmingham waar het incident zich heeft afgespeeld is al een islamitisch
bezette zone. Iedere kafir (“ongelovige”) moet daar uitkijken wat hij doet.
Andrew Green, van de NGO “MigrationWatch UK”, is de mislukte immigratiepolitiek van de voormalige
Labourregering onder Tony Blair verantwoordelijk voor de huidige toestanden. In april 2013 baarde een
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onderzoek opzien waarin de blanke Britse bevolking in steeds meer delen van het land geen meerderheid
meer vormt.
Hier is te zien wat islamitische vrouwen van de Britse politie vinden
De denktank Policy Exchange zegt extremistische literatuur te hebben aangetroffen in een kwart van de door
hen bezochte honderd islamitische gebedshuizen. In sommige van de boekjes wordt opgeroepen tot een
gewelddadige jihad, het vermoorden van homoseksuelen en het stenigen van overspelige mensen. Het
merendeel wordt gepubliceerd door uitgevers met nauwe banden metSaoedi-Arabië.
In Groot Brittannië kampen maar liefst 13 steden met eenmoslim verkrachtingsgolf.Het blijkt dat de
autoriteiten hier al sinds de vroege jaren ‟90 (!) van op de hoogte zijn. Moslim verkrachtingsbendes kunnen
al jaren ongestoord hun gang gaan vanwege Britse angst voor racisme waardoor deze misdadigers speciale
privileges genieten.Jihad Watchwijst regelmatig op het feit dat de daders met „hun islamitische
superioriteitsgevoel en minachting voor niet-moslims niets anders doen dan de islam gehoorzamen. Allah
heeft moslims immers geboden om alle niet-moslims hardvochtig te behandelen (Koran 48:29; 9:123).
Officials van het onafhankelijke non-profitGatestone Institute,een adviesraad en denktank die zich speciaal
richt op nieuws dat door de reguliere media wordt genegeerd en onderdrukt, schreef dat de drie maanden
durende rechtszaak tegen 9 moslimmannen, die schuldig werden bevonden aan het verkrachten van
tientallen Britse kinderen, aan het licht heeft gebracht dat „politie en sociale werkers in noord Engeland
herhaaldelijk hebben geweigerd onderzoek te doen naar moslim verkrachtingsbendes omdat zij volgens
eigen zeggen bang waren uitgemaakt te worden voor racisten.‟De seksueel misbruikte meisjes waren soms
niet ouder dan 13.Velen wijzen met een beschuldigende vinger naar het linkse/liberale establishment omdat
ze deze beestachtige verkrachtingen en het misbruiken van kinderen letterlijk hebben mogelijk gemaakt
vanwege hun laffe toegeeflijkheid aan de islam.In 2005gaf de moslimterrorist Ramzi Hashem Abed op het
IrakeseAl-FayhaaTV openlijk toe dat verkrachtingen onderdeel zijn van de islamitische jihad.
De Daily Mail meldde op 29 januari 2013 dat een 18-jarige moslim uit het Engelse Birmingham die een 13jarig meisje verkrachtte, werd vrijgesproken nadat de rechter vernam dat de jongeneen islamitische
opvoedinggenoten had. De jongen zou hierdoor niet beter weten dan dat vrouwen „waardeloos‟ zijn. De
jongen, Adil Rashid, verklaarde dat hij door zijn opvoeding niet voldoende op de hoogte kon zijn van de
Engelse wetgeving. Hij wist hierdoor niet dat seks met een minderjarige verboden is. Ook zou hij dankzij zijn
opvoeding in de veronderstelling verkeren dat vouwen niets waard zijn; hij verteld dat hij op school leerde
dat vrouwen „niet meer waar zijn dan een lolly die op de grond gevallen is‟.
De bond van gevangenispersoneel in het Verenigd Koninkrijk waarschuwt dat gedetineerden in Britse
gevangenissen in toenemende mate door moslim medegevangenen worden gedwongen zichtot de islam te
bekeren. De bond zegt dat de macht van moslimbendes in de penitentiaireafdelingen steeds verder
toeneemt, aldus Sky News. Het zou niet alleen om bekeren gaan, maar ook om het radicaliseren van
gevangenen. Een getuigemet wie de tv-zender sprak, zei dat haar broer in de gevangenisis bedreigd met
een mes tijdens het hardhandig zieltjes winnen. Hij was ook fysiek uitgeput door het constante getreiter.
In sommige delen van Groot-Brittanniëweigeren islamitische bus- en taxichauffeursom blinde passagiers en
hun “onreine”geleidehonden te vervoeren. In Reading werd een aan kanker lijdende gepensioneerde man er
steeds opnieuw door buschauffeurs toe opgeroepen om de bus te verlaten, omdat hij een
blindengeleidehond bij zich had. Ook in een ziekenhuis en in een supermarkt werd hem te verstaan gegeven
dat hij niet welkom was met de hond. In Londen weigerde een buschauffeur een vrouw met een hond in zijn
bus te stappen, omdat de zich in de bus bevindende islamitische vrouw “zich door de hond gestoord zou
kunnen voelen”. Ondanks protesten van de vrouw deed de buschauffeur gewoon de deuren voor haar neus
dicht en reed weg. De buschauffeur van de volgende bus, waarin ze probeerde in te stappen, weigerde haar
opnieuw mee te nemen, deze keer, omdat hij zelf moslim zou zijn. Speurhondenvan de politie, die bij
huiszoekingen in moskeeën en islamitische huishoudingen worden ingezet, worden sinds kort met leren
laarsjes uitgerust, zodat hun poten bedekt zijn en zodoende geen “verontreiniging” veroorzaken.
Ondanks al deze negatieve ervaringen blijven politieke leiders in Groot-Brittannië de islam afgespiegelen als
een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje besmet
is met „enkele‟ fundamentalisten.De praktijk laat echter heel wat anders zien. Hoe vredelievend de islam in
werkelijkheid is bleek toen duizenden moslims in Londen bijeen waren om te spreken over de oprichting van
een islamitische staat binnen het Verenigd Koninkrijk. Zij willen Engeland maken tot het eerste
gecontroleerde moslimland in Europa. Om het zover te krijgen dient een heilige oorlog gevoerd te worden en
zij die zich daartegen verzetten wacht de dood!De Britten hebben dit soort ontwikkelingen volledig aan
zichzelf te danken vanwege het gedachtegoed van de multiculturele samenleving en de politieke correctheid.
Jihad,Jihad,Jihad….
Allerwegen leeft de vrees dat uit Syriëteruggekeerde Jihadistenpogingen zullen doen de Britse samenleving
te ontwrichten. Men schat dat ruim de helft van de 400 teruggekeerde Jihadisten naar Groot-Brittannië is
teruggekeerd. De terreurbeweging Al-Qaeda roept hen op om op te treden als een “lone wolf”(eenzame wolf)
en autobommen te gebruiken voor “het doden van ongelovigen”.
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Drones: Instrumenten van staatsterreur
Hansjelle Dijkstra - (Global Research | door Stephen Lendman |
vertaling voor Earth Matters door Hansjelle Dijkstra)
Het onlangs verschenen rapport, getiteld “Leven onder Drones”,
gezamenlijk opgesteld door de Human Rights and Conflict
Resolution Clinic (SU) van de Stanford Universiteit, en de
University School of Law‟s Global Justice Clinic (NYU) uit New
York, bestaat uit meerdere delen. Deel een bespreekt de
aanvallen op hulpverleners, begrafenissen en op andere
burgerdoelen. Deel twee onderzoekt de patrouilles in de lucht,
hoe het voelt om drones boven je hoofd te hebben, en hoe het
gebruik ervan angst en wantrouwen tot gevolg heeft. Deel drie doet verslag van de ontberingen die het
gevolg zijn van de economische achteruitgang en de ellendige verpaupering die gezinnen en
gemeenschappen daardoor te verduren hebben.
SU/NYU houden zich bezig met de belangrijkste aspecten van de drone-politiek van de CIA. De
samenwerking brengt feiten aan het licht die de politici uit Washington en de kwaadwillige journalisten van
sommige media geheim proberen te houden.
Het met nadruk gepresenteerde verhaal beweert dat aanvallen
met drones nauwkeurig zijn en effectief. Het gaat zogenaamd
om “gerichte vernietiging”. Terroristen zouden worden gedood
“met minimale nadelen of gevolgen voor anderen”. Het resultaat
zou dat Amerika daar veel veiliger van zou worden.
“Dit verhaal is onjuist”. Het is een schaamteloze leugen.
Aanvallen met drones zijn niet selectief. Meestal worden burgers
gedood die niet bij strijd zijn betrokken. Het rapport van SU/NYU
deed er negen maanden lang intensief onderzoek naar
Bij twee onderzoeken in Pakistan werden meer dan 130
interviews afgenomen van slachtoffers, getuigen en
deskundigen.
Duizenden pagina‟s documentatie en berichten uit de media zijn
nageplozen. Dit rapport “presenteert bewijs van de
verwoestende en contraproductieve resultaten van het dronebeleid van Amerika”.
Informatie uit de eerste hand bewijst dit. Er bestaan geen
zogenaamde voordelen. Burgers ondergaan enorme schade. “Het leven onder Drones” laat zien wat officiële
bronnen niet willen toegeven.
Het is dringend noodzakelijk om het drone-beleid van
Washington opnieuw te evalueren. Dat er burgerslachtoffers
vallen wordt zelden toegegeven. Terwijl er belangrijk bewijs
bestaat dat dit nu juist heel vaak gebeurt.
Officiële Amerikaanse bronnen beweren dat er “geen
burgerslachtoffers vallen” of hooguit “minder dan tien”. Ze liegen.
Het beleid is gericht op ontkenning.
Tegelijkertijd “is het lastig om getallen boven tafel te krijgen van
de slachtoffers die vallen. Dit is het gevolg van pogingen van de
VS om het drone-programma te onttrekken aan democratisch
toezicht. Dit effect wordt nog eens versterkt door de
hindernissen die worden opgeworpen voor het onderzoeken van
de aanvallen in Noord Waziristan”.
Het Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) biedt de beste publieke gegevens die ter beschikking staan. In
februari 2012 publiceerde TBIJ een rapport met de titel “Obama terreur-drones: CIA tactieken in Pakistan
richten zich ook op hulpverleners en begrafenissen”. Daarin wordt vermeld:
Aanvallen met drones zijn een goedkope manier van uitmoorden. Op dit moment bestaat eenderde van de
gevechtsvliegtuigen van de VS uit drones. Er komt misschien een dag dat alle gevechtsvliegtuigen
onbemand zullen zijn.
Geheimhouding en het afleggen van verantwoording zijn niet aan de orde. Agressief uitroeien is het officiële
beleid. Over slechts een klein gedeelte van wat er op dit gebied gebeurt wordt verslag uitgebracht.
(Vertaler: kijk eens naar deze film “Living under Drones”)
Burgerlijke reddingsacties, begrafenissen en trouwpartijen zijn doelwitten. Er zijn bewijzen die weerleggen
wat Obama beweert als hij zegt dat deze moorden “doelgericht” en „selectief” zijn.
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Obama is een seriële leugenaar. Niets van wat hij zegt is geloofwaardig. Afgelopen winter beweerde hij dat
drones “geen grote aantallen burgerslachtoffers hebben veroorzaakt. Ze zijn gericht op mensen die op lijsten
met terroristen staan die proberen om ons land binnen te komen en om daar Amerikanen aan te vallen”.
Het onderzoek van TBIJ liet andere dingen zien. Er zijn honderden burgers gedood, inclusief tientallen
kinderen. Onderzoek op de begane grond bewees dat.
Ooggetuigen legden vernietigende verklaringen af. Juridische deskundigen veroordeelden het optreden van
Washington.
In 2004, of eerder, begon Bush met aanvallen met drones. Obama gaat daar meedogenloos mee door.
Aanvallen met drones veroorzaken met grote regelmaat burgerslachtoffers. Die worden uitgevoerd door CIA
agenten. Aantallen doden op dit slagveld worden lager voorgesteld dan ze zijn.
Regeringsambtenaren beweren dat de geheime aanslagen, waar ook ter wereld, legaal zijn. Internationale,
grondwettelijke en staatkundige wetten van de VS zijn het daarmee niet eens. De belangrijkste adviseur
terrorismebestrijding van de VS, John Brennan zei:
“Omdat we in een gewapend conflict zijn verwikkeld met al-Qaeda, neemt de VS het wettelijk
gerechtvaardigde standpunt in dat, in overeenstemming met internationale wetgeving, we het recht hebben
om op te treden tegen al-Qaeda en de daarmee verbonden partijen”.
“De VS ziet onze bevoegdheid om militair geweld tegen al-Qaeda te gebruiken niet beperkt tot “hete”
slagvelden zoals in Afghanistan”.
Daar zijn juridische deskundigen het niet mee eens. Door een staat gesanctioneerde buitengerechtelijke
executies zijn wetteloos. Naz Modirzadeh van Harvard zei:
“Ik wind er geen doekjes om: als er geen sprake is van een gewapend conflict, tenzij het gaat om een
nauwkeurig, zeer scherp gedefinieerd situatie van onmiddellijke dreiging, zijn aanvallen met drones
onwettige executies”.
“We hoeven ons niet bezig te houden met de nuance van wie-wie-is, en of er daar al of niet mensen
aanwezig zijn die anderen willen redden. Want elk dodelijk slachtoffer is illegaal. In dat geval is elke dood
een geval van moord”.
“De VS ziet onze bevoegdheid om militair geweld tegen al-Qaeda te gebruiken niet beperkt tot “hete”
slagvelden zoals in Afghanistan”.
Oprichter van de anti-doodstraf organisatie REPRIEVE,Clive Stafford-Smith, zei dat
het aanvallen met drones van groepen hulpverleners “hetzelfde zijn als het aanvallen
van het Rode Kruis op het slagveld. Het is onwettig om wie dan ook aan te vallen als
die persoon geen strijder is”.
Het Congres heeft drones nooit besproken of goedgekeurd. In de Afghaanse en
Pakistaanse oorlogsgebieden, door cynici afgekort tot het Af/Pak theater, zijn
ongeveer zevenduizend (!) drones actief. Nog eens twaalfduizend drones staan klaar
op de grond. Ze vervangen in snel tempo de grondtroepen. Amerikaanse lucht- en
ruimtevaartbedrijven hebben geen lopend onderzoek om nieuwe drones te
ontwikkelen.
Sommige Pentagon commandanten uitten privé hun ongerustheid over de drone-politiek van Obama.
Drones zijn onwettelijk. De CIA dwingt extreme geheimhouding af. De organisatie zal niet toegeven dat hun
operaties bestaan.
Juridische deskundigen zeggen dat het doden van mensen buiten oorlogsgebieden een gevaarlijk precedent
schept. Andere landen zouden het voorbeeld van Amerika kunnen navolgen. Christof Heyns, speciaal
rapporteur van de VN voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of omstreden executies zei:
“Onze zorg is hoe ver gaat dit? Wordt de hele wereld straks één slagveld?”
“Drones zorgen er in principe voor dat bijkomende schade zo klein mogelijk kan worden gehouden. Maar
omdat ze kunnen worden gebruikt zonder gevaar voor de eigen troepen van een land, bestaat de neiging om
ze op een veel grotere schaal in te zetten”.
“Men wil niet de term tijdbom gebruiken, maar het is toch wel heel verleidelijk om dat wèl te doen”.
TBIJ deed verslag van schrijnende verhalen van overlevenden, ooggetuigen en familieleden. Dit verschafte
gedetailleerde informatie over specifieke aanvallen.
SU/NYU zei:
“Amerikaanse aanvallen met drones veroorzaken, behalve dood en lichamelijke verwondingen, aanzienlijke
en onderschatte schade aan het dagelijks leven van gewone burgers”.
“Drones zweven vierentwintig uur per dag boven gemeenschappen in het noordwesten van Pakistan, en
vallen zonder waarschuwing vooraf huizen, voertuigen en publieke ruimtes aan”.
“Hun aanwezigheid terroriseert mannen, vrouwen en kinderen, en geeft aanleiding tot angst, en
psychologische trauma‟s onder de burgerbevolking”.
“Degenen die onder de drones leven voortdurend in het besef dat er op elk moment een dodelijke aanval
vanuit de plaats kan vinden. Ook weten ze dat ze machteloos zijn om zichzelf daartegen te beschermen.
Deze angsten zijn van grote invloed op hun gedrag”.
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Doelwitten worden meerdere keren achter elkaar in snelle opeenvolging aangevallen. Deze tactiek heet
“double tap”. Dit weerhoudt omstanders en professionals ervan om de helpende hand uit te steken. Soms
wordt hulpverleners opgedragen om aangevallen gebieden gedurende zes uur te vermijden voordat een
onderzoek mag worden ingesteld.
Mensen in doelwitgebieden moeten zichzelf helpen. Wat ze aantreffen is verschrikkelijk. Door de aanvallen
worden mensen verbrand. Wat overblijft zijn on-identificeerbare stukjes mens. Traditionele begrafenissen
zijn daardoor onmogelijk.
Het huis van de schoonvader van Firoz Khan werd getroffen. Hij heeft op schrift gezet wat hij daar gezien
heeft:
“Deze raketten zijn enorm krachtig. Ze vernietigen menselijke wezens. Niemand heeft het er levend
afgebracht, en er resteren alleen nog kleine stukjes lichaam. Stukjes. Wat er over bleef waren alleen maar
die kleine stukjes lichaam en kleding”.
Een arts die drone-slachtoffers behandelde beschreef “hoe huid zo intens is verbrand dat je vee niet van
mensen kunt onderscheiden. Een ander familielid dat de aanval op die plek had overleefd vertelde dat zijn
vader was gedood. De hele plek zag er uit alsof die totaal was verbrand, zodanig dat zelfs de eigen kleren
van deze toeschouwer geheel verbrand waren”.
“Alle stenen in de omgeving waren zwart geworden”. Ahmed Jan verloor jongstleden maart zijn voet. Hij
vertelde over de pogingen van reddingswerkers die probeerden lichamen te identificeren, en zei:
“Mensen probeerden lichaamsdelen te onderscheiden We vonden stukjes lichaam van sommige mensen,
maar soms vonden we helemaal niets. Alles is verbrand en verdwenen”.
Reddingswerkers, gemeenschaps- en familieleden en humanitaire hulpverleners zijn kwetsbaar. Ouders
houden hun kinderen thuis. En met goede redenen. Want ze zijn getraumatiseerd. Angst houdt iedereen in
zijn greep.
Gezinnen die dierbaren of hun huizen hebben verloren vechten nu om te overleven.
Officiële verklaringen over drone-doden die Amerika zogenaamd veiliger zouden houden zijn vals.
Maximaal 2% van de slachtoffers zijn strijders op hoog niveau. Er bestaat bewijs dat aanvallen door de VS
wervend werkt op anti-Amerikaanse strijders. De New York Times schreef dat aanvallen door drones een
vervanging is geworden voor Guantanamo als “het wervend middel bij uitstek voor militanten”.
De overgrote meerderheid der Pakistanen beschouwt Amerika als de vijand.
Gerichte moorden ondermijnen ook het respect voor internationale en Amerikaanse rechtsregelprincipes.
Geheimhouding is het officiële beleid. Transparantie en verantwoording afleggen zijn afwezig.
In het kader van de ernstige bezorgdheden stelde het rapport van de SU/NYU dat Washington “een
fundamentele her-evaluatie dient te maken ten aanzien van de dodelijke praktijken die nu worden
uitgevoerd. Daarbij dient alle bewijs te worden betrokken, en ook de bezorgdheid van diverse
belanghebbende partijen, evenals van de kosten en voordelen op korte en op lange termijn”.
Voor een “belangrijke heroverweging is het eigenlijk al veel te laat”. Beleidsmakers kunnen de schade die
burgers wordt aangedaan en de contraproductieve effecten ervan niet langer ontkennen.
De regels die gelden voor een rechtsstaat zijn fundamenteel. Het overtreden ervan moedigt anderen aan om
het gedrag van de VS na te volgen. Alleen dat al is een reden om het beleid te heroverwegen. Maar het
allerbelangrijkste is dat de moorden door de staat worden goedgekeurd. Niets rechtvaardigt wat duidelijk
onwettig is.
James Cavallaro was een van de auteurs van het genoemde rapport. Hij zei: “het zijn echte mensen aan wie
echte schade wordt toegebracht”. Maar dit wordt compleet genegeerd door machtshebbers in de VS en door
veel media.
Cavallaro voegde hier aan toe dat het onderzoek was bedoeld om de officiële opvattingen uit te dagen over
precisiemoorden met geringe neveneffecten. Onderzoekswerk bewees het tegendeel.
Functionarissen van de CIA en de woordvoerder van de National Security Council Tommy Vietor weigerden
commentaar te geven. Misschien zijn ze bang dat wat ze zeggen tegen hen kan worden gebruikt. Wat ze
ook zeggen, alles is onwaar.
Bron:
globalresearch.ca
Surf ook eens naar deze (Engelstalige) sites:
1.Somalia: US terror drones kill 146 in two days
Seventy-nine more people have been killed in US assassination drone attacks in southern Somalia, bringing
the death toll to 146 over the past two days, Press TV reported. The US military launched terror drone
attacks on Bilis Qooqaani town, which is located 448 kilometers (278 miles) southwest of the Somali capital
Mogadishu, on Friday.
2.Drones over America: Infrastructure of US Police State
Recently revealed plans to deploy tens of thousands of military drones over the US mainland in the coming
years expose a significant component of the developing infrastructure of an American police state. According
to government estimates, 30,000 drones could be buzzing overhead within the next decade.
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3.POLICE STATE: “Robots R‟US”: Military-style Drones on 63 Military Bases In The USA
It‟s easy to understand why Presidents, politicians and the military love robots. They don‟t talk back. They
follow orders. You press a button and they do what they are told. They are considered so efficient, and so
lethal. These modern killing machines represent science fiction reborn as science „faction.‟ Robots and
drones don‟t burn Korans or pose with the heads of their captives on the battlefield.
4.End the secrecy surrounding the use of British drones!
Drone Campaign Network launch new petition. Drone Wars UK is a member of the Drone Camapign
Network, an network of NGO‟s and local groups in the UKcampaigning on the use of drones. The network
has launched a new campaign to end the secrecy surround the British use of drones in Afghanistan.
5.30,000 Drones To Fill American Skies By The End Of The Decade
Congress passed a bill this week paving the way for unmanned drones to ply American skies.
The bill requires the FAA to rush a plan to get as many drones in the air as possible within nine months.
http://www.earth-matters.nl/127/6405/technologie/drones-instrumenten-van-staatsterreur.html

Oud klasgenoot: Erdogan had altijd Hitlers „Mein Kampf‟ bij zich
Turkse premier wil dat zijn land in 2023 het nieuwe machtscentrum is – Exodus Joden uit Turkije
Zijn favoriete boek in zijn jonge jaren verklaart waarom Erdogan
zo antisemitisch en anti-Israël is.
Volgens Avraham Krispin, een man die in zijn jeugd enige jaren
samen met Recep Tayyip Erdogan in de klas heeft gezeten, had
de huidige Turkse premier altijd een exemplaar van Adolf Hitlers
„Mein Kampf‟ bij zich, wat zijn sterke antipathie tegen de Joodse
staat Israël zou verklaren. Krispin stelt tevens dat Erdogan
ernaar streeft om „als een soort Turkse Rambo zijn land in 2023,
ste
op de 100 verjaardag van Atatürks revolutie, het
machtscentrum van de regio te maken.‟
Krispin, geboren in Istanbul en in 1974 naar Israël geëmigreerd, is geïrriteerd dat de Israëlische kabel de
Turkse nationale zender TRT doorgeeft, die iedere woensdag de antisemitische, pro-Turkse serie „Kizil Elma‟
(„Rode Appel‟) uitzendt. In deze serie strijdt een Turkse held tegen een religieuze Jood. „Ik zie dat
regisseur/producent Osman Sinav, bekend vanwege zijn Israëlhaat en Holocaustontkenning, het plot een
antisemitische kant op stuurt. Het verhaal is bedoeld om Turkije en Erdogan te verheerlijken, en neemt –
terwijl Joodse en Israëlische tekens op het scherm verschijnen- een negatieve wending tegenover ons.‟
„Bionische krachten‟
Van de eerste tot en met de vijfde klas zat Krispin in dezelfde klas als Erdogan. „Ik herinner me hem heel
goed. Hij kwam van een eenvoudige familie en was een teruggetrokken jongen die heel snel boos werd. Hij
liep rond met een exemplaar van Adolf Hitlers „Mein Kampf‟. In de loop der jaren merkte ik dat hij ons haat
en bang voor ons is. Hij gelooft dat wij bionische krachten hebben en in staat zijn alles wat hij bouwt te
vernietigen, zelfs van veraf.‟
Turkse „Rambo‟ tegen Zionisten
In „Rode Appel‟ probeert een blonde vrouwelijke Mossadagent het Turkse streven een nieuw islamistisch
wereldrijk op te richten, te dwarsbomen. De agent krijgt de opdracht niet te aarzelen de Turkse vijanden te
vermoorden. De held van de serie, een soort Turkse „Rambo‟, weerspiegelt het doel dat Erdogan –vorig jaar
door het Simon Wiesenthal Center uitgeroepen tot „antisemiet van het jaar‟, samen met de Iraanse ayatollah
ste
Khamenei- zichzelf heeft gesteld, namelijk dat Turkije in 2023, op de 100 verjaardag van Atatürks revolutie,
opnieuw het centrum van de macht in het Midden Oosten is.
In de serie proberen de Israëliërs dit te voorkomen door met de hulp van de Koerdische separatisten en
Armeense minderheid het „Zonen van Zion Koninkrijk‟ op te richten, niet alleen in Turkije, maar helemaal tot
aan de Nijl in Egypte en de Eufraat in Irak. (1)
Exodus Joden uit Turkije
Erdogans affiniteit voor Hitler en diens pogingen de Joden uit te roeien heeft een ware exodus van Joden uit
Turkije veroorzaakt (2). Recent schreven we uitgebreid hoe de Amerikaanse regering Obama het Turkse
streven naar de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk steunt, en Erdogan daarvoor zonder
noemenswaardige tegenstand uit Europa de NAVO mag misbruiken.
Xander - (1)Ynet News, (2)Shoebat/YouTube
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Overal ter wereld zijn aanwijzingen te vinden dat de gevestigde machtsstructuur van de elite aan het
afbrokkelen is
Ogenschijnlijk lijkt het misschien alsof ze vaster in het zadel
zitten dan ooit, maar hier volgen tien tekenen waaruit blijkt dat
ze nu snel de controle beginnen te verliezen.
We hebben onlangs eenartikel geschrevenover hoe het lijkt
alsof men in dit leven steeds sneller te maken krijgt met
opgebouwd karma. Dit komt omdat de frequentie op aarde
stijgt en alles sneller lijkt te gaan.
Als dit zo is dan gaat dit uiteraard ook op voor de elite. Als er
één deel van de mensheid is dat karma heeft opgebouwd dan
zijn het wel de losgeslagen psychopaten die denken dat ze
het lot van de mensheid kunnen bepalen.
Er zijn een aantal tekenen waar te nemen waaruit je kunt afleiden dat de grip die zij hadden op de mensheid
steeds verder afneemt.
Gedurende de laatste tien jaar lijkt het wel alsof ze alles in een stroomversnelling hebben gezet om hun grip
op de macht te verstevigen. Ze gingen in overdrive na de aanslagen op 9/11 en daar kwam nog eens een
turbo bij na de financiële crisis in 2008.
En toch, al hun pogingen zijn gedoemd te mislukken omdat mensen worden geleid door hun eigen vrije wil
en uiteindelijk toch geen vee blijken te zijn dat onder controle kan worden gehouden.
Hoe meer de elite probeert de mensheid te controleren, hoe onvoorspelbaardere dingen er zullen gebeuren.
Het is die onvoorspelbaarheid die ervoor zorgt dat de nieuwe wereld orde die zij voor ogen hebben
langzaam maar zeker gaat vervallen tot een nieuwe wereld wanorde.
Alhoewel de elite nog steeds geweldige rijkdommen bezit ten opzichte van de massa, zijn ze nu gedwongen
om zich te gedragen als tirannen om te proberen controle te houden. Hierdoor wordt hun duistere kant, die
ze heel lang verborgen hebben weten te houden, volledig zichtbaar.
Mensen worden massaal wakker, veel sneller nu dan dat de elite hun gevangenis matrix kan bouwen.
Genoeg is genoeg. Zoals Victor Hugo ooit schreef: “Geen leger is in staat om een idee waarvoor de tijd rijp
is te stoppen”.
Hier volgen tien tekenen waaruit valt af te leiden dat de elite controle begint te verliezen:
1) De officiële leugens werken niet meer.
Er was ooit een tijd dat de mensen al de leugens die hen werden verteld, in het bijzonder over oorlog en
vrede, geloofden. Dit gebeurde ook, simpelweg omdat men niet kon geloven dat hun leiders zo slecht waren
dat ze over dit soort dingen zouden liegen.
Over het algemeen willen mensen graag geloven dat hen de waarheid wordt verteld. Ondertussen is er
zoveel gelogen en zijn er zo veel mensen die in de gaten hebben dat ze worden belogen, dat zelfs als ze
vanaf vandaag de waarheid zouden spreken, er maar weinigen zouden zijn die hen dan zouden geloven.
2) Bijna niemand heeft nog vertrouwen in de politiek.
Zoals je de afgelopen weken hebt kunnen horen tijdens interviews die op straat werden afgenomen voor de
gemeenteraadsverkiezingen zijn er maar heel weinig mensen die nog enig geloof hebben in de politiek.
Onderzoek in Amerika heeft uitgewezen dat daar nog maar 10 procent van de bevolking vertrouwen heeft in
het Congres. Met andere woorden, 90 procent gelooft politici niet meer.
3) Geen vertrouwen meer in de media.
Eén van de meest recente onderzoeken in Amerika heeft aangetoond dat 77 procent van de bevolking het
nieuws op de televisie niet meer gelooft. En dus is het ook niet zo vreemd dat de mainstream media er niet
in zijn geslaagd om bijvoorbeeld de leugens over de aanval met chemische wapens in Syrië te verkopen.
Met al hun macht en bijna totale monopolie over de radio- en televisiegolven kunnen ze desondanks niet
langer verkopen dat wit zwart is omdat dit het officiële standpunt is.
4) Bankiers worden uitgekotst.
Onlangs is Hongarije het eerste land geworden dat het voorbeeld van IJsland heeft gevolgd en het IMF
(Internationaal Monetair Fonds) de deur heeft gewezen. Ook wordt er in dat land overwogen om voormalige
premiers te vervolgen omdat ze schuldslaven hebben gemaakt van de bevolking.
5) Het Vaticaan begint ineens schoon schip te maken.
Onder de vorige paus Benedictus kwam het ene schandaal na het andere tevoorschijn uit het Vaticaan. Dit
variëerde van aanklachten van pedofilie tot witwassen van geld, fraude en zelfs moord. Sinds het plotseling
verdwijnen van Benedictus en het verschijnen van de Jezuïet Franciscus is er een enorm PR offensief
begonnen.
Uiteraard is het totale schijn, maar het bewijst dat er drastische dingen moesten gebeuren om nog enigszins
geloofwaardig over te komen.
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6) Muiterij onder soldaten.
Steeds meer militairen hebben er schoon genoeg van en doen hun mond nu steeds vaker open. Zoals
Einstein ooit zei, “De pioniers van een wereld zonder oorlog zijn de jonge mensen die militaire dienst
weigeren”.
7) Gemilitariseerde politiestaat.
Eén van de meest donkere tekenen dat de elite hun grip beginnen te verliezen is de constructie van een
gemilitariseerde politiestaat. Politie en leger die worden getraind om de eigen bevolking te bestrijden in geval
van burgerlijke onrust.
De politie die steeds meer carte blanche krijgt om naar hartenlust mensen te vermoorden, zonder dat ze
daarooit aansprakelijk voor gesteldworden.
8) Serieuze afscheidingsbewegingen winnen steeds meer terrein.
Een staat die zich afscheidt van een grotere politieke entiteit was een concept dat eigenlijk alleen theoretisch
bestond. Nu zijn er overal serieuze afscheidingsbewegingen te bespeuren zoals in de Amerikaanse staten
Colorado en Californië.
Dichterbij huis zien we dergelijke dingen gebeuren in Spanje en Schotland. Daarnaast zijn er diverse landen
die spelen met het idee om uit te Euro te stappen. Decentralisatie is de wanorde die de elite vreest want dan
verliezen ze grip en controle.
9) Steeds meer landen weigeren GMO producten.
Als je het voedsel beheerst dan controleer je de mensen. Dat is een theoretische waarheid, maar niet zo
gemakkelijk in de praktijk te brengen.
De belangrijkste GMO bedrijven zoals Monsanto worden steeds meer ontmaskerd. Met al hun politieke en
economische macht kunnen ze niet voorkomen dat de mensheid steeds wijzer wordt over de gevaren van de
met pesticiden doordrenkte Frankenstein producten.
Op diverse plaatsen op de wereld zijn er GMO velden in brand gestoken, goed geïnformeerde landen blijven
dit soort producten weren en er komt steeds meer druk om de GMO ingrediënten op de etiketten van
produkten te vermelden.
10) De liberalisatie van cannabis.
Er zullen waarschijnlijk mensen zijn die denken dat dit maar een kleine ontwikkeling is in het grotere geheel.
Dat is het niet want het is een duidelijk teken dat de elite grip begint te verliezen.
Er zijn enorme bedragen gespendeerd om te zorgen dat op de meeste plaatsen cannabis illegaal blijft.
Omdat nu overal ter wereld mensen de heilzame werking ervan beginnen te begrijpen wordt de druk zodanig
groot dat men uiteindelijk wel móet toegeven. Diteenvoudige plantjeis een enorme bedreiging voor de
machtsstructuur en hun bijbehorende industrieën.
Bron: In5D

Nu bewezen: Tamiflu is weggegooid geld
Bron / origineel: (c) www.c2w.nl
Virusremmer nog minder effectief dan gedacht
De virusremmer Tamiflu verkort de duur van het gemiddelde
griepje van 7 dagen naar 6,3 dagen. Dat blijkt uit een uitgebreide
overzichtsstudie van deCochrane Collaboration, een
internationaal samenwerkingsverband van wetenschappers.
De wetenschappers legden de resultaten van 20 klinische trials naast elkaar en keken naar het effect van
Tamiflu op verschillende uitkomsten: de ziekteduur, ziekenhuisopnames, complicaties, longontsteking,
bronchitis, bijholteontsteking, middenoorontsteking, bijwerkingen en preventieve werking.
Behalve voor de iets kortere duur van de ziekte waren er geen verschillen in genoemde uitkomsten tussen
mensen die Tamiflu wel en degenen die het niet gebruikten. Wel vonden de onderzoekers bijwerkingen van
het middel, zoals misselijkheid, braken, psychiatrische effecten en nierproblemen.
Tamiflu blijkt wel griepsymptomen te voorkomen, maar had geen effect op de werkelijke aanwezigheid van
het griepvirus of andere griepachtige ziekten. Het middel pakt dus niet het virus zélf aan, maar bestrijdt
voornamelijk de symptomen.
Al eerder waren er aanwijzingen dat het middel niet zo effectief was als gedacht, maar nu had de Cochrane
Collaboration ook toegang tot studies gedaan door farmaceutische bedrijven zelf. Veel overheden hebben
voorraden aangelegd voor het geval dat er een grote epidemie uitbreekt.
Tamiflu is eenneuraminidaseremmer. Het mechanisme dat volgens de fabrikant verantwoordelijk is voor het
virusremmende effect is echter niet in overeenstemming met de gevonden klinische resultaten. De
onderzoekers van de Cochrane Collaboration adviseren daarom een zorgvuldige afweging te maken van de
voor- en nadelen van het middel.
Bron: Cochrane Library
Ondanks alle “wrakstukken” en “pingen” is er nog steeds geen spoor van de vermiste Maleisische
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Boeing 777.
Dat dit toestel misschien ooit nog eens een keer onverwacht
tevoorschijn kan komen is iets waar wel degelijk rekening mee
moet worden gehouden.
Het mysterie van vlucht MH370 duurt nog steeds voort. Heel
opmerkelijk dat enkele dagen voordat de zwarte dozen geen
stroom meer hebben en geen signaal meer afgeven er ineens een
“ping” ervan zou worden waargenomen.
Het zal niet genoeg zijn om het vliegtuig te vinden, maar helpt wel
weer mee om de totale perceptie van de massa gefocussed te
houden op het verdwijnen van dit toestel in de uitgestrekte
wateren van de Indische Oceaan.
Eind maart schreven wijeen artikelover een mogelijk verband
tussen Israël en vlucht MH370. Hoe er in een hangar in Tel Aviv
een identiek toestel staat als het verdwenen vliegtuig. Hetzelfde
tot en met het laatste schroefje en boutje en via een omweg
afkomstig van Malaysia Airlines.
Nu is er een foto opgedoken die het bewuste toestel toont op de
luchthaven van Tel Aviv.
Begin 2013 bezat Malaysia Airlines 17 exemplaren van dit type
Boeing. In januari 2013 is er één verkocht die in de opslag staat
van het vliegveld Orlando/Sanford in Amerika.
De tweede die in de loop van 2013 werd verkocht is degene die
hierboven op de foto staat bij de hangar in Tel Aviv.
De derde is de verdwenen vlucht MH370, wat betekent dat
Malaysia Airlines er nu nog 14 in actieve dienst heeft.
Deze 14 staan echter op de lijst om in de zeer nabije toekomst ook
te worden vervangen. Dit zou dan betekenen dat er over niet al te
lange tijd waarschijnlijk meer dan een dozijn kopieën van de
verdwenen vlucht MH370 ergens staan opgeslagen.
Dan is het misschien niet eens zo‟n gekke gedachte om te
veronderstellen dat één van die kopieën zich zal voordoen als de
verdwenen vlucht MH370 om bijvoorbeeld ergens een terroristische
aanval uit te voeren.
Net zoals de aanval op 9/11 op allerlei manieren werd
aangekondigd (predictive programming), zo kon dat misschien hier
ook wel eens het geval zijn.
Dat is ook de theorie van de maker van onderstaande video.
De aanslag van 9/11 werd aangekondigd via programma‟s zoals The Simpsons, maar ook via de Amerikaanse
Dollarbiljetten.
De theorie van deze man is dan ook dat een volgende aanslag wordt aangekondigd op de nieuwe 100 Dollar
biljetten van Amerika. Hij baseert dit op het volgende beeld.
Er zijn meer mensen die heben gezegd dat hier een raket te zien is die in het water stort en vervolgens een
tsunami veroorzaakt, waarschijnlijk aan de Amerikaanse oostkust, waardoor een groot deel van New York
onder water zal verdwijnen. Wat wij zelf denken is dat het mogelijk ook om Miami (Florida) kan gaan. Omdat in
bovenstaande foto uit de film "Man of steel" de letters MIA staan en dat is in de luchtvaart de drielettercode voor
Miami.
In plaats van een raket kun je er ook het achterste deel van een vliegtuig in zien, waarbij het eerste deel reeds
onder water is verdwenen. Een vliegtuig met bijvoorbeeld een nucleaire bom aan boord die net voor de kust
van Amerika in het water verdwijnt.
Het is uiteraard niets anders dan een theorie, maar zoals de man terecht zegt, “We werden gewaarschuwd voor
de aanslagen van 9/11 en we hebben er niets mee gedaan”.
Bronnen: Wealthy Debates ; Facebook
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7572:mh370-op-amerikaans-dollarbiljetvideo&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Column: Oppassen? Foute boel…
16 januari 2012 | 1 | Door Witte Weekblad
ALPHEN AAN DEN RIJN - Heeft u kleinkinderen? En past u wel eens op ze? Pas
op! Dat kan foute boel zijn… Tenminste, als u een uitkering ontvangt. Als u niet
'met de pet' in de handen om toestemming vraagt, mag u, als ontvanger van een
uitkering, niet op uw kleinkinderen passen.
Vraagt u die toestemming niet of wordt die niet gegeven, dan raakt u dus uw
uitkering kwijt. Hoe dat kan? Dat kan omdat het oppassen op kleinkinderen wordt bestempeld als
werkzaamheden waarvoor mensen loon ontvangen. Samengevat: het oppassen op uw bloedeigen
kleinkinderen wordt beschouwd als 'werk'. Dat mag echt niet!
Nadat ik vorige week in mijn column schreef over het einde van het bestaan van 'Sociaal Nederland' werd ik
door reacties overspoeld. Enkelen schreven of spraken over het gegeven dat 'grootouders met een uitkering
worden gezien als fraudeurs als ze op hun eigen kleinkinderen passen, ook al is dit maar één keer in de
week…'
Ik heb deze, mij onbekende en onpasselijk makende wet opgezocht. Je word geacht de wet te kennen, maar
dit wist ik niet. Ik heb dit voorgelegd aan enkele buitenlanders. Ze reageerden vol ongeloof en schrik. De
personen met wie ik hierover sprak, stelden mij met openvallende mond de vraag of dit écht in Nederland
gebeurt? Jazeker, dit gebeurt in Nederland. Ja, het is echt waar….Maar op je kleinkinderen passen, dat was
zelfs geen bezwaar in de communistische landen, of in landen als Turkije, Marokko, of Noorwegen. Nee ook
niet in Zweden. Nergens dus. Maar wel in Nederland? Ja: in Nederland!!
Het zal nog maar kort duren of u mag niet meer naar een ziek familielid. Als u een glaasje water aanreikt, of
u schudt het kussen wat op, dan kan dat leiden tot verdenking van het bieden van zorg. Krijgt u dus een
uitkering, dan is die tijd voor u voorbij. Laat u weleens de hond uit van buren of familie, dan kost dat
binnenkort uw uitkering, wegens het inpikken van 'loon waardeerbare werkzaamheden'(ja, zo heet dat).
Geeft u de plantjes water van de buren als die met vakantie zijn: dat is fraude als u een uitkering ontvangt!
U bent gewaarschuwd. Als u vol trots over uw kleinkinderen praat, pas dan op. Het kan doorverteld worden.
Er kan iemand meeluisteren en de sociale dienst tippen. Misschien wordt u gadegeslagen door een sociaal
rechercheur. Wordt aan u gevraagd of u kleinkinderen heeft, antwoordt dan dat u ze eigenlijk nooit ziet. En
of u weleens oppast? "Absoluut niet, ik heb wel iets anders te doen dan op kleinkinderen te passen", zegt u
dan. Om alle schijn, verdenking, vervolging, veroordeling en uitsluiting van sociale hulp te voorkomen…
Tsja… bedenkt u wel dat u in Nederland woont…
http://www.dichtbij.nl/alphen/regionaal-nieuws/artikel/2242774/column-oppassen-foute-boel%E2%80%A6.aspx

Earth Matters interview met Ad Broere: naar een menselijke economie
(Earth Matters | door Natasja Depassé)
Een interessante kennismaking met Ad Broere en tevens een vooruitblik
naar een nieuw wekelijks programma van Earth Matters dat gaat heten
'Naar een Menselijke Economie'. Daarin zal Ad aan de hand van een
redactievraag, een lezersvraag en een actualiteit dieper ingaan op hoe
het huidige financiële systeem werkt en zal er ook veel aandacht
besteed gaan worden aan oplossingen en alternatieven voor dit
systeem. Een economie waarin geld niet meer het uitgangspunt is, maar
de mens zelf.
Over Ad Broere: Ad Broere is econoom en auteur van Een Menselijke
Economie, Ending the Global Casino en is al meer dan dertig jaar werkzaam in respectievelijk de financiële-,
opleidingen- en adviessector. Door zijn brede kennis en ervaring weet hij als geen ander de sterktes en
zwaktes van het huidige financiële stelsel te verklaren. In zijn laatste boek Geld komt uit het Niets legt
Broere op begrijpelijke en niet-academische wijze uit waarom het essentieel is voor de toekomst van aarde
en mens om te breken met het huidige financiële stelsel en hij beschrijft mogelijkheden waarop we die
toekomst veilig kunnen stellen.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GH8iUnvgHcs
ijkersvragen voor het programma Naar een Menselijke Economie kunnen gemaild worden
naar:vraagad@earth-matters.nl. Vragen kunnen ook per video worden gesteld en grotere bestanden (tot 2
gig) kunnen perwetransfer.comverstuurd worden.
Gast: Ad Broere |www.adbroere.nl - Bron:www.earth-matters.nl
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Mysterieus auto-ongeluk acteur
Op zaterdag kwam de Amerikaanse acteur Paul Walker om het leven
vanwege een auto-ongeluk net ten noorden van Los Angeles.
Echter, er zijn talloze aanwijzingen die wijzen op een moord met
voorbedachte rade, vergelijkbaar met de moordaanslag op Michael
Hastings.
“Fast and the Furious-acteur Paul Walker is zaterdag op 40-jarige leeftijd
overleden. Een auto-ongeluk in Santa Clarita, ten noorden van Los
Angeles, werd Walker fataal. Hij reed niet zelf. Naar verluidt verloor de
bestuurder, die ook om het leven is gekomen, de controle over het stuur.
Ze reden in een rode Porsche die uiteindelijk tot stilstand kwam tegen een
lantaarnpaal. Paul Walker is vooral bekend van de Fast and the Furiousfilms. Hij laat een 15-jarige dochter achter.”
Dat waren ongeveer de berichten die her en der verschenen. Inmiddels is
bekend dat de zakenpartner van Walker, Roger Rogas, achter het stuur zat.
Zo zag de Porsche Carrera eruit na het ongeluk:
"De autopsie van Paul Walker is uitgesteld tot komende week. Zijn lichaam
is zo ernstig verbrand door de autocrash dat de lijkschouwer eerst moet
wachten op de tandartsgegevens van de acteur voordat hij het stoffelijk
overschot kan identificeren.
De lijkschouwer van Los Angeles heeft bevestigd dat de lichamen van Paul
en zijn vriend en zakenpartner Roger Rodas zodanig zijn verbrand dat identificatie op een andere manier niet
mogelijk is. Hier volgt nog een korte video die laat zien hoe de plek des onheils en het wrak eruit zagen na het
ongeluk".
Dit “ongeluk” doet onmiddellijk denken aan dat van Rolling Stone journalist Michael Hastings eerder dit jaar.
Ook daar een volkomen “geëxplodeerd” en verbrand wrak, langs een rechte weg waarbij de omgeving na het
ongeluk volledig intact was.
Een Porsche Carrera is, met alle respect, geen Fiat Panda. Dit soort auto‟s verongelukken wel vaker met hoge
snelheid en dan zien ze er meestal uit zoals in de volgende video.
De auto is tot stilstand gekomen tegen een boom met een stam die een diameter heeft van ongeveer 15
centimeter. Auto‟s die met snelheden rijden van meer dan 200 kilometer per uur komen niet tot stilstand tegen
een boom met zo‟n dunne stam. Er zou simpelweg geen boom meer staan. Dit “ongeluk” vertoont alle uiterlijke
kenmerken van een auto die door een drone wordt geraakt en vervolgens explodeert en uitbrandt.
Keihard bewijs daarvoor is er op dit moment nog niet. Goede redenen om aan te nemen dat dit geen ongeluk
was, wel.
Als het geen ongeluk was dan was het moord en dan moet iets of iemand daar een motief voor hebben gehad.
Dat lijkt er inderdaad te zijn. Op dit moment zijn het nog veelal niet bevestigde berichten die hopelijk in een later
stadium verder onderbouwd kunnen worden.
Het schijnt dat Paul Walker die onlangs op de Filipijnen was geweest in verband met tyfoon Haiyan, daar
dingen had ontdekt die nogal schokkend waren. Hij was daar vanwege zijn bedrijf wat gespecialiseerd is in
snelle hulp bij rampen. Daar, op de Filipijnen, ontdekten Walker en zijn vriend en tevens zakenpartner Rogas,
een complot om de slachtoffers van de tyfoon een soort permanente “geboortebeperkingsmedicijn” toe te
dienen via de verstrekte medische goederen en voedselhulp.
Ze hadden een zwaar belastende opname gemaakt en waren op weg naar een bondgenoot die hen zou helpen
om met de juiste mensen in contact te komen. Daar zijn ze nooit aangekomen omdat ze een “ongeluk” kregen.
Dit op zich zou een uitstekend motief kunnen zijn om te zorgen dat zowel Walker en zijn vriend, alsmede het
bewijs, voorgoed letterlijk opgaan in vlammen. De mainstream media houden zich keurig aan het script en wat
overblijft is de alternatieve media, wat toch allemaal maar complotdenkers zijn die overal wat achter zoeken.
Het is een volkomen identiek scenario aan de moord op Micael Hastings. Dan zijn er mogelijk nog een aantal
zaken die wel of niet betrekking kunnen hebben op deze zaak.
Paul Walker had zwaar geïnvesteerd in Bitcoins. Naar verluidt bezat hij voor meer dan 40 miljoen Dollar van
deze digitale valuta (morgen meer over deze geldeenheid). Paul hield zich actief bezig met liefdadigheidswerk
en zal misschien ook insider kennis hebben gehad over hoe grote organisaties zoals hetRode Kruis volkomen
corruptzijn en de agenda van de elite dienen.
Daarnaast was hij van oorsprong Mormoon en had zich nog niet zo lang gelden bekeerd tot het Christendom.
Dan, zoals zo vaak, komt er nog de nodige symboliek om de hoek kijken:
Paul Walker was 40 en hij stierf rond 3:30 uur op de kruising van Hercules en Constellation (Sterrenbeeld).
Volgens iemand op een forum was in de Griekse mythologie Hercules degene die slangen wurgde en
Constellation degene die ze doodsloeg.
Kortom, wat we zien is een auto-ongeluk wat het duidelijk niet was, in een klaarblijkelijk dodelijke cocktail met
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de elementen: religie, Bitcoin, vaccineren en liefdadigheid.
Tot slot nog een bizarre “toevalligheid”:
Een dag voor zijn dood, kwamen er berichten naar buiten dat Paul Walker op vrijdag was overleden. Hij zou zijn
overleden als gevolg van een auto-ongeluk in Cali. Niet alleen Walker zou dood zijn, ook de persoon die naast
hem had gezeten. Op zaterdag, de dag van het werkelijke “ongeluk”, maar vóórdat dit echt plaatsvond, haastte
de persvertegenwoordiger van Walker zich om iedereen te verzekeren dat er helemaal niets aan de hand was,
dat Paul leefde en gezond was en dat het een hoax, een nepbericht was geweest.
Was het een hoax of was het een foutje in de regie, net zoals men bij 9/11 op televisie wist te vertellen dat
gebouw 7 was ingestort, terwijl het op dat moment in de achtergrond nog gewoon gedurende 20 minuten,
overeind stond? Zal ongetwijfeld worden vervolgd.
Bronnen: Pow News, Wtf, The Blaze ; Examiner ; Godlike Productions
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6433:drones-populair-voor-qongelukkenqmet-dure-sportautos-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

Nederland wil Rusland een lesje leren, Duitsland wil Russisch gas
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
De Nederlandse regering heeft besloten om de handelsreis naar Rusland, die
in mei zou plaatsvinden, uit te stellen vanwege de ontwikkelingen in Oekraïne.
Door dit politieke gebaar loopt Nederland het risico om de handel tussen
Nederland en Rusland te schaden.
Nederland is een van de belangrijkste handelspartners van Rusland in
Europa.
In 2012 bedroeg de netto-handelsbalans tussen Nederland en Rusland 21
miljard euro: dat wil zeggen Nederland importeerde veel meer uit Rusland dan
andersom.
Aangezien driekwart van de Russische export bestaat uit fossiele brandstoffen
(olie en gas), kunnen we concluderen dat Nederland vooral olie en aardgas
importeert uit Rusland.
Als Nederland echt politieke druk wil uitoefenen op Rusland, dan kunnen
Nederlandse bedrijven minder olie en gas invoeren uit Rusland en andere
leveranciers moeten zoeken.
Voorlopig is daar geen zicht op en blijft de Nederlandse druk beperkt tot het
uitstellen van een handelsmissie.
Duitsland is de belangrijkste importeur van aardolieen aardgas uit Rusland.
Maar de Duitse regering stelt zich heel anders op.
Ondanks de zachte winter koopt Duitsland dit jaar 15% meer Russisch
aardgas van Gazprom dan vorig jaar. De totale export van Russisch aardgas
naar Europa komt daardoor op 43 miljard kuub.
De Britse import van Russisch aardgas steeg t.o.v. vorig jaar met 30% naar
4,4 miljard kuub, maar dat terzijde.
Het Russisch aardgas zal in de toekomst buiten Oekraïne om stromen via de
Nordstream- en Southstream-pijpleidingen. Duitsland kiest ervoor om steeds
afhankelijker van Rusland te worden en daarom zal Duitsland ook niet zo
gauw met een opgeheven vingertje Rusland de les lezen over mensenrechten
of politieke inmenging in Oekraïne.
Blogger Jack Douglasconstateert op LewRockwell.com dat Duitsland zich
langzamerhand afkeert van de VSen betere relaties wil aanknopen met
Rusland en andere handelspartners in Eurazië (China, India, Iran). De NAVO
wordt minder interessant voor Duitsland,de Duitsers kijken steeds meer naar
het Oosten.
Ondertussenkijkt de Russische regering ook naar het oosten, naar China. In
mei zal ertussen Rusland en China een contract ondertekend wordenover de
export van Siberisch aardgas naar China. Hiervoor moet er eerst nog wel een
pijpleiding worden aangelegd van bijna 3000 kilometer:de Altai-pijpleiding.
Op het kaartje hieronder zie je dat de Altai-pijpleiding zal lopen van de
gasvelden in Yamal naar de Chinese grens tussen Mongolië en Kazachstan.
Op het kaartje zijn de bestaande pijpleidingen die nu het gas naar Europa vervoeren getekend als dunne
lijntjes naar de linkerkant (naar het westen). De Altai-pijpleiding is veel dikker getekend alsof daar veel meer
gas door zal gaan stromen. Laten we hopen dat de Russen de Europeanen ook nog wat aardgas gunnen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/nederland_wil_rusland_een_lesje_leren_duitsland_wil_russisch_gas
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Oost-Oekraïne gaat de Krim achterna
Geplaatst doorHerman Meijerop 8 april,
Rusland lijkt duidelijk aan te sturen op een annexatie (van delen) van Oost-Oekraïne.
Poetin heeft de Krim inmiddels aan zijn grote Rusland toegevoegd. De Russen reageerden enthousiast. De
populariteit van Poetin steeg. De rest van de wereld probeerde vastberaden te reageren. Al met al waren de
maatregelen die men trof echter niet indrukwekkend. Poetin haalt zijn schouders op en heeft geen één nacht
wakker gelegen. De G-8 is nu G-7, so what?
Voor Poetin is er dus weinig reden om niet verder te gaan met het annexeren van gebieden uit Oekraïne. De
represailles van de VS en de EU vallen mee. Daarnaast is er wel reden om het wel te doen. Zijn populariteit
stijgt immers. Daarnaast wonen er in Oost-Oekraïne veel Russen. Met dezelfde argumenten als waarmee hij
de Krim annexeerde, kan hij ook Russen in steden als Donetsk, Charkov en omliggende gebieden
„beschermen‟.
Donetsk
Rusland lijkt dan ook aan te sturen op een situatie waarin het genoeg redenen heeft om deze gebieden
binnen te trekken.
Enerzijds is het duidelijk dat de onrust in oostelijke steden zoals Charkov en Donetsktoeneemt. Maar het is
anderzijds niet helemaal helder waar dit vandaan komt. De demonstranten doen zich voor als inwoners van
Oost-Oekraïne, maar voor veel waarnemers is het duidelijk dat de harde kern van –vooral jonge–
demonstranten uit Rusland komt. Het lijkt waarschijnlijk dat hier de hand van het Kremlin achter zit.
Geweld
De politie van Oekraïne is inmiddels het geweld van deze demonstranten zat. Goed zat. Men neemt zelfs het
woord terroristen in de mond. De politie treedt dan ook harder op tegen de mensen die aan het protesteren
zijn. Men moet wel. De pro-Rusland betogers overschrijden steeds meer grenzen. Precies zoals Rusland het
graag ziet. Hoe harder de Oekraïense politie van zich afslaat, hoe eerder het Kremlin over kan gaan tot het
„beschermen‟ van haar burgers. Een „geniaal‟ spel.
Dat maakt de situatie in het oosten van Oekraïne op dit moment heel explosief. Rusland heeft duizenden
militairen langs de grens met Oekraïne. Een inval is in een mum van tijd geregeld. Tel daar de intenties van
Rusland bij op en de kans dat één dezer weken stukken grondgebied van Rusland worden afgesnoept, is
groot.
Bevolking
Of dat lukt? De bevolking in deze gebieden lijkt veel minder op de hand van Poetin dan bijvoorbeeld in de
Krim. Een meerderheid van de bevolking in de regio blijft zelfs liever bij Oekraïne.
Diverse onderzoeken wijzen erop dat in deze Russischsprekende regio toch ruim 70 procent bij Oekraïne wil
blijven. Ook is er niet één grote politieke partij die pleit voor aansluiting bij Moskou. Dat maakt de situatie
onvergelijkbaar met die op de Krim.
Maar of Poetin zich daar iets van aan trekt?

Journalist onthult: Zó worden Franse frietjes van McDonald‟s gemaakt
Michael Pollan is schrijver, journalist en hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Californië –
Berkeley. Hij doet voornamelijk onderzoek naar de industriële voedselketen. Pollan heeft een eenvoudige
oplossing voor ons kapotte voedselsysteem: we moeten onze afhankelijkheid van corporaties verminderen.
In de Verenigde Staten gebruikt fastfoodketen McDonald‟s voor zijn Franse frietjes voornamelijk het
aardappelras Russet Burbank, een aardappel die zeer langzaam groeit. De aardappelen mogen geen
plekjes bevatten, wat lastig is omdat dit aardappelras erg vatbaar is voor bladrolziekte. McDonald‟s wil geen
aardappelen met plekken en strepen.
De enige manier om de Russet Burbank te beschermen tegen bladrolziekte is het sproeien van een
pesticide die methamidofos (Monitor) wordt genoemd. Dit middeltje is zo giftig dat de boeren die deze
aardappelen in de staat Idaho verbouwen na het sproeien vijf dagen lang niet in hun weilanden komen.
Als de aardappelen zijn geoogst, worden ze onder een gecontroleerde atmosfeer in enorme schuren ter
grootte van voetbalstadions opgeslagen, omdat ze de eerste zes weken na de oogst nog niet eetbaar zijn.
Eerst moeten alle chemicaliën eruit worden gehaald.
In 2002 schonk McDonald‟s in de VS 10 miljoen dollar aan verschillende hindoegroeperingen nadat was
gebleken dat Franse frietjes en andere gefrituurde aardappelproducten ten onrechte waren aangemerkt als
vegetarisch. Het voedsel bleek sporen te bevatten van rundvlees, toegevoegd als smaakversterker.
Het aantal kankergevallen neemt toe en er verschijnen steeds weer nieuwe studies waaruit blijkt dat
pesticiden en genetisch gemodificeerde organismen schadelijk zijn voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=TX7kwfE3cJQ
http://www.niburu.nl/video-zo-worden-franse-frietjes-van-mcdonalds-gemaakt/

Nieuwsbrief 198 – 15 april 2014 – pag. 35

Prikbord Nr. 391 van Columnist. Leo J.J. Dorrestijn
Opstelten ontmaskerd (1)
Indien minister Opstelten heeft gelogen over de maffiadeal van Teeven, kunnen we hem dan vertrouwen in
zijn uitspraken over Demmink? Neen dus, want Donner lijkt de enige te zijn, die destijds met dezelfde
beweringen kwam. En die nu stuk voor stuk onderuit worden gehaald, waarbij tevens aan het licht komt
welke dubieuze rol het OM in het verleden heeft gespeeld. Het wordt tijd dat ook Opstelten vertrekt en het
hele Rolodex-dossier op tafel komt. De VVD-ers in dit kabinet hebben al genoeg schade aangericht.
Archief
Minister Opstelten beweerde het vol overtuiging. Hij wist hoe het gegaan was met dedealtussen Fred
Teeven en een crimineel. Zoals hij ook wist hoe het zat met het Rolodex-onderzoek en de aanwezigheid van
Joris Demmink in Turkije. Hij wist zelfs dat Demmink onschuldig was aan de vele misdrijven die hem werden
toegeschreven. Doch toen Opstelten zijn uitspraken moest staven met bewijzen, bleek het dossier
verdwenen of onvolledig of ging om de overtuiging van zijn ambtenaren. Een betere baas hadden ze zich bij
Justitie niet kunnen wensen; iemand die zelf de feiten bepaalt…
Dwaze actie
De „collectieve‟ aangifte tegen Wilders was al een uiterst dwaze actie van lieden die moeite hebben met
kritiek op allochtonen. Of, die een politiek effect verwachten van de media-aandacht voor hun gedoe. Dat de
PVV nu als tegenactie hetzelfde middel hanteert, is te onnozel voor woorden. Daarmee zou het doen van
een dergelijke aangifte ten onrechte als serieus worden beschouwd, waar het in feite even kinderachtig is.
Emotionele chantage
Premier Kok heeft destijds een verkeerd signaal afgegeven over Srebrenica. De daders wonen juist niet in
Nederland, maar in New York, Frankrijk, Servië en Bosnië. Afgezien van de bemoeizucht van de toenmalige
minister van Defensie Voorhoeve, waardoor excuses op zijn plaats waren tegenover de VN, ontving het
gedecimeerde bataljon van overste Karremans zijn instructies van die VN en de internationale staf in
Sarajevo. Daar had men een beeld van de troepen van Mladic en van het optreden van de moslim-strijders.
Daar had men ook de luchtsteun, de bevoegdheden en de politieke middelen om Mladic en diens bazen
onder druk te zetten. Iets wat uiteindelijk de Amerikanen hebben gedaan, omdat die zich niet lieten
chanteren door de oorlogsmisdaden waarbij gevangen VN-officieren opzettelijk werden blootgesteld aan het
oorlogsgeweld. Nederland is echter gezwicht voor de emotionele chantage door de eigen politici, het IKV, de
nabestaanden van de moordpartijen (waarbij niet alleen duizenden burgers werden gedood), en de beelden
na de ontruiming van de enclave. Landen die niet tegen bloed kunnen, moeten zich niet met oorlog
bezighouden, en hun krijgsmacht maar afschaffen. Inderdaad, precies wat hier nu gebeurt.
Minder Oost-Europeanen?
Als hier 130 auto‟s worden aangehouden en in 86 daarvan bevinden zich gestolen goederen en Poolse,
Roemeense of Bulgaarse bestuurders, mag ik dan zeggen dat we minder Oost-Europeanen willen hebben?
In Brussel mocht toch ook worden beweerd dat wij er méér moeten willen toelaten…

Slechts in twee Europese landen is meer honger dan in de Verenigde Staten
09 APR 2014
Het is nog niet zo slecht leven in Europa, want hoewel het aantal mensen dat
in de EU onvoldoende geld heeft om eten te kopen sinds 2007 fors is
gestegen, zijn het vooral de Verenigde Staten waar de situatie schrijnend
achteruit gaat.
Het persagentschap Bloomberg verzamelde cijfers bij zijn eigen studiedienst
en die van de OESO en bundelde die in onderstaande grafiek.
Zowat overal in de Unie zijn er wel mensen die onvoldoende geld hebben om
eten te kopen, gaande van 4,6% in Duitsland en 9% in België tot een indrukwekkende 30,1% in Hongarije.
In Griekenland verdubbelde het aantal mensen dat onvoldoende eten kan kopen van 8,9% in 2007 tot bijna
18% vandaag.
Doch in „s werelds machtigste natie, de Verenigde Staten, heeft
21,1% van de bevolking onvoldoende geld om eten te kopen.
Enkel Hongarije en Estland doen slechter.
Bijna 14% van de Amerikaanse voedselaankopen wordt betaald
met voedselbonnen. Dat bleek vorig jaar uiteen tweet/grafiek
van Bloombergjournalist Michael McDonough. De voorbije 7 jaar
is het aantal mensen dat een beroep doet op voedselbonnen om
de eindjes aan elkaar te knopen zowat verdubbeld tot een kleine
48 miljoen Amerikanen.
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Dodelijk weer op komst.
10/04/14 – Bron: vtmnieuws.be
El Niño is een weerfenomeen dat eind jaren 90 23.000 doden ten gevolge had, in zo‟n 60 landen.
Wetenschappers zien dat er zich nu opnieuw zo‟n gigantisch weerfront aan het vormen is. Het water in de
Stille Oceaan warmt heel sterk op. Daardoor ontstaan er op sommige plaatsen grote overstromingen, terwijl
het op andere plaatsen extreem droog wordt.

Onderzoeksjournalist: EU-elite stuur bewust aan op humanitaire catastrofe
„Hoge schulden en reddingsfondsen lang van tevoren gepland om controle over landen over te nemen‟
Langzaam maar zeker wordt de strop van de elite om de halzen van
het gewone volk steeds strakker aangestrokken.
Jürgen Roth, één van de bekendste onafhankelijke Duitse
onderzoeksjournalisten, komt in zijn nieuwste boek „Der Stille
Putsch‟ (De Stille Coup) tot de conclusie dat de Europese elite
doelbewust een humanitaire catastrofe op ons continent wil
veroorzaken, om deze vervolgens aan te grijpen om een politieke
unie op te richten. De veel te hoge schulden en daardoor
„noodzakelijke‟ reddingsfondsen zijn juist om dat doel te bereiken al
jaren van tevoren gepland. De media werken ondertussen volop
mee om de burgers zo onwetend mogelijk te houden – totdat het te laat is.
Volgens Roth hebben de eurocraten al lang geleden een begin gemaakt met het veroorzaken van deze
humanitaire ramp. Een insider legde uit dat „wij iets besluiten, het dan in de openbaarheid brengen, en enige
tijd afwachten. Als er dan geen opstanden ontstaan, omdat de meeste mensen totaal niet begrijpen wat er
besloten werd, gaan we verder, stap voor stap, totdat er geen weg terug meer is.‟
Hoge schulden en reddingsfondsen lang van tevoren gepland
Daarmee bevestigt de insider zo‟n beetje alle „complot‟theorieën over Brussel. Nog een verhelderende
uitspraak: „Zou het misschien zo kunnen zijn dat de schulden ondertussen bijna net zo waardevast zijn als
goud, omdat de schuldeisers –banken, hedgefondsen en multinationals- daardoor macht over de zuidelijke
crisislanden kunnen uitoefenen, en hun hulpbronnen kunnen uitbuiten?‟
Het maken van veel te veel schulden door de zuidelijke lidstaten kan daarom wel eens doelbewust zijn
gestimuleerd door Brussel, zodat met de latere „nodig‟ zijnde „reddingsfondsen‟ tamelijk eenvoudige de
controle over deze landen en hun bevolking kon worden overgenomen.
Roth onthult dat de daaruit volgende bezuinigingseisen in werkelijkheid een „koude coup‟ waren, waarmee
de fundamentele mensenrechten werden geschonden. Loonsverlagingen en ingrepen in de sociale
zekerheid, gezondheidszorg en onderwijs reduceren de werknemersrechten en leiden tot massale
verarming, en zelfs tot meer doodgeboorten, HIV-infecties en zelfmoorden, zoals onderzoekers van de Britse
universiteiten in Cambridge, Oxford en London hebben geconstateerd.
Volk door media misleid met leugens en desinformatie
In het zuiden van Europa zien we dat sociale hervormingen met een paar pennenstreken werden afgeschaft,
waardoor een humanitaire catastrofe in gang werd gezet: de verarming en onteigening van de burgers. De
politiek correcte en gecontroleerde media helpen met hun leugens en misleidingstactieken mee om dit zo
onopvallend mogelijk te laten gebeuren. Het „simpele‟ volk krijgt bewust desinformatie –over economisch
„herstel‟, e.d.- voorgeschoteld. Deze „stille‟ staatsgreep heeft als doel de macht van de EU-elite nog veel
groter te maken. Tot deze elite behoren enkel zorgvuldig geselecteerde personen, die allen een masker
ophebben en door hun economische langetermijnstrategieën de EU-landen willen destabiliseren en van al
hun macht willen beroven. Het zal geen verbazing wekken dat veel van deze „politieke terreurbewegingen‟,
die worden geleid door de superrijken, hun wortels hebben in de VS.
Stemt Nederland op eigen ondergang?
In zijn boek laat Roth ook zien hoe de gewone bevolking zich met succes tegen deze aan de gang zijnde
stille staatsgreep kan verzetten. Volgende maand kunt u daar zelf een rol in spelen, door bij de verkiezingen
voor het Europese Parlement in ieder geval niet op één van de gevestigde partijen, die dit antidemocratische
en in toenemende mate zelfs antihumane systeem hebben helpen opzetten, te stemmen.
Wat dat betreft geven opiniepeilingen –indien deze nog niet worden gemanipuleerd- helaas weinig reden tot
optimisme: D66, de enige partij die openlijk streeft naar het einddoel van de elite -een politieke unie en het
overdragen van zoveel mogelijk macht aan Brussel-, zou nu de grootste partij van Nederland worden (2).
Het toont aan dat Roth niet overdrijft als hij schrijft dat de gecontroleerde massamedia erin zijn geslaagd de
meeste mensen dom en onwetend te houden over de werkelijke doelstellingen van de EU-elite in Brussel,
Den Haag en andere Europese regeringssteden.
Xander - (1)KOPP, (2)NU
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Oekraine is een kunstmatige bufferstaat
In mootjes hakken is de beste oplossing
Als we een beetje de geschiedenis van
Oekraine induiken, komen we tot de
ontdekking dat het van oorsprong een
kunstmatig staatje ingeklemd tussen het
Russische Tsarenrijk en OostenrijkHongarije is geweest. Bij de gratie van
deze grootmachten en de afloop van de
Eerste Wereld Oorlog is in 1917 de
zelfstandige staat Oekraine uitgeroepen.
Vier jaar later was het al weer afgelopen
door de annexatie van het staatje door de
Sowiet-Unie. Na de val van de Soviet-Unie
in 1990 werd Oekraine plotseling weer een
zelfstandige staat en meer dan verdubbeld
in territorium.
Om goed te kunnen begrijpen wat we nu
voor onze ogen zien gebeuren, moeten we
die geschiedenis helder hebben.
Dat kan het best met een kaartje van het gebied.
In 1654 was het oranje gekleurde gebied(je) in het centrum de oorspronkelijke rompstaat Oekraine. Een stad
als Kiev maakte zelfs geen deel uit van het land. Het paarse gedeelte is al teruggenomen door Rusland.
Momenteel gaat ook de bevolking zich roeren in het blauwe gebied. Als dat overgaat naar Rusland, is
Oekraine als staat mislukt. Polen en Slowakije zullen dan het groene gebied terug claimen, wat Stalin ooit
heeft geannexeerd. Oekraine is dan niet meer dan een hulpbehoevend bufferstaatje geworden. Geen
NAVO-lid en geen lid van de EU. Uiteraard zijn wij Nederlanders dan wel een paar miljard kwijt en betalen
het dubbele voor Russisch gas. Frankrijk levert gewoon oorlogsmateriaal aan Rusland, zaken zijn zaken.
De dreiging die van een Russische legermacht van 100.000 man aan de grens met Oekraine uitgaat, zorgt
voor veel wapengekletter van Amerikaanse kant. Peilingen in Amerika wijzen uit, dat er geen meerderheid is
te porren voor weer een nieuwe oorlog. Mochten de Amerikanen willen ingrijpen, dan is naast een
geschiedenislesje ook een extra aardrijkskundelesje op zijn plaats. Dezelfde peiling wijst uit, dat slechts 16%
van de ondervraagden Oekraine op de kaart weet aan te wijzen. In dat land heeft men wel de beschikking
over 10.000 vuile kernbommen en ander verschrikkelijk wapentuig.
Hoe het nu met de nieuwe democratie gaat kunnen we het beste laten zien in beeld en geluid. Dan weten
we allemaal weer, waar Hans van Baalen en Guy Verhofstad zich zo hard voor hebben gemaakt. Dan weten
we ook weer, waar ons goede geld aan wordt besteed. Uiteindelijk zijn we weer door de werkelijkheid
ingehaald. De agenten in Brussel slapen er geen nacht minder om, zij doen slechts wat hen wordt
voorgekauwd. .
De paepsche Drang nach Osten is en blijft het hoofdmotief voor de uitbreiding van de EU.
Wat ons betreft mogen gekunstelde staten als Oekraine in mootjes worden geserveerd aan de liefhebber,
onder voorwaarde dat de plaatselijke bevolking daat via een referendum over kan beslissen. Dat geldt voor
Oekraine, dat geldt zeker voor onwettige gedrochten als de EU en de Verenigde Staten van Amerika.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/04/10/oekraine-is-een-kunstmatige-bufferstaat/

Tweederde Groningers wil bij Duitsland
Geplaatst: donderdag 10 april 2014/ Foto: RTV Noord
De provincie Groningen als onderdeel van Duitsland. Dat klinkt
nogal merkwaardig. Maar bijna tweederde van de Groningers
ziet dat helemaal zitten.
Dat blijkt uit de reacties op onze internetstellingLopend Vuur.
Liefst 64% van de stemmers
is het eens met de stelling „Groningen is beter af als Duitse
provincie‟. De stelling werd gedeponeerd in het kader van de
Dag van de Duitse taal.
Er werd massaal gereageerd. In totaal stemden ruim 2500 mensen. Bijna 1700 stemmen
zijn voor aansluiting bij Duitsland. Ruim 900 mensen stemden tegen.
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Nederlandse kentekenplaat gaat dankzij 50Plus-europarlementariër verdwijnen
Alle kentekenplaten moeten elektronische identificatiestrip krijgen
Het Europese parlement wil dat alle automobilisten in de EU in
de toekomst precies dezelfde kentekenplaten krijgen. Alle
voertuigen krijgen dan kentekenplaten met hetzelfde design en
in dezelfde kleur. De Britten hebben al fel verzet aangetekend
tegen het plan, dat werd opgesteld door de Commissie voor
Interne Markt en Consumentenbescherming van het Europese
Parlement. Dit comité wordt geleid door oud VVD‟er en
tegenwoordig 50-Plus Europarlementariër Toine Manders, die volgens de Britten verantwoordelijk is voor
„deze totaal onnodige clausule‟ in een op zich goed plan om de import en export van auto‟s binnen Europa te
vereenvoudigen.
Conservatieve politici in Groot Brittannië verketteren het plan als „idioot‟. Syled Kamall, leider van de Britse
conservatieven in het Europese parlement, zei zich „tot het einde toe te verzetten‟ tegen het voorstel om alle
Europeanen in de EU dezelfde soort en kleur kentekenplaten te geven. Ook wil men geen EU-vlaggen op de
kentekenplaten toelaten, iets dat in de rest van Unie al jaren het geval is. „Bedankt, maar wij willen onze
eigen borden behouden,‟ zei Kamall.
Het oorspronkelijke plan is bedoeld om de grensoverschrijdende handel van auto‟s te vereenvoudigen. De
procedure en de kosten voor het meenemen van je auto naar een ander Europees land zouden hierdoor
worden verminderd.
Elektronische identificatiestrip
Om fraude tegen te gaan moeten alle kentekenplaten van een (elektronische) identificatiestrip worden
voorzien. De Britten vrezen dat hiermee een grote Europese database van alle voertuigen zal ontstaan.
Volgens Kamall is de Nederlandse liberaal-democratische afgevaardigde in het comité verantwoordelijk voor
de „totaal onnodige clausule die eist dat alle Europese kentekenplaten hetzelfde ontwerp (en dezelfde kleur)
krijgen.‟ De enige liberaal-democraat in deze commissie is Manders, alhoewel die sinds oktober 2013 geen
VVD‟er meer is, maar Europees lijsttrekker voor 50-Plus werd.
Volgens de website van Manders zullen de mensen in de toekomst de keuze hebben tussen een
Nederlandse of een Europese nummerplaat. In het voorstel aan de Europese Commissie staat echter
duidelijk dat „voertuigen nummerplaten in dezelfde kleur‟ zouden moeten krijgen.
Volgende week wordt er over het voorstel gestemd. Bronnen zeggen dat de kans groot is dat het plan door
het Europese Parlement wordt aangenomen.
Xander - (1)Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2)Daily Mail, (3)Express, (4)Toine Manders

HAARP: “VS gebruikt radiogolven om natuurrampen te ontketenen”
In Het Complot11 april 2014
Een Amerikaans onderzoeksprogramma over elektromagnetische golven zou zijn gebruikt om natuurrampen
te veroorzaken. Het High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) is de afgelopen jaren
mogelijk gebruiktom aardbevingen op te wekken. Dat zeggen een aantal Amerikaanse functionarissen en
complottheoretici.
Nick Begich junior, de zoon van voormalig lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nick Begich en
schrijver van „Angels Don‟t Play This HAARP‟, beweert dat HAARP aardbevingen kan veroorzaken.
Ook oud-gouverneur van Minnesota Jesse Ventura acht het mogelijk dat de Amerikaanse overheid HAARP
gebruikt om het weer te manipuleren en mensen te bombarderen met radiogolven om ze te hersenspoelen.
“Anderen maken zich schuldig aan een vorm van ecoterrorisme, waarbij ze het klimaat kunnen veranderen
en met behulp van elektromagnetische golven aardbevingen en vulkaanuitbarstingen veroorzaken,” zei de
Amerikaanse oud-minister van Defensie William S. Cohen tijdens een conferentie in 1997.
HAARP is een militair en civiel onderzoeksinstituut bij Garkona in Alaska, dat onderzoek doet naar de
ionosfeer. In verschillende andere landen staan soortgelijke installaties, waaronder Noorwegen en Rusland.
Er is een vergunning gegeven om in totaal 180 antennes op de locatie te mogen zetten. Samen fungeren de
antenne‟s als één grote antenne, die de energie van het antenneveld in de ionosfeer injecteert.
Volgens experts is de energie afkomstig van HAARP 72.000 keer intenser dan de golven die worden
uitgezonden door een radiostation. Al sinds de start van het project is er (soms felle) kritiek geuit op HAARP.
[PressTV]
http://www.niburu.nl/haarp-vs-gebruikt-radiogolven-om-natuurrampen-te-ontketenen/
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Japanse belastingverhoging draait uit op fiasco
ByRonald Hendrickxon 10/04/2014
Vanaf 1 april verhoogde Japan de belastingen op verkoop van 5
% naar 8 %. Na 1 week werd al duidelijk dat veel Japanners hun
aankopen nog in het eerste kwartaal hebben gedaan om de
belastingverhoging te ontlopen, verkopen daalden met 25 % in
de eerste week. Hoewel dit de groei van het bbp in het eerste
kwartaal ten goede kan komen, kan men het ergste vrezen voor
het tweede kwartaal.
De Japanse warenhuisketenTakashimaya‟s is al van plan om te besparen op personeel na de dramatische
cijfers sinds begin april. Andere grote warenhuisketens zagen hun verkopen ook fors dalen de laatste dagen
(Parco – 7%, Daiei 8-9%, FamilyMart -5%), de kans is groot dat ook zij met besparingsmaatregelen op de
proppen komen. In plaats van meer belastinginkomsten kan Japan nu te maken krijgen met meer werklozen.
Dit zet heel Abenomics op losse schroeven, aldusZerohedge.
De laatste keer dat Japan een belastingverhoging doorvoerde
van deze orde was in 1997, dit is wat er toen gebeurde met de
Japanse aandelenbeurs …
- See more at: http://www.beurs.com/2014/04/10/japansebelastingverhoging-draait-uit-opfiasco/43888#sthash.ICQJnZwK.dpuf
http://www.beurs.com/2014/04/10/japanse-belastingverhogingdraait-uit-op-fiasco/43888

Egyptische columnist eist schadevergoeding van Israël voor 10 Bijbelse plagen
Sprinkhanenplaag die de Egyptische hoofdstad Caïro in 2004
trof - waarschijnljk ook de schuld van de Joden?
Ahmad Al-Gamal, columnist van de Egyptische krant Al-Yawn
Al-Sabi, heeft in maart de regering in Caïro opgeroepen om van
Israël een schadevergoeding te eisen voor de 10 plagen die het
land te verduren kreeg in de tijd van Mozes. In Israël werd de
bizarre eis spottend ontvangen. Sommigen zeiden dat Israël dan
net zo goed een tegenclaim kan indienen voor de jarenlange
slavenarbeid van hun Joodse voorvaderen, en niet te vergeten
de massamoord op Joodse baby‟s door de Egyptische farao.
„Wat in de Torah staat geschreven bewijst dat de farao de kinderen Israëls discrimineerde,‟ aldus Al-Gamal.
„Maar wat hebben wij daarmee te maken? Wij zouden daarvoor niet moeten lijden!‟ Hij redeneerde dat niet
de Egyptenaren zelf, maar de farao het volk Israël onderdrukte.
„De Joden hebben het land destijds met sprinkhanen geslagen, de landbouw vernietigd, de Nijl met bloed
gekleurd zodat men geen water kon drinken, duisternis en kikvorsen gestuurd, en de eerstgeborenen
gedood,‟ noemde de columnist enkele van de bekende 10 Bijbelse plagen op.
‟40 jaar lang dwaalden de kinderen Israëls in de woestijn en hebben in die tijd van onze spullen genoten, die
ze voor de uittocht van ons hebben gestolen,‟ vervolgde Al-Gamal, die als moslim klaarblijkelijk het relaas
van Mozes in het Bijbelboek Exodus als historisch feit accepteert, al wijt hij de plagen aan de Joden zelf, en
niet aan hun God.
„Wij willen compensatie voor het goud, zilver, koper, de kostbare stenen, het dierenvlees, - huid, -haar en –
wol, en andere materialen...‟ Daarmee wees Al-Gamal op de nauwkeurige beschrijvingen in de Torah van de
materialen waarmee de tabernakel en alle heilige voorwerpen werden gemaakt. Die hadden enkel uit Egypte
kunnen komen, beweert hij.
Overigens vond hij ook dat Frankrijk, Groot Brittannië en Turkije schadevergoedingen aan Egypte zouden
moeten uitkeren. De Fransen, omdat Napoleon het land binnenviel; de Britten, omdat die van Egypte een
kolonie maakten, en de Turken, vanwege de verovering van het land door het Ottomaanse Rijk.
Sommigen denken dat Al-Gamal slechts een satirische column heeft geschreven, maar dat soort humor
wordt doorgaans bij maar weinig moslims gevonden. Op de siteJerusalem Onlinewees men er fijntjes op dat
„de meeste moderne Egyptenaren niet de afstammelingen van de oude Egyptenaren zijn‟, en de claim
daarom sowieso niet gerechtvaardigd is. „Gamal zou wel eens op een „handeling van God‟ moeten wachten
voordat zijn eisen realiteit worden.‟
Xander - (1)Israël Today, (2)Times of Israël
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Demminks chauffeur Hans Bakker en journalist Fred de Brouwer
Posted on Apr 9, 2014
Afgelopen maandag was het weer raak bij Pauw & Witteman. Chauffeur Hans
Bakker kwamsamen met Peter R. de Vriesnaar de studio. Eerder al had Peter
R. de Vries op twitter aangekondigd dat hij breaking news zou hebben. Ik was
dan ook lichtelijk verbaasd dat hij slechts met het verhaal van Hans Bakker op
de proppen kwam. Exact dat verhaal deed Hans Bakker immers al
eenstelefonisch bij mij. Het heeft er alle schijn van dat we in de zaak van Joris
Demmink te maken hebben met 2 kampen die er beide bij gebaat zijn dat het
veroordelen van Joris Demmink flopt. In dat kader wordt het ook steeds
duidelijker dat waarschijnlijk achter de schermen min of meer samengewerkt wordt.
Dit blijkt uit meerdere zaken. Zo zou Hans Bakker het handgeschreven briefje van Henk Krol (zo zei hij tegen
mij) jarenlang kwijt zijn geweest, maar ineens dook het vlak voor hij mij belde weer op. Helaas hoort u
Jeroen Pauw of Paul Witteman hier geen vraag over stellen. Het enige wat u hoort zijn vragen over de ritten
en of er wel of niet verdacht gedrag van Demmink door chauffeur Bakker geconstateerd is. Maar waar
haalde hij toch ineens dat briefje vandaan? Misschien dat iedereen het briefje simpelweg voor lief neemt,
maar het duidelijk benoemen van het jaren en jarenlang kwijt zijn van dit briefje, is simpelweg te opmerkelijk
om te negeren. Verderop zal ik uitleggen waarom ik denk dat Henk Krol of het briefje opnieuw gemaakt heeft
of er in ieder geval maar wat graag aan mee werkte om de authenticiteit ervan te erkennen.
Een ander onderwerp wat opmerkelijk genoeg is om te noemen, is dat de week daarvoor op dinsdag 1 april
journalist Fred de Brouwer gecremeerd zou worden. Omdat ik het vermoeden had dat er iets niet klopte,
belde ik zijn broer René de Brouwer, die vooraf zeer duidelijk had laten weten vroegtijdig naar Thailand te
willen gaan om te achterhalen wat er precies met zijn broer Fred voorgevallen was. De voicemail van René
de Brouwer bleek echter doorgeschakeld te staan naar zijn werk en daar nam René zelf de telefoon op.
Enigszins opmerkelijk, want hij zou in Thailand horen te zitten. Gelukkig kwam Henk Krol „s avonds bij Pauw
& Witteman de zaak redden door te zeggen dat Fred de Brouwer donderdag 3 april gecremeerd zou worden
en er die dinsdag alleen een soort herdenkingsbijeenkomst was geweest. Sowieso is het al raar dat het
twee-en-halve-week duurt eer iemand gecremeerd wordt, maar nog veel opmerkelijker is dat de
sitemisdaadjournalist.nlmet een onbenullig verslagje kwam van de begrafenis van Fred de Brouwer.
Begrafenis? Dus steeds zou hij gecremeerd worden en na alle fouten is hij nu ineens begraven? Hoe gek
wilt u het hebben?
Het feit dat er zo glashard gelogen wordt en men er gewoon mee weg
komt, heeft niet te maken met de domheid van degenen die dit
gewoon zo naar buitenbrengen, maar meer met bewust schijt hebben
aan het volk. Men verdiept zich er immers toch niet in. „Micha Kat
volgelingen‟ zullen altijd „Micha Kat volgelingen‟ blijven en Henk Krol
is de lieve 50+ politicus.
Zowel het verhaal van Fred de Brouwer als het verhaal van chauffeur
Hans Bakker zijn bedoeld om het volk te misleiden. De dood van Fred
de Brouwer wordt niet onderzocht, omdat dat verhaal beide partijen
goed uitkomt. Ondanks dat ze kissebissen over de vraag of het een
ongeluk of aanslag was, is voor beide partijen de dood onbetwist.
Waar is het autopsie rapport? Waar zijn de foto‟s van de crematie
(niet de „begrafenis‟ of een aula zaaltje van een hotel)? Waar is de
overlijdensakte? Henk Krol heeft mogelijk zelf het briefje van Hans
Bakker opnieuw gefabriceerd of bewust de authenticiteit ervan
bevestigd. “Waarom zou hij dat nou doen?“, zult u nu zeggen. Welnu, Henk Krol is erbij gebaat het „kamp
Joris Demmink‟ (BV Nederland) te helpen om de verwarring en twijfel te vergroten, want Henk Krol behoort
naar alle waarschijnlijkheid tot het kamp vande maffiagroep Poot(AD, Katholiek Nieuwsblad,
Quote,Panorama, Gaykrant,Alternatieve media als Klokkenluideronline en hun eigen controlled opposition
als Swapichou). Eerder legde ik al uit dat er waarschijnlijk een deal ligt tussen deze maffiagroep Poot en de
BV Nederland. Als gevolg van die deal moet nuhet Demmink verhaalterug gebracht worden in de sfeer van
onduidelijkheid. Het „Demmink-schip‟ moet weer van ramkoers worden gebracht.
Onderdeel van de deal is ook dat Henk Krol weer politieke carrière mag maken. Zijn
pensioenpremiefraudeverhaal is in een correct jasje gegoten. Hij heeft juridisch geen misstappen gemaakt,
zo luidt nu de lezing. Henk is weer „the man‟. Kamp Poot heeft naar alle waarschijnlijkheid 2 miljard
belastinggeld in the pocket en iedereen gaat vrolijk verder. Demmink gaat vrijuit. The show goes on. De
Roestige Spijker maakt de goed geregisseerde rechtbank-act af. Er wordt een paar miljoen aan
gesouppeerd, maar dat kan de pret niet drukken. Op een paar miljard is dat best de moeite waard.
Bron linkvermeldingen:uitzending gemist,misdaadjournalist.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/09/demminks-chauffeur-hans-bakker-en-journalist-fred-de-brouwer/

Nieuwsbrief 198 – 15 april 2014 – pag. 41

Duivelse kalender en de maand april
(Hoogmoed) Eind april begin mei was in Europa oorspronkelijk een
periode van eeuwenoude vruchtbaarheidsfeesten, meestal uit een
voorchristelijke traditie. Op de afbeelding zien we onze Germaanse
God van de seksualiteit Freya. We eren haar eind april, met het
hoogtepunt op 30 april / 1 mei.
Ik las dat tot in de 17e eeuw overal in Europa meibomen werden
opgetuigd en versierd (zie:Spirit of the Goddessis). Rode en witte linten
in de takken, en dan iedereen erom heen. De jonge mannen dansen in
een kring linksom; de jonge vrouwen daaromheen rechtsom. De boom is natuurlijk het ultieme
fallussymbool: de witte linten in de boom staan voor zaad, de rode linten voor bloed, de omgekeerde
draairichting van de mannen en vrouwen staat voor de seksuele handeling, en de uiterste ring om de fallus
wordt uiteraard gevormd door de vrouwen. Ook die symboliek werd uitstekend begrepen.
Er bestaat trouwens nog een oud Nederlands kinderliedje over een boom in de wei, maar de tekst moet
ergens in de 19e eeuw zijn gekuist. Het origineel ging net even iets anders.
In het bos groeide een boom,
Wat een fijne boom was hij.
En in die boom daar was een tak,
En aan die tak daar zat een twijg
En aan die twijg daar hing een nest,
En in dat nest daar lag een ei
En op dat ei een vogel zat,
En van die vogel viel een veer
En vele veren werden een bed
Enop het bed een meisje lag
En bij het meisje kwam een knaap
En in die knaap daar zat het zaad
En uit dat zaad een kindje kwam
En toen de man ging naar zijn graf
Groeide uit zijn graf een boom
En wat een fijne boom was hij.
Om onze eigen cultuurgeschiedenis een beetje te begrijpen wil het nog wel eens helpen om gewoon eens
naar Duitsland te gaan; daar is nog een hoop bewaard gebleven. Zo is er een link tussen de meiboom, het
optuigen van de kerstboom, en de etymologie van het woord versieren (flirten). Ook in de 20e eeuw werd er
nog gedanst om de meiboom; en er schijnt nog een traditie te zijn op Schiermonnikoog en in Deventer.
De duivelse kalender
Omdat de machtsverhoudingen in de wereld de laatste 300 jaar zijn verschoven, staat de periode eind april
begin mei steeds minder voor vruchtbaarheid en positieve energie. Het is maar net hoe je in het leven staat
natuurlijk. Je kunt linten in de bomen hangen, bij mensen op visite gaan, maar als we in de wereld van geopolitiek gaan kijken, dan zijn 19 en 20 april behoorlijk lugubere dagen geworden.
Eind april is een occulte offerperiode en die valt eigenlijk gelijk met oude vruchtbaarheidsrituelen. Een oude
occulte kalender is op een gegeven moment in onze geschiedenis gekaapt door een kleine groep en is
behoorlijk bepalend geworden voor ons wereldbeeld. Het heeft iets pervers: mochten we er een probleem
mee hebben, dan worden we uitgenodigd om deschuld te leggen bij voorchristelijke tradities. Daarmee doen
we natuurlijk precies wat machthebbers willen.
19 en 20 april zijn de dagen waarop offers worden gebracht aan de vuurgod Baal. Een andere naam voor
Baal is Nimrod, en dat is een bekend personage uit het oude testament en de toren van Babel.
We kennen ongetwijfeld het bijbelse verhaal over de mensen die een stad bouwen met een toren die tot in
de hemel reikt. De meeste interpretaties van dit verhaal gaan over de menselijke overmoed (zieIpsissimus).
De betekenis van Babel ligt in oud HebreeuwsBalal(in verwarring brengen), maar óók in oud AssyrischBabili(poort van God).
De misleiding is compleet: mensen die denken dat ze het juiste doen en de poort van God betreden, worden
in de war gebracht en komen zo in dienst van zijn grote uitdager, ene Nimrod (afkomstig van
HebreeuwsMarad: rebelleren).
De verhalen in de bijbel over Baal gaan over het concentreren van macht via misleiding. Gebeurtenissen die
de laatste 300 jaar heel belangrijk bleken voor een nieuw type van controle hebben vaak een connectie met
19 en 20 april.
19 april 1775
Het begin van de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog bij Lexington. Het idee is dat met deze oorlog de
grond geplaveid werd voor de Amerikaanse machtsbasis, en dat het begin werd gelegd van een reeks
oorlogen waarmee een kleine occulte club alle macht naar zich toe trok.De Franse revolutie, Napoleontische
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oorlogen, Britse koloniale oorlogen, Amerikaanse burgeroorlog, Russische revolutie, de eerste en tweede
wereldoorlog. Het is een vervolgreeks van dezelfde club.Economen en filosofen hebben er soms een goede
kijk op. Uiteindelijk gaat het steeds om een banksysteem en de mogelijkheid om mensen tegen elkaar op te
zetten.Het gaat hier niet over Amerikanen, maar over de (tijdelijke) machtsbasis van een reeks families uit
verschillende landen. Nederland was trouwens het eerste land dat de nieuwe Amerikaanse republiek
erkende: op 19 april 1782. In de negentiende eeuw was 19 april 1861 het begin van bloedvergieten in de
Amerikaanse burgeroorlog.
19 april 1933
De dollar wordt losgekoppeld van de goudstandaard.
19 april 1936
De grootste militaire parade sinds de eerste wereldoorlog in Berlijn.
19 april 1943
De joodse opstand in het getto van Warschau wordt neergeslagen. De tweede wereldoorlog wordt helaas
erg slecht begrepen, maar we weten dat Israel sinds de tweede wereldoorlog het centrum is van het MiddenOosten. Het idee was: er was een speciale plek uitgedacht voor Joden; maar de Joden mochten zich daar
zelf niet tegen verzetten. Warschau 1943 was de laatste georganiseerde vorm van joods verzet, de grootste
joodse opstand uit de oorlog, en het werd die dag op gruwelijke wijze de kop ingedrukt. Daarna kon pas de
hele narrative beginnen van Israel als thuishaven om de vele miljoenen doden in kampen; uiteraard met een
hoop mediapropaganda. Over de misleiding is goededocumentaire, maar je moet er klaar voor zijn.
20 april 1967
De maanlanding van Surveyor 3 en de eerste foto's vanaf de maan. De Apollo-missie van 1969, waar hele
generatiesgezamenlijk aan het beeldscherm zaten gekluisterd, werd voorafgegaan door een even
belangrijke missie. Op 20 april '67 kwamen namelijk de eerste foto's binnen van de Surveyor 3. De
misleiding bij de maanmissies zat hem natuurlijk volledig in beelden. De bekende donkere achtergrond;
dezelfde als bij de foto's uit 1969 die heel wat vragen oproepen. De sterren ontbreken. Vanaf de maan zie je
geen sterren? Dat is de eerste vraag van een lange reeks vragen. De maanlanding: een betere metafoor
voor de toren van Babel is er volgens mij niet.
19 april 1993
Waco, Texas. De secte van David Koresh, werd in een grootschalige militaire actie ontmanteld door de ATF,
een Amerikaanse overheidsorganisatie. De Branch Davidians vormden een commune van zonderlinge maar
vreedzame 7e dag adventisten die geen enkel vertrouwen hadden in welke overheid dan ook.
ATF gebruikte tanks en chemische wapens, en opende zelf het vuur op een gebouw met ouders en
kinderen. Het werd een grote vlammenzee, waarbij 80 mensen omkwamen. Bewijsmateriaal werd vernietigd,
de overlevenden werden vastgezet voor poging tot moord, maar uiteindelijk is iedereen vrijgesproken. Zie
ook de documentaireWaco: The big lie. Drama in 1993 vond plaats op Mount Carmel in Texas: in het Oude
Testament was Karmel de plek waar de profeten van Baal werden uitgedaagd door Elia.
19 april 1995
Oklahoma bombing. Pascontrole, bodyscans, chips, de hele terreur-narrative, we denken vaak aan 11
september maar die dag is niet te begrijpen zonder deOklahoma bombings.De eerste vergaande
controlemaatregelen werden in 1995 ingevoerd naar aanleiding vanOklahoma. De wetten lagen al klaar,
maar het was wachten op het ritueel. Heel jonge kinderen. Numerologisch is 19 april identiek aan 11
september: beide 110 nachten vanaf de laatste nacht van het jaar.Oklahoma stinkt ook naar 11 september
omdat het de eerste aanslag was met directed energy - wapens (zieJudy Wood./September Clues)
Oklahoma werd verbonden aan de boze blanke Amerikaan, zoals 911 werd verbonden aan de boze moslim.
Alle controle kwam in een stroomversnelling met de Patriot Act in September 2001; waar de EU ook weer
een hoop van kopieert.
20 april 1999
Columbine high school. De metaaldetectors op scholen, de angst, de grote gewapende politieman die tegen
je kinderen zegt dat ze niet bang hoeven te zijn: het is allemaal mogelijk gemaakt door de schoolshootings.
Scholen zijn erg belangrijk voor de wereldorde. Niet dat je er nog wat leert, dat is overal wel zo'n beetje over,
maar verplichte stof, in verplichte uren. Wie zich erin verdiept: de eerste grootschalig geplande
schoolshooting was Columbine High, en ik vermoed ook de eerste grote aanslag met mind-control. We
hoorden iets over twee treurige jongens met lange regenjassen, uit familie met uitstekende connecties. Zij
kwamen in de media op de voorgrond, maar we hoorden weinig over de derde schutter die al het werk deed
en vrijuit ging. Er was voorkennis, op hoog niveau. Bloedoffers. Er is een hele reeks van schoolshootings die
doorgaat op hetzelfde patroon als Columbine, treurige schizofrene jongens met uitstekende connecties, een
groot aantal slachtoffers in korte tijd, en steeds zijn er serieuze aanwijzingen voor een professionele tweede
schutter die buiten beeld blijft.
19 april 2005
Ratzinger wordt benoemd als paus. De eerste paus die openlijk meegaat met de agenda van de wereldorde
en geopolitiek.
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19 april 2010
Een leeg luchtruim voor de grootste naoorlogse militaire oefening van de NAVO. Wat er precies gebeurde is
veel mensen ontgaan, maar op 19 april 2010 werd het hele vliegverkeer van Europa lamgelegd voor een
militaire oefening die toen net een week bezig was. Militaire oefeningen, dat betekent per definitie weinig tot
geen informatie. Maar als heel Europa aan de grond moet blijven, ga er dan maar gerust vanuit dat het
belangrijk is. Voor het publiek was er het verhaal over de IJslandse vulkaan, maar piloten zeiden al snel dat
de reactie erg overtrokken was en weinig te maken kon hebben met vulkaanas. Nou dat had het dus ook
niet. We kunnen ons verbazen over de moderne techniek waarmee ze een vulkaan kunnen laten roken,
maar verbaas je eens over de moderne techniek waarmee miljarden mensen op een dwaalspoor kunnen
worden gezet.
De genoemde periode duurt 13 dagen, vanaf 19 april, maar er zijn ook andere data in deze periode (25, 26
en 30), en een paar terugkerende priemgetallen in andere maanden.
We weten allemaal dat een aantal grote spelers elkaar jaarlijks ontmoeten, laten we zeggen in het kielzog
van de Rothschilds.
Het is sinds de 18e eeuw dat de gewone man via groteideologieënin hun controleveld komt. Met de duivelse
deceptie van dialectiek: voor ons lijkt het alsofideologieënelkaar bestrijden, maar ze worden door dezelfde
club gefinancierd.
Aan de ene kant zit het echt meesterlijk in elkaar, maar aan de andere kant wordt ook duidelijk: de mensen
in de top vertonen geen gezond gedrag.
Het zijn psychopaten, ze hebben iets met het idee dat ze oneindig macht hebben over anderen. We
herkennen eigenlijk het gedrag van een verslaafde, van een ziek persoon.
Dat zet uiteraard de deur open voor krachten buiten mensen om; waar in het verleden een en ander over is
opgemerkt. De geschiedenis van de machtspiramide en eeuwenoude zwarte magie is uitstekend onderzocht
door Christopher Everard; een aantal van zijn films staan online.
Het gegeven dat de laatste 20 jaar steeds vaker dezelfde symboliek wordt gebruikt, lijkt erop te wijzen dat ze
zijn uitgespeeld. Het lijkt wel een soort wanhoop. Maar het beste machtsmiddel is nog altijd misleiding.
Alleen via misleiding kunnen gezonde mensen ertoe worden gebracht om mee te werken aan duivelse
agenda's, uiteraard in een keurige verpakking. Spreek eens met een politicus en vraag voor wie hij werkt.
Maar ok.. stel, we prikken daar doorheen, dan is er ook nog angst.Het idee dat ons wereldbeeld grotendeels
gebaseerd is op drijfzand, dat geeft natuurlijk een soort primaire angst. Willen we het eigenlijk wel allemaal
weten?
Want wat dan? Als je niet oppast lijkt het alsof er nog maar weinig overblijft van jezelf.
De ellende zit hem in ieder georganiseerd wereldbeeld, en iedere vorm van georganiseerde zingeving, in het
blind volgen van aannames. Maar we hebben toch echt een identiteit daarbuiten. De taak is om de kracht in
onszelf te vinden, terug te vinden
Ik schreef over het eeuwenoude vruchtbaarheidsfeest, de schunnige dans en de positieve energie. Dat
waren mensen met elkaar, lang voordat Europa in de ban kwam van grote meeslependeideologieën.
Natuurlijk bestaat dat nog.
Foto en video zijn van de laatstefilmvan Stanley Kubrick, de man die ook die andere foto's op deze pagina
heeft gemaakt. De scène is trouwens opgenomen in het buitenhuis van Nathan Rothschild in Londen.
Bron:hoogmoed.blogspot.nl
http://www.earth-matters.nl/126/7474/geografisch/duivelse-kalender-en-de-maand-april.html

Russisch parlement wil Gorbatsjov vervolgen voor het einde van de Sovjet-Unie
The Moscow Times|10 april 2014
Een groep Russische parlementariërs wil de nu 83-jarige Gorbatsjov vervolgen voor het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie.
Michail Gorbatsjov kreeg de Nobelprijs voor de Vrede omdat hij Rusland bevrijdde van het communistische
juk. Nu wil een groep Russische parlementariërs de oud-president vervolgen voor het uiteenvallen van de
Sovjet-Unie. Sinds het einde van de communistische dictatuur zijn talloze voormalige Sovjet-republieken
zelfstandig geworden. President Poetin streeft ernaar deze zelfstandige staten weer in te lijven bij Rusland.
De Krim is reeds geannexeerd.
Volgens de parlementsleden was de afsplitsing van Oekraïne illegaal omdat 77 procent van de kiezers in
1991 in een referendum voor het behoud van de grenzen van de Sovjet-Unie hebben gestemd. De
volksvertegenwoordigers hebben aan het Russische openbaar ministerie gevraagd om te onderzoeken op
een strafzaak tegen de nu 83-jarige Gorbatsjov mogelijk is.
(Michail Gorbatsjov in 2008 in het Europees Parlement. Foto vanPietro Naj-
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Wetenschappers: chemtrails weren zonlicht..
8 april 2014DoorGuidoJ.
Foto‟s als deze, zetten het fenomeen van de chemtrails heftiger op de kaart dan
ooit!
Harvard-wetenschappers geven toe: Chemtrails houden zonlicht tegen.
2013 ©Janine Griffiths - 2014 © vertaling Jan Smith voor WantToKnow.nl/.be
Amerikaans wetenschappers hebben kortgeleden toegegeven dat ze chemtrails
gebruiken om het weer te beïnvloeden en zonlicht tegen te houden. Een van de
onderzoekers en initiatiefnemer, David Keith van de Harvard University, deelde
mee dat ze zonlicht-reflecterende deeltjes in de atmosfeer hebben gesproeid
met als doel de aarde kunstmatig te laten afkoelen. Ze maakten
daarbij gebruik van een ballon die op een hoogte van 25
kilometer boven Fort Sumner in New Mexico werd gebracht. De
idee is dat de deeltjes het zonlicht terug de ruimte in kaatsen,
waardoor de temperatuurstijging op Aarde zal afnemen.
Keith is eigenaar van een geo-engineering research centrum dat
wordt gefinancierd door Microsoftbaas Bill Gates. Het
onderzoekscentrum faciliteerde een ruimtevaartbedrijf om
onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het op grote
schaal toepassen van zogenoemde „solar geoengineering‟technologieën. Keith en zijn zakelijk partner James
Anderson, hebben nu plannen omtienduizenden kilogrammen
sulfaat in de atmosfeer te dumpen in de vorm van een aerosol. (Een aerosol is een colloïdaal mengsel van
stofdeeltjes – in dit geval sulfaat in een gas (afbeelding)).
Dat is hetzelfde concept als dat van de welbekende chemtrails – een soortgelijk„solar geoengineering‟project, waarbij vliegtuigen barium, aluminium, polymeervezels en biologische stoffen in de lucht
sproeien. Chemtrails zijn makkelijk te onderscheiden van condensstrepen ofwelcontrails– i.e. de
uitlaatgassen van vliegtuigen die vrij snel weer verdwijnen, terwijl chemtrails niet alleen zichtbaar blijven,
maar zich bovendien verspreiden en uiteindelijk brede wolkenbanden vormen.
Ontkenning en nog eens ontkenning…
De Britse regering, maar ook andere regeringen hebben, samen met wetenschappelijke
onderzoeksinstituten, altijd het bestaan ontkent van chemtrails en de idee van geo-engineering en
weerbeïnvloeding afgedaan als wilde samenzweringstheorieën die elke grond missen. Nu blijkt dus dat dit
niet het geval is en dit jongste geo-engineeringsproject van Keith en Anderson zal binnen een jaar worden
uitgevoerd. Het gaat om het lozen van duizenden kilo‟s sulfaatdeeltjes in de atmosfeer met als doel invloed
op de chemische processen in de ozonlaag te meten en manieren te onderzoeken om de sulfaatdeeltjes de
juiste afmeting te geven, die moet liggen tussen 0,2 en 200 micrometer.
Keith vertelde echter aanThe Guardiandat men niet van plan is het klimaat of het weer te veranderen –
ondanks het feit dat de doelstelling niets aan twijfel overlaat:“we proberen het zonlicht tegen te houden.”Hij
zegt letterlijk:“Het doel is niet het klimaat te veranderen, maar de processen te doorgronden die op
microniveau plaatsvinden. Het directe risico is erg klein.”Hij voegt eraan toe dat geo-engineering van het
zonlicht een goedkope methode zou kunnen zijn om de opwarming van de aarde af te remmen…
Desastreus ingrijpen..!?
Hun plannen hebben kritiek geoogst van andere wetenschappers en
klimaatgroepen die beweren dat het gevaar aanwezig is van onvoorspelbare
desastreuze gevolgen voor de aardse weersystemen en voedselvoorraden.
Hoewel Keith toegaf dat de complexiteit van het project nog niet helemaal
begrepen wordt, beweert hij dat het experiment een mogelijkheid biedt voor
het verbeteren van modellen die te maken hebben met de manier waarop de
ozonlaag veranderd kan worden door het op grote schaal sproeien van
aerosolen.
Maar milieubewegingen zijn het hiermee oneens. Pat Mooney, CEO van de
Canadese technologie-waakhond „ETC Group‟zegt dat de plannen naar alle
waarschijnlijkheid zullen leiden tot meer schade aan de ozonlaag en
regenneerslagsystemen kan verstoren, hetgeen zeer nadelige gevolgen kan hebben voor de
wereldvoedselproductie.“Het draagt niet bij aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen in de
atmosfeer en gaat de verzuring van de oceanen ook niet tegen. Geo-engineering van het zonlicht verhoogt
naar alle waarschijnlijkheid ook het risico op internationale klimaatgerelateerde conflicten – gegeven het feit
dat de pogingen het weer te „modelleren‟ al tot grotere risico‟s heeft geleid op het zuidelijk halfrond.”
Vorige maand onthulde een wetenschappelijke studie dat geo-engineeringsprojecten zoals deze de
hoeveelheid regenneerslag in Noord-Amerika en Noord-Europa met 15% kunnen verlagen en met meer dan
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20% in het midden van Zuid-Amerika. Dit leidt in sommige gebieden op aarde onherroepelijk tot droogte,
voedseltekorten en hongersnood. De gevaren van zwaveldioxide werden al eerder beschreven door
hetEnvironmental and Protection Agency (EPA)dat stelt dat zwaveldioxide (SO2) emissies
gezondheidsschade veroorzaakt en vroegtijdig overlijden.
Op hun websitepleit het agentschap ervoor de Verenigde Naties meer bevoegdheden te geven voor betere
regulering van geo-engineering/chemtrailprojecten en landen die dergelijke programma‟s financieren tot de
orde te roepen. Een onderzoek uit 2008 door wetenschappers van deRutgers Universiteit(State University of
New Jersey) onthult dat geo-engineering in potentie enorme schade kan toebrengen aan miljarden mensen.
De onderzoekers schrijven dat aerosolen die boven tropische en/of de poolgebieden zeer waarschijnlijk
leiden tot verstoring van het moessonseizoen in Afrika en Azië, waardoor de water- en voedselvoorraden
van een paar miljard aardbewoners worden bedreigd.
Ondanks de beweringen van wetenschappers Keith en Anderson, beweert het Rutgers-rapport in feite dat
geo-engineeringsprojecten de ozonlaag zullen afbreken en hydrologische cycli zullen verzwakken met als
resultaat drogere rivieren en lagere grondwaterstanden. Hoewel de wetenschappers, die het onderzoek
uitvoerden onder leiding van Prof. Alan Robock van de faculteit voor milieuwetenschappen van Rutgers, van
mening zijn dat de opwarming van de aarde het gevolg is van menselijk handelen, waarschuwen zij met
klem dat geo-engineering de zaak alleen maar verergeren zal.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/wetenschappers-chemtrails-weren-zonlicht/

Diplomaat wint hoge prijs voor plan voor succesvolle uittreding uit EU
„Gebrek aan democratie, ontbrekende steun van bevolking en groeiende kloof tussen noordelijke
geverlanden en zuidelijke nemerlanden breken EU op‟
Een dikke streep door de huidige EU zetten zou ook in
economisch opzicht de beste optie zijn.
Een jonge diplomaat heeft een prijs van € 100.000 gewonnen
voor een plan om Groot Brittannië op succesvolle wijze uit de
EU te laten treden. De op de Filippijnen werkzame diplomaat
stelt dat zijn land na uittreding meer handel kan drijven met de
opkomende economieën, en zo de eigen economie een flinke
boost kan geven. Met andere woorden: het verlaten van de EU
hoeft helemaal geen dramatische gevolgen voor de economie te
hebben, zoals in Brussel, Londen en Den Haag steevast wordt
beweerd.
Iain Mansfield werd door hetInstitute of Economic Affairsbeloond met € 100.000, omdat hij volgens de jury in
zijn artikel „Openheid in plaats van Isolatie‟ de algemeen aangenomen economische teruggang na uittreding
van de EU heeft weten te weerleggen, en zelfs aantoonde dat Groot Brittannië niet alleen concurrerend kan
blijven, maar het verlies geheel kan compenseren door de handel met de opkomende landen kan op te
voeren.
Vrijhandelsverdragen in plaats van Unie
Beste oplossing voor de Britten is volgens Mansfield uit de EU treden, en vervolgens net als Zwitserland en
Turkije een vrijhandelsverdrag met het Europese blok afsluiten. Vervolgens moet het Verenigd Koninkrijk
met andere niet-EU of ex-EU landen een groep oprichten, die nauwe economische banden onderhoudt met
de eurozone. Verder kunnen er gunstigere handelsverdragen met de VS, China en de opkomende
economieën uit met name Azië en Zuid Amerika worden gesloten.
„Gebrek aan democratie in EU, kloof tussen noord en zuid‟
„Het gebrek aan democratische legitimiteit en achterblijvende steun onder de bevolking wordt door de
groeiende kloof tussen de noordelijke geverlanden(waaronder Nederland)en de zuidelijke nemerlanden
versterkt, terwijl de hulpkredieten van de eersten en de werklozenaantallen van de anderen verder stijgen,‟
schetst Mansfield het kernprobleem van de feitelijke mislukte Europese Unie.
De conclusie van de diplomaat is verrassend, aangezien regeringsofficials het officiële standpunt van de
regering niet openlijk mogen tegenspreken. De Britse regering van premier Cameron wil nog steeds lid van
de EU blijven, en geeft als reden dat anders de economie een zware klap zou krijgen. Pas in 2017 mag de
Britse bevolking zich in een referendum uitspreken over het lidmaatschap van de EU. Peilingen wijzen uit,
dat de NEE-stemmers op dit moment ruimschoots zouden winnen.
Xander - (1)Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Straling…? Écht wel..!
10 april 2014DoorGuidoJ.
Marloes van Mensvoort heeft een gedegen post-HBO-registeropleiding en werkt als
trainer „met hart en ziel‟. Als mens is ze gevoelig en zeer bewust en betrokken.
Vanuit een brede basis is ze in staat om zowel op micro- als op macro-niveau te
werken, dat wil zeggen dat ze mensen met persoonlijke levens- en
loopbaanvraagstukken helpt. Maar ook organisaties met vragen op het gebied van
personeel en organisatie. Daarvoor ontwerpt ze coaching- en trainingstrajecten op
maat.
Haar werkstijl kenmerkt zich door een zeer persoonlijke benadering, het creëren van een uitermate veilige
sfeer waarin alles ter tafel kan komen en het combineren van verdieping van inzicht met de concrete praktijk.
Door haar heldere invoelingsvermogen luistert en observeert ze zorgvuldig en kan aandachtig luisteren en
observeren. Communiceert ze helder en gestructureerd. Marloes:“Ik vind het inspirerend om mensen een
stap vooruit te helpen in hun ontwikkeling. En liever nog twee!”
Marloes is ook strijder voor meer begrip over de enorme bedreiging die EMS (Elektro-Magnetische-Straling)
vormt op ons dagelijks functioneren.. Marloes: “In tegenstelling tot wat de media en helaas ook de overheid
ons laten geloven, zijn er talloze wetenschappelijke bewijzen die duidelijk aantonen dat electrosmog
behoorlijk wat schadelijke effecten heeft op ons lichaam en op onze geest. Electrosmog noemen wij hier de
schadelijke straling afkomstig van (binnenshuis) Wifi, Dect, Gsm, en slimme meters, (buitenshuis)
zendmasten voor Gsm, Umts en LTE. Er dient:
- enerzijds een groter bewustzijn onder de bevolking creëren door de feiten te laten zien,
- anderzijds samen met jullie, de mensen die op dit moment nog mensonvriendelijke beslissingen nemen, op
hun verantwoordelijkheid gaan wijzen.
Het slechte nieuws is dat er nog niets is, noch iemand die uw gezondheid tegen deze straling beschermt.
Het goede nieuws is dat we met wat bewustzijn (en een beetje geluk) bij u en uw buren kunt u vooralsnog
uw stralingsbelasting vaak tot wel 70% reduceren. Echter, voor het resterende deel (UMTS-masten buiten
en apparatuur bij onwetende buren) hebben we een groot draagvlak nodig om een verandering in
noodzakelijk beleid tot stand te laten komen. Ook het RIVM zegt; “Er zal NOOIT 100% wetenschappelijke
consensus komen op dit beladen thema”.
Bescherming is dus naast je eigen verantwoordelijkheid een politieke keuze. Wij zeggen net als een
toenemende groep wetenschappers: “Er zijn ruim voldoende aanwijzingen voor de keerzijde van deze
technologie.. So better safe than sorry!”
Marloes vraagt je in haar artikel hieronder de petitie te tekenen, als bewuste burger! DOEN zeggen wij! Kijk
hier:petitie-electrosmog.nl
Straling…? Écht wel..!
2014 © Marloes van Mensvoort
Vergelijking van het absorptieniveau van EMS (electro
magnetische straling) in schedels van jongeren en volwassenen.
Ook de invloed van straling op volwassenen is voor velen een
diepe ellende; vaak zonder dat men bewust wéét dat het
veroorzaakt wordt door de Elektro-magnetische-straling.
Veel mensen hebben de laatste tijd last van vage, vaak
onverklaarbare, klachten. De officiële instanties vragen ons dit te
leren accepteren. Persoonlijk vind dat niet zo slim. Liever zou ik
je willen uitnodigen kijken waar het door komt om dan vervolgens hier iets van te leren als individu,
maatschappij en mogelijk iets te veranderen. Een van de oorzaken van onze vage klachten is „Straling‟.Wat
doet straling met je welzijn?
Dat er allerlei, voorlopig nog heftig bediscussieerde effecten van straling op ons lichaam zijn is één. Echter
er zijn daarnaast een hoop niet te onderschatten effecten op het welzijn, het „wel-bevinden‟… Dat zijn de
„belevings effecten‟. Hoewel deze voor iedereen anders zijn zijn er toch wel een paar „hoofdpunten‟ te
onderscheiden. Te noemen:
Afname concentratievermogen
Vermindering rust / voldaan gevoel
Een „waas in het hoofd‟
Lusteloos / menging tussen moeheid en onrust
Meer moeite met empathie / toename onverschilligheid
Naar binnen terugtrekken of juist een korter lontje door minder „ruimtegevoel‟ in jezelf
De natuurlijke weg
Op een stralingsarme plek -een plek met weinig tot geen onnatuurlijk gepulseerde frequenties, zoals Wifi,
Dect, Gsm- kun je je als mens „automatisch‟ verbinden met je benen, lijf en de ruimte om je heen. Hier is je
buik van nature ontspannen omdat je je veilig/gedragen (en gevoed) weet door de frequenties van de aarde.
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Op zo‟n plek kun je je lichaam ontspannen en in een diepe rust komen in verbinding met de volheid van je
intuïtie. Hierin zijn de frequenties van de aarde, zoals de Schumann-resonantie, voelbaar. Kijk naar deze
korte documentaire: Deze aardefrequenties heb je nodig voor een natuurlijk herstel van stress in je cellen
zodat je zelfhelend vermogen, na belasting van je zintuigen, aangezet wordt om je lichaamsfuncties weer in
balans te kunnen laten komen. Je lichaam ervaart dit lijntje met de aarde frequenties en de kosmische
frequenties als „haar basis‟ en „houvast‟.
Houvast…
Er zijn weinig dingen belangrijker voor een mens dan „houvast‟. Houvast
kan in allerlei zaken worden gelegd. Zo kun je je „houvast‟ leggen in je
relatie, je carrière, bepaalde denkbeelden, zoals religie of in ideële
overtuigingen. Maar een fundamentele houvast is volgens mij dié, welke
in je basisstilte wordt gelegd.. waardoor je zuiver en relativerend kunt
blijven naar anderen en onderwerpen. Dit is de houvast/basis van het in
het NU, in je lichaam met alles wat er is in stilte aanwezig kunnen zijn met
jezelf (zowel fysiek als emotioneel).
Dit „houvast‟ is zo fundamenteel, omdat als hier een gebrek aan is, je
jezelf gegarandeerd gaat verliezen in verslaving (een opvulling/houvast) aan iets buiten jezelf wat uit
verhouding zal gaan, buiten proportioneel zal worden omdat het een oneigenlijke vorm biedt aan een
fundamentele menselijke behoefte. Opties voor een oneigenlijke houvast kunnen gelegd worden in drank,
drugs, het obsesief vastklampen aan een relatie/cariere, perfectie, uiterlijkheden of overtuiguingen
(godsdienst) aan het een of het ander… of bijvoorbeeld aan je smartphone…!
Pas als je houvast hebt kun je open staan en stromend door het leven gaan. Gezondheid van jou als levend
systeem is voor een belangrijke mate afhankelijk van de balans tussen het stromen van jou door je
verbindingen met de frequenties van de aarde en de ingeving vanuit de kosmos. Nu is het zo dat wanneer je
ergens staat of zit onder invloed van onnatuurlijks straling, neemt dit vermogen om je met je eigen kern te
verbinden af!! Wanneer je als het ware je „navelstreng‟ met moeder aarde en daarmee ook de Kosmos
verliest door „ruis‟ op die lijntjes, zoek je naar een andere „navelstreng‟ als substitutie. Wil je uit jezelf gaan
stromen (het spirituele pad), dien je hiervoor een verbinding met je eigen stroom te voelen en zuinig te zijn
op dit contact. Deze stroom ontstaat automatisch als er een verbinding is net de (frequenties vanuit de)
aarde en de (frequenties van) de kosmos.
De invloed van onnatuurlijke frequenties..
Onnatuurlijke frequenties als die van Dect, Wifi, Gsm, Umts, geven „ruis‟ op de natuurlijke frequenties. Het
verbinden met je natuurlijke frequenties (je basis in jezelf) wordt door de invloed van onnatuurlijke straling
lastiger … Een beetje als een enorme bak herrie uitstorten terwijl er op de achtergrond een zacht Mozart
muziekje speelt. De Mozart Muziek was je zelfhelende achtergrond. Maar om die „tonen‟ nog te
vinden/voelen moet je je nu heel hard gaan concentreren. En of je dat meer moeite doen om te verbinden nu
bewust of onbewust doet, het kost energie.
Ik ervaar dat dat op sommige plekken zelfs niet eens meer te doen is. Dit is dan ook een plek waar mensen
zich lusteloos gaan voelen. Ze weten niet waarin maar er wordt op een plek (met veel onnatuurlijke
frequenties) geen houvast ervaren, geen contact met de aarde die je draagt en overbodige spanning en
zorgen afvoert, en geen vonkje uit de kosmos die je een goevoel van sense.. zingeving geeft en je subtiel
voortdrijft.. Je hebt het gevoel alles uit jezelf te moeten halen, maar dat komt niet. Het stroomt niet. En maakt
ziek. En vanuit het perspectief van de Shiatsuleer is alles wat niet stroomt een aanleiding om tot klachten te
komen. Men dacht lange tijd dat we dit met wat steentjes, piramides, kegeltjes, stickers of vitaal water op
konden lossen, maar de onnatuurlijke frequenties zijn te sterk en de „hulpmiddelen‟ te zwak. We moeten
concluderen dat we deze ontwikkeling niet met andere technologie op kunnen lappen door pleisters te
plakken, maar dat we terug moeten naar de basis van waaruit dit alles ontstond.
In het begin kun je nog proberen de „helende tonen‟ wat te versterken zodat het luider wordt te midden van
de herrie, maar op een gegeven moment moet je je onnatuurlijke correcties zo hard zetten dat de eigen
helende effecten verdwijnen.. De beperkte mensbeelden dat een mens enkel een fysiek en emotioneel en
geen etherisch wezen is, ligt hier ten grondslag aan.
Waardoor je je beter gaat voelen
Wat je te doen staat is het aantal onnatuurlijke frequenties om je heen te verlagen.. Dit is, hoeveel
weerstand het in eerste instantie ook op kan roepen, de enige manier om je lichaam weer de „sence of
belonging‟ te geven waarin het gedijt en haar zelfherstellende taak kan uitvoeren. Net als dat je je huis
opruimt van rotzooi als het de ruimte verstoord.. dien je ook de ether op te schonen, zodat ook deze „ruimte‟
beschikbaar is voor de natuurlijke frequenties, want deze zijn letterlijk van levensbelang.
Wil je advies mbt straling of je laten testen op overbelasting. Wees welkom voor een gesprek of een
therapeutische shiatsu behandeling bij Marloes van Mensvoort Heb je nog geen klachten , maar wil je je wel
graag nuttig maken voor het maatschappelijke debat; teken en deel dan dezewww.petitie-electrosmog.nl of
vind hier ook tips om je stralingsbelasting te verminderen.
http://www.wanttoknow.nl/inspiratie/meelezen/straling-echt-wel/
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En nu écht groen rijden.. OP LUCHT!!!
30 december 2008DoorGuidoJ.
Stel je voor… Autorijden met een snelheid van ca. 90 km per uur en een actieradius van 300 km, en dat
„gewoon‟ op pure lucht als „brandstof‟… Stel je voor: geen „groene‟ biofuels meer nodig, laat staan de heftige
discussie erover.. En zeker geen auto die rijdt op de brandstof uit het tijdperk dat we nu kunnen gaan
aanduiden met het „petro-tijdperk‟…„Weet je nog dat we reden op auto‟s die gewoon hun giftige
uitlaatgassen in de lucht spoten?‟…
Gewoon rijden op pure lucht dus .. Op een systeem dat zo simpel is dat je je afvraagt hoe snel dit systeem
wel niet ingevoerd zou kunnen worden… Een motor die draait op perslucht.. Het is bijna ongelooflijk, maar
hij bestaat en wordt al geproduceerd.. De nieuwste ontwikkelingis hierin nudat de generator die lucht
comprest ook in de auto aanwezig is of kan zijn… Hij haalt dus tijdens het rijden, lucht uit de lucht… Stopt
die in de compressor en rijdt daar vervolgens op..
O N G E L O O F L I J K. (en dan druk ik me nog zachtjes uit..) Kijk het filmpje hierbijen jij bent weer bij.. We
zijn dus in staat een auto te maken die zichzelf laat rijden, zonder te tanken en zonder op benzine oid te
rijden..!! Beseffen we wel wat hier is gedaan…???!!!
Het enige dat jij nu hoeft te doen, is dit verhaal doorvertellen, doormailen etc, en natuurlijk zsm zo‟n autootje
kopen.. Of verkooppunt of zelfs NL-agent worden van een van de fabrieken die deze luchtmotor in zijn auto‟s
gaat inbouwen.. Het aglomoraat TATA is zelfs een van de partijen die deze auto gaat exploiteren..!!
Ongelooflijk: Autorijden met een snelheid van ca. 90 km per uur en een actieradius van 300 km, en dat
„gewoon‟ op pure lucht als „brandstof‟…
Natuurlijk is de actieradius én de topsnelheid nog niet te vergelijken met een conventionele auto, maar het is
een geweldig stadsautootje, want je mag toch niet harder in de stad, auto‟s zijn heel inefficient met benzine
of diesel in de stad en steeds meer steden beginnen met een anti-autobeleid in de stad.. Dus mevrouw
Kramer, laten we nou eens beginnen met een beleid dat de aankoop van stadsautootjes met deze motor
stimuleert (zoals taxi‟s, schoolbusjes en politiesurveillance!) Maar ook voor bedrijven is deze ontwikkeling
rete-interessant, zoals voor bezorgers/koeriers zoals TNT & Valid Express!!) Alleen al de publiciteitswaarde
is al onbetaalbaar…!!
De ongelooflijke economie die achter dit verhaal zit, zal weer het hart zijn van veranderingen.. Kortom:
bespaar een giga-bedrag aan poen door met zo‟n dingske rond te rijden en zorg aan de andere kant voor de
Aarde.. Cool dus..!!
Kijk hier ook op de Wikipediavoor het hele verhaal met veel doorlinks.. Gaaaf..!!
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/en-nu-echt-groen-rijden-op-lucht/

Verhofstadt: "Er moeten Europese belastingen komen"
Fernand Van Damme− 12/04/14, 08u15 −Bron: De Tijd
© photo news.
"Geen nieuwe belastingen. Niemand betaalt een euro meer. Alleen
zullen burgers het bedrag dat naar Europa gaat rechtstreeks aan
Europa betalen." Guy Verhofstadt, voorzitter van de Europese
liberalen, pleit in De Tijd voor Europese belastingen.
"Vandaag wordt Europa op ondoorzichtige wijze gefinancierd door
de lidstaten. Een deel van het belastinggeld van de burgers wordt doorgesluisd naar Europa. Maar dat geeft
problemen." In een dubbelinterview met de Nederlandse filosoof Hans Achterhuis neemt Verhofstadt het
huidige financieringssysteem van de Europese Unie op de korrel.
De problemen die het kluwen van financieringsmiddelen nu stelt, zijn voor de oud-premier evident: "Ten
eerste voelen de burgers zich helemaal niet betrokken. Ten tweede krijg je taferelen zoals op een
tapijtenmarkt in Istanbul: politici die staan te roepen tegen elkaar. 'Wij hebben zoveel in de pot gestopt, dus
wij willen dit en dat terugkrijgen.' Daar moeten we vanaf."
Voorts geeft het 'joenk' te kennen dat de eurocrisis nog niet bezworen is. "De recessie is misschien gedaan,
maar we blijven in een periode van stagnatie zitten. Banken verstrekken nog steeds geen krediet aan elkaar
en aan de bedrijven. Ze vertrouwen het zaakje niet. Volgens sommige studies is 1.000 miljard euro nodig om
de Europese banken weer op de rails te krijgen"
http://www.demorgen.be/dm/nl/997/Consument/article/detail/1851311/2014/04/12/Verhofstadt-Er-moetenEuropese-belastingen-komen.dhtml
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Turkse auteur baart opzien: Islam en immigratie verwoesten Europa
„Samenleving wordt stap voor stap overgenomen‟ – „Mooie toekomst
omgeruild voor de wrede islam en geweld door migranten‟
Iedere week worden er gemiddeld 7 Duitsers door voornamelijk
islamitische migranten vermoord, en 3000 mishandeld. In totaal zijn al 3
miljoen Duitsers het slachtoffer van migrantengeweld geworden. Nog altijd
weigeren de Duitse politiek en media er serieuze aandacht aan te besteden (2).
Zware kritiek op het Westerse politiek correcte denken, de islam en de massa-immigratiepolitiek van de EU –
niet van een Europese, maar van een Turkse auteur. Akif Pirincci zorgde in Duitsland voor woedende
reacties bij „links‟, omdat hij in zijn nieuwe bestseller „Deutschland von Sinnen‟ („Duitsland van het pad af‟, of
„Gestoord Duitsland‟) de vloer aanveegt met het politiek correcte denken, dat in zijn ogen samen met de
immigratie en de islam de complete Duitse –en daarmee Europese- samenleving verwoest.
Duitsland presteert al jarenlang steeds minder, en dat komt volgens Pirincci door het steeds groter wordende
aantal Turkse immigranten. Als een blanke Europeaan dit had gezegd of geschreven, was hij zonder twijfel
onmiddellijk aangeklaagd voor racisme en discriminatie.
„Hoe perverser, hoe politiek-correcter‟
Duitse politieagenten? Dat zijn slappelingetjes. Journalisten? Die denken alleen aan perverse seks, en hoe
ze het leven nog makkelijker kunnen maken. Hoe perverser iemand denkt, hoe politiek correcter hij in het
Westen is. Alle taboes moeten verdwijnen, wat er in Pirincci‟s ogen toe zal leiden dat uiteindelijk ook zaken
als incest „normaal‟ gevonden zullen worden. Het Westerse streven naar het gelijkschakelen van de seksen
noemt de Turk „geestesziek‟. Politici zijn niets anders dan „marionetten‟, die zich naar eigen believen en
zonder gewetensbezwaren in iedere richting laten draaien, zolang die maar hun eigen portemonnee en
carrière dient.
Thuisland verwoest door islam en immigratie
En de islam? Die hoort bij Europa zoals de Hamburgse Reeperbahn (prostitutiezone) bij Mekka, vindt
Pirincci. Maar de Duitsers zullen pas door krijgen dat ze hun thuisland verwoesten door steeds meer
immigranten toe te laten, als ze zelf deze „ijzeren staaf‟ tegen hun koppen zullen krijgen.
Vorig jaar baarde de Turkse schrijver al opzien toen hij schreef dat autochtonen langzamerhand min of meer
ongestraft mogen worden vermoord door allochtonen. Oorzaak: het „geniepige linksgroene denken‟ dat als
een „dictatuur‟ over de samenleving is gaan regeren, waardoor bijna niemand het meer waagt iets politiek
incorrects te zeggen. De Duitsers –en met andere Europeanen is het al niet anders- hebben hun leven en de
totale verantwoordelijkheid daarvoor aan de staat toevertrouwd. „O, is de buurjongen door buitenlanders in
elkaar geslagen? Jammer voor hem, maar daar moet de overheid maar voor zorgen. Wat heb ik daarmee te
maken? Straks denkt men nog dat ik discrimineer.‟
Bevolking accepteert geweld, samenleving wordt „overgenomen‟
Het gevolg: Turken mogen en kunnen steeds vaker ongestraft Duitsers vermoorden. Dat wordt een
„normaliteit‟ die de autochtone bevolking nog gaat accepteren ook. Volgens Pirincci zullen straks alleen nog
de allerergste gevallen de media halen. Nu al is het zo dat de bevolking het buitensporige geweld door
buitenlanders gewoon begint te vinden, alsof dit er nu eenmaal bij hoort.
„Men zal erin berusten dat men stap voor stap wordt „overgenomen‟. Het zal vooral raadzaam zijn om geen
zonen meer te hebben. Zoals gezegd zullen de dochters (van autochtonen) het tenminste overleven,‟
schreef de Turk vorig jaar in zijn artikel, dat hij in zijn bestseller heeft verwerkt.
„Alles van links en groen zijn smerige leugens‟
Daarin moeten met name „links‟ en „groen‟ denkende mensen het ontgelden. „Jullie hebben hier genoeg
onheil aangericht. Alles wat jullie ons hebben wijsgemaakt, waren smerige leugens.‟
Natuurlijk reageerden linkse „goedmensen‟ woedend en ontzet, vooral omdat het niet een Duitser is die hen
de waarheid durft te zeggen, maar een Turk. „Smerige linkse fantasten‟ hebben het ooit zo mooie Duitsland
kapot gemaakt, stelt hij, en de toekomst van het Duitse volk verziekt. In de plaats daarvan krijgen ze nu „de
wrede islam en de krachten van de Koran, en een pak slaag van migranten.‟
De 54 jarige Pirincci emigreerde in 1969 met zijn ouders naar Duitsland, dat hij toen nog bewonderde, maar
inmiddels niet meer. De Turk leerde in zeer korte tijd Duits, paste zich aan, integreerde als de beste en
werkte keihard. Al in 1980, toen hij 21 was, publiceerde hij zijn eerste boek, dat in 17 talen werd vertaald en
waar er miljoenen van werden verkocht.
„Europa systematisch kapot gemaakt‟
Inmiddels is zijn nieuwe boek eveneens een bestseller. Pirincci houdt de Duitsers, en vooral de „linksen‟ en
de door links beheerste media, een spiegel voor. Met harde feiten laat hij hen zien hoe zij systematisch stap
voor stap Duitsland en Europa hebben vernietigd. Dat de hele politiek correcte elite nu over hem heen valt,
was te verwachten. Want het mocht eens zo zijn, dat uitgerekend door toedoen van een Turk nóg meer
autochtonen wakker worden, en inzien dat het linkse en links-liberale multiculti- en pro-islambeleid hun
samenleving en toekomst inderdaad op de rand van de afgrond heeft gebracht.
Xander - (1)KOPP, (2)Zölibat
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Bisschop Gijsen dreigde misbruikte jongen met de hel!!!
12-4-14 – bron: ANP © anp.
Twee slachtoffers maakte oud-bisschop Jo Gijsen, zo blijkt uit uitspraken van de Klachtencommissie
seksueel misbruik in de RK Kerk. Maar volgens belangenorganisaties Klokk en Mea Culpa lopen er meer
zaken tegen de inmiddels overleden geestelijke. Het misbruik speelde zich af in de tijd dat Gijsen priester
was in Zuid-Limburg. Op 11 februari verklaarde de klachtencommissie twee klachten tegen Gijsen gegrond.
Uit een van de adviezen blijkt dat eind jaren ‟50 een toen 9-jarig jongetje van zijn vader geregeld brieven
moest brengen naar een kapelaan in Valkenburg. Die kapelaan was Jo Gijsen. Bij een van die
gelegenheden nodigde Gijsen het jongetje uit om chocolademelk te drinken. Daarbij trok hij het jongetje op
zijn schoot en ging ertoe over met de penis van het hevig geschrokken kereltje te spelen. De jongen moest
hierover van Gijsen zwijgen op straffe van de hel. Dit misbruik gebeurde vaker, en de commissie verklaarde
de klacht hierover gegrond.Dit slachtoffer zegt dat de oud-bisschop hem ook heeft gedwongen tot orale seks
en hem diverse malen heeft verkracht of dat heeft geprobeerd. Maar daarvoor heeft de klachtencommissie
geen ondersteunend bewijs kunnen vinden. „Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door
klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn‟, aldus de klachtencommissie.
Smaad
Toen de man in 2009 een klacht indiende, deed Gijsen bij de politie aangifte wegens smaad. Hij zei de man
niet te kennen. Volgens de commissie klopte die bewering niet, want hij kwam regelmatig bij de familie van
het slachtoffer over de vloer. Uit de stukken van de klachtencommissie blijkt verder dat een tweede
slachtoffer als kind in 1961 in een kamer van een jongensinternaat door Gijsen werd misbruikt. Dat gebeurde
volgens de commissie doordat Gijsen, toen priester op seminarie Rolduc, de penis van het jongetje streelde
en hem „voorlichtte‟ over liefde en zaadlozingen. De Klachtencommissie acht ook deze klacht gegrond. Het
gaat om internaat Bleijerheide in Kerkrade. Lees ook
Bisdom wist al maanden van misbruik Gijsen
Bisdom geeft misbruik door bisschop Gijsen toe

Snowden: Massa-surveillance grootste bedreiging mensenrechten
Trouw, Nienke Schipper − 08/04/14
Snowden: massa-surveillance is de belangrijkste bedreiging voor mensenrechten wereldwijd.© Trouw.
De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden is vanmiddag via een videoverbinding gehoord door de
Raad van Europa in Straatsburg. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt was een van de organisatoren.
De ondervragers, onder wie Omtzigt, wilden vooral weten wat Snowdens onthullingen betekenen voor
gewone internetgebruikers, wat ze moeten doen om hun privacy te beschermen en wat de taken op dit
gebied zijn voor Europa.
Snowden noemde tijdens zijn verklaring 'massa-surveillance misschien wel de belangrijkste bedreiging voor
mensenrechten wereldwijd'. "Het is een misdaad om alle beschikbare data te verzamelen en te analyseren.
Zeker als het niet gaat om het onderzoeken van één specifiek doel. De NSA brengt ongevraagd de volledige
communicatie van groepen mensen of individuen in kaart." Volgens Snowden maakt de NSA gebruik van
datamining en analyse zoals ook gebruikelijk is voor commerciële bedrijven.
Complexe analyse
"Je moet goed beseffen dat alle data die door het poortje van de NSA komt wordt geanalyseerd. Cookies,
emailadressen, telefoonnummers, huisadressen, geolocatie, werkgever, seksuele voorkeur. De NSA maakt
van deze zogenoemde 'selectors' een 'vingerprint' waarmee op individueel niveau alles wordt vastgelegd.
Niet alleen van mensenrechtenorganisaties, civiele bedrijven, overheden, politici, maar ook van onschuldige
EU-burgers." Snowden zei verder dat via webcams beelden worden vastgelegd zonder dat de bezitters van
die webcams zich daarvan bewust zijn. "Ongeveer 10 procent van al die beelden zijn zeer intieme plaatjes,"
aldus Snowden.
Volgens de klokkenluider is er behalve de politieke oplossing ook een technische oplossing mogelijk. "Het
probleem van massa-surveillance kan ook worden opgelost met een 256 bits encryptiesleutel. Door alle
dataverkeer te versleutelen met zo'n sleutel wordt het onmogelijk om de gegevens ongevraagd te lezen en
de analyseren. Het is volgens de natuurwetten niet mogelijk om zo'n sleutel te kraken," zei Snowden.
Het is voor het eerst dat het vooral ging over de analyse die de NSA uitvoert op de data die wordt verzameld
en wat dat betekend voor de gewone burger. Snowden waarschuwde verder niet alleen de VS zich schuldig
maakt aan massa-surveillance, ook andere landen doen dit. "De VS heeft alleen wel de beste uitrusting en
de meeste middelen. Maar ook andere partijen doen dit dagelijks," aldus Snowen. "We zullen goede
afspraken en regels moeten maken. De technische oplossing kan ons helpen als vangnet voor als de regels
toch worden geschonden".
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Vicepremier De Krim: Bevrijding van Zuidoost Oekraïne is begonnen
Spanningen tussen NAVO/VS/EU en Rusland lopen verder op–UPDATE 21.40 uur:Oekraïne biedt proRussische regio‟s verregaande autonomie aan
Vandaag werd er in Donetsk opnieuw een massale proRussische demonstratie gehouden.
Op de dag dat pro-Russische separatisten in de ene na de
andere stad in Oost Oekraïne de overwinning claimen , en
Rusland waarschuwde dat iedere onderdrukking van deze
demonstranten „onacceptabel‟ is, gooide Rustan Temirgaliev,
vicevoorzitter van de ministersraad van de Krim, nog meer olie
op het vuur door op zijn Facebook pagina te verklaren dat „de
bevrijding van Zuidoost Oekraïne is begonnen‟.
„Ik hoop dat heel spoedig de regio‟s Luhansk, Kharkiv, Donetsk, Dnipropetrovsk, Zaporizhya, Kherson,
Mykolaiv en Odessa een 20 miljoen sterke Oekraïense federatie zullen vormen, die zich bij de Uniestaat van
Wit-Rusland en Rusland zullen aansluiten!‟ aldus de vicepremier.
„Russische agressie‟
Waarnemend president van Oekraïne, Oleksandr Turchynov, riep eerder vandaag de veiligheidsraad bijeen
vanwege de bestorming van regeringsgebouwen door de demonstranten, wat door minister van
Binnenlandse Zaken Arsen Avakov „een daad van Russische agressie‟ werd genoemd. Tevens zei hij dat
het Oekraïense leger zal reageren op de ontstane situatie.
„Westen hanteert dubbele standaard‟
De VS en Europa dreigden eerder met zwaardere en „kostbare‟ sancties tegen Rusland, maar het Kremlin
lijkt zich daar niets van aan te trekken. (1) Minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov verwijt het
Westen er een dubbele standaard op na te houden. De pro-Russische demonstraties worden nu
veroordeeld, maar de gewelddadige demonstraties waar de „Euromaidan‟ staatsgreep in Kiev mee begon,
werden door het Westen juist gesteund en „democratisch‟ genoemd. (2)
De NAVO beweert dat Rusland nog steeds 40.000 soldaten bij de grens met Oekraïne heeft klaarstaan. Het
Kremlin zegt echter dat de NAVO oude satellietfoto‟s heeft gepubliceerd. Ook verklaarde minister Lavrov dat
Rusland er geen belang bij heeft dat Oekraïne uiteenvalt in kleinere delen (3).
Kiev biedt pro-Russische regio‟s verregaande autonomie aan
UPDATE 21.40 uur:In een poging het land bij elkaar te houden heeft de Oekraïense regering van premier
Yatsenyuk de pro-Russische regio‟s in het oosten van het land verregaande autonomie aangeboden, en
mogelijk ook de invoering van referendums. Wel moeten deze regio‟s de nieuwe regering in Kiev erkennen.
Vanaf het begin van de staatsgreep hebben de Israëlische inlichtingenspecialisten van DEBKAfile gezegd
dat het door het Westen gesteunde nieuwe regime in Kiev geen enkele kans maakt om te overleven, laat
staan dat ze ook maar iets zouden kunnen beginnen tegen het Russische leger. De miljarden die de NAVO,
de EU en de VS de nieuwe regering hebben beloofd zullen daar niets aan kunnen veranderen. (4)
Xander - (1)Zero Hedge, (2)Russia Today, (3)Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4)DEBKA

EU-parlement wil bankrekening voor iedereen
Iedereen in de Europese Unie heeft recht op een bankrekening, ongeacht
zijn of haar financiële Foto: ANP
Dinsdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze
plannen. Het moet voor elke Europees burger mogelijk worden om een
basisrekening te openen en die gratis of tegen redelijke kosten te gebruiken.
Volgens cijfers van de Europese Commissie hebben circa 58 miljoen
Europese consumenten (boven de vijftien jaar) geen lopende rekening.
Banken weigeren bijvoorbeeld een rekening te openen als de persoon geen
vaste woonplaats heeft.
Overstappen
Daarnaast moet het makkelijker worden om over te stappen naar een andere bank als deze betere
voorwaarden biedt. Consumenten moeten in de toekomst ook makkelijker de regels voor een rekening met
elkaar kunnen vergelijken.
“Een bankrekening is essentieel voor burgers om volledig te kunnen deelnemen aan het economische en
sociale leven in een moderne samenleving”, aldus Europees commissaris Michel Barnier (Interne Markt).
De EU-lidstaten moeten nog formeel instemmen met het voorstel. Daarna hebben ze twee jaar de tijd de
plannen om te zetten in nationale regels.
Door: ANP
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Windmolens IJsselmeer horizonvervuiling, maar vooral milieuvervuiling
Posted on Apr 13, 2014
Op vrijdag 11 april organiseerde Stichting Don Quichot een actie om te
voorkomen dat er meer dan 100 windmolens in het Friese gedeelte van het
IJsselmeerkomen te staan. Tussen 15.00 en 16.00 werd de afsluitdijk afgezet.
Wat velen zich echter misschien nog totaal niet realiseren, is dat het hele idee
van de windmolens vooral bedoeld is om de gedachte te pushen dat we een
milieuvriendelijk land zijn. Het geeft de marketing van de energielobby een
extra boost om zogenaamde groenstroom te kunnen verkopen, maar in feite is
het pure volksverlakkerij die extra makkelijk verkocht wordt door de„global
warming‟-hoaxvan All Gore. De windmolens op zichzelf zijn namelijk al ernstig milieuvervuilend. Niet als ze
er eenmaal staan, maar de productie van de magneten in de windmolens is rampzalig voor het milieu. Deze
neodymium magneten worden in China gemaakt.In de stad Baotou in Noord China aan de grens met
Mongolië, voltrekt zich een gigantische humanitaire ramp. Met dank aan de windmolens die in Nederland,
Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Schotland het groene plaatje moeten inkleuren.
Deze neodymium magneten worden hoofdzakelijk in China gefabriceerd omdat daar, in de omgeving van de
plaats Baotou, tegen de grens van Mongolië aan, de kostbare zeldzame grondstoffen worden gevonden die
nodig zijn om de neodymium magneten te maken.Deze regio herbergt meer dan 90 procent van alle
wereldreserves van zeldzame metalen, in het bijzonder neodymium, het element dat nodig is om de
magneten te maken die in de meest opvallende groene energie producenten van dit moment, windmolens,
worden gebruikt.Neodymium is een zogeheten “zeldzame aardmetaal”. Anders dan de naam doet
vermoeden, is het helemaal niet zeldzaam, maar is het vooral moeilijk te winnen. Het zit niet, zoals koper,
met een “ader” geconcentreerd in de grond, maar is vermengd met andere stoffen.In Baotou moet het
neodymium worden gescheiden van uranium en thorium. De stoffen worden na winning en verwerking van
neodymium samen met andere giftige chemicaliën gedumpt in nauwelijks beschermde bassins en meren.
Grondwater wordt besmet met radio-actieve straling, de lucht bevat hoge concentraties giftige stoffen en
planten, dieren en mensen worden dodelijk ziek.
De poel van verderf
Bij het naderen van de stad Baotou verraadt het aanzicht dat
zich hier een humanitaire ramp voltrekt van ongekende omvang.
Allereerst vallen de honderden hoge schoorstenen en koeltorens
op van de honderden metaalfabrieken die de stad rijk is.Van de
onafzienbare tarwe- en maïsvlaktes die er tot voor tien jaar
waren is niets meer terug te vinden.In plaats daarvan is er een
meer dan 120 km² grote poel van borrelend giftig afval ontstaan
die bedekt is met zwarte stof. Deze poel vol gif, omgeven door
een tientallen meters hoge dijk, is één van de verschrikkelijke
gevolgen voor het milieu, die de vraag oproept over de
geloofwaardigheid van deze zogenaamde groene technologie:
de windmolen.
Het plaatsen van windmolens in in Nederland, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en
Schotland draagt bij aan het ontstaan van een enorm kunstmatig meer van de meest giftige stoffen die er op
deze aarde zijn.Dit is de dodelijke en sinistere kant van de windmolenfabrikanten waar u liever niet op
gewezen moet worden anders dan door een milieuorganisatie
die donateurs wil werven.
Verborgen en ver uit het zicht achter in rook gehulde fabrieken in
Baotou en bewaakt door pelotons van bewakers, ligt een 8
kilometer breed en 15 kilometer lang meer, omgeven door een
tientallen meters hoge dijk. De landbouwgrond bestaat niet
meer, duizenden inwoners van Baotou zijn ziek en het meer
vormt een groot gevaar voor de drinkwatervoorziening van
miljoenen mensen in de rest van China omdat het giftig water uit het meer zich langzaam vermengd met
water uit één van de belangrijkste waterwegen van China.
Deze enorme letterlijk sissende ketel van chemische producten is de dumpplaats voor 7 miljoen ton per jaar
van de ontgonnen zeldzame aarde die de elementen van neodymium bevat nadat het overgoten is geweest
met zuur en chemicaliën en verwerkt is in roodgloeiende ovens. Het gifmeer is al meer dan 30 meter diep en
elk jaar stijgt het niveau met 1 meter.
Elke dag stromen honderdduizenden liters radioactief water vermengd met aarde door roestige pijpleidingen
vanaf de fabrieken naar dit meer. Het stralingsniveau van het meer ligt 10 tot 40 keer hoger dan de normen
die wij in het westen hanteren.Deze stinkende en misselijk makende smurrie is het resultaat van een
industrieel proces dat ervoor moet zorgen dat in Nederland en omringende landen de windmolens draaien.

Nieuwsbrief 198 – 15 april 2014 – pag. 53

Westerse bezoekers werden na tien minuten al ziek
Westerse bezoekers, die de bewakers wisten te omleiden kregen, toen ze over de rand van de dijk keken
die het complex omringt, de schrik van hun leven: de apocalyptische aanblik van deze grote geheime giftige
en borrelende dump, die bij elke windturbine die gebouwd wordt, groter wordt en méér mensen ziek maakt.
De borrelende troep doet direct een aanval op de zintuigen van de bezoekers. Al na enkele seconden loopt
het water uit de ogen en vullen de longen zich met een bijtende lucht. De magen keren zich om en de
hoofden bonken. En dit allemaal slechts na een verblijf van amper tien minuten aan de rand van deze
borrelende poel van gif.
De bewoners van Baotou ademen dag in dag uit hetzelfde gif
in.Vee kunnen de inwoners al jaren niet meer houden. Al het vee
is de afgelopen jaren gestorven. Boeren verdwijnen naar andere
delen van China.
Kinderen die op de ogenschijnlijk ingedroogde oevers spelen
zakken door de korst en verdrinken. Op die manier zijn al
tientallen kinderen verdwenen.
Het is duidelijk dat de inwoners van Baotou lijden onder de
aanwezigheid van dit giftige meer. Tanden vallen uit, het haar
wordt op ongewoon jonge leeftijd wit, ernstige huid- en
luchtwegaandoeningen zijn aan de orde van de dag. Kinderen worden geboren met zachte botten en het
aantal kankergevallen is sinds het ontstaan van deze industrie omhoog geschoten.De instanties houden de
resultaten van stralings- en toxiciteitstesten angstvallig geheim en politici in de omringende dorpen hebben
geweigerd om publiekelijk te erkennen dat de gezondheidsrisico‟s het gevolg zijn van het giftige meer.
Onzinnige energievorm
Het toepassen van windenergie als milieuvriendelijke of groene energie blijkt toch niet zo goed te zijn voor
het milieu. Als de Wetenschap het bestaan van de oplossingen vanNicola Teslaniet zou ontkennen, zouden
we niet zo met de schijn van milieuvriendelijkheid in de maling genomen hoeven te worden. Nicola Tesla
ontdekte al ruim een eeuw geleden dat energie gewoon uit de ether gewonnen kan worden als gevolg van
het feit dat de aarde een grote draaiende dynamo is binnen het elektromagnetisch stralingsveld van de zon.
Daarnaast wist hij elektriciteit via een laag die zich onder de ionosfeer van onze atmosfeer bevindt over de
hele wereld te transporteren.Tesla maakte met zijn Wardenclyffe toren gebruik van een ruimte die zich
tussen het aardoppervlak en de onderzijde van de ionosfeer bevindt. Deze ruimte bestaat uit een
frequentiegebied van 6-8 Hertz en heeft een hoogte van ongeveer 60 kilometer. Tesla ontdekte dat je door
dit gebied elektriciteit kunt transporteren en aftappen op elke gewenste plek waar ook zo‟n Wardenclyffe
toren gebouwd wordt.
Dit zou een ondermijning zijn van de infrastructuur waarop het
inmiddels wereldwijd zich uitrollende verdienmodel van de
spanningskabels gebaseerd was. In combinatie met de andere
vinding van Tesla, waarbij hij lampen op kilometers afstand van
zijn laboratorium liet oplichten, zou zo de hele wereld kunnen
worden voorzien van gratis draadloze stroomvoorziening. U kunt
zich voorstellen dat de rijke industrieel J.P. Morgan hier niet blij
mee was. Moet u zich een auto voorstellen gebaseerd op deze
inductiestroomvoorziening. Wat zou er gebeuren met alle grote
oliemaatschappijen?
Tesla werd tegengewerkt. De officiële lezing van de reden
waarom de Wardeclyff toren gemolesteerd werd, is dat de
Duitse onderzeeërs het als baken zouden kunnen gebruiken. De werkelijke reden is waarschijnlijk dat Tesla
het hele verdienmodel van de energie-industrie om zeep zou helpen. Dat de Tesla ontdekkingen nu nog
steeds niet mogen worden uitgewerkt en ingevoerd en bij het grote publiek weg gehouden worden, is
gebaseerd op hetzelfde principe. Alle verdienmodellen gebaseerd op toeleveringsnetwerken gaan dan
immers op de schop.
Windmolens en andere vormen van groene energiezijn marketingleugensom het volk zoet te houden met de
schijn van milieuvriendelijkheid.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4vZRKVJQKUk
Bron:fibronot.nl; bron linkvermelging:demorgen.be,NRC
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Eerste van 4 bloedmanen een feit: profetisch, of toeval?
e

De bloedmaan zoals deze afgelopen nacht te zien was. De 2
e
volgt op 8 oktober 2014 (Sukkot), de 3 op 4 april 2015
(Pesach), en de laatste op 28 september 2015 (Sukkot).
In 2008 schreven we er voor het eerst over, en in de jaren
daarna regelmatig in diverse artikelen over de eindtijd.
Afgelopen nacht was het dan zover: de eerste van vier
bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen (nu is
het Pesach) was een feit. Historisch volgden deze „bloedmanen‟
op Joodse feestdagen na belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse volk, en sinds 1948 hun eigen staat
e
Israël. Omdat de twee bloedmanen in 2015 de laatsten zijn in de hele 21 eeuw*, denken sommige
christenen dat ze mogelijk de allerlaatste fase van de eindtijd en de spoedige terugkeer van Jezus Christus
aankondigen.
* Op Joodse feestdagen. De volgende tetrade vindt plaats in 2032.
De Amerikaanse voorganger Mark Biltz was zo‟n 6 jaar geleden de eerste die op grond van gegevens van
de NASA het samenvallen van bloedrode maansverduisteringen op Joodse feestdagen ontdekte en
wereldkundig maakte. Vooral de laatste maanden wordt er op christelijke sites en forums weer druk over
geschreven.
De afgelopen 500 jaar viel het fenomeen slechts vier keer eerder samen met Joodse feestdagen: in 14921493, 1949-1950 en 1967-1968. In 1492 werden de Joden uit Spanje verdreven en werd Amerika ontdekt,
wat later een veilige vluchthaven voor hen werd. In 1949-1950 verschenen ze kort na de wederoprichting
van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. In 1967-1968 volgden ze op de bevrijding van
Jeruzalem op de Arabische bezetting.
De zon in duisternis en de maan in bloed
Biltz en andere christelijke predikers wijzen erop dat zons- en maansverduisteringen volgens Bijbelse
profetieën de aanstaande terugkeer van de Messias aankondigen:
De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren
komt. (Joël 2:31; Handelingen 2:20)
Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven
en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. (Matt.2:29)
En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart
als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. (Openbaring 6:12)
Trendbreuk
Alhoewel het verband tussen tetrades op Joodse feestdagen en belangrijke gebeurtenissen rond het Joodse
volk onomstreden is, trad het fenomeen de afgelopen vier keer ná dergelijke dramatische omstandigheden
op. Bij de afgelopen nacht begonnen tetrade kan dat niet worden gezegd; Israël is (nog) niet opnieuw in een
grote oorlog terecht gekomen, en tevens is er nog altijd geen vredesverdrag met de Palestijnen en
Arabische wereld gesloten.
e
Het is natuurlijk mogelijk dat er tussen of na de bloedmanen van deze laatste tetrade (in de 21 eeuw)
alsnog een grote (profetische) gebeurtenis rond Israël zal plaatsvinden. Gezien de grote onrust in het
Midden Oosten, de nog altijd dreigende oorlog met Iran, en het (weliswaar opnieuw vastgelopen lijkende)
vredesproces, is dat niet moeilijk voorstelbaar.
Letterlijk of figuurlijk?
Door onze Westerse manier van denken is het gegeven dat de „zon‟, de „maan‟ en de „sterren‟ in de Bijbel
vaak figuratief worden gebruikt, zeker als het profetieën betreft, doorgaans onderbelicht. Denk echter eens
aan het visioen dat Jozef kreeg over de zon, de maan en de elf sterren (Genesis 37:9-10). Zijn vader Jacob
(Israël) begreep onmiddellijk dat hij het niet over de letterlijke hemellichamen had, maar over hemzelf, zijn
moeder, zijn broers en Jozef.
Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat ook het volgende teken symbolisch is:
En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar
voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; (Openbaring 12:1)
Dezelfde symbolische taal, en omdat de Bijbel maar één spirituele Auteur heeft, dezelfde betekenis: deze
vrouw is Israël. Dat blijkt ook uit het tweede vers, waarin staat dat zij „zwanger was en schreeuwde in haar
weeën en in haar pijn om te baren‟. In vers 5 baarde zij een zoon, „dat alle heidenen zal hoeden met een
ijzeren staf‟. „En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon.‟
Het kind is overduidelijk de Messias, Jezus Christus. Na Zijn wegvoering (hemelvaart) vlucht de vrouw
(Israël) naar de woestijn (figuratief voor de Joodse verstrooiing over de wereld).
De na de vernietiging van de Tempel (70 n.C.) achtergebleven Joden offerden tot het jaar 688 op het
Tempelplein, waarna ook de laatste groep werd verdreven door de bouw van het islamitische
Rotskoepelgebouw. Volgens Openbaring 6:12 zou deze verdrijving uit hun land en heilige stad 1260 dagen
(dag-jaren) duren. En inderdaad, precies 1260 jaar later, in 1948, werd de Joodse staat Israël opgericht.
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De figuratieve zon, maan en sterren
Heel Openbaring staat vol met figuratieve en symbolische taal. Niemand denkt dat er een letterlijk monster
met 7 koppen en 10 horens uit de zee zal opkomen. Bovendien verklaart Openbaring zichzelf als figuratief:
Het geheimenis der zeven sterren, die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren:
de zeven sterren zijn de engelen der zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten.
(Opb.1:20)
Daarom is het niet onlogisch dat de „verduistering‟ van de „zon‟ en het veranderen in „bloed‟ van de „maan‟
eveneens figuratief moeten worden uitgelegd. De „zon‟ is in de Bijbel het symbool van God en ook de
Messias (zie o.a. Opb. 1:16, 10:1); de vrouw met de twaalf sterren staat voor de twaalf stammen van Israël,
en de maan geeft van zichzelf geen licht, maar reflecteert het licht van de zon. Kortom: de maan is de
Gemeente van Gods gelovigen.
De christelijke kerk was bedoeld om tot de laatste fase van de eindtijd het getuigenis van God op aarde te
zijn, maar zal uiteindelijk „in bloed‟ veranderen en worden verslagen. Gezien de aan de gang zijnde uitroeiing
van het christendom in het Midden Oosten door de islam, en het verdwijnen van het oorspronkelijke
evangelie uit de meeste Westerse kerken (de verduistering van de zon, de verdwijning van God uit de
kerken) een profetie, die letterlijk voor onze ogen in vervulling gaat.
Wanneer het einde?
Niettemin kan het niet worden uitgesloten, dat deze profetische gebeurtenissen worden aangekondigd (hetzij
vooraf, hetzij tijdens, hetzij achteraf) door letterlijke hemelverschijnselen zoals zons- en
maansverduisteringen. Zo ging bijvoorbeeld het sterven van Jezus gepaard met een letterlijke
zonsverduistering (Lucas 23:45), een letterlijk zichtbaar symbool van de verlating van de Messias door Zijn
Vader.
De „1260‟ dagen in Openbaring zijn een herhaling van de „1260‟ dagen zoals die aan de Oud
Testamentische Joodse profeet Daniël werden geopenbaard. Daniël kreeg van een engel de toekomst van
„uw volk‟ (de Joden) te zien (9:24, 10:14, 11:14, 12:1). Het bijzondere is dat er na de periode van 1260
dagen in de woestijn (de verstrooiing) twee periodes van resp. 30 (1260+30) en 45 jaar worden genoemd:
„Welzalig hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt‟. Omgerekend in dag-jaren eindigt deze periode in
2023.
Natuurlijk is het ook nu opnieuw afwachten of dit inderdaad betekent, dat de Messias over ongeveer 9 jaar
zal terugkeren.
Xander - (1) World Net Daily

De actualiteit en de profetieën
De Krim-crisis, De Mahdi-bom, Gebied C, Het Tempelplein, Geruchten van oorlogen, PA problemen,
Concurrentie om het Kalifaat ...
Israëlische soldaten staan bovenop tanks in de Golan Heights in de buurt de grens van Israël met Syrië.
De Bijbel, de Tenach, is het geschiedenisboek van Israël. Vanaf het begin van Israël, het heden en tot in een
verre toekomst gaat de Bijbel voor een groot deel over Israël. Vooral nu we leven in de “Tijd van het Herstel
van Israël” heeft veel nieuws een profetische dimensie. Vanuit de actualiteit geven we nu aandacht aan:
De Krim-crisis
De Mahdi-bom
Gebied C
Het Tempelplein
Geruchten van oorlogen
PA problemen
Concurrentie om het Kalifaat
De Krim-crisis
Vladimir Poetin heeft het binnen een kleine week voor elkaar: De Krim hoort weer bij Rusland. Het argument
dat Poetin gebruikte was dat hij Russen en Joden in de Oekraïne wilde beschermen. Ook een rol speelde
dat de EU steeds meer naar het Oosten opdringt. In een gebied waarvan Rusland vindt dat het niet bij West
Europa maar binnen de sfeer van Rusland hoort.
We zien hier een ouderwets stuk machtsstrijd tussen het Westen (EU) en Rusland. Wat machteloze sanctie
en grote woorden waren het enige verweer van de VS van Obama en van de EU.
Twee zaken die met Israël verband houden.
De Joden lopen inderdaad gevaar.
De meer dan 300.000 Joden in de Oekraïne proberen zo snel mogelijk op aliya, naar Israël te gaan. Want
openlijk krijgen zij weer de schuld van de problemen. Het ouderwets felle en diep gewortelde antisemitisme
steekt luid en duidelijk de kop op. Graffiti met “Dood aan de Joden” jaagt de Joodse mensen schrik aan. Het
is moeilijk voor hen een uitreisvisum te krijgen. Christenen voor Israël en de Christelijke Ambassade te
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Jeruzalem zijn, in samenwerking met het Joodse Agentschap, druk en intensief bezig de Joden op tijd naar
het Beloofde Land te brengen. Helpt u deze organisaties de joden te helpen?
“Zo waar de HERE leeft, die het nageslacht van het huis van Israël heeft doen optrekken en die het heeft
doen komen uit het Noorderland en uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had; en zij zullen op hun
eigen grond wonen”(Jeremia 23:8).
Zo krijgen de Joden uit de Oekraïne ook een kans om in de rijen van vervullingen van profetieën te komen.
Er is nog een voor Israël belangrijke bijzaak aan de Krim-crisis verbonden. John Kerry, met als “opjager”
president Obama, heeft met fanatieke ijver gewerkt om het gevaarlijke vredesakkoord Israël door de strot te
persen. Vlak voordat de Krim-crisis uitbrak waren de “grootmachten” klaar om het politiek en Bijbels
gevaarlijke Tweestatenplan door te drukken.
Toen stak Vladimir Poetin hier onbewust een spaak tussen hun wiel.
De heren werden ineens geconfronteerd met de Russische interventie in de Oekraïne en dus te druk om
zich intensief met de “Palestijnse kwestie‟ bezig te houden.
Tijdelijk een beetje rust voor Israël.
De Mahdi-bom
Iran heeft ongeveer de helft gedaan wat in de voorlopige overeenkomst van 24 november 2014 is
afgesproken. Waar Israël voor gewaarschuwd had.
Tijdens besprekingen in Wenen, die inmiddels afgebroken zijn, was er twijfel of aan de voorwaarden van
John Kerry is voldaan. Waar Israël al voor gewaarschuwd heeft. De eigenlijke baas van Iran, ayatollah
Kashani verkondigde enthousiast dat de Mahdi de Westerse leiders zal onthoofden.
Israël heeft ook voor dit messiaans fanatisme gewaarschuwd.
Generaal Soleimani van de Quds (Jeruzalem)brigade vindt dat alleen Iran in staat is het komende kalifaat
van de Mahdi te leiden. Intussen gaat het atoomprogramma rustig door. Zodra de ayatollah‟s de opdracht
geven, kan men met het assembleren van de bom beginnen. Israël heeft intussen € 2 miljard gereserveerd
op de begroting van 2014 om de oorlog tegen Iran te bekostigen.
“Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie IK breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht, en IK breng
over Elam vier winden van de vier hoeken van de hemel en verstrooi hen naaral die windstreken”Jeremia
49:35,36.
Kort een paar opmerkingen over deze profetie:
Elam = Perzië = Iran
Boogschutters waren in het oude Perzië hun meest geduchte strijders. De “zenuw van hun kracht” wordt ook
vertaald met “voornaamste steunpilaar”. Het is duidelijk dat de atoombom de „zenuw van hun kracht‟ is
waardoor zij het rijk van de Mahdi willen realiseren.
Die wordt gebroken door de HERE, de God van Israël.
Gebied C
Het gebied waar men een Palestijnse staat wil vestigen is opgesplitst in gebieden A (waar de PA de baas is),
B waar de PA administratief de baas is en Israël de veiligheid regelt) en C (waar Israël veiligheid en
administratief regelt.
In gebied C wonen ongeveer 300.000 Israëlische Joden in de zogenaamde nederzettingen en ongeveer
30.000 Arabieren, waarvan de meesten een goede boterham verdienen in en aan die nederzettingen. In
verband met de Russische ingreep in de Oekraïne en annexatie van de Krim zeggen steeds meer, ook
gezaghebbende kringen in Israël:
“Wel, de meerderheid in gebied C bestaat uit Joden. Die moeten duidelijk beschermd worden. Laten ook wij
dat gebied annexeren. De Arabieren daar Israëlisch staatsburgerschap aanbieden. We kunnen net zoals in
de Krim een volksreferendum houden. Dan is alles, zoals Rusland zegt, volgens “internationaal recht” en
gaat tegen geen enkele grondwet in”.
Een profeet zegt:“Het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen”(Obadja 1:17).
Israël heeft grondgebied hard nodig voor de Joden uit de Oekraïne, uit Frankrijk en voor de stammen Efraïm
en Manasse.
Tempelplein
In de Knesset was er weer eens een verhit debat over de Tempelberg. Moshe Feiglin en zijn medestanders
waren diep verontwaardigd dat zij niet eens mochten bidden om de meest heilige plaats voor het Joodse
geloof. Als ze maar de schijn wekken een Psalm te reciteren, worden ze met geweld verwijderd. “Overal ter
wereld mogen we een keppeltje dragen, behalve in ons eigen land op onze heiligste plaats” klaagden zij. (Ik
mocht mijn Bijbel ook niet meenemen, toen we even het tempelplein op mochten. Gelukkig deed de gids het
voor mij).
“We hebben de Tempelberg aan de Moslims overgegeven”moppert Israël‟s rechts.
Links Israël waarschuwt dat de diplomatieke relaties met de Moslim wereld niet in gevaar gebracht moeten
worden.
De Bijbel zegt:“Want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Here HERE,
daar zal het hele huis van Israël in zijn geheel, Mij in het land dienen”(Ezechiël 20:40). Oorlogen
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In Zijn eindtijdrede waarschuwt Jezus dat er een tijd komt vol “geruchten van oorlogen” (Matteüs 24:6-8).
Hij legt uit dat dit hoort bij de “weeën van de eindtijd”. We noemden al de 8 miljard € die Israël begroot heeft
voor een oorlog (waarvan de hopen dat deze nooit zal uitbreken) tegen de kerninstallaties van Iran.
Maar Iran kan voorlopig rustig doorgaan.
Vooral nu de Koude Oorlog weer aan de gang is en al de zogenaamde grootmachten daar te druk mee
bezig zijn om zich met Iran of met het beruchte “vredesproces” te bemoeien.
Verder is het aan de grenzen met Syrië (de Golan) erg onrustig.
Vanuit Libanon is Hezbollah onrustig en wil liever vandaag als morgen zijn arsenaal dodelijke raketten op
Israël loslaten. Een bermbom heeft vier Israëlische soldaten gewond en Israël heeft als vergelding Syrische
stellingen aangevallen. Men had, volgens defensiespecialisten beter de terroristen kunnen aanpakken. Een
Israëlische generaal vreest dat Israël Gaza weer zal moeten bezetten vanwege de voortdurende
raketaanvallen. Generaal Yaïr Golan waarschuwde dat de situatie in het Noorden zeer explosief is.
Als Assad valt zullen de jihadistische milities van het Vrijse Syrische leger, onmiddellijk Israël gaan
aanvallen. Samen met Hezbollah.
“Oorlogen en geruchten van oorlogen”heeft Jezus voorzegd!
PA
De Palestijnse Autoriteit (PA) zit momenteel een beetje duimen te draaien.
Het “vredesproces” is in een slop terecht gekomen.
Dat zou toch wel gebeuren, want Jeruzalem is het struikelblok van alle besprekingen.
De PA blijft eisen dat heel Oost Jeruzalem hun hoofdstad moet worden en dat de gebieden A, B en C zonder
Joden aan hen moet worden overgedragen.
Israël, zelfs links Israël, zal Jeruzalem nooit opgeven.
Nu zint de PA op mogelijkheden hoe Israël verder het leven zuur te maken.
Een intifada? De vraag is op de “Palestijnse” bevolking nog zin in heeft. De VN of het Internationale
Gerechtshof? Dat zijn krachteloze en machteloze organen. De VS is te druk met pogingen om nog iets te
maken van de vroegere glorie van Amerika en met de nieuwe Koude Oorlog.
Poetin is druk met het herstel van het oude Russische machtsgebied. Om de Palestijnen hebben ze nooit
iets gegeven.
Toch zijn die “Palestijnen” belangrijk voor de machthebbers in Washington en voor het Beest in Brussel.
Immers zij zijn de stok waarmee ze Israël willen slaan. Daar worden de terroristen van de PA door de VS en
de EU (en door ons land) voor betaald. Hij zal wel weer op de toer van de “arme, door Israël onderdrukte
Palestijnen” gaan. Dat heeft tot nu toe het beste gewerkt. Vooral veel, merendeels liberale kerken krijgt hij,
Mahmoud Abbas, aan zijn kant.
Toch zegt de profetie dat het gebied dat zij eisen, die in de Bijbel Judea en Samaria of ook wel “de bergen
van Israël” worden genoemd duidelijk dat die gebieden weer bij Israël zullen horen.
“En gij, bergen van Israël zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen, voor mijn volk Israël. Want
nabij is zijn komst”... IK zal de mensen op u talrijk maken, het hele huis van Israël”(Ezechiël 36:8-10).
Concurrentie om het kalifaat
Israël hoopt op de Messias.
Wij zien uit naar de komst van Messias Yeshua (Jezus).
De Islam wacht actief op de komst van de Mahdi. In Europa en de VS gaat de Islam in een aardig snel
tempo over van de “steelse Jihad” (het stilletjes en onopvallend overnemen van de macht) naar de
machtswisseling. De komst van de Mahdi is gelukkig het enige waar de Moslims het over eens zijn. En zijn
wel vijf of zes Moslim landen die het kalifaat van de Mahdi willen beheren.
Turkije heeft vanuit de Bijbelse profetie, sterke papieren. Dat vindt Erdogan ook. Maar hij heeft andere
papieren. Hij werkt nog steeds aan het herstel van het Ottomaanse rijk. Mogelijk zal hij in de nabije toekomst
steun bij Rusland zoeken.
Saoedi Arabië heeft een boek ter beschikking: de Koran. Met als heilige plaatsen Mekka en Medina. Ieder
moslim dient een bezoek aan die plaatsen te brengen. Saoedi Arabië voelt zich bedreigt. Vooral nu de VS
hen in de steek heeft gelaten. Het steenrijke land heeft al gedreigd om een atoombom te kopen in Pakistan
als Iran de bom krijgt.
De volgende kandidaat noemden we al onder 2. De Shiïetische Moslims in Iran en Irak werken hard aan de
komst van hun Mahdi, de 12 Iman. Die zal eerst, volgens hun eindtijdvisie, Israël en de Joden vernietigen en
dan de macht in de wereld overnemen.
Dan is er nog het kleine Qatar, dat grote pretenties heeft. U zult daar, nog voor het WK voetbal in 2020, van
horen. Als er een Islamtische antichrist komt zal hij eerst al die onderlinge strijd uitbannen.
http://janvanbarneveld.nl/actueel/israel/276-de-actualiteit-en-de-profetieen-de-krim-crisis-de-mahdi-bomgebied-c-het-tempelplein-geruchten-van-oorlogen-pa-problemen-concurrentie-om-het-kalifaat
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