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„De multiculturele samenleving in Duitsland is mislukt‟
Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: 18 juni 2014)
Net als diverse andere Europese landen heeft ook Duitsland te kampen met een toenemend aantal moslim
extremisten. Maar ook hier wil men tot dusver de volgelingen van de ‗vredelievende‘ religie niet teveel
irriteren en doen de verantwoordelijken al jaren alsof er niets aan de hand is, maar men heeft met dit falend
beleid de rode loper uitgelegd voor infiltratie, dreiging en dominantie door moslimextremisten. Uit
onderzoeken blijkt dat Duitsland steeds meer aan het islamitiseren is en dat steeds meer moslims de jihad
naar Europa brengen. Volgens informatie van de politie bevinden er zich alleen al in Duitsland rond de 5500
Salafisten die vanuit het buitenland worden aangestuurd. Radicale individuen plaatsen op internet zelfs
handleidingen hoe bommen te maken. Volgens waarnemingen van de binnenlandse veiligheidsdienst zijn
200 van de 850 moskeeën in Nordrhein-Westfalen ―opvallend salafistisch‖. De voorzitter van de afdeling
Nordrhein-Westfalen van de Duitse politievakbond (DPolG), Erich Rettinghaus, zegt dat er minstens 100
Salafisten in deze Duitse deelstaat gekwalificeerd zouden kunnen worden als bijzonder extreem.
Bij straatgevechten in Bonn tussen zo‘n 600 salafisten en 30 leden van de organisatie Pro-Nordrhein
Westfalen (NRW), raakten tientallen agenten gewond, waaronder twee ernstig door messteken van de
salafisten.
Salafisten in Duitsland slaags met de politie.
De salafisten zijn niet alleen goed georganiseerd, maar worden
ook door onbekende financiële bronnen aangestuurd. De in de
pers als 'extreem rechts' omschreven organisatie NRW droeg de
beroemde cartoon van Mohammed met de bom mee. Die
cartoon mag, vinden de autoriteiten, door deze organisatie niet
meer in het openbaar getoond worden. Zo wint ook in Duitsland
de moslimterreur het van de vrijheid van meningsuiting. Angela
Merkel wordt door de salafisten opgeroepen het tonen van de
cartoon te verbieden, als ze niet wil dat er nog meer Duits bloed
zal vloeien. Er wordt zelfs opgeroepen tot onthoofdingen. Ze hebben een actie lopen om overal in Duitsland
gratis korans uit te delen, wat veel onrust oproept. Journalisten die hier kritisch over schreven zijn bedreigd.
Steeds meer Duitsers beginnen zich tegen de oprukkende islam te verzetten. Als voorbeeld noemt men
onder meer de situatie in de Berlijnse wijk Neukölln. In deze wijk wonen ruim 300.000 inwoners waarvan
bijna de helft migranten. Onder jongeren tot 18 jaar is het aandeel moslims zelfs 80%. De wijk is vrijwel
hermetisch afgesloten van de rest van de stad. Geweld overheerst het straatbeeld en de moslims houden er
hun eigen (islamitisch) rechtssysteem op na. Politie en officiële instanties durven hier amper iets tegen te
doen.
De Süddeutsche Zeitung, weidde begin november 2010 een artikel aan de dramatische situatie in Berlijn.
Maar liefst 70% van de criminele activiteiten in Berlijn zijn afkomstig van moslimimmigranten. In het boek
Kampfzone Strasse (Strijdtoneel Straat) beschrijven de Berlijnse politieagent Karlheinz Gaertner en de
Arabier Fadi Saad, afkomstig uit één van de Arabische jeugdbendes, hoe erg de situatie in de Duitse
hoofdstad inmiddels is. Al sinds 1997 worden de enorme problemen met immigranten door de politiek
doelbewust gemanipuleerd om daarmee het complete failliet van de multiculturele samenleving te
verbergen.
De politieagent en het voormalige bendelid, die nu als 'wijkmanager' wordt ingezet, leggen in hun boek
duidelijk de link tussen de uit de hand gelopen geweldsmisdrijven en de culturele afkomst van de daders.
Zelfs in de metro en tram zijn burgers hun leven niet meer veiligen worden regelmatig in elkaar geslagen of
neergestoken door jeugdige migranten. Op verschillende plaatsen in Duitsland worden de bezwaren van
islamitische ouders tegen zwemonderwijs voor meisjes geëerbiedigd. De ARD zag af van de uitzending van
een documentaire over de vervolging van christenen in de Arabische wereld vanwege druk uit islamitische
kring. De Duitse overheid liet per ongeluk 64 dagen lang een document op internet staan wat 'alleen voor
intern dienstgebruik' bedoeld was. In het bericht stond hoe de Duitse politie van de politiek de opdracht heeft
gekregen om de criminaliteit van Arabische (moslim) migranten te verzwijgen en tegenover de media juist
bovenmate veel aandacht te besteden aan de als rechtse extremisten bestempelde rock- en motorclubs
zoals de Hells Angels.
In de Duitse hoofdstad worden volgens de Süddeutsche Zeitung, autochtone jongeren zo gediscrimineerd
door moslims, dat zelfs een leerling die 'Christian' heet maandenlang in elkaar werd geslagen omdat in zijn
naam het woord 'Christus' zit. 'Diegene die prestaties levert wordt voor flikker uitgemaakt en Duitse
medeleerlingen voor varkensvreters,' aldus de krant. 'Niet-Duitse jongeren verachten Duitsers en
beschouwen Duitsland alleen maar als 'buit-samenleving'.' Dat is exact volgens de Koran, waar een hele
soera gaat over 'de buit', het in de naam van Allah beroven van de ongelovigen en het plunderen van hun
bezittingen en landen. Naast openlijke Duitservijandigheid en antisemitisme blijken islamitische leerlingen in
Berlijn hun Duitse medeleerlingen te onderdrukken, terroriseren en als 'slaaf' te behandelen. Hierbij wordt
naast psychisch ook grof lichamelijk geweld niet geschuwd. Afpersing en bedreiging van Duitse leerlingen en
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zelfs leraren door moslimjongeren zijn aan de orde van de dag en daarom durven veel Duitse kinderen
amper meer naar school.
Anda Damian, hoogste vertegenwoordiger en bisschop van de Koptische-Orthodoxe kerk in Duitsland,
waarschuwde in een interview dat er binnen afzienbare tijd christenvervolgingen in Duitsland en Europa
zullen losbarsten als gevolg van het snel groeiende aantal moslims. 'Het gevaar bestaat dat een steeds
dominantere islam in Duitsland de christenen ernstig zal bedreigen,' aldus Damian. 'Als er geen ingrijpende
verandering in Duitsland optreedt, zou het leed van de christenen in Egypte ook het leed van de christenen
in Duitsland kunnen worden. Wij moeten iets doen voor onze kinderen, zodat ze in ons land straks niet als
tweede- of derderangsburgers of zelfs als minderwaardige mensen worden behandeld.' Het zorgwekkende is
dat de overheden in Europa hun volledige medewerking verlenen aan dit antichristelijke islamiseringproces.
Na de aanslag op het Joods Museum in Brussel waarbij de 29-jarige Franse Syriëganger Mehdi
Nemmouche, in Brussel ongestoord het Joods museum kon binnenwandelen en daar vervolgens zijn
kalasnikof kon leegschieten op niets vermoedende burgers waaronder hetIsraëlisch echtpaar Mira (53) en
Emmanuel Riva (54), waarschuwt de voorzitter van de Duitse politievakbond, Rainer Wendt voor een
toenemend aantal tot geweld bereide radicale islamieten ook in Duitsland. ―Hun aantal stijgt snel, wat niet in
de laatste plaats te zien is aan de scene van de zogenaamde salafisten, bijvoorbeeld in het Rijnland‖, zegt
Wendt tegen Handelsblatt Online. ―Bij ettelijke gelegenheden hebben deze extremisten laten zien dat geweld
een vast onderdeel uitmaakt van hun strategie om hun doelen te bereiken.‖ Volgens Wendt moet Duitsland
er rekening mee houden dat deze figuren bereid zullen zijn geweld te gebruiken. En dit terwijl de predikers
van de islamitische doodscultuur -zelfs terwijl ze bekend zijn bij de veiligheidsorganen- een uitkering,
huursubsidie en andere aangenaamheden van de welvaartsstaat krijgen.
De moordende Franse Syriëganger Mehdi Nemmouche
Steeds meer Duitsers vinden daarom dat de oprukkende islam een halt toe moet
worden geroepen en zijn het knuffelen door hun overheid van deze bevolkingsgroep
meer dan zat. Het minste of geringste commentaar op hun houding levert de reactie
op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische geestelijken verkondigen het
sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden en
Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De
geschiedenis vertelt echter een heel ander verhaal. Ook beweren ze dat islamitisch
terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en dat de rest zich prima
gedraagt in de westerse democratieën.
Net als in Groot-Brittannië komen er ook in Duitse steden steeds meer ―sharia-rechtbanken‖ waar bij
conflicten tussen moslims onderling ―vonnissen‖ volgens de regels van de islam worden uitgesproken. De
Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad vindt dat het westen niet moet toegeven aan
de eisen van moslims om hun Sharia te laten prevaleren boven de grondwet of bedrijfskantines alleen te
voorzien van halal vlees, of hun dochters te verbieden om aan zwemlessen deel te nemen.‖ En daarom stelt
hij ook: ―Moslims die niet bereid zijn de Duitse grondwet na te leven en die zich niet duidelijk van geweld en
geweldretoriek distantiëren, hebben in Duitsland niets te zoeken‖. Maar zo gaat dat in het huidige Duitsland
niet. In plaats van allerlei islamitische extremisten onmiddellijk het land uit te zetten, komen er steeds meer
binnen. Zo is ook de Libanese terreurbeweging Hezbollah goed vertegenwoordigd in de Duitse samenleving.
Volgens een studie heeft deze doodscultuur maar liefst 950 terroristen in Duitsland gestationeerd, waarvan
250 in Berlijn.
Islam verwoest rechtsstaat
Joachim Wagner jarenlang het gezicht van onder andere het bekende Duitse
Tv-programma Panorama heeft een boekje opengedaan over de schaduwzijde
van de immigratie van de islam naar Europa. Met talloze afschrikwekkende
voorbeelden laat Wagner in zijn boek'Richter Ohne Gesetz' niet alleen zien dat
de multiculturele samenleving een 'schijnidylle' is, maar ook dat de democratie
wordt verwoest door het islamitische wetsysteem, dat steeds onafhankelijker van het eigen bestaande
rechtssysteem gaat functioneren. Wagner richt zich met name op Duitsland, maar wat voor Duitsland geldt,
geldt ook voor Nederland en de meeste andere Europese landen.
Wagner toonde eerder al aan dat er al lange tijd een parallel islamitisch wetsysteem bestaat dat de
Westerse rechtsstaat stap voor stap ondermijnt. De talloze, door de politiek angstvallig doodgezwegen
Sharia rechtbanken die in verschillende Europese landen al operationeel zijn, zijn daarvan een duidelijk
voorbeeld. Wagner laat zien waar de migratie uit islamitische staten toe zal leiden, namelijk tot het
uiteindelijk onregeerbaar worden van Europa. Imams blijken in werkelijkheid in geen enkel opzicht de
'welwillende' en 'tot integratie bereid zijnde' islamitische medeburgers te zijn. Wagner schrikt er ook niet voor
terug om de hoge criminaliteit onder moslim migranten ter sprake te brengen, alsmede ook de verborgen
gehouden machtsstrijd tussen Arabische criminelen en Turkse clans.
Overigens is Wagner niet de eerste prominente Duitser die zich openlijk afzet tegen de massa immigratie en
de groeiende staatsondermijnende invloed van de islam in Duitsland en Europa. In het boek 'Das Ende der
Geduld' beschrijft de voormalige Berlijnse rechter Kirsten Heisig, over de het uit de hand lopende
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jeugdgeweld en de torenhoge criminaliteitscijfers onder met name islamitische migranten en een serie zeer
verontrustende feiten waaruit blijkt dat het beslist niet om incidenten gaat, maar om een systematische
verwoesting van het democratische rechtssysteem door de islam. Heisig vond in juni 2010 onder
mysterieuze omstandigheden de dood, iets wat nog altijd voer is voor speculaties.
Hoe de betrokken Duitse instanties, inclusief sommige kerkleiders, met de islam heulen, mag blijken uit de
opening van een moskee in 2008 in de Duitse plaats Ingelheim. Onder de genodigde gasten die de
feestelijkheden bijwoonden bevonden zich afgevaardigden van de Duitse overheid en diverse kerkleiders.
Dit maakt nog eens duidelijk hoe weinig besef men heeft van de ware bedoelingen van de moslims in
Europa. De in Ingelheim ingewijde moskee draagt de naam ―Fatih-Sultan-Moschee‖. Deze naam is niet
toevallig gekozen. De Turkse Sultan Mehmet II droeg de bijnaam ―Fatih (de veroveraar). In het jaar 1453
veroverde deze christenhater het christelijke Konstantinopel, waarbij alle christenen bijeen werden gedreven
en onthoofd. Het door hem aangerichte bloedbad was met geen pen te beschrijven. De naam van deze
moskee is heel bewust gekozen. Met dit soort naamgevingen aan moskeeën wordt nog eens goed duidelijk
wat de moslims werkelijk van plan zijn in Europa en worden de goede bedoelingen van de Europeanen t.o.v.
hun moslimmedemens met voeten getreden. Maar pas op, vooral de islam niet te beledigen.
In mei 2011 besloot de deelstaatrechtbank in het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in
Duitsland niet langer bestraft hoeven te worden, omdat ze onderdeel vormen van een eeuwenlange
islamitische traditie. Een moslimgezin moest verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk
gezinslid een meisje van 11 had verkracht. 'Is een islamitische traditie', was het verweer van het gezin,
ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen.
Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd. Volgens de
Duitse schrijver Henryk Broder laat Europa zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Hij zegt dat
Europa niet meer in staat zal zijn het naderend onheil af te wenden en dat een vijandelijke overname niet
meer te voorkomen is. In zijn boek ‗Hurra, wir kapitulieren‘ laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft
opgegeven in de ijdele hoop een vijandelijke overname te voorkomen. Broder onttrekt zich demonstratief
aan de politiek correcte hang naar harmonie, en voorziet hiermee in een grote behoefte. Hij noemt Europa
‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.’Naast het feit dat zijn opmerkingen in Duitsland stormachtige bijval hebben geoogst, krijgt hij ook
de meest afschuwelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd vanwege zijn Joodse afkomst. Men wenst
dat hij naar Israël vertrekt om daar afgeschoten te worden door de moordende PLO-terreurbendes.
Henryk Broder
De Amerikaanse commentator Ralph Peters is het trouwens niet met Broder eens. Peters
gelooft er niets van dat de islam uiteindelijk de macht in Europa zal overnemen. Europa
wordt volgens hem niet bedreigd door Eurabië , maar zegt dat de moslim minderheden in
Europa in geleende tijd leven. Dit omdat de Europeanen naar het oordeel van Peters ‗tot
genocide geneigde maniakken‘ zijn, die met ‗verbijsterende hardheid‘ zullen terugslaan
wanneer ze zich inderdaad door de moslims bedreigd gaan voelen. Hij voorspelt dat er
een moment zal komen dat Amerikaanse schepen ‗in Bremen, Bari en Brest‘ moslims
vluchtelingen uit Europa zullen moeten komen ophalen.
Terwijl in diverse West-Europese steden complete moslim vrijstaten zijn ontstaan waar
de islamitische immigranten zich als bezetters gedragen, zijn vrijwel alle politici en media in Europa om
politieke redenen onverminderd bezig de ware feiten te verdoezelen. Men doet de grootste moeite om iedere
link tussen de islam, moslims, moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. De
feiten laten echter niets aan duidelijkheid te wensen over. De wereld wordt geconfronteerd met de meest
laaghartige moordpartijen gepaard gaande met religieus fundamentalisme en religieuze intolerantie. Het
gaat echt niet om een kleine groep islamitische extremisten zoals de wereldleiders ons willen doen geloven.
De integratiepolitiek is volkomen mislukt
De Duitse Bondskanselier Angela Merkel noemt de multiculturele samenleving weliswaar mislukt, maar
zwijgt over de toename van radicale moslims in haar land. Merkel: "De poging om een multiculturele
samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt." Met deze uitspraken sloot
Merkel zich aan bij Horst Seehofer, leider van de CSU, die zei: "Multiculti is dood!" Verschillende politieke
leiders in andere Europese landen beginnen net als Merkel aarzelend toe te geven dat de multiculturele
samenleving op een enorme flop is uitgelopen. Merkel deed deze uitspraken op een jongerenbijeenkomst
van haar partij, de CDU, op 16 oktober 2010 in Potsdam.
Angela Merkel: "Multiculti is dood!"
Uit een onderzoek van de aan de Duitse SPD verbonden Friedrich Ebert
Stiftung blijkt dat ⅓ van alle Duitsers wil dat er snel iets aan het
migrantenprobleem gedaan wordt en buitenlanders het land worden uitgezet
als de werkloosheid te hoog oploopt. 10% van de Duitse bevolking verlangt
naar een nieuwe Führer die 'het land met een ijzeren vuist' moet gaan regeren.
Bijna zeventig jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lijken er in de
vriendelijke Duitse maatschappij onderhuids opnieuw sympathieën te groeien
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die soms doen denken aan het gedachtegoed van de Nazi's. Zo'n 25% van alle 2500 ondervraagde Duitsers
zou in meer of mindere mate racistische opvattingen hebben. Maar liefst 58% vindt dat de traditionele
moslim manier van leven in Duitsland moet worden ingedamd. De sociaaldemocratische stichting
waarschuwt dat steeds meer Duitsers antidemocratische en racistische opvattingen huldigen. De
onderzoekers merken op dat deze opvattingen niet alleen maar aan de rand van de maatschappij terug te
vinden zijn, maar in alle leeftijdsgroepen en sociale klassen in opkomst zijn, ongeacht geslacht of
opleidingsniveau.
Er komt gegarandeerd een moment dat bepaalde groeperingen in Europa de terreur van de islamitische
extremisten niet langer zullen dulden omdat men van de overheden met hun idiote waanideeën over een
multiculturele samenleving, niets meer hoeft te verwachten. De westerse regeringen ondernemen
hoegenaamd niets tegen de alsmaar toenemende agressie vanuit de islamitische hoek. Ze laten de uit Syrië
teruggekeerde koppensnellers die zich schuldig hebben gemaakt aan de meest barbaarse misdaden,
ongemoeid. Volgens de overheden worden ze in de gaten gehouden maar dat blijkt weinig effect te hebben
gezien de moordpartij in Brussel van de uit Syrië teruggekeerde Mehdi Nemmouche en diverse andere
voorbeelden. Dat deze moordenaar op vrijdag 30 mei in Marseille bij een routinecontrole werd opgepakt, is
niets anders dan puur toeval. Bovendien is deze moordpartij het resultaat van constante haat tegen Joden
en de staat Israël vanuit islamitische kringen. ―Antisemitisme is zwaar verankerd in de islam, al vanaf zijn
oorsprong‖ zei Andrew Bostom, auteur van drie boeken over de islam, waaronder ―The Legacy of Islamic
Antisemitisme‖, dat eeuwen van antisemitische haat, moorden, pogroms en discriminerende apartheid
omschrijft. Bovendien is antisemitisme al eeuwen zwaar verankert in Europa. Ook de jarenlange hetze tegen
de staat Israël en het Joodse volk, lijkt rechtstreeks uit het nazipropagandakanaal van Hitler te komen. Het
schrikbarende beeld begint te ontstaan dat er inmiddels geen Jood meer veilig is in Europa en dat allemaal
na de verschrikkelijke ervaringen van dit volk tijdens de Sjoah.
http://www.franklinterhorst.nl/De%20multiculturele%20samenleving%20in%20Duitsland%20is%20mislukt.htm

Hormoonverstoorders
Wist jij dat voedselbedrijven zoals Unilever en McDonalds reclame maken op onze scholen en
kinderdagverblijven onder het mom van educatie? Dit is mogelijk omdat er helaas geen wet is die dit verbied.
foodwatch vindt het onacceptabel dat, in een tijd waarin één op de zeven kinderen te dik is, een bedrijf zoals
McDonald‘s onze scholen kan binnendringen. Bovendien vindt 91% van de Nederlanders dat
voedseleducatie geen taak is van de voedselindustrie. En 77% vindt dat kinderen op het kinderdagverblijf
beschermd moeten worden tegen reclame van voedselproducenten. foodwatch wil dan ook dat de overheid
een wet maakt die reclame van voedselbedrijven op scholen en kinderdagverblijven verbiedt!
De reclame van voedselproducenten op scholen en kinderdagverblijven is verpakt als ‗educatieve activiteit‘,
maar heeft in de praktijk vaak een commerciële boodschap. Denk aan de smeerdiploma‘s van Unilever op
kinderdagverblijven, beweeg- en veiligheidsshows van Ronald McDonald op scholen en gesponsorde
schoolontbijtjes met onder meer Venz hagelslag op de ontbijttafels. We moeten niet willen dat
voedselproducenten zich bezig houden met de educatie van onze kinderen. De educatieve doelen van
scholen en kinderdagverblijven zijn namelijk niet te verenigen met de commerciële belangen van de
voedselindustrie. Kinderen zijn geen marketingobject en zeker binnen de onderwijsmuren moeten zij veilig
kunnen leren en spelen.
Het mag duidelijk zijn: onderwijs, kinderopvang en voedselindustrie hebben volstrekt andere belangen.
Kinderdagverblijven en scholen leren kinderen mondige burgers te worden; voedselbedrijven willen
producten verkopen.
Vind jij ook dat kinderen beschermd moeten worden tegen deze kindermarketing? Teken dan onze petitie,
gericht aan de Tweede Kamer. Eis samen met foodwatch van de overheid dat zij elke vorm van reclame
voor voedselproducten op kinderdagverblijven en scholen verbiedt!
https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/kindermarketing/op_school_en_in_de_creche/petitie/index_nl.html
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Bijbels rijk van het Beest in wording: Toenadering Iran en Turkije
‘Finale militaire confrontatie Westen – islam over 10 tot 20 jaar onvermijdelijk’
Het Rijk van het Beest, zoals dat er volgens de Bijbel -mogelijk
al over een jaar of 10- uit zal zien. Het ‘Vierde Beest’ in Daniël
zal een combinatie zijn van de Luipaard (geografisch nu
Turkije), de Leeuw en de Beer, en kan mede daarom nooit het
herstelde West-Romeinse Rijk (de EU) zijn. Saudi Arabië (/
Mekka, de ‘hoer’ in Openbaring) zal worden vernietigd.
Bijbelse eindtijdprofetieën beginnen voor onze eigen ogen in
vervulling te gaan nu Irak stukje bij beetje wordt overgenomen
door het Shi‘itische Iran, dat weigert toe te kijken hoe Irak ten
prooi valt aan de aan Al-Qaeda verbonden Soenitische
terreurbeweging ISIS. Ondanks het feit dat beide
regeringsleiders in Syrië elkaars vijanden steunen, bracht de Iraanse president Rouhani recent opnieuw een
bezoek aan de Turkse premier Erdogan. Zij besloten niet alleen tot nauwere economische banden, maar ook
op politiek vlak meer te gaan samenwerken. Dit is niets anders dan het in Bijbel voorzegde ‗rijk van het
Beest‘ (Antichrist) in wording.
Rouhani stuurde de Al-Quds strijdkrachten van de Revolutionaire Garde Irak in om daar ‗te vechten tegen
het geweld, extremisme en terreur‘ van ISIS / Al-Qaeda, dat inmiddels grote delen van het noorden van Irak
beheerst, waaronder Saddam Husseins geboortestad Tikrit. Vorige week donderdag slaagden het Iraakse
leger en de Iraanse Revolutionaire Garde er op hun beurt in om 85% van de hoofdstad Baghdad onder
controle te krijgen. De Amerikaanse regering wordt hierdoor geconfronteerd met een groot dilemma: militaire
hulp geven aan de Iraakse regering speelt aartsvijand Iran rechtstreeks in de kaart. De andere optie is
minstens zo onaantrekkelijk, namelijk Irak ten prooi laten vallen aan Al-Qaeda en ISIS, dat streeft naar de
oprichting van het pan-islamitische Kalifaat.
Iran de Beer, Turkije de Luipaard
Vertaald naar Bijbelse symboliek zien we dat de Beer (Iran / Perzië) steeds sterker kon worden nadat de
Verenigde Staten afrekenden met de Leeuw, het eens machtige Irak van Saddam Hussein (waar het oude
Babylonische Rijk zich bevond). In de hoofdstukken 7 en 8 van het profetische Bijbelboek Daniël wordt
voorzegd dat in de eindtijd eerst de Beer zal opkomen, en daarna de Luipaard. Deze profetieën werden
historisch nog niet vervuld en moeten daarom over de –zeer waarschijnlijk nabije- toekomst gaan.
Zo wordt voorzegd dat de Beer ‗aan een kant‘ zal herleven, wat in onze tijd inderdaad gebeurt. In de oudheid
was de Beer het Medo-Perzische Rijk; het Perzische gedeelte (Iran) wordt almaar sterker, maar het
Medische gedeelte (de Koerden) niet.
Veel Westerse uitleggers maken de fout de vele eindtijdprofetieën in het Oude Testament enkel in het
verleden, of juist geheel in de nog komende allerlaatste jaren van de eindtijd te plaatsen. Daardoor missen
zij het feit dat deze profetieën nu al in vervulling aan het gaan zijn. De komende circa 10 jaar zal de Beer
Iran de in de maak zijnde ‗Shia-Crescent‘ (islamitische Halve Maan) verder versterken door zijn grip op
landen als Irak, Syrië, Libanon en mogelijk ook Azerbeidzjan te verstevigen.
Geen hersteld Romeins, maar hersteld Ottomaans Rijk
De Luipaard, in de oudheid Alexander de Grote, is zowel het vierde Beest als het vierde koninkrijk in het
beeld dat Nebukanezar in zijn droom zag en zoals dat wordt beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Het
centrum van Alexanders rijk was de landmassa waar nu Turkije ligt, het moslimland dat bij uitstek het
Ottomaanse Rijk wil doen herleven.
Decennialang leerden Westerse christenen dat dit vierde koninkrijk het herleefde Romeinse Rijk is, maar met
een EU van inmiddels 28 landen, dat intern verdeeld en verscheurd is en zowel economisch als financieel in
een diepe crisis terecht is gekomen, kan die uitleg definitief de prullenbak in, zeker als bedacht wordt dat
Nebukadnezar in zijn droom de toekomstige imperiums zag die over het Babylonische Rijk zouden heersen.
Dat heeft het Romeinse Rijk nooit gedaan, maar wel het islamitische Turks-Ottomaanse.
Het genadeloze Vierde Beest
Het is niet dat deze uitleg ‗nieuw‘ is. Integendeel, een groot aantal gezaghebbende protestantse en
katholieke Bijbelgeleerden zoals John Wesley, Hilaire Belloc en bisschop Fulton Sheen identificeerden de
islam als het Vierde Beest met de ‗ijzeren tanden‘, die slaan op de genadeloze gruwelijkheden van
moslimstrijders waar wij dagelijks in de media mee worden geconfronteerd.
‗Sinds het verschijnen van de islamitische religie gedragen zijn gelovigen zich tegen alle volken als wolven
en tijgers, scheuren ze iedereen die in hun meedogenloze klauwen valt aan stukken, en vermalen ze hen
e
met hun ijzeren tanden,‘ legde Wesley uit. Let wel: Wesley leefde in de 18 eeuw, twee eeuwen voordat er
sprake was van een herstelde Joodse staat Israël, iets dat door moslims en hun goedpraters in het Westen
vaak wordt aangehaald als ‗de‘ reden van hun gewelddadige haat.
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„Islam grootste vijand van beschaving‟
Ook Belloc voorzag op grond van de Bijbel dat de islam opnieuw ‗de grootste vijand van onze beschaving‘
zou worden. Bisschop Sheen stelde dat de islam zich als een ‗grote anti-christelijke wereldmacht‘ zou
ontwikkelen. De Anglo-Italiaanse auteur en antifascist Vernon Richards (1915-2001) schreef hierover:
‘Het echte islamitische concept van vrede ziet er ongeveer zo uit: Vrede komt door onderwerping aan
Mohammed en zijn concept van Allah (de islam). Het islamitische idee van vrede, waarin de hele wereld
moslim moet worden, is feitelijk een bevel om oorlog te voeren. Daarom was het onvermijdelijk dat het
conflict uiteindelijk onze grenzen zou bereiken.’
‘Waarom denkt u dat de moslims na het beleg van Wenen drie eeuwen hebben gewacht voor een nieuwe
poging? Kwam dat omdat ze voor het eerst sinds 1683 weer een mogelijkheid zagen, omdat politieke
correctheid en hun goedpraters ons hebben verzwakt, waardoor we ons totaal niet bewust zijn hoe
kwaadaardig en intolerant de islam in werkelijkheid is, en we hen zo opnieuw de gelegenheid hebben
gegeven om wederom onze beschaving met de ondergang te bedreigen?’
„Mohammed de ketter, de engel van Satan‟
Josiah Litch (1840) zei dat de figuurlijk bedoelde gevallen ster in Openbaring ‗zonder twijfel de Arabische
bedrieger Mohammed is. Onder christenen, vooral protestanten, is er algemene overeenstemming dat het
onderwerp van deze voorspelling het Mohammedanisme (de islam) is.‘
De briljante Bijbelgeleerde sir Robert Anderson, tevens hoofd van Scotland Yard, legde uit dat het Vierde en
laatste Rijk volgens Daniël een combinatie van de eerste drie verdwenen imperiums zou zijn: het
Babylonische, het Perzische en het Griekse (georgrafisch grotendeels in het huidige Turkije). Met andere
woorden: het 10 landen tellende Rijk van het Beest ontstaat niet in Europa, maar in het Midden Oosten. Als
lidstaten noemde Anderson met name Egypte en Turkije.
Lang voordat de protestantse kerken ontstonden, wezen grote katholieke en orthodoxe denkers eveneens
op de islam. Gregory Palamus (1354) omschreef moslims al als ‗profane mensen, gehaat door God, berucht,
die... leven bij het zwaard, de boog en in losbandigheid, die graag slaven maken, en zich toewijden aan
moord, roof en plundering. En –wat een afwijking!- ze geloven ook nog eens dat God achter hen staat.‘
Johannes van Damascus (676-749) sprak van de ‗Ismaëlieten, de voorlopers van Antichrist‘, net als de
christelijke martelaar Eulogius, die Mohammed ‗de ketter‘ en een ‗engel van Satan‘ noemde. De martelaren
van Cordova en Paul Alvarus wijdden zelfs een compleet boek (‗Luminosus‘) aan het feit dat Mohammed ‗de
voorloper van de Antichrist‘ was.
Turken zullen coalitie tegen Israël vormen
Nu Turkije op exact dezelfde plek als het voormalige Griekse Rijk opkomt, is het wachten op het moment dat
de Turken Egypte, Libië, Soedan en Somalië controleren, waarna het land een coalitie van islamitische
landen zal aanvoeren in een totale oorlog tegen Israël. Al deze landen staan met hun (oude) namen
opgenoemd in de Bijbel (o.a. Ez.28 tm 39). Al deze landen zijn tegenwoordig Arabisch en/of islamitisch.
Waarom negeren Westerse uitleggers zo vaak Zacharia 9, waarin Christus Zelf terugkeert om oorlog te
voeren tegen Ionië (het huidige westen van Turkije), wat één van de vier ‗vleugelen‘ van de Griekse Luipaard
was?
Valse vredesbelofte uit jaren ‟30 op herhaling
Turkije zal uiteindelijk het Suezkanaal controleren, zoals Iran de
Straat van Hormuz zal beheersen. Zo kunnen ze het Westen
chanteren met het dreigement de olietransporten te blokkeren.
De komende jaren zullen Europa en de VS dan ook dezelfde
fout gaan maken als Neville Chamberlain in de jaren ‘30,
namelijk door ‗voor altijd‘ vrede met deze landen te sluiten.
Daarom proberen de 5+1 machten bijna wanhopig een definitief
akkoord met Iran over het omstreden nucleaire programma te
sluiten, waardoor de sancties tegen het land kunnen worden opgeheven. Turkije noemde deze sancties al
‗oneerlijk‘, en staat achter de Iraanse uraniumverrijking. Tijdens Rouhani‘s recente bezoek aan Erdogan
(foto) spraken beide leiders af meer te gaan samenwerken, ondanks hun verschillen van inzicht over de
burgeroorlog in Syrië. Rouhani houdt echter zijn mond over de Turkse steun voor Al-Qaeda in Syrië, en
Erdogan zwijgt op zijn beurt over de Iraanse steun voor de Shi‘itische Iraakse premier Al Maliki. Waarom?
Omdat Turkije in Irans ogen een essentieel land is voor de in de maak zijnde islamitische (eindtijd-)coalitie.
Vergeet daarbij niet dat 35 miljoen Iraniërs oorspronkelijk van (Azeri-)Turkse etnische afkomst zijn, bijna de
helft van de bevolking. Opperleider Ayatollah Khamenei is van zijn vaders kant zelf een Azeri-Turk.
Klei en ijzer: de Soenitische en Shi‟itische islam
Iran zal een kernmacht worden, en Turkije zal zich bij Iran aansluiten en met andere moslimlanden een
Soenitische-Shi‘itische coalitie vormen. Dat zal het klei zijn tussen het ijzer, zoals de voeten van het beeld
van Nebukadnezar: het islamitische Rijk van het Beest, de Antichrist, zal bestaan uit diverse volken en
landen die zullen weigeren zich totaal met elkaar te vermengen (Dan.2:41-43), maar toch eensgezind ‗hun
macht aan het Beest‘ zullen geven. De woorden ‗niet vermengd‘ en ‗geen samenhangend geheel‘ in deze
verzen werden vertaald van dezelfde Aramese term ‗la Muta‘arreb‘, wat letterlijk ‗niet Arabiseren‘ betekent.
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Ook Ibin Ezra, één van de meest gerespecteerde Joodse schrijvers ooit, was van mening dat in het beeld
van Daniël het Romeinse Rijk bij het Griekse Rijk was inbesloten, omdat beide volken etnisch aan elkaar
verwant zijn. ‗Het Vierde Beest vertegenwoordigt daarom de heerschappij van de Arabieren,‘ was zijn
conclusie.
Niet Rome, maar Byzantium (Turkije)
Het eindtijd ‗Rijk van het Beest‘ zal dan ook ontstaan in het voormalige Oost Romeinse Rijk, in Byzantium
(Turkije), en niet in Rome, wat de hoofdstad was van het Westelijke deel. Het is ‗Yavan‘ (Ionië = West
Turkije) waar Christus Zelf volgens Zacharia 9 tegen zal vechten.
Turkije is weliswaar Soenitisch, maar in tegenstelling tot de Arabische variant houden de Turken de
Shi‘itische historie wel in ere. Niet voor niets zijn de religieuze symbolen van Ali, Hassan en Hussein in de
Hagia Sophia in Istanbul geëtst.
Oorlog tussen het Westen en de islam
Over een of twee decennia, maar mogelijk al eerder, zal het Westen aan den lijve moeten ondervinden dat
de ‗gematigde‘ islam en de ‗fundamentalistische‘ islam twee kanten van één en dezelfde munt zijn:
‗Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang,
zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.‘ (1 Tess.5:3).
En dan zal het Westen alsnog de strijd aan moeten gaan, waarna volgens de Bijbel (zie o.a. Daniël 11:39,
Ezechiël 28:7-8) de islamitische coalitie zal worden vernietigd. In Ezechiël 30 staat hoe Lydië (Turkije =
Magog, Meschech, Gomer en Tubal) samen met onder andere Libië zal worden verwoest.
De huidige pogingen van de VS om de Soennieten tegen de Shi‘iten op te zetten zullen daarom spoedig
falen. Hun onderlinge haat zal pas weer oplaaien tijdens de allerlaatste veldslag, het beruchte ‗Armageddon‘.
Volgens de Bijbelse profetieën zal God dan Zelf de moslims die zullen proberen Israël te vernietigen tegen
elkaar opzetten, zodat ze elkaar massaal zullen afslachten.
Xander - (1) Shoebat, (2) Shoebat

De eerste twee wereldoorlogen waren belangrijke stappen
voor de totstandkoming van de New World Order
Na iedere oorlog was de wereldmacht geconcentreerd in minder
handen en alles wat nu nog rest is de laatste stap.
Precies twee jaar geleden schreven wij een artikel over hoe de
situatie toen enigszins was te vergelijken met die van 1938. Een
jaar waarin het merendeel van de bevolking in Europa nog rustig
hun gang ging, maar waar toen al de dreigende onweerswolken
aan de horizon verschenen.
Wij schreven dat artikel toen in verband met de steeds verder
oprukkende Europese Unie en nieuwe dreigende bezetting, niet
door een leger dit keer maar een via een totalitaire naziachtige
Europese superstaat.
Waar in 2012 echter de situatie alleen nog enigszins leek op die
van 1938 is de situatie in de wereld in enkele jaren tijd zodanig
veranderd dat we ons meer en meer in exact dezelfde positie
bevinden als de bevolking destijds in dat jaar.
In 1938 had het land, net als nu, een periode van lange crisis en
grote werkeloosheid achter de rug. Het waren ook de jaren waar
de nationalistische, fascistische en communistische partijen, net
als nu, goed scoorden bij de kiezers.
Er was vrede, maar aan alle kanten werd de dreiging van oorlogen steeds zichtbaarder, net als nu met
bijvoorbeeld derecente gebeurtenissen in de Oekraïne.
Mainstream kranten zoals de New York Times schrijven nu openlijk dat één van de hoofdredenen dat er geen
economische groei meer valt te behalen het gebrek aan oorlogen is.
―De wereld heeft eigenlijk niet zoveel oorlog gehad de laatste tijd, tenminste niet vergeleken bij historische
maatstaven. Het lijkt misschien door de krantenkoppen over Irak of Soedan dat de wereld een bloederige plek
is, maar de slachtoffers van vandaag de dag vallen in het niet bij de tientallen miljoenen mensen die in de twee
wereldoorlogen zijn gevallen‖.
Als we ons even niet concentreren op de spelers, maar op de tendens waarin bepaalde gebeurtenissen zich
ontwikkelen, dan zien we verbazingwekkende overeenkomsten.
Ook zien we dan dat deze gebeurtenissen in sneltreinvaart de wereld compleet op z'n kop kunnen zetten. Iets
wat men zich in 1938, net zoals nu, gewoonweg niet voor kon stellen.
Hier enkele gebeurtenissen uit dat jaar 1938:
Maart 1938:
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Oostenrijks nazileider Arthur Seyss-Inquart wordt benoemd tot nieuwe kanselier van Oostenrijk, waarop hij
toestemming geeft Duitse troepen het land in te trekken. De Anschluss: Oostenrijk wordt onderdeel van
Duitsland.
April 1938:
In Oostenrijk wordt een referendum gehouden over de aansluiting bij Nazi-Duitsland, 90% stemt voor. De
Anschluss is een feit.
September 1938:
Groot-Brittannië, Frankrijk, nazi-Duitsland en Italië tekenen het Verdrag van München waardoor Duitsland het
recht krijgt het Sudetenland in Tjechoslowakije te annexeren.
November 1938:
Hirschel Grynszpan, een 17-jarige uit Duitsland verbannen joodse jongen schiet in Parijs op de Duitse
ambassade, uit woede om zijn lot, de diplomaat Ernst vom Rath dood. Deze gebeurtenis is voor nazi-leider
Goebbels aanleiding een grote anti-joodse campagne op te zetten. Op 9 november wordt dat duidelijk tijdens
de "Kristallnacht" waarbij tienduizenden joden worden aangevallen door leden van de SA en andere NSDAPorganisaties.
Bovenstaande gebeurtenissen doen sterk denken aan wat er de afgelopen maanden in de Oekraïne heeft
plaatsgevonden. Net als in september 1938 denkt de wereld dat
het allemaal zo‘n vaart niet zal lopen.
Ondertussen leert de werkelijkheid dat, net als in 1938, de
spanningen allesbehalve minder worden, maar dat er een soort
proces in gang is gezet, waarvan lijkt dat niemand het kan stoppen.
Ondertussen gaat het leven door en is het zomer geworden. Ook in
1938 was het uiteraard zomer en zag je een beeld van lachende,
vrolijke mensen die misschien ondanks dat ze het niet breed
hadden, toch best nog genoeg te eten hadden en ook van het
leven wisten te genieten.
Om een beetje de sfeer te proeven van die dagen hebben we een
oude kleurenfilm gevonden uit 1938. Het is een dagje uit voor de
bejaarden in Heiloo en overal zie je vrolijke lachende mensen die
genieten van het mooie weer.
Ook toen in 1938 waren er mensen die de grotere lijnen zagen van
wat er zich afspeelde en waar het naartoe dreigde te gaan. Ook zij
werden, net als nu, door de meerderheid bestempeld als
complotdenkers die overal spoken zagen. Er waren toch verdragen
getekend in München?
Wat misschien in 1938 helemaal niemand heeft gedacht, is hoe erg
het kon worden en vooral hoe snel het kon gaan. In enkele jaren tijd was het beeld van zorgeloze mensen zoals
die je hierboven zag, totaal veranderd.
Hetzelfde land en dezelfde mensen, enkele jaren later:
Het lijkt alsof de mens niets leert van zijn (voor)geschiedenis. Net
zoals in 1938 de bevolking werd gevoerd met propaganda om te
komen tot het hogere doel van een New World Order, zo gebeurt
er nu precies hetzelfde.
Net zoals de bevolking rustig verder ging met hun dagelijks leven
en helemaal niemand zich de komende verschrikkingen kon
voorstellen, zo gebeurt dat nu ook weer. Wanneer we nu niet heel
snel massaal ontwaken dan zal de geschiedenis zich ongetwijfeld
herhalen en is daarmee de laatste en ultieme stap gezet naar de
New World Order.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8064:de-laatste-stap-naar-de-new-worldorder&catid=37:wereld&Itemid=50
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De Russische beer lijkt misschien een lomp en log dier, maar één ding doet hij zeker niet en dat is
vergeten of vergeven
De sancties van het arrogante Westen zullen dan ook verreikende (negatieve)
consequenties hebben voor de financiële stabiliteit van Europa en Amerika. We
zijn weer een stapje dichterbij het einde van de Petro-Dollar. Want, hoewel het
een beetje stil lijkt op het valutafront is niets minder waar want Rusland lijkt nu
serieus begonnen met het volledig laten vallen van de Dollar. De grootste
gasproducent ter wereld, Gazprom, heeft overeenkomsten getekend met
sommige van hun belangrijkste klanten waarbij betalingen voor gas zullen
worden uitgevoerd in Euro‘s en niet in Dollars. Gazprom zou nooit een
dergelijke stap kunnen nemen zonder expliciete goedkeuring van de Russische
overheid want die is grootste aandeelhouder in het bedrijf.
Uiteraard zou je bijna zeggen, vind je niets of nauwelijks iets hierover terug in de mainstream media en zeker
niet in Amerika. Terwijl wat hier gebeurt groot nieuws is. Gazprom is één van de grootste bedrijven ter wereld
en is verantwoordelijk voor 8 procent van het Bruto Nationaal Inkomen van Rusland.
Daarnaast hebben ze 18 procent van de totale wereldreserve aan gas in handen en zij ze daarnaast nog eens
een grote olieproducent. Als een bedrijf als Gazprom dus dergelijke valutabesluiten neemt, is dat veelzeggend
en kan beschouwd worden als wereldnieuws. Toen de Amerikaanse president Barack Obama zonodig sancties
moest opleggen aan Rusland dacht hij waarschijnlijk dat iedereen dit met een paar weken wel weer zou zijn
vergeten. Dan kent hij de Russen slecht want zij vergeten niet, laat staan vergeven. Zoals het er nu voor staat
keert Rusland Amerika volledig de rug toe en daar hoort de Dollar bij.
Wat je nu leest is ingrijpend en belangrijk en toch vind je er niets van terug in (Amerikaanse) nieuwsbronnen.
Wat Gazprom nu doet heeft de potentie om het totale financiële landschap volledig op zijn kop te zetten.
Het volgende is een stukje, afkomstig van persbureau ITAR-TASS:
―Gazprom Neft heeft aanvullende overeenkomsten getekend met afnemers, met daarin de mogelijkheid om
contracten om te zetten van Dollars naar Euro‘s als betalingsvaluta voor de leveringen onder die contracten,
aldus deelde de CEO van Gazprom, Alexander Dyukov, mee op een persconferentie‖. Daarnaast vertelde hij
dat met Wit Rusland was overeengekomen betalingen in Roebels te doen. Volgens Dyukov hebben negen van
de tien klanten ermee ingestemd om voortaan betalingen toe doen in Euro‘s. Bij Gazprom blijft het niet. Volgens
RT News zijn er meer grote Russische bedrijven die overstappen op andere valuta. Vooral contracten op de
Aziatische markt zullen voortaan worden afgesloten in geldeenheden zoals de Yuan. Vanwege de opgelegde
sancties, maar ook om minder afhankelijk te zijn van de Dollar. Ook vormt het omzetten van contracten naar de
Chinese Yuan en andere Aziatische valuta zoals de Hong Kong en Singapore Dollar een belangrijk onderdeel
van de Russische strategie om zich meer op Azië te concentreren in plaats van op Europa en Amerika.
Volgens berichten op ZeroHedge zijn de Russische banken druk doende het gebruik van andere geldeenheden
dan de Dollar sterk uit te breiden. Volgens Andrei Kostin, CEO van de VTB Bank, is dat op dit moment één van
hun belangrijkste taken. Hij vertelde dit tijdens een briefing aan de Russische president Vladimir Poetin.
―Gezien de omvang van onze bilaterale handel met China is het afhandelen van contracten in Roebels en Yuan
(Renminbi) een prioriteit op onze agenda. Sinds mei zijn we hier druk mee aan het werk‖.
Bij andere banken vallen vergelijkbare geluiden te horen, ―Er is niets verkeerds met dat Rusland hun
afhankelijkheid van de Dollar probeert te verminderen‖, volgens het hoofd van een andere grote bank. ―Er is
geen enkele reden om betalingen uit te voeren in Dollars voor handel die je bijvoorbeeld met Japan voert‖.
Het hele land ondergaat een totale financiële conversie. Daarnaast hebben Russen met grote snelheid en
aanzienlijke hoeveelheden hun geld weggetrokken bij Amerikaanse banken. Tegoeden van Russen bij
Amerikaanse banken vielen ineens terug van totaal 21,6 miljard naar 8,4 miljard Dollar. Alleen al in de maand
maart werd er maar liefst 61 procent van alle Russische tegoeden onttrokken. Ongetwijfeld zullen de Russen na
Cyprus hun lesje hebben geleerd en zullenniet afwachten tot hun geld in beslag wordt genomen.
We hebben in eerdere artikelen al aangegeven wat de gevolgen zullen zijn voor de Amerikaanse Dollar en
economie met daaraan gekoppeld uiteraard wij, de EU. Waar het op neerkomt is dat Amerika eigenlijk volledig
afhankelijk is van het financiële gedrag van de rest van de wereld.
Tot nu toe werd olie en gas wereldwijd zo goed als uitsluitend in Dollars verhandeld en daarom was de waarde
van deze geldeenheid kunstmatig hoog. Wat Rusland nu doet, zal Amerika pijn doen, maar als andere landen
het Russische voorbeeld volgen dan zal dit uiteindelijk zelfs leiden tot een financiële desastreuze lawine.
Wat we hier meemaken is een keerpunt. Nu is het ook niet zo dat volgende week of de week erna de Dollar
inelkaar zal storten omdat dit soort effecten niet onmiddellijk meetbaar zijn. Het is echter zonder enige twijfel
een belangrijk ingrediënt voor de ―perfect storm‖ die broeit onder de Amerikaanse (en onze)
financiëel/economische systemen. Een die een einde zal maken aan de tijdelijke bubbel van onechte financiële
veiligheid. Geniet dus maar van de "goede tijden" zolang het nog kan want zelfs de huidige uitgebeende situatie
zal niet veel langer stand kunnen houden.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8056:rusland-laat-de-dollar-nu-echt-compleetvallen&catid=15:financieel&Itemid=28
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In het gebied rondom de verwoeste kerncentrales van Fukushima in Japan groeit een hele generatie
kinderen op die niet oud zullen worden
Na 3 jaar komen er nog steeds rampberichten uit Fukushima waar men nu
niet eens meer weet of door waterlekkage de nucleaire brandstof
blootgesteld is aan de buitenlucht.
Als het weer enige tijd stil is rond de verwoeste kerncentrales in Fukushima
dan verdwijnt het ook weer uit het aandachtsveld van de bevolking. Er zijn
tenslotte zoveel belangrijke zaken die onze aandacht verdienen.
Indertussen is bekend geworden dat het aantal gevallen van
schildklierkanker onder kinderen 40 keer hoger ligt dan normaal.
In het gebied zijn 375.000 kinderen onderzocht door de medische faculteit
van de universiteit van Fukushima. Van hen vertoonde 48 procent, oftewel 200.000 kinderen,
schildklierafwijkingen die wijzen op een voorstadium van kanker en het percentage stijgt nog steeds.
Waar men normaal gesproken 3 kankergevallen bij kinderen zou verwachten te constateren, zijn dat er nu 120.
Desondanks blijven de nucleaire industrie en hun voorstanders in alle toonaarden de relatie ontkennen en
durven zelfs te beweren dat er niet één iemand ziek is geworden door de (excessieve) radioactieve vervuiling
veroorzaakt door de kerncentrale. Straling die op sommige plekken 30 keer hoger is dan die na de bom op
Hiroshima.
Het zijn natuurlijk niet alleen de kinderen die kanker krijgen; ook volwassenen. De voormalige ―baas‖ van de
centrale, Masao Yoshida, die weigerde om de verwoeste centrale te verlaten en op zijn post bleef om te doen
wat hij kon, is vorig jaar aan slokdarmkanker overleden. Yoshida die door zijn moedige actie misschien wel
miljoenen mensen het leven redde, is volgens zijn werkgever Tepco ―toevallig‖ overleden aan kanker en dat
heeft helemaal niets te maken met dat de man eigenlijk permanent was blootgesteld aan straling.
Zo moest dezelfde Tepco enkele weken geleden ―de pijnlijke beslissing‖ nemen om gigantische hoeveelheden
radioactiefwater direct in de oceaan te dumpen. Ondanks dat de straling in het water rondom de centrale enkele
dagen daarvoor al tot recordhoogte was gestegen. En dus ging er maar liefst 560 ton radioactief water de
oceaan in en Tepco verwacht binnenkort nog meer te moeten dumpen. Uiteraard was dit allemaal volkomen
veilig voor de volksgezondheid en het milieu en was het gedumpte water binnen de veiligheidslimieten. De
ervaring heeft intussen geleerd dat berichten afkomstig van Tepco en de Japanse overheid niet zijn te
vertrouwen. In ieder geval voor wat betreft de ramp bij Fukushima.
Zo zei een journalist van de New York Times, Martin Frackler, onlangs:
―Het is zo moeilijk om in Japan te praten over stralingsproblemen, over hoe erg het werkelijk is. Er heerste een
gevoel daar dat zelfs wanneer je over deze dingen praat, je het erger maakt voor de arme mensen in
Fukushima. Daarom moeten we er niet over praten. Dat klopt gewoon niet. De mensen die niet willen dat we er
over praten zijn die van de overheid omdat die geen zin hebben om compensatie te betalen. Ik heb het gevoel
dat er heel veel gebeurt in Fukushima waar niet over wordt gepraat in de lokale media. Zelfs de grote kranten
weigeren te berichten over dit soort problemen omdat ze denken dat het niet vaderlandslievend is om dit te
doen. Er zijn veel vragen en problemen waar niet over wordt gepraat‖.
Ondertussen wordt bijna alle leven in de Stille Oceaan vernietigd. Maar, dat is niet belangrijk want de economie
moet blijven draaien. Een goed voorbeeld hiervan zag je in Canada in 2012. Een onderzoek daar toonde aan
dat alle vis die door Japan aan Canada werd verkocht het radioactieve element Cesium-137 bevatte. Dat was
het geval bij 73 procent van alle makreel, 92 procent van alle sardines, 94 procent bij tonijn, 100 procent bij
karpers, zeewier en zo kun je doorgaan. Dit werd simpelweg opgelost door te stoppen met het onderzoek naar
zeevoedsel uit Japan.
Enkele dagen geleden kwamen er opnieuw paniekberichten uit Japan. Men is bang dat de gesmolten nucleaire
brandstof in reactor nummer 2 misschien is blootgesteld aan de buitenlucht. Tot hun grote schrik kwam Tepco
erachter dat het waterniveau in reactor nummer twee slechts de helft is van wat zij hadden gedacht. Volgens
Tepco wordt de gesmolten nucleaire brandstof nog steeds gekoeld door het water, maar wat ze niet weten is of
een gedeelte is blootgesteld aan de buitenlucht. Ze denken dat er water weglekt, maar zeker weten doen ze
helemaal niets.
De ramp bij Fukushima zal niet vanzelf verdwijnen. Dat er niet of nauwelijks over wordt bericht in de
mainstream media betekent niet dat we hier misschien wel met één van de grootste rampen ooit uit de
geschiedenis van de mensheid te maken hebben.(Redactie: of juist wel met de huidige stand van zaken in
mainstream medialand. Als het belangrijk wordt hoor je er niets/weinig over.)
Een ramp die als een soort onzichtbare sluipmoordenaar de wereld rondtrekt. Die begint met het vergiftigen van
alle levensvormen in de Stille Oceaan, die in de menselijke voedselketen terechtkomt en die zich als een trage
olievlek steeds verder zal verspreiden.
De problemen zijn niet opgelost en tot op de dag van vandaag gaat de vervuiling van de atmosfeer en de
oceaan onverminderd door. Inmiddels is de westkust van Amerika bereikt en als je het leuk vindt om daar te
gaan surfen dan ziet het er binnenkort misschien zo uit.
Omdat wij wat verder weg zitten, zullen de gevolgen hier minder merkbaar zijn en zich in een langzamer tempo
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vertonen dan dat dit gebeurt in de directe omgeving van Fukushima. Daar
lopen nu honderdduizenden arme kinderen rond die met grote
waarschijnlijkheid niet oud zullen worden. Maak niet de fout om te denken dat
dit alleen een probleem is voor de mensen in de omgeving van de verwoeste
kerncentrales. De hele wereld zal er steeds merkbaarder mee te maken
krijgen.
Bronnen: Oped News, EneNews, End of the American Dream, Huffington Post
Eco Watch
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8058:kinderen-in-fukushimasterven&catid=10:buitenland&Itemid=23

Onthutsend: ISIS-terroristen werden getraind door Amerika en Turkije
Nog meer bewijs voor steun Westen aan moslimextremisten – ‘Turkije trainde al duizenden moslimterroristen
voor oprichting Sharia-Kalifaat’
ISIS-Sharia-terroristen, getraind door Amerika en Turkije,
bewapend door Saudi Arabië
De schandalen stapelen zich op voor de regering Obama. Nu
blijken moslimterroristen van ISIS, dat grote delen van Syrië en Irak
heeft bezet, in 2012 op een geheime basis in Jordanië getraind te
zijn door Amerikanen en Turken, die hen tegen de Syrische
president Bashar Assad wilden inzetten. Het was natuurlijk nooit de
bedoeling (?) dat ze tegen de Amerikaanse belangen in Irak
zouden vechten. Eerder voltrok eenzelfde rampscenario zich in
Afghanistan, waar de Taliban in de jaren ‘80 werden getraind door de CIA om te vechten tegen de Russen.
Ook daar keerden de moslimextremisten zich later tegen hun ‗weldoeners‘.
Getraind in Jordanië en Turkije
Jordaanse officials hebben bevestigd dat er in Safawi, in de noordelijke woestijnregio van Jordanië, al in
2012 een basis was waar Amerika en Turkije tientallen ISIS-strijders trainden om te vechten tegen Assad.
Wel zou eerst onderzocht zijn of de strijders geen banden hadden met Al-Qaeda. Ook op bases in Turkije
worden terroristen klaargestoomd voor de burgeroorlog in Syrië. Eén van deze kampen bevindt zich vlakbij
de NAVO-luchtmachtbasis Incirlik, bij Adana.
Ook het Duitse Der Spiegel berichtte in maart dat Syrische rebellen in Jordanië door Amerikanen worden
getraind in onder andere het gebruik van anti-tankwapens. Hoewel niet helemaal duidelijk is of de
Amerikanen tot het leger behoren of tot private firma‘s zoals het beruchte Academi / Blackwater, dragen
sommige instructeurs Amerikaanse legeruniformen.
De Britse Guardian schreef in dezelfde maand dat naast Amerikaanse ook Franse en Duitse instructeurs
hulp geven aan de Syrische rebellen. Frankrijk en Duitsland weigerden hierover commentaar te geven aan
journalisten van het internationale persbureau Reuters.
„Nieuwe regionale oorlog‟
Gisteren waarschuwde de VN dat het geweld in Syrië en Irak kan overslaan op de buurlanden, met een
nieuwe Midden-Oostenoorlog als gevolg. Ook de Jordaanse officials zeiden daar bang voor te zijn. ISIS
plaatste onlangs een video op YouTube waarin werd gedreigd dat Koning Abdullah, die als een vijand van
de islam wordt gezien omdat hij samenwerkt met het Westen, zal worden ‗afgeslacht‘. In een andere video is
te zien hoe tiener-jihadstrijders van ISIS zich rond een Iraakse gevangene opstellen en feest vieren als hij
wordt geëxecuteerd. (4)
Ook Saudi Arabië speelt een grote rol in het Syrische en Iraakse conflict. De Saudi‘s leveren wapens aan
ISIS en worden algemeen gezien als één van de belangrijkste drijvende krachten achter de aan Al-Qaeda
verbonden terreurbeweging.
„Obama medeplichtig‟
Een geïnformeerde bron met contacten met een hoge official binnen de Shi‘itische Iraakse regering van
premier Nouri Al-Maliki noemt de Amerikaanse president Obama ‗medeplichtig‘ aan de oorlog die ISIS voert
tegen de regering in Baghdad. Tevens bevestigt hij dat duizenden in Turkije getrainde moslimterroristen via
Syrië naar Irak zijn gereisd, met als doel daar het Islamitische Sharia-Kalifaat op te richten. (1)
Xander - (1) World Net Daily, (2) The Guardian, (3) Spiegel via Reuters, (4) Breitbart
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Singapore in de greep van “bezeten” kinderpop
Woensdag, 18 juni 2014
Je zou niet denken dat een eenvoudig kinderspeeltje een complete stad in
de greep van angst kan houden.
Toch is dat wat er gebeurd is in Singapore nadat iemand een
geblinddoekte ―bezeten‖ pop ontdekte langs de kant van de weg.
Als je ooit de volgende pop tegenkomt, probeer dan niet om de blinddoek
te verwijderen want dan zal het ding je achtervolgen naar je huis.
Volgens een verhaal in de Engelse Daily Mail is het deze, beetje eng
uitziende, pop die de kinderen en ook de volwassenen in Singapore ‘s
nachts uit hun slaap houdt.
Het bericht werd voor de eerste keer geplaatst op de beroemde website
Reddit en is inmiddels bijna een half miljoen keer bekeken.
De pop werd gevonden langs de kant van de weg, geleund tegen een
boom, compleet met blinddoek. Op de blinddoek staat het Arabische
woord ―bismillah‖, wat zoiets betekent als ―in de naam van God‖.
Er schijnt iets bijzonders aan de hand te zijn met deze pop want volgens
de verhalen is het een ―bezeten‖ pop. Men zegt dat hij uit zichzelf kan
bewegen en ook kan praten met een vrouwenstem.
De originele eigenaar beweert dat de enige manier waarop hij van het ding
kon afkomen was door het een blinddoek om te doen.
Intussen is de pop, naar het schijnt, weer verdwenen. Het geucht is dat
iemand toch de blinddoek er af heeft gehaald en dat daarmee de vloek
overgegaan is op hem of haar.
Later heeft degene die het bericht oorspronkelijk plaatste op Reddit een
soort disclaimer toegevoegd door te zeggen dat hij geen wetenschappelijk
bewijs heeft, maar dat alle informatie die hij gedeeld heeft, gebaseerd is op
verhalen die de ronde doen.(Redactie: klinkt als een urban legend)
De grote vraag is of we hier werkelijk te maken hebben met een vreemde
pop waar iets mee aan de hand is of dat het weer een verhaal is dat door
iemand de wereld in is gestuurd wat een eigen leven is gaan leiden. Duidelijk is dat dit soort dingen toch
behoorlijk leeft onder mensen. Zeker in oosterse culturen zijn ―bezeten‖ dingen een soort onderdeel van het
leven.
Waar wij nieuwsgierig naar zijn is of er meer bewijs is dat zoiets dergelijks daadwerkelijk bestaat (Redactie:
gerelateerd aan Voodoo?) of dat het inderdaad een product is van overmatige fantasie. Mochten er lezers zijn
die hier ervaringen mee hebben of meer informatie dan horen wij dat graag.
Bron: Daily Mail
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8066:singapore-in-greep-van-bezetenkinderpop&catid=27:paranormaal&Itemid=40

Duimschroeven bij ouders steeds verder aangehaald
Dinsdag, 17 juni 2014
Een toonaangevende Engelse psychologe heeft bedacht dat het schadelijk is voor kinderen om bij
beide gescheiden ouders te slapen.
Dit zou de ontwikkeling van de jonge hersenen schaden. Al met al wordt het nu hoog tijd dat we onze eigen
hersenen een keer gaan gebruiken.
Volgens een recent artikel in de Engelse Telegraph zegt één van leidende experts in dat land op het gebied van
kinderzorg, Penelope Leach, dat het blijven slapen bij beide gescheiden ouders schadelijk is voor het kind.
Zij zegt dat wanneer er heen en weer wordt geschoven tussen beide ouders dit schadelijk is voor de
ontwikkeling van de hersenen van het kind.
Het gaat dus al zo ver dat wanneer ouders op een fatsoenlijke en nette manier van elkaar zijn gescheiden,
beiden het beste willen voor hun kroost en de zorg en opvoeding delen, ook zij binnenkort slachtoffer zullen
worden van dekindrovende instanties zoals Jeugdzorg.
Hoe je alles kunt uitleggen op een manier waarop ouders het altijd verkeerd doen, wordt duidelijk uit het
onderstaande plaatje. Het maakt dan niet meer uit hoe of wat de werkelijkheid is en wat voor een doorsnee
mens gezond verstand heet.
Situaties in het leven zoals een gemiddeld mens die zal interpreteren staan links, de vertaling van instanties
zoals Jeugdzorg staan rechts.
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Los van alle sinistere redenen waarom kinderen worden weggeplukt bij
de ouders moeten we niet vergeten dat de hele Jeugdzorg in feite niets
anders is dan een industrietak waar goed geld wordt verdiend met het in
beslag nemen van kinderen.
Iedere uithuisplaatsing kost de belastingbetaler 90.000 Euro per jaar en
dit geld komt terecht in de pot van het jeugdhulpcircuit. Er moet ook fors
worden betaald want er zijn directeuren van lokale
Jeugdzorginstellingen die meer verdienen dan een minister (149.000
Euro). Medewerkers van Jeugdzorg werken met prestatiedoelstellingen
en krijgen een bonus wanneer deze worden gehaald.
Het spel wat hier wordt gespeeld is zo doorzichtig, maar je moet het wel
zien. De grotere lijn is dat kinderen, het liefst vanaf de geboorte, onder
toezicht komen van de staat die hen volgens hun maatstaven zal
programmeren (dit heet onderwijs).
Vervolgens zet je een soort industrie op (dit heet Jeugdzorg) waarbij je met geld medewerkers en
leidinggevenden zodanig weet te motiveren dat ze verder geen moeilijke vragen stellen en zonder morren de
bevelen van hogerhand uitvoeren. De industrietak wordt vervolgens ―verkocht‖ aan het grote publiek in het
kader van het welzijn van het kind. Hiertoe worden allerlei psychologen uit de kast gerukt die waanzinnige
verklaringen bedenken om de kinderdiefstal te verantwoorden (dit heet marketing).
Het gevolg is dat je hartverscheurende taferelen ziet zoals vorige week met de uithuisplaatsing van de zesjarige
Hansje, een verhaal dat inmiddels vrijwel de gehele bevolking heeft geraakt.
Zo ook de bekende professor Arnold Heertje die in een brief onder andere schrijft:
"Enige tijd later zagen we dat Hans gillend en spartelend naar een auto werd gedragen. Dit werd niet
gedaan door iemand van jeugdzorg maar door een politieagent en ik kan je verzekeren dat dit nog op
mijn netvlies staat en dat ik dit niet gauw zal vergeten." Aldus Ad van B. Persoonlijk ben ik er getuige
van geweest dat de voorgangers van Nederlandse politieagenten, zoals B. P. en andere agenten in Oss
en elders, Joodse kinderen op dezelfde wijze van hun ouders los rukten, ze in vrachtauto's vervoerden,
begin van de reis naar de gaskamer. Blijkbaar heeft u niet door dat u in vredestijd, volstrekt onnodig, tot
op zekere hoogte een vergelijkbaar traject bewandelt. Aan deze misdaden moet een einde komen
doordat bureau jeugdzorg in Oss het inhumane handelen beëindigt en de ten onrechte ontvoerde Hans
van der Heiden direct aan de moeder terug geeft Alleen zo wordt inhoud gegeven aan uw pretentie
kinderen te beschermen”.
Intussen heeft de moeder van Hansje een dreigbrief ontvangen van Jeugdzorg. Of ze zich voortaan maar heel
netjes wil gedragen ten opzichte van medewerkers anders zal het contact (ook met haar kind) per direct worden
verbroken.
Terwijl je kind wordt geroofd wordt je wel geacht heel beleefd te
blijven anders zie je je kleine helemaal nooit meer en zal er
aangifte tegen je worden gedaan.
Het wordt tijd dat het gezonde verstand ontwaakt bij de massa. Dat
ook medewerkers bij Jeugdzorg en politie hun eigen
verantwoordelijkheid nemen, zelf gaan nadenken en niet
stompzinnig ieder bevel uitvoeren. Zoals moeder Irma tegen de
agent zei die Hansje kwam weghalen, ―Hoe zou jij je voelen als ze
jouw kind zouden weghalen?‖.
Er is een kleine perverse satanische kliek die de top vormt van
vrijwel iedere machtspiramide. Dit geldt op wereld en op nationaal niveau. Geef deze satanisten geen kans om
nog meer kinderen te roven en te misbruiken wanneer het hen uitkomt.
Zoals David Icke dikwijls zegt: ―They are few and we are many‖. Er liggen dus genoeg kansen.
Noot redactie: Martin Vrijland staat in contact met de vader en moeder van Hansje. Voor uitgebreidere
achtergronden verwijzen we naar zijn site waar hij op dit moment twee artikelen over de kwestie heeft
gepubliceerd. Ze zijn hier en hier te lezen. Wij zijn het niet altijd eens met de persoonlijke interpretatie van
Martin, maar de feiten die boven tafel komen via zijn persoonlijke contact met de ouders zijn waardevol voor
een zo gebalanceerd mogelijke beeldvorming.
Bronnen: Telegraph, Batgirl 666, Omroep Brabant
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8063:de-duimschroeven-bij-ouders-steedsverder-aangedraaid&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Kremlin wil wereldwijde anti-dollar alliantie om agressie VS te stoppen
‘Gigantische verliezen voor Europa als EU kant van Amerika blijft kiezen – TTIP-vrijhandelsverdrag maakt
Europa tot economische kolonie van VS’
Sergey Glazyev, een belangrijke adviseur van de Russische
president Vladimir Putin die als het brein achter de
Euraziatische Unie wordt gezien, stelt het Kremlin voor om een
wereldwijde anti-dollar alliantie te vormen om de Amerikaanse
agressieve buitenlandse politiek te stoppen en Washington te
dwingen de door het Westen aangestoken burgeroorlog in
Oekraïne te beëindigen. Voor degenen die doorgaans beweren
dat Rusland dat financieel nooit zal redden: het
begrotingsoverschot van het land zal dit jaar waarschijnlijk
stijgen naar $ 35 miljard, wat in de verste verte niet lijkt op de $ 200 miljard kapitaalvlucht waar ECBpresident Draghi recent voor waarschuwde.
Het tijdperk van uitsluitend dreigen met woorden lijkt definitief afgelopen – althans, wat de Russen betreft.
De strategie die Glazyev in maart voorstelde, namelijk om als vergelding voor de Westerse sancties
Amerikaanse staatsobligaties te dumpen, blijkt heel goed te hebben gewerkt. De EU, bevreesd voor onder
andere een dichte gaskraan van Gazprom, blokkeerde nog zwaardere sancties, en Moskou sloot een
miljardendeal met Beijing om nieuwe gasleveranties aan China niet langer in dollars, maar in roebels en
yuans af te rekenen.
Nieuwe sancties zullen EU keihard treffen
Hoewel de Westerse media nauwelijks nog over de crisis in Oekraïne berichten –en dat ondanks het feit dat
er aan beide kanten veel slachtoffers blijven vallen- is het Kremlin nog steeds van mening dat het Witte Huis
een Russische invasie van Oekraïne probeert uit te lokken. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan zal Amerika
nieuwe sancties instellen en Europa dwingen hetzelfde te doen, waardoor Russische bedrijven hun schulden
bij Europese banken niet meer zullen kunnen of willen terugbetalen.
Daarom zal deze ‗derde fase‘ van de sancties volgens Glazyev gigantisch kostbaar worden voor de EU.
Putins adviseur schat de verliezen voor Europa in op hoger dan € 1 biljoen, wat de toch al wankele
Europese economie een enorme klap zal geven. Hardere sancties zullen tevens de gasleveranties van
Gazprom verminderen of zelfs stopzetten, waardoor Europa gedwongen wordt om het vele malen duurdere
vloeibare Amerikaanse aardgas te kopen.*
* Nog even los van het feit dat de VS pas over een jaar of 10 voldoende terminalcapaciteit heeft om het
eventuele wegvallen van de Russische gasleveranties aan Europa te kunnen compenseren. Zoals we laatst
al schreven zal de schaliegashype tegen die tijd hoogstwaarschijnlijk voorbij zijn omdat de meeste
Amerikaanse bronnen nu al vrijwel zijn uitgeput.
„Vrijhandelsverdrag maakt Europa tot kolonie VS‟
Glazyev legt daarom een plan op tafel om ‗de economische kracht van de VS te ondermijnen‘ en Amerika zo
te dwingen de burgeroorlog in Oekraïne te beëindigen. Hij is van mening dat het doen instorten van het
dollarsysteem de enige manier om te voorkomen dat de VS een nieuwe Koude Oorlog begint.
Amerika zou Europa in een nieuwe wapenwedloop met Rusland willen lokken om daarmee de grip op ons
continent te verstevigen. Daar komt bij dat het TTIP vrijhandelsverdrag Europa feitelijk tot een economische
kolonie van Amerika maakt. Volgens Glazyev zal een nieuwe –koude en/of hete- oorlog in Europa enkel
gunstig zijn voor de VS, en de EU juist in ernstige problemen brengen.
„Stop Amerika‟s oorlogsmachine‟
Het ‗mastermind‘ achter de in de maak zijn Euraziatische Economische Unie wil daarom dat Rusland met
zoveel mogelijk andere landen de drijvende kracht achter de Amerikaanse oorlogsmachine stopt: de
dollarpers van de Federal Reserve. Hij hoopt dat er een brede alliantie kan worden gevormd van landen die
de dollar willen laten vallen, zowel bij hun internationale handel als in hun buitenlandse valutareserves.
Europese bedrijven willen geen sancties
Het Europese bedrijfsleven zou daarin het voortouw moeten nemen, betoogt Glazyev, omdat dat verreweg
het meeste te verliezen heeft als het Amerika lukt om Europa te betrekken in een nieuwe Koude Oorlog en
aanverwante wapenwedloop. Getuige de krachtige lobby van Duitse, Franse, Italiaanse en Australische
bedrijven om de sancties tegen Rusland op te heffen, lijkt Glazyev nu al het gelijk aan zijn kant te krijgen.
VS drijft EU in armen van Rusland
Daar waar het Witte Huis de crisis in Oekraïne deed ontstaan om nog meer controle over de EU te krijgen en
Rusland in de tang te nemen, lijkt dus het tegendeel te gebeuren, en zou Europa zich juist wel eens sterker
van Amerika kunnen gaan afkeren, wat de positie van de dollar als wereldreservemunt verder zal
ondermijnen. Teken aan de wand is dat bijna alle klanten van Gazprom zich onlangs bereid toonden de
dollar in te ruilen voor de euro (zie hyperlink onderaan).
Xander - (1) Zero Hedge
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Britten geven eurozone het nakijken met imponerend herstel van arbeidsmarkt
Mathijs Schiffers - FD, vrijdag 20 juni 2014,update: vrijdag 20 juni 2014, 03:22
De industriële productie hier in het Zuid-Engelse Yeovil. Bloomberg.
Een behulpzame Bank of England, een „booming‟
huizenmarkt én een flexibelere arbeidsmarkt verklaren
volgens economen de Britse voorsprong op het herstel van
de arbeidsmarkt
Analisten en economen blijven zich verbazen over de kracht van
het economisch herstel in het Verenigd Koninkrijk. De laatste
cijfers die bewondering oogstten, gaan over de Britse
arbeidsmarkt. Van februari tot en met april kwamen er 345.000
banen bij. De Britse werkloosheid is gedaald tot 6,6%. In de
zomer van 2013 was dat nog 7,8%.
Een inhaalslag lonkt
Minpuntje is dat de Britse lonen niet meestijgen en zelfs achterblijven bij het inflatieniveau, wat de
koopkracht van de burger drukt. Maar zorgen daarover ebben weg, omdat een inhaalslag lonkt nu de Britse
arbeidsmarkt weer krapper wordt.
Wat marktvorsers vertrouwen geeft is dat de aanwas breed gedragen is en niet langer leunt op wat Jonathan
Ashworth, econoom van Morgan Stanley in Londen, ‗het zelfstandigenfenomeen‘ noemt.
'Het herstel is sterker dan wij voorzagen‟
In de afgelopen jaren werd de groei van de Britse werkgelegenheid gestuwd door mensen die voor zichzelf
begonnen. Maar dat is niet meer het geval. ‗Het herstel is sterker dan wij voorzagen‘, valt Melanie Baker,
eveneens Morgan Stanley, bij.
Baker wijst op de zogenoemde inkoopmanagersindex. Daaruit blijkt dat de Britse banengroei mede
veroorzaakt wordt door de aantrekkende vraag uit de diensten-, productie- en bouwsector.
Ze laten het geld weer rollen
Morgan Stanley ziet de Britse werkloosheid dalen naar 6,2% in 2015. De ontwikkeling staat in schril contrast
met die in de eurozone, waar de werkloosheid met 10% hardnekkig hoog blijft. Wat verklaart het
onderscheid? Nick Kounis, hoofdeconoom van ABN Amro, wijst op de veelbesproken opmars van de Britse
huizenmarkt, waar de gemiddelde prijsstijging over het afgelopen jaar 10% bedraagt. Dat geeft de Britten
een gevoel van rijkdom; ze laten het geld weer rollen. ‗Dat sijpelt door naar andere lagen van de economie,
zoals de arbeidsmarkt‘, aldus Kounis.
Een agressief monetair beleid
Maar dat is niet het enige volgens de ABN Amro-econoom, die ook de voorlopersrol van de Bank of England
noemt. ‗De Britse centrale bankheeft een erg agressief monetair beleid gevoerd. Dat heeft de
beschikbaarheid van krediet vergroot. De VS liep daarin voorop. Toen kwam het Verenigd Koninkrijk. Je zou
kunnen betogen dat de Europese Centrale Bank dat voorbeeld nu ook is gevolgd.‘
Daarnaast stipt Kounis, die daarin bijgevallen wordt door de Morgan Stanley-economen, de ‗flexibiliteit‘ van
de Britse arbeidsmarkt aan. In het VK is het gemakkelijker om bij tegenvallers afscheid te nemen van
overtollig personeel, wat leidt tot minder terughoudendheid bij het inhuren van nieuwe krachten. ‗De
eurozone heeft wat dat betreft structurele hervormingen nodig‘, stelt Kounis.
„Forward guidance‟
Ter verdediging van de economen die het Britse herstel onderschat hebben, geldt dat een van de
architecten ervan zelf ook veel te voorzichtig was. Centrale bank-gouverneur Mark Carney trapte in augustus
af met zijn fameuze ‗forward guidance‘. De Canadees in Britse dienst beloofde de rente op het historisch
lage niveau van 0,5% te houden zolang de Britse werkloosheid hoger dan 7% is.
De boodschap aan het Britse volk: geef uit en leen gerust wat bij, want de komende drie jaar wordt dat
percentage naar verwachting nog niet bereikt.
Geleidelijke stapjes
Dat het streefpercentage negen maanden na de boodschap al ruimschoots is overschreden, vergroot de
speculatie over een snelle verhoging van de Britse rente. Dat zou investeringen onder druk kunnen zetten en
de banengroei kunnen afremmen. Volgens Baker van Morgan Stanley hangt dat af van ‗de omvang‘ van de
renteverhoging. Carney heeft geleidelijke stapjes in het vooruitzicht gesteld, in plaats van reuzenstappen.
Rente Gegoochel
Voor een centrale bank-gouverneur die rentebeleid voorspelbaar wil maken, heeft Mark Carney een valse
start gemaakt bij de Bank of England. Zijn ‗forward guidance‘ voor aanhoudend lage rente moest al snel
worden aangepast toen bleek dat er geen drie jaar nodig waren om de Britse werkloosheid te laten zakken
tot 7%, maar minder dan negen maanden. Carney kwam vervolgens op de proppen met een lastig te meten
term als ‗onbenutte arbeidsproductiviteit‘ om zijn lage rentes te verdedigen. Nu biedt ook dat geen soelaas
meer. In een speech vorige week liet de Canadees in Britse dienst weten dat de nu historisch lage Britse
rente van 0,5% wel eens sneller dan analisten denken omhoog kan gaan. Dezelfde analisten — radeloos
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van het rentegegoochel — pasten hun voorspellingen nog maar eens aan. Waar het gros tot voor de speech
een eerste Britse renteverhoging voorzag in de eerste helft van 2015, wordt nu gerekend op oktober of
november van dit jaar.
http://fd.nl/ondernemen/232344-1406/britten-geven-eurozone-het-nakijken-met-imponerend-herstel-van-arbeidsmarkt

Tilburg doet Zuid Afrikaanse apartheid herleven met het plan voor een homowijk *Update*
‗Een volledig omheinde wijk waar homoseksuelen, biseksuelen en
transgenders veilig kunnen wonen. Tilburg zou met deze Gay Village de
Nederlandse primeur krijgen. Projectontwikkelaar Blauwhoed wil op het MOBcomplex aan de noordkant van Tilburg zo‘n wijkje ontwikkelen. Onderzoek
moet uitwijzen of er genoeg belangstelling voor is. De homoseksuele
gemeenschap in Nederland reageert verdeeld op het plan voor Gay Village.
Amsterdam heeft al een verzorgingstehuis voor homoseksuelen. In
Amerikaanse staten als Florida en Alabama zijn al besloten Gay Villages, ook
in Frankrijk werd vorig jaar een plan gelanceerd. Op social media wordt veelal
negatief gereageerd op het plan.‘ Dit alles meldt het Brabants Dagblad.
Ik heb vaak gesproken over de homopropaganda en de homoagenda. Hierdoor heb ik bij de bekende
trollensites de titel homofoob gekregen, waar mijn homoseksueel geaarde kennissen smakelijk om moeten
lachen. Het is zelfs zo dat zij het met mij eens zijn. Dat stemt tot nadenken.
Vaak wordt beweerd dat je je als journalist objectief op moet stellen. Mijn site is juist opgericht om de
perceptiemanagement en propaganda methodes van de Main Stream Media te doorprikken. Daarom geef ik
een duidelijke andere kijk op de zaak en probeer ik mensen te prikkelen om kritisch naar nieuws en
actualiteiten te kijken, maar ook eens echt over grotere levensvraagstukken na te denken. Eenmaal de ogen
geopend, vallen er namelijk steeds meer schellen weg en ga je steeds meer zien. Met mijn website draag ik
een heel breed scala aan onderwerpen aan, die u mogelijk kunnen helpen bij uw ontdekkingsreis. Lezers
hoeven het niet altijd met mij eens te zijn; daarom prikkel ik en stimuleer ik om de grijze massa in uw hoofd
te activeren.
Het onderwerp homofilie en de homopropaganda heb ik onder meer besproken in deze reeks artikelen.
Luistert u hieronder naar de opname van de radio-uitzending van 28 februari 2014 waarin ik dieper in ga op
de homolobby, de homopropaganda en de gender-ideologie. Tijdens de radio-uitzending verwijs ik naar
enkele filmpjes en artikelen. Hieronder vindt u de lijst:
1. Interview met Dr. Curtis Duncan
2. The Dissapearing Male
3. Uitspraak paus Benedictus
4. Toespraak van Poetin
5. Russische anti-homowet is geen anti-homowet
6. Pushen van de homoagenda door Europa
7. Katholiek Nieuwsblad: a. homo tegen gender-agenda b. het Lunacek rapport
8. De oorzaak van pedofilie
9. Sodomie, homofilie en pedofilie
10. Wat is MK Ultra?
11. Pedofilie in Nederland
12. De Pedocratie Nederland
13. De Lost Prophits zanger Ian Watkins
Verder kunt u in het hoofdmenu alles vinden over homofilie en pedofilie onder het hoofdmenu-item ‗NWO‘. In
mijn optiek is het plan om homowijken te bouwen een proces dat riekt naar doorgeslagen homo-emancipatie
die zo langzamerhand begint te lijken op de apartheid zoals we die in Zuid Afrika kenden. U ziet immers
letterlijk staan dat de wijken volgens de plannen volledig omheind zullen worden.
Update 19 juni 2014
Vandaag melden verscheidene media ineens dat het bericht van de gay-village eengrap of hoax zou zijn.
Het NRC meldt dat het een PR-stunt zou zijn om de Tilburgse kermis te promoten. Hoe serieus moeten we
de MSM nog nemen als ze met dit soort kolder komen?
Bron linkvermeldingen: bd.nl, Survaymonkey.com, gayvillage.nl,amsterdam.nl, Citizengo.org, Katholiek
Nieuwsblad, Katholiek Nieuwsblad,AD.nl, NOS.nl, NRC.nl
https://www.youtube.com/watch?v=X91T8vfX85o
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/18/tilburg-doet-zuid-afrikaanse-apartheid-herleven-met-het-plan-voor-een-homowijk/
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Iraakse bisschop waarschuwt voor uitroeiing christenen
Moslims dreigen christelijke kerken plat te branden – Christenen
moeten ‘dhimmi’ belasting gaan betalen, anders worden ze
onthoofd
‘...en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het
getuigenis van Jezus en om het woord van God,..’ (Openbaring
20:4)
De katholieke bisschop van Baghdad, Saad Sirop Hanna,
waarschuwde woensdag dat als de strijdende partijen in Irak
niet snel tot een overeenkomst komen, er een burgeroorlog uitbreekt. ‗En dat zou het einde betekenen,
vooral voor ons, voor christenen.‘ Veel achtergebleven jonge christenen zijn alsnog voor het geweld van ISIS
weggevlucht. In Ninevé hebben moslims gedreigd de christelijke kerken plat te branden als ze het wagen
deze weer te openen. Ook wordt geëist dat christenen de ‗dhimmi‘ (onderdanige) belasting gaan betalen als
ze in de stad willen blijven wonen. Zo niet, dan zullen ze worden onthoofd (2).
Sirop gaf onder andere de Amerikaanse regering van George Bush de schuld van de sektarische oorlog in
het land. Na de invasie in 2003 wilde de VS het land in een democratie veranderen, ‗maar die kan niet
functioneren als er geen echte verzoening is‘, stelde hij. ‗Shi‘iten en Soennieten moeten begrijpen dat
geweld niets oplost.‘
„Oneindig lijden‟
Twee weken geleden viel ISIS de tweede stad van Irak, Mosul, aan. De helft van de bevolking vluchtte weg,
waaronder het laatste restant christenen. In 2003 woonden er nog 35.000 christenen in de stad. Regina
Lynch, directeur van de katholieke hulporganisatie Aid to the Church in Need (ACN), zei dat ‗het oneindige
lijden van de kerk als een open wond voor ons is. De christenen in Irak moeten meer dan ooit weten dat de
christenen in de rest van de wereld hen niet in de steek laten, maar voor hen bidden en hen zoveel mogelijk
steunen.‘ (1). Ook voorganger Majeed riep christenen op tot gebed voor hun ernstig vervolgde
geloofsgenoten in Irak. ‗Hier in Ninevé mogen christenen hun kerken niet meer openen. Doen ze dat wel,
dan worden deze platgebrand. Ook moeten ze de dhimmi-belasting betalen. Willen ze dat niet, dan moeten
ze vertrekken. Blijven ze, dan zullen ze worden onthoofd.‘ (2)
Onthoofding kenmerk van (de) Antichrist
De onthoofding van gelovigen is samen met de ontkenning van de Vader en de Zoon één van de
allerbelangrijkste in de Bijbel genoemde kenmerken van (de) Antichrist:
‗...; en (ik zag) de zielen van hen, die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van
God, en die noch het beest (Allah / Mohammed) noch zijn beeld hadden aangebeden en die het merkteken
niet op hun voorhoofd en op hun hand (grondtekst: bovenarm) ontvangen hadden (mogelijk de banden met
Arabische teksten zoals ‘Er is geen god dan Allah’ die moslimstrijders om hun armen en hoofden dragen); en
zij werden weder levend en heersten als koningen met Christus, duizend jaren lang.‘ (Openbaring 20:4).
Zoals we al vaker schreven is het Bijbelse ‗teken van het Beest‘ (666) in de islam niet geheel toevallig het
meest heilige getal voor Allah (Opb. 14:11 „merkteken van zijn naam‟). De islam is dan ook het enige
religieuze-politieke-ideologische systeem op Aarde dat aan alle kernmerken van de Bijbelse Antichrist
voldoet. Meer gruwelijke foto‘s en filmpjes van de onthoofding van christenen door moslimstrijders in onder
andere Syrië zullen we u deze keer besparen.
Xander - (1) ICN (via Shoebat), (2) Shoebat

Ebola-epidemie niet meer onder controle
Door: redactie - 21/06/14 - 09u37 Bron: ANP© belga.
De uitbraak van de dodelijke ziekte ebola in het westen van
Afrika is "volledig oncontroleerbaar'' geworden. Hulporganisatie
Artsen zonder Grenzen waarschuwt ervoor dat ze tegen de
grenzen van haar kunnen aanloopt.
AzG heeft 40 medewerkers en vier behandelcentra ingezet en
meer kan ze niet opbrengen, schrijft het Duitse tijdschrift Der
Spiegel. Nieuwe uitbraken van de ziekte kunnen niet bestreden
worden. De huidige ebola-epidemie in West-Afrika is de grootste ooit. Volgens de jongste tellingen van de
Wereldgezondheidsorganisatie zijn er tot nog toe meer dan 330 doden gevallen. De tot nu toe ergste
uitbraak vond plaats in 1976 in Congo en kostte 280 mensen het leven. AzG dringt aan op een grotere
internationale actie tegen de ziekte.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1925217/2014/06/21/Ebola-epidemie-niet-meer-ondercontrole.dhtml
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Prikbord nr. 401 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
40.000
Wie liegt er over het aantal ontslagen in de zorgsector: staatssecretaris Van Rijn die het enigszins cryptisch
heeft over het vervallen van 16.000 banen in de langdurige zorg, of de koepel die 40.000 méér ontslagen
(dus ook parttimers) voorspelt. In het laatste scenario zou het dan gaan om ruim 20% van alle banen,
hetgeen tamelijk ongeloofwaardig klinkt, want de budgetreductie raakt ook aan de gebouwen, medische
faciliteiten, voeding, energie en het management.
Kennelijk ziet het management van de instellingen dit anders en fluistert zelfs over 100.000 ontslagen. Tja,
als de bezuinigingen alleen de laagstbetaalden (mogen) raken – bijv. die van € 25.000 bruto per jaar
gemiddeld, inclusief werkgeverslasten – dan komt 2,5 miljard inderdaad overeen met 100.000 fulltime
banen. Maar zo incompetent zullen die managers toch niet zijn? Of Van Rijn, want wat kosten 100.000
uitkeringen?
Belediging
Premier Rutte heeft aan een hoge functionaris in Vietnam een voetbalhemd geschonken. Een
zwemabonnement voor een invalide is minder waardeloos. Dat kan nog enige betekenis hebben. Volgende
keer misschien zijn dubbele postzegels cadeau doen of een gebruikte hockeystick? Want kralen en
spiegeltjes of een CD van de ‗toppers‘ zouden een belediging kunnen zijn…
Foute accountant
De heer Krol (Gay Krant) hoeft echt niet terug te keren in de politiek, want van zijn slag lopen er al genoeg
rond in Den Haag. Het geeft daarbij te denken dat een accountant zijn goedkeurende verklaring over een
paar ton(!) aan subsidie, snel introk toen er onderzoek naar werd gedaan. Hoeveel miljarden aan subsidies
worden hier met hulp van accountants weggesluisd zonder onderzoek?
Jaarrekening
Wie een jaarrekening kan lezen, stopt onmiddellijk met bijdragen aan goede doelen. Nu weer Greenpeace
dat steeds meer lijkt op een criminele organisatie. Een stafmedewerker heeft ‗zonder toestemming‘ een paar
miljoen zoekgemaakt. Dat geld had men overgehouden; kennelijk voor bijzondere bestemmingen…
Daarom is er naar verluidt geen aangifte gedaan, maar werd de medewerker alleen ontslagen. En de
verdwenen miljoenen? Ach, die brengen de begroting niet in gevaar.
Onbeschaamde chantage
GroenLinks wil alleen instemmen met een superprovincie als er een paar honderd miljoen extra beschikbaar
komt voor milieu. Welke ‗besparing‘ blijft er dan over?
Italië wil wel instemmen met de benoeming van Juncker als er meer geld richting Italië vloeit.
Aegon wil de opgelichte woekerpolishouders wel ‗compenseren‘ als ze genoegen nemen met een fooi.
Burgemeesters willen wel verhuizen naar hun gemeente als de belastingbetaler hun dubbele woonlasten
overneemt (is dan na 2 jaar het probleem opgelost of gaat het straks om de truc die twee jaar meteen uit te
betalen zodat de ‗foute‘ woning onder de prijs kan worden verkocht?).
Minder
Indien de verheerlijking van terroristen een kenmerk is van islamitische politiek in Nederland, dan mag de
wet tegen het haatzaaien daarop worden toegepast. Dan maar minder vrijheid van meningsuiting en meer
kopstukken voor de rechter.
Duitse luchtvaartmedewerker gaf toe chemtrail sproeiapparaten geïnstalleerd te hebben
(Earth Matters | Agus Judistira)
Een Duitse ex-luchtvaartmedewerker sprak het publiek toe tijdens een demonstratie in Dresden op 12 mei
2014 in Duitsland. Hij getuigde hoe hij eigenhandig sproeiapparaten in vliegtuigen in opdracht had
geïnstalleerd.
Tijdens het invullen van de tanken met chemicaliën, die o.a. giftige nano polymeer deeltjes bevatten, moest
hij beschermende kleding dragen. Hij kwam al gauw tot de conclusie dat het sproeien van deze toxische
chemicaliën niet goed is voor het milieu en onze gezondheid. Hij nam zijn
bevindingen met het bewijs mee naar de Green Party met de verklaring
dat hij bereid was om voor een onderzoekscommissie te getuigen. Drie
dagen later kreeg hij van zijn leidinggevende te horen dat er een enorme
druk is "van boven" om hem te ontslaan. Zijn ontslag volgde en sindsdien
kon hij geen baan meer vinden in de luchtvaart.
Het wordt nu wel erg moeilijk om chemtrails als gewone vliegtuigstrepen,
veroorzaakt door condensaties, af te wimpelen.
Aanvulling redactie: zo kan een interieur van een Geo engineering
vliegtuig er uit zien.
http://www.earth-matters.nl/51/9590/chemtrails/duitseluchtvaartmedewerker-gaf-toe-chemtrail-sproeiapparaten-geeniumlnstalleerd-te-hebben
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Putin steunt Maliki: Rusland en VS nu ook in Irak tegenover elkaar
Chaos in het Midden Oosten steeds groter - Irak beschuldigt Saudi Arabië van genocide – Irak dreigt in drie
delen uiteen te vallen
Om te voorkomen dat Irak opnieuw in vlammen opgaat is de
Russische premier Putin achter premier Al-Maliki (inzet) gaan
staan, die gisteren gedumpt werd door Amerika (2).
Nadat de Verenigde Staten gisteren lieten weten dat de Iraakse
premier Al-Maliki moet verdwijnen omdat het hem niet is gelukt
de Shi‘itische en Soennitische moslims met elkaar te laten
verzoenen, heeft de Russische president Vladimir Putin nog
geen 24 uur later olie op het vuur gegooid door zijn
onomwonden steun uit te spreken voor de oorlog die Maliki
voert tegen de terreurbeweging ISIS. Dat betekent dat Rusland en de VS nu niet alleen in Syrië ‗by proxy‘
tegen elkaar vechten, maar -mogelijk al spoedig- ook in Irak.
Nadat Amerika gisteren Maliki –niet langer een gehoorzame pion van Washington- openlijk liet vallen,
bevestigde Putin per telefoon snel zijn ‗volledige steun voor de Iraakse acties om het grondgebied snel te
bevrijden van terroristen.‘ Het Kremlin voegde daaraan toe dat beide leiders bilaterale samenwerking
hebben besproken.
De complexe, chaotische situatie in het Midden Oosten is nauwelijks meer te ontrafelen. De belangrijkste
situaties en ontwikkelingen in en rond Irak op een rijtje:
* ISIS in Irak bestaat feitelijk uit twee legers, waarvan één wordt gedomineerd door Al-Qaeda. Bij dat leger
hebben diverse Soefistische groeperingen, Saddam Husseins oude Baath Partij en door Amerika getrainde
stammen van de ‗Soenitische Ontwaking Raad‘ zich aangesloten. Inmiddels lijkt ook de hoofdstad Baghdad
aan hen te prooi te kunnen gaan vallen. (4)
* Amerika stuurt geen troepen, maar slechts 300 ‗militaire adviseurs‘ naar Irak (4), en steunt nu stilzwijgend
de Iraanse militaire interventie. Tegelijkertijd wordt Teheran onder druk gezet om concessies te doen
aangaande het omstreden nucleaire programma van het land.
* Saudi Arabië wil op goede voet blijven staan met de VS, maar staat vijandig tegenover het Iraakse regime
en steunt ISIS met onder andere wapenleveranties. In tegenstelling tot Amerika zijn de Saudi‘s mordicus
tegen Iraanse inmenging in Irak. Vanwege de Saudische steun voor ISIS beschuldigde de Iraakse regering
de Saudiërs van ‗genocide‘ en ‗de vernietiging van de Iraakse staatsinstellingen en historische en religieuze
locaties.‘
* Iran stelt zich wat Irak betreft plotseling op als Amerika‘s beste vriend in de regio, en lijkt bereid meer
troepen te sturen om te voorkomen dat het land compleet ten prooi valt aan ISIS.
* In Syrië kan president Bashar Assad kan rustig achterover leunen en glimlachend constateren dat het de
regering Obama ondanks diens steun voor de Al-Nusra/Al-Qaeda rebellen niet is gelukt om hem te
verdrijven. Zijn eigen leger blijft het echter heel moeilijk hebben met deze rebellen, die nog lang niet
verslagen zijn.
* Qatar steunt de Syrische rebellen, maar stelt zich vooralsnog terughoudend op over Irak. Vermoed wordt
dat het land direct of indirect ISIS steunt.
* Jordanië, een goede vriend van de VS, heeft op een geheime basis ISIS-terroristen laten trainen door
Amerikaanse instructeurs. Amerikaanse troepen en vliegtuigen moeten Jordanië beschermen tegen
eventuele vergeldingsaanvallen uit Syrië.
* In Turkije, NAVO-lid, is met Turkse militaire steun op een basis bij de luchtmachtbasis Incirlik hetzelfde
gebeurd. De Turken steunen openlijk de Syrische rebellen en heimelijk ISIS, maar zouden die steun kunnen
loslaten vanwege de politieke en ideologische toenadering tussen de regering Erdogan en de Iraanse
president Hassan Rouhani.
* De Koerden lijken daardoor meer speelruimte te hebben in Noord Irak. Volgens Veysel Ayhan, directeur
van hetInternational Middel East Peace Research Center (IMPR) in Ankara, begint premier Erdogan te
accepteren dat Irak in drie delen uiteen zou kunnen vallen: een Shi‘itische deel in het Oosten en Zuiden, een
Soennitische deel in het Westen, en een Koerdisch deel in het Noorden. (5)
* Rusland, dat in Syrië van meet af aan bondgenoot Assad is blijven steunen, heeft nu ook in Irak partij
gekozen tegen Amerika. Tegelijkertijd profiteert het Kremlin van de stijgende olieprijzen. Het Russische
Lukoil investeert fors in het enorme Iraakse West-Qurna-2 olieveld, dat in handen van ISIS zou kunnen
vallen. Dat wil Putin ten koste van alles voorkomen.
* Israël, waar de massale zoektocht naar de drie door Hamas ontvoerde tieners nog altijd voortduurt, kijkt
met gemengde gevoelens naar de almaar groter wordende chaos over de grenzen. Aan de ene kant leidt het
de moslimlanden af van hun haat tegen de Joodse staat; aan de andere kant dreigen veel landen in handen
te vallen van extremistische islamisten, die zich later zouden kunnen verenigen in een nieuwe oorlog tegen
Israël.

Nieuwsbrief 203 – 30 juni 2014 – pag. 20

En dan hebben we ook nog Libanon (Hezbollah, het Iraanse proxy-leger dat Assad steunt), Egypte, waar het
leger probeert de Moslim Broederschap te verpletteren, Libië, dat nog altijd wordt verscheurd door
islamistische krachten zoals Al-Qaeda, Afghanistan, waar de Taliban nog steeds niet is verslagen en 1,5
miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen, en natuurlijk Pakistan, dat eveneens moet blijven vechten tegen
terroristen. Ook in Soedan, Somalië en Nigeria zaaien moslimgroepen dood en verderf.
Niet voor niets waarschuwde de VN eerder deze week voor een nieuwe regionale oorlog. Gezien de talloze
brandhaarden lijkt slechts een klein vonkje al voldoende.
Xander -(1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) DEBKA, (5) Shoebat

Voorfase van superstaat: EU wil eigen politiemacht
Gebruikt Brussel aanslag door teruggekeerde jihadgangers uit Syrië
als voorwendsel? – Nieuwe regels en wetten moeten vrijheid
meningsuiting en toegang internet beperken
Agent van de Europese grensbewaking Frontex.
De EU wil een eigen politiemacht, die in alle lidstaten naast de
bestaande nationale politie moet gaan opereren. Daarmee creëert
Brussel een wezenlijk onderdeel voor de vorming van een totalitaire
superstaat, een Verenigde Staten van Europa.
In eerste instantie zullen de EU-agenten worden ingezet bij Frontex, de instantie die de buitengrenzen van
de unie controleert. Die beschikt tot nu toe niet over eigen politie-eenheden. ‗Het is noodzakelijk om het
leven van vluchtelingen, die op gevaarlijke manieren de EU willen binnenkomen, te beschermen, en de nietreguliere immigratie te bestrijden,‘ wordt in het plan gesteld.
In het voorstel wordt tevens ‗het recht van EU-burgers op vrije keuze van woon- en werkplaats‘ onderstreept.
Dat recht moet wel tegen misbruik worden beschermd.
Verrijkende bevoegdheden door terreurwetten
Naast een EU-politiemacht bevindt de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie zich in een
vergevorderd stadium. Het is duidelijk dat men in Brussel eerst feiten ‗op de grond‘ heeft gecreëerd, om die
vervolgens met wetten en instellingen te legitimeren. Voor het vergroten van het mandaat van de
grenspolitie is waarschijnlijk niet eens een wetswijziging nodig. De bestaande, in de loop der jaren
uitgebreide terreurwetten zullen voldoende zijn om de EU-politie verrijkende bevoegdheden te geven. Nu al
heeft Brussel besloten dat demonstranten bij EU-conferenties voortaan een reisverbod mag worden
opgelegd. Ook dierenactivisten en voetbalsupporters kunnen worden tegengehouden (2).
Aanslag door Syriëgangers als voorwendsel?
In de VS wordt de politie in snel tempo met zwaar oorlogsmaterieel uitgerust, zogenaamd om de burgers
tegen terroristen te beschermen. Dat kan heel eenvoudig ook in Europa gebeuren, zodra een paar
teruggekeerde jihadgangers uit Syrië een aanslag plegen. Complotdenkers zouden kunnen beweren dat de
EU hier zelfs op zit te wachten, zodat zo‘n aanslag als voorwendsel kan worden gebruikt voor de opbouw
van een sterke eigen politiemacht. Daarmee slaat Brussel twee vliegen in één klap, want met zo‘n
politiemacht zullen een groot aantal banen kunnen worden geschapen. Voor de eurocraten is echter het
grootste voordeel dat er geen enkele democratische controle op deze macht zal zijn, omdat het Europese
Parlement zoals u weet helemaal niets te vertellen heeft.
Dat betekent dat de Europese Commissie geheel naar eigen willekeur deze politiemacht kan inzetten voor
het afdwingen van totale controle in een Europese superstaat. De Europese Centrale Bank functioneert in
financieel-economisch opzicht feitelijk al op precies dezelfde wijze.
Samenleving verandert in dictatuur
Ondertussen moeten met ‗brood en (voetbal)spelen‘ de argeloze burgers tevreden worden gehouden –
totdat ze op een dag wakker worden en beseffen dat ze gevangenen zijn geworden van een totalitair EUsysteem waar ze geen enkele invloed op kunnen uitoefenen en geen enkele zeggenschap over hebben.
De nationale overheden zijn achter de schermen druk bezig met het veranderen van de eigen wetgeving,
zodat de samenleving straks geruisloos in een dictatuur kan worden veranderd. Zo plant de Duitse regering
verregaande beperkingen op het recht van vrije meningsuiting, en mogen straks ook mensen worden
gearresteerd van wie slechts wordt vermoed dat ze een misdaad willen plegen.
Daarnaast zal het internet worden gebruikt om de burgers uiteindelijk 24/7/365 te controleren. Dat gebeurt
ook in andere EU-landen zoals Groot Brittannië. Daar moeten internetters binnenkort verplicht opgeven of ze
(nog) toegang willen hebben tot esoterische of pornografische websites. Dit soort wetten zijn in de regel een
eerste stap naar totale staatscensuur. (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
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ISIS beveelt alle ongetrouwde vrouwen mee te doen aan seks-jihad
Bahrein: moslimkinderen leren op school over seks met mannen en dieren
Op 12 juni, twee dagen nadat ISIS de stad Mosul en andere belangrijke
gebieden in Irak veroverde, vaardigden de islamitische terroristen een
bevel uit waarin ongetrouwde vrouwen worden verplicht om deel te nemen
aan de ‗seks-jihad‘, oftewel hun lichamen ter beschikking te stellen aan de
moslimstrijders. Vrouwen die weigeren te gehoorzamen zullen worden
onderworpen aan de Sharia.
Een vertaling van het bevel:
In de naam van Allah de barmhartige,
Na de bevrijding van de staat Nineveh, en het welkom van de mensen van deze staat voor hun broeders de
mujahideen, en na de grote verovering, en na de nederlaag van de Safavidische (Perzische / Iraanse)
troepen in de staat Nineveh, en zijn bevrijding, zal dit -als Allah het wil- het hoofdkwartier worden van de
mujahideen. Daarom verzoeken wij dat de mensen van deze staat hun ongetrouwde vrouwen aanbieden,
zodat ze hun plicht kunnen vervullen de jihad te voeren door seks met hun broeders de mujahideen. Als dit
bevel niet wordt opgevolgd, dan zullen hen de Shariawetten worden opgelegd.
Tijdelijk „huwelijk‟ voor seks, ook met kleuters
De term ‗Jihad Nikah‘ betekent dat de jihadstrijders legaal een ‗tijdelijk huwelijk‘ voor uitsluitend seks mogen
sluiten. Deze fatwa is er een in een lange rij bizarre bevelen die de afgelopen jaren in de naam van Allah
werden uitgevaardigd, zoals
*de fatwa dat volwassen mannen de moedermelk uit de borsten van hun vrouwen mogen of moeten drinken;
* de (Shi‘itische) fatwa dat seks met kleuters is toegestaan en waarmee pedofilie werd gelegaliseerd;
* het populaire Misyar-huwelijk (dat seks voor de reiziger toestaat, kort gezegd: gelegaliseerd gebruik van
prostituees en callgirls);
* het Mut‘ah huwelijk (tijdelijk huwelijk voor seks, desnoods voor maar een uur);
* het huwelijk bedoeld om te scheiden (het zgn. ‗zomervakantie huwelijk‘);
* de reeds genoemde Jihad Nikah (seks-‗huwelijk‘ om de jihad te bevorderen).
Voor de jihad is alles geoorloofd
De zeer invloedrijke moslimgeestelijke annex Jodenhater Sheikh Yusuf Qaradawi schreef in zijn Fiqh AlMuwazanat (De Jurisprudentie voor Evenwicht) dat wat de jihad betreft alles is geoorloofd, zelfs het (tijdelijk)
‗terugdraaien van de Shariaregels‘. ‗Ieder voordeel en ieder kwaad moet op zijn gevolgen worden
beoordeeld. De mindere zonden worden vergeven ter wille van het grotere lange-termijnvoordeel. Het kwaad
wordt dan zelfs geaccepteerd als het extreem is en normaal gesproken als betreurenswaardig wordt
beschouwd.‘
‗Onze cultuur zit vol met leugens en morele en seksuele afwijkingen‟
De term prostitutie wordt in de islam niet gebruikt, maar is onder het mom van ‗tijdelijke-‗ of ‗jihad-huwelijken‘
dus een wijd verspreid en algemeen geaccepteerd gebruik onder moslims. Niet alle moslimtheologen zijn
daar even blij mee; de Saudische dr. Zuhair Mohammed Jamil Kutby schrijft bijvoorbeeld:
‘Het Arabische volk denkt –door zijn geestelijken, juristen en intellectuelen- dat het één van de beste volken
is, een volk zoals geen ander in het universum. Het is echter een feit dat het door perioden van materiële en
morele ontaarding ging waar zelfs de geschiedenis zich voor schaamt.’
‘De Arabische geschiedenis zit vol met conflicten, is overladen met een leugencultuur en is blootgesteld aan
seksuele en morele afwijkingen... Is het niet verkeerd en schandelijk om tijdens Arabische heerschappij
corruptie en seksuele ontaarding in gangen en paleizen te verspreiden? Deze (afwijkingen) komen
veelvuldig voor in onze geschiedenisboeken, romans en verhalen.’
Kutby gaf vervolgens de moslimdichter Abu Nawas als voorbeeld, die onbeschaamd zijn voorkeur voor
jongetjes beschreef, en erop wees dat Allah in de Koran heeft gezegd dat ‗jongetjes boven meisjes‘ zijn te
prefereren.
Pedofilie: moslimkinderen leren op school over seks met mannen en dieren
Pedofilie in de islam vindt natuurlijk al zijn oorsprong bij niemand minder dan ‗de Profeet‘ zelf. Mohammed
trouwde met de 6-jarige Aisha, maar wachtte wel totdat ze ‗al‘ 9 was om seks met haar te hebben. Dat had
echter niets van doen met morele waarden, maar met geld:
‘... Abu Bakr vroeg (de Profeet): O boodschapper van God, wat weerhoudt u ervan het huwelijk met uw
vrouw te consumeren? De Profeet zei: De bruidsschat (Sadaq). Abu Bakr gaf hem de bruidsschat, 12 ½
ounce goud, en de Profeet liet ons halen. Hij consumeerde het huwelijk in mijn huis...’ (The History of AlTabari: Biographies of the Prophet‘s Companions and Their Successors – SUNY Press, Albanië 1998, vol.
39, p.171-173).
Zo krijgen leerlingen van de basisschool in Bahrein les uit een boek (‗The Summary for The Message of
Prayer, How To Teach Our Children Prayer, by Sheikh Yousuf al-Asfuri AlBahreini) waarin zowel meisjes als
jongens wordt geleerd hoe ze het zaad van een man en zelfs van een dier moeten afwassen als deze seks
met hen heeft gehad.
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Voorkeur voor sodomie
De Marokkaanse journalist Hamid Tulist schreef over het pedofilie probleem in het Midden Oosten:
‗Zelfs de prins van de getrouwe Kalief Al-Amin, zoon van Kalief Harun al-Rashid, kocht zijn eunuchen
(gecastreerden) voor zijn privégebruik, en weigerde vrouwen en slavinnen, en was vol van zijn liefde voor
een jongen genaamd Kauthar... Van de commandant van de getrouwe en Kalief al-Walid ibn Yazid ibn Abd
al-Malik wordt zelfs gezegd dat hij zijn broeder verlokte om sodomie met hem te plegen.‘
Ongetwijfeld onverteerbaar voor moslims is dat Tulist uitgerekend het Joodse geloof als voorbeeld aanvoert:
‗De eerst keer dat deze seksuele perversie (homo/pedoseksualiteit) werd genoemd was in het eerste
religieuze boek genaamd Genesis, een Joods boek en de eerste van de vijf boeken van de Torah. In het
verhaal van Lot bestrafte God seksuele perversiteiten. Het Arabische woord ‗Luat‘ (sodomie) kwam feitelijk
van het Hebreeuwse ‗Lot‘, en niet uit het Arabisch.‘
Iedere vorm van kwaad toegestaan
Waar de moslimwereld het ‗ongelovige‘ Westen voortdurend van beschuldigt, bedrijft het juist zelf op
massale wijze. Ze hebben echter allerlei manieren gevonden om hun schuld af te schuiven op anderen.
Daarom is er in het Midden Oosten niets ergers dan een Jood en/of een vrouw te zijn – volgens de Koran is
de hel immers met hen gevuld. Ondertussen is voor de moslimman iedere vorm van kwaad gelegaliseerd,
zolang dit het grote doel –de jihad, de islam moet heersen over de hele mensheid- maar dient.
Overspel wordt verpakt in Mutah- en Misyar‘huwelijken‘; verkrachting in het ‗recht‘ om bijvrouwen te mogen
bezitten; moord in de ‗jihad‘ tegen de samenzweerders en de Zionistische vijand die Gods Woord, de Bijbel,
zou hebben gecorrumpeerd. Kortom: in de islam wordt alles verdraaid, omgekeerd en op zijn kop gezet.
Xander - (1) Shoebat

ISIS verovert grensovergang bij Jordanië
Geplaatst door Michael van der Galien op 23 juni, 2014/ Bron: De dagelijkse standaard,
Richt ISIS zijn pijlen binnenkort ook op andere Arabische landen?
De koning van Jordanië, Abdullah, heeft in het verleden –
ondanks zijn westerse reputatie en zijn zeer goede beheersing
van het Engels – met enige regelmaat soennitische extremisten
gesteund. Dit eerst en vooral om Assad en Iran het leven zuur
te maken, maar ook om de invloed van Hezbollah enigszins te
beperken. Dat is immers een radicaal sjiitische organisatie.
Leuk bedacht die strategie, maar hij kon binnenkort weleens te
maken krijgen met serieuzeblowback. Het Parool bericht
namelijk dat ISIS een belangrijke grensovergang van Irak en
Jordanië in handen heeft gekregen. Zoals we onderhand
gewend zijn legden soldaten van Irak hun wapens massaal neer toen de moslimextremisten eraan kwamen.
De terreurorganisatie Islamitische Staat van Irak en groot-Syrië (ISIS) heeft vandaag een belangrijke
grensovergang tussen Irak en Jordanië veroverd nadat het Iraakse leger zich volledig van de strijd had
teruggetrokken. Dat meldt persbureau Reuters op basis van informatie van Iraakse en Jordaanse
inlichtingendiensten.
Door deze actie kunnen we veilig stellen dat de opmars van ISIS zich doorzet. Hoe langer het duurt, des te
meer belangrijke steden en dorpen in handen vallen van de terroristische organisatie. De enige partij die
daar op het moment iets aan kan doen is het Iraakse leger, maar dat weigert systematisch om in actie te
komen. Sjiieten vluchten massaal als ISIS eraan komt, soennieten leggen hun wapens snel neer en smeken
om vergeving.
ISIS heeft nu een behoorlijk groot deel van Irak in handen. Een succesvolle aanval op de hoofdstad Bagdad
wordt daardoor steeds waarschijnlijker. Dat zou werkelijk een enorme ramp zijn voor het westen (met name
voor Amerika) en natuurlijk voor premier Nouri al-Maliki, die er maar niet in slaagt om zijn leger te laten doen
waar het voor is opgezet.
Dat is natuurlijk al erg genoeg, maar het is zowaar nog zorgwekkender dat Jordanië nu ook ernstig rekening
moet houden met een inval van ISIS. Abdullah heeft al flink wat troepen gestuurd naar de grensovergang,
maar als zij net zo ‗moedig‘ zijn als hun broeders uit Irak helpt dat geen zier.
ISIS moet nu echt worden gestopt. Dit kan zo niet langer doorgaan. Nog even en het hele Midden-Oosten
staat in brand.
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13 vliegtuigen verdwenen 25 minuten lang van de radar... in het hart van Europa
13 jun 2014
Recent zijn bij twee afzonderlijke incidenten in totaal dertien
vliegtuigen in het luchtruim van Oostenrijk gedurende een periode
van ongeveer vijfentwintig minuten compleet van de radar
verdwenen. Dat heeft de Oostenrijkse luchtvaartautoriteit Austro
Control bekend gemaakt.
Telkens verdwenen de locatie, de hoogte en de identiteit van de
betrokken vliegtuigen van de schermen van de verkeersleiders. Ook
in de buurlanden Duitsland en Tsjechië werden gelijkaardige
problemen gemeld. Een oorzaak van het probleem kon niet worden
achterhaald. Austro Control heeft aan de Europese Unie gevraagd
een onderzoek te starten naar een fenomeen.
Marcus Pohanka, woordvoerder van Austro Control, geeft aan nog nooit eerder met het fenomeen
geconfronteerd te zijn. Austro Control gaf geen verdere informatie over de identiteit van de vliegtuigen en
maatschappijen die bij de incidenten waren betrokken. Wel werd niet uitgesloten dat ook
passagiersvliegtuigen, die op grote hoogte vliegen, met de problemen werden geconfronteerd.
Pohanka benadrukte wel dat de vliegtuigen op geen enkel ogenblik in gevaar zijn geweest. Hij merkt op dat
onmiddellijk extra verkeersleiders werden ingeschakeld om te vliegtuigen te begeleiden en werden ook
andere noodmaatregelen opgestart, zoals verbale communicatie met de piloten en het verbreden van de
vluchtcorridors.
Ook verkeersleiders in München, Karlsruhe en Praag zouden het fenomeen hebben opgemerkt. De
incidenten worden onderzocht door Eurocontrol en het European Aviation Safety Agency (Easa). Volgens
een aantal experts moet het fenomeen wellicht worden verklaard door interferenties met de transponders
van de vliegtuigen en de infrastructuur op de grond.
De transponders van de vliegtuigen zenden signalen uit die het mogelijk maken om de identiteit en de locatie
van het toestel te bepalen. Bij het eerste incident werd een mogelijk verband met een Nato-oefening in
Hongarije niet uitgesloten geacht, maar dat kon geen verklaring meer bieden voor de tweede storing. (mah)
http://www.express.be/business/nl/economy/13-vliegtuigen-verdwenen-25-minuten-lang-van-de-radar-in-hethart-van-europa/205715.htm

Niemand weet waar NAVO-geld naartoe gaat
oor: redactie - 10/06/14 - Bron: Belga
De Amerikaanse secretaris van Defensie Chuck Hagel sprak op
vier juni na een bijeenkomst van de NAVO in Brussel. © ap.
Miljarden NAVO-euro's verdwijnen in een boekhoudkundig
zwart gat. Dat schrijft De Morgen vandaag op basis van een
onderzoek van de Nederlandse Algemene Rekenkamer.
Volksvertegenwoordigers van de 28 NAVO-lidstaten, waaronder
België, weten niet hoeveel belastinggeld hun land exact uitgeeft aan het militaire bondgenootschap en wat
daarmee gebeurt.
De NAVO-ambassadeurs zijn op de hoogte van de rommelige boekhouding, maar dat leidde niet tot een
oplossing, aldus de Rekenkamer. De controleurs maken de informatie nu openbaar om het onderwerp op de
agenda te krijgen van de volgende NAVO-vergadering voor parlementariërs.
"Sommige rapporten zijn niet openbaar vanwege het vertrouwelijke karakter", klinkt het bij de NAVO.
"Bondgenoten behouden echter volledige controle over het kostenniveau en hoe het geld wordt besteed."
De ondoorzichtige boekhouding bij het militaire bondgenootschap ligt politiek gevoelig, omdat de
defensiebegroting van vrijwel alle NAVO-landen onder druk staat. Als niet bekend is hoeveel van het
nationale defensiebudget exact aan de organisatie wordt besteed en of het geld effectief wordt uitgegeven,
is het ook niet duidelijk of daarop bezuinigd kan worden, aldus De Morgen.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1913186/2014/06/10/Niemand-weet-waar-NAVO-geldnaartoe-gaat.dhtml
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Zwakke elektromagnetische velden kunnen een effect hebben op mens, dier en natuur
Geplaatst door: Redactie Earth Matters ;
Bron:
Floww Health Technology
(Floww Health Technology) Hoe het kan dat mensen gevoelig reageren op
elektromagnetische straling die qua sterkte onder de wettelijke
veiligheidsnormen ligt, is voor de wetenschap nog een raadsel. Het huidige
wetenschappelijke paradigma is dat alleen sterke elektromagnetische velden
een effect kunnen hebben op mens, dier en milieu. Een onderzoek door een
Duitse universiteit naar het trekgedrag van roodborstjes toont aan dat ook
zwakke elektromagnetische velden invloed kunnen hebben. Het onderzoek
kan consequenties hebben voor de manier waarop de effecten en mogelijke
schadelijkheid van elektromagnetische velden beoordeeld worden.
―Trekvogels raken in de war van zwakke radiogolven‖. Met deze kop opende de Volkskrant 8 mei jl. een
1
artikel over trekgedrag van vogels . Henrik Mourits, van de Universiteit van Oldenburg in Duitsland,
bestudeerde jarenlang het trekgedrag van roodborstjes en ontdekte dat hun interne kompas verstoord raakt
door zwakke radiosignalen van de middengolf (AM).
Deze bevinding past niet binnen de tot op heden geaccepteerde wetenschappelijke theorie. Het huidige
paradigma is dat zwakke elektromagnetische velden niet sterk genoeg zijn om een effect te kunnen hebben
op mens, dier en milieu. Dit komt omdat men uitgaat van het zogenoemde toxologisch/dosis-respons model
dat stelt: hoe hoger de dosis elektromagnetische straling, hoe meer effect het kan hebben. Toch menen
steeds meer onderzoekers, waaronder Henrik Mourits, dat zwakke elektromagnetische velden wel degelijk
effect kunnen hebben op mens, dier en milieu.
Zwakke elektromagnetische velden zijn hele zwakke uitstralingen van energie afkomstig van onder meer
huishoudelijke apparatuur, radiogolven, mobiele telefoons, Wi-Fi en zendmasten. Als het daadwerkelijk zo
blijkt te zijn dat deze invloed kunnen hebben op biologische systemen, dan heeft dit gevolgen voor de
manier waarop op dit moment de effecten en ook gevaren van elektromagnetische straling ingeschat
worden. Ook kan het een antwoord zijn op de vraag waarom mensen gezondheidklachten kunnen krijgen bij
blootstelling aan een dosis elektromagnetische straling die ver onder de wettelijk geldende
veiligheidsnormen ligt.
Venster
De Australische onderzoeker Adey stelde al eerder dat zwakke elektromagnetische velden een biologisch
effect kunnen hebben. Tijdens onderzoek van hersencellen van kuikens ontdekte hij het principe van
2
‗biologische vensters‘ . Hij ontdekte dat biologische systemen, waaronder cellen, alleen stimuli toelaten als
ze een bepaalde golflengte (frequentie) hebben en de intensiteit boven een bepaald minimum en onder een
bepaald maximum is. Er wordt niet gereageerd op stimuli die niet ‗door het venster kunnen‘. Het kan dus zijn
dat een krachtige stimulus geen effect heeft terwijl een zeer zwakke stimulus met dezelfde golflengte dat
juist wel heeft. Het bestaan van zulke vensters als beveiliging van de natuur tegen overstimulatie is niet
ondenkbaar als je ervan uit gaat dat wij leven in een elektromagnetische oceaan van natuurlijke- en
technologische straling.
Een andere plausibele verklaring voor de invloed die zwakke elektromagnetische velden op biologische
systemen kunnen hebben, kan liggen in het feit dat mensen elektromagnetische wezens zijn. Onze organen
en onze hersenen hebben eigen elektromagnetisch velden. En hoewel de stelling dat wij elektromagnetische
wezens zijn buiten het huidige wetenschappelijk paradigma valt, is het wel het uitgangspunt waarop het
ECG, de EEG en de MRI-scan werken. Het elektromagnetische veld van ons hart en onze hersenen is een
stuk zwakker dan dat van het aardmagnetisch veld en dat is weer veel zwakker dan dat van alle door de
techniek gecreëerde elektromagnetische velden. Als je uitgaat van het model van dosisafhankelijkheid is het
daarom niet ondenkbaar dat ook zwakke elektromagnetische velden een effect kunnen hebben; deze zijn
namelijk een stuk sterker dan onze ‗lichaamseigen‘ elektromagnetische velden.
1) artikel Volkskrant
2) artikel Nico WestermanBron: Floww Health Technology

Het plan van ISIS
ISIS map reveals chilling five year plan for global domination
http://dailym.ai/1iSvQv0 pic.twitter.com/GdC4SUQ0oC
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Internationale milieupionier: Groene stroom is een grote leugen
‘Zonne-energie zwaarste belasting voor milieu - Schade aan natuur
door hybride auto’s veel groter dan besparing door lagere emissies’
Mensen die denken het milieu een plezier te doen door een
elektrische- of hybride auto aan te schaffen, komen flink bedrogen
uit. Een 20 jaar oud brik is zelfs minder schadelijk voor de natuur.
Zonnepanelen zijn bijna 6 x zo schadelijk voor het milieu als een olie
gestookte energiecentrale, en ook elektrische auto‘s zijn
contraproductief. De ‗Energiewende‘, de omschakeling op ‗groene‘ energie in Europa, is dan ook één grote
leugen. Dat zegt niet een bobo uit de olie-industrie, maar de internationaal erkende milieupionier professor
Friedrich Schmidt-Bleek, winnaar de van ‗Takeda World Environment Award‘ en initiatiefnemer van het
‗World Resources Forum Davos‘. Zijn nieuwe boek ‗De Groene Leugen‘ is feitelijk één lange aanklacht tegen
het milieubeleid van de politiek. ‗Ophouden met deze volksverlakkerij,‘ en ‗dit is bedrog‘ zijn zomaar enkele
zinnen waarmee Schmidt-Bleeks in zijn nieuwe boek het groene klimaatbeleid in Europa omschrijft. ‗De
ontwikkelingen in de politiek baren mij zorgen en maken mij daadwerkelijkheid woedend,‘ zegt de professor
in een interview met Wirtschafts Woche.
Overmatig gebruik hulpbronnen grootste probleem
Er bestaat volgens hem inderdaad een klimaatcrisis, maar die zou niet op te lossen zijn met zonnepanelen
en elektrische auto‘s. ‗Dat zijn recepten die het milieu nog zieker maken.‘ Politiek en milieubeweging leggen
de nadruk op CO2, maar er zijn volgens hem veel schadelijkere stoffen voor het milieu, zoals de
methaanuitstoot door de meer dan 1 miljard koeien op onze planeet, of de lachgas-emissies van de
landbouw. Grootste probleem is in zijn ogen niet zozeer CO2, maar het feit dat de oorzaak, namelijk het
overmatige gebruik van hulpbronnen, niet wordt aangepakt. Voor ieder technisch product wordt 30 kilo
natuur gebruikt. Voor elektronische apparaten is dat vaak het tienvoudige. Bij deze productie wordt ook nog
eens vaak het tienvoudige aan water gebruikt. Deze uitputting leidt tot ontbossing, onvruchtbare
landbouwgronden en steeds grotere woestijnen.
„Zonne-energie is volksverlakkerij‟
Veel als ‗groen‘ aangeprezen technologieën, zoals zonnepanelen, blijken juist extreem milieubelastend te
zijn als gekeken wordt naar hun materiaalbelasting voor de natuur. ‗Door hun hulpbronnenintensiteit zijn
zonnepanelen gif voor het milieu en in werkelijkheid alles behalve groen. Dat is waanzin!‘
Gekeken naar stroomopwekkers blijkt kernenergie met 0,27 kilo verbruik van hulpbronnen per kilowattuur
het meest milieuvriendelijk. Olie gestookte centrales komen daar met 0,31 kilo vlak achter. Kolencentrales
scoren al dubbel zo hoog (0,72 kilo), en bruinkolen nog veel hoger: 1,14 kilo. Toch is zelfs bruinkoolenergie
veel minder schadelijk dan zonnepanelen, die maar liefst 1,8 kilo grondstoffen verbruiken per kilowattuur –
‗een treurig record‘. Sinds dit onderzoek uit 1995 zijn zonnepanelen weliswaar 3 tot 4 x efficiënter geworden,
maar zelfs de allerzuinigste nieuwe panelen verbruiken net zoveel hulpbronnen als kernenergie of
gascentrales. Bovendien zijn veel oude panelen nog altijd in gebruik. ‗De vermeende ecostroom uit
zonnepanelen is zelfs bij de actuele stand van de techniek alles behalve ‗groen‘. Die term is oplichterij, of
nog scherper geformuleerd: volksverlakkerij.‘
20 jaar oude auto‟s milieuvriendelijker
Hetzelfde geldt voor elektrische- en hybride auto‘s. Die gebruiken bijzonder veel hulpbronnen zoals koper,
lithium en neodymium. De winning van deze materialen pleegt een zware aanslag op de natuur in Zuid
Amerika en China. ‗De natuurschade die in het bijzonder door hybride auto‘s wordt veroorzaakt is veel groter
dan de mindere belasting door lagere emissies.‘ Een 20 jaar oud brik is daarom milieuvriendelijker dan een
hypermoderne elektrische- of hybride bolide. ‗Er worden miljarden subsidies gegeven aan technieken die de
CO2-uitstoot van auto‘s met 10% tot 20% verminderen. Hiervoor neemt men een verdubbeling van de
hulpbronnenbelasting op de koop toe. Wat een flauwekul.‘ Daarnaast is het technisch mogelijk om de
levensduur van auto‘s te verdrie- of verviervoudigen. ‗Tenslotte gaan vliegtuigen ook honderd keer langer
mee. Maar voor de economie is dat natuurlijk niet aantrekkelijk. Ondernemingen en reclame maken ons wijs
dat het goed is om iedere twee jaar een nieuwe auto te kopen. Nee, dat is het niet! Ik begrijp dat de industrie
zo handelt, maar niet dat de politiek dit leugenachtige spel meespeelt.‘ De professor heeft dan ook geen
goed woord over voor de slooppremie voor oude auto‘s, die ook in Nederland bestaat. ‗Dit is het
schoolvoorbeeld van onzinnig beleid. De auto-industrie wordt met miljarden gepamperd. Ik denk niet dat
Mercedes of BMW dat nodig hebben... Maar dit vervolgens in de pers als een ‗milieuwet‘ verkopen, is driest.
Het ondersteunen van het slopen van functionerende auto‘s en het kopen van nieuwe auto‘s, die misschien
15% zuiniger zijn, is gestoord, schizofreen en schandelijk! Excuus voor mijn woede-uitbarsting.‘
„Gebruik hoge winden, beperk grondstofgebruik tot 10%‟
Schmidt-Bleek denkt dat de oplossing voor het energie- en milieuprobleem gevonden kan worden in het
gebruiken van de hoge winden die op een hoogte van 300 tot 400 meter rond de Aarde circuleren. ‗Daarmee
kan een honderdvoudig betere ecobalans worden bereikt dan met een gascentrale. Dat zijn enorme
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verschillen.‘ Het is mogelijk en nodig om het gebruik van hulpbronnen fors in te perken, met zelfs 90%, maar
dat kan niet binnen een half jaar, omdat dan de economie zou instorten, erkent Schmidt-Bleek. Hij denkt dat
een overgangsperiode van 10 jaar dat kan voorkomen. ‗Als we niets doen, dan zal de Aarde over 20 of 30
jaar veel kariger zijn dan waar onze wereldeconomie en levensvreugde nu op gebaseerd is... We kunnen
onze planeet niet oneindig uitwringen.‘
Vrijhandelsverdrag rampzalig
Probleem is in zijn ogen dat de Amerikanen, Australiërs, Chinezen en Japanners aan economische groei de
voorrang geven boven klimaatbeleid. Hij is er echter van overtuigd dat economische groei in Europa ook met
‗gedematerialiseerde techniek‘ mogelijk is. Tevens is hij van mening dat door nieuwe kwaliteitsstandaarden
landen zoals China gedwongen zullen worden om hun exportgoederen naar Europa anders te produceren.
Het TTIP-vrijhandelsverdrag met de VS beschouwt hij als een ramp, omdat ‗de Amerikanen al 30 tot 40 jaar
bewijzen enkel in hun eigen economie geïnteresseerd te zijn. Zij zullen zich niet aan de Europese sociale en
milieustandaarden houden. Wie dat anders ziet, is naïef, hoe vaak de Amerikanen tijdens de
onderhandelingen ook het tegendeel zullen beweren.‘ De grenzen moeten juist niet opener, maar dichter,
betoogt hij, omdat open grenzen voor nog meer handel en dus nog meer materiaalgebruik zorgen.
Levensduur producten fors verlengen
De benodigde omslag kan al bereikt worden door de levensduur van producten te verhogen, wat technisch
allang haalbaar, maar commercieel niet interessant is. ‗We hebben niet iedere 2 jaar een nieuwe auto of
nieuwe computer nodig, ook onze politieke leiders niet, ook al probeert de reclame ons dat wijs te maken.
Zelfs onze opzettelijk kort meegaand gemaakte auto‘s kunnen 250.000 kilometer rijden.‘ De professor zegt
niet tegen een prettig en lux leven te zijn. ‗Ik hou van plezier, ik ben geen spelbreker. Er moet vrijheid zijn, en
luxe mag – maar we hebben wel een enorme verantwoordelijkheid voor de kansen van onze kleinkinderen
en hun kinderen. Nieuwe aankopen zijn alleen zinvol als repareren echt niet meer loont en als wij nieuwe
dingen langer en met minder hulpbronnenverbruik kunnen leveren, uw hele leven lang. Ik hoop dat veel
burgers slimmer zijn dan onze politici.‘
Xander - (1) Wirtschafts Woche

Google Glass kan pincodes op 3 meter afstand lezen
woensdag 25 juni 2014,
Onderzoekers hebben aangetoond dat het met Google Glass mogelijk is om pincodes te achterhalen die
mensen op een afstand van 3 meter op hun iPad invoeren. De bril maakt eerst een filmpje van de gebruiker
die zijn pincode invoert, om vervolgens automatisch de pincode te bepalen.
In 83% van de gevallen had de software succes. Met een aantal handmatige aanpassingen steeg dit tot
boven de 90%. Wordt er echter een HD-camera gebruikt, dan is het mogelijk om pincodes op een afstand
van 44 meter te lezen. De software van de onderzoekers gebruikt een zelfgeschreven
videoherkenningsalgoritme dat de schaduw van het tappen door de vingers volgt. Zelfs als er geen beelden
van het scherm van het aangevallen apparaat worden opgenomen, is het nog steeds mogelijk om de codes
te bepalen. "Als iemand een video kan maken van wat je op het scherm aan het typen bent, verlies je alles",
aldus één van de onderzoekers tegenover Wired. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de camera van de
iPhone beter scoort dan die van Google's bril, maar dat Google Glass vanwege de plek op het hoofd beter
geschikt is voor een "verrassingsaanval".
Surveillanceapparaat
Een woordvoerder van Google laat weten dat het stelen van wachtwoorden door mee te kijken als mensen
ze invoeren niets nieuws is. "We hebben Glass met privacy in het achterhoofd ontworpen. Het feit dat Glass
boven de ogen wordt gedragen en het scherm aangaat als het
geactiveerd wordt, laat duidelijk zien dat het wordt gebruikt en
maakt het een slecht surveillanceapparaat."
Het probleem ligt ook niet bij Google Glass, maar bij het
invoeren van de pincodes. Met de HD-camera werd de code
zelfs op een afstand van 44 meter achterhaald. Daarom hebben
de onderzoekers een oplossing bedacht waarbij de layout van
het scherm waar gebruikers hun pincode moeten invoeren
steeds veranderd. Dit Privacy Enhancing Keyboard (PEK) zullen
de onderzoekers voor Android publiceren als ze hun lezing
tijdens de Black Hat conferentie geven.
https://www.security.nl/posting/393109/Google+Glass+kan+pincodes+op+3+meter+afstand+lezen?channel=rss
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Willem de Overbodige: pronken met andermans veren
geplaatst door administrator ⋅ 26 juni
Straks zien we de Overbodige weer een militaire groet brengen,
waarmee hij in staat is honderdduizenden te beledigen en te
minachten.
Een burgermannetje hoort geen militaire groet te brengen.
Officier word je, als je competent bent en niet vanwege afkomst.
Daarom is Willem de Overbodige een zak aardappelen die
pronkt met andermans veren.
Wij erkennen geen ―koning‖ en geen ―regering‖ van ongekozen lakeien en hielenlikkers.
Waarmee heeft dit opperste uitschot het recht verdiend ons te ―regeren‖?
Typisch Nederland. Bewijs dat je incompetent bent en je wordt opgewaardeerd, zodat je geen gevaar meer
voor je omgeving bent.
Gisteren spraken we de échte veteranen aan op hun realiteitsbesef. Echte veteranen groeten geen
ongekozen flapdrol in uniform, volgehangen met totaal onverdiend blik.
Vandaag spreken we alle zelfstandig denkende landgenoten aan.
Hoe bestaat het dat dit opperste tuig van de richel, bewezen fraudeurs en bewezen deelname aan criminele
organisaties nog het respect en de hoogachting kunnen verwachten van hen die echt hun leven in de
waagschaal hebben gesteld? Hoe verrot is deze maatschappij inmiddels door valse informatie, kinderlijke
propaganda en corruptie tot op het bot?
Weg ermee.
Om duidelijk te maken waar we in dit land nu eigenlijk mee te maken hebben…. Nog even een paar 100%
toepasbare en kenmerkende steekwoorden ter opfrissing.
Lafaards, hoerenlopers, overspeligen, deserteurs, landverraders, volksverlakkers, wapenhandelaars,
pedofielen, pederasten, drugssmokkelaars, milieu verwoesters, belastingontduikers, gouddieven, aandelen
rovers en tenslotte hun uiteindelijke doodsteek: identiteitsfraudeurs.
Alles wat aangetrouwd is, deugt ook niet, het kan ook niet anders. Massa-moordenaars, oplichters,
hielenlikkers, lakeiengespuis, SS-ers, Totenkopf, Nazi, dubbelspionage,
Deze lui behandel je niet met respect, maar pak je op, sluit ze in en stript ze spiernaakt door ze te ontdoen
van al hun gestolen vermogen. Wat we tekort komen moeten ze in een strafkamp terug verdienen.
Niet alleen de Overbodige en zijn ingevlogen legkip, maar alles en iedereen tot en met de vijfde generatie.
Als je er een paar laat lopen, steekt het onkruid jaren later de kop weer op.
Doordat de regering op 13 mei 1940 is opgeheven, moeten we noodgedwongen terugvallen op de
reglementen van de Bataafse Republiek.
Het zij zo. We gaan dus door waar de Franse bezetter een eind aan de Bataafse Republiek maakte door het
inzetten van een Vijfde Colonne militaristen, aangevoerd door Herman Willem Daendels, die later nog door
koning Willem I is beloond.
Willem de Overbodige staat zijn mannetje als het gaat om ―snel wegwezen‖. Maar Willem is wel
Opperbevelhebber van de krijgsmacht, als zijn hoofd van de regering. Willem is een lafaard, met opa
Bernhard als lichtend voorbeeld. Ondertussen voeren ze geen donder uit, melken de schatkist leeg, vieren
ze meer vakantie dan dat ze op de bank liggen te zappen, stelen ze van alles bij elkaar, ontduiken belasting
waar ze maar kunnen. Dit opperste uitschot regeert ons en zou ons moreel kompas moeten zijn – vergeet
het maar.
Dit giftige en misdadige frauduleuze opperste uitschot dient met wortel en tak te worden uitgeroeid.
Om te beginnen met een gepensioneerd secreet en een Duitsch-Argentijns uitvretersstel en hun nu al
grondig verpeste nageslacht. Ik tel dus 6 exemplaren in de eerste batch. Geen Akte van Seclusie meer,
maar een Eeuwig Edict. Geen uitsluiting maar eeuwigdurende OPSLUITING. Alles wat het land uit vlucht
sporen we (Speciale Jagers Eenheden) op en slepen we naar de winderige polder terug en duwen ze een
spade in de keurig verzorgde perkamenten handjes: ―Hierrr!! Aan het werk, luie donders!‖ Tot alles is terug
verdiend of tot ze er dood bij neer vallen. Voor hun eigen vreten zorgen ze overigens ook zelf maar, je kunt
heel wat oogsten van een 20 hektare kleigrond omheind met een hek onder stroom. Mensonwaardig?
Waarom? We slaan ze niet met een loden pijp de vergetelheid in toch? Ze hebben hun eigen paradijsje,
maar ze mogen er niet meer uit.
Kijk die lui maar eens lachen, want nu zitten wij immers achter een hek? Ze hebben de grootste lol en
trekken zich geen reet van hun financiers aan, hoor! Ook die kleintjes niet, dat wordt ze met de paplepel
ingegoten. Zielig? We halen ze toch niet bij hun ouders vandaan, toch? Zoals in de gewone wereld? Ze
mogen niet het hek uit, we moeten zeker weten waar ze na hun dood worden gedumpt. Niet in een kerk, niet
in een mausoleum, maar in een anoniem graf, alleen bekend bij de Speciale Jagers Eenheden van de
Republiek.
Kijk ze maar eens vrolijk zijn……
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Tenslotte: degenen die het voor dit werkschuwe parasiterende uitschot
opnemen, worden op exact dezelfde manier behandeld, want die zijn geen
draad beter, als het niet nog erger is! Wie het voor criminelen opneemt,
maakt automatisch deel uit van een criminele organisatie. In de Republiek is
dat strafbaar, in een ―koninkrijk‖ is dat een pluspunt op je conduitestaat. Hoe
we er van af komen? Eigenlijk heel simpel.
De Bataafse Republiek is er immers nog, alles wat we moeten doen is het
―koninkrijk‖ verlaten en ons in de Republiek inschrijven als vrije burger. Alles
buiten die Republiek valt dan als vanzelf om, maar de vluchtgevaarlijke
oplichtersbende zal hun verdiende straf niet ontlopen.
Er zullen figuurlijk koppen bij de vleet rollen.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/06/26/willem-de-overbodigepronken-met-andermans-veren/#more-33185

Russische gevechtsvliegtuigen arriveren in Irak voor strijd tegen ISIS
Israël: Ontvoerde tieners nog altijd niet gevonden, Netanyahu overweegt meer operaties tegen Gaza
De opmars van ISIS richting Baghdad, Jordanië en Saudi
Arabië.
De Iraakse regering kreeg gisteren vijf gebruikte Russische
Sukhoi gevechtsbommenwerpers geleverd, die zullen worden
gebruikt in de strijd tegen ISIS. In tegenstelling tot de
afwachtende VS maakt Rusland daarmee snel zijn belofte waar
de Iraakse regering van premier Al-Maliki te hulp te schieten (1).
Wel zet Amerika bewapende drones in om de ambassade in
Baghdad –in de ‗groene zone‘- te beschermen. Saudi Arabië en
Jordanië hebben inmiddels tankdivisies aan hun grenzen
geposteerd.
ISIS/Al-Qaeda strijders dreigen de Haditha dam in de Eufraat te veroveren. Daarmee zouden ze de controle
krijgen over de drinkwatervoorziening voor het grootste deel van Irak, inclusief Baghdad. Veel
olieraffinaderijen en pijpleidingen in het noorden zijn reeds in hun bezit gekomen.
Door VS getrainde rebellen weinig succesvol
De regering Obama trekt een half miljard dollar uit om onder de bijna 1 miljoen Syrische vluchtelingen in
Jordanië mannen te rekruteren en te trainen, die in Irak tegen ISIS moeten gaan vechten. Tot nu toe werden
de rebellen die in Jordanië worden getraind enkel naar het zuiden van Syrië gestuurd, om daar te proberen
de eenheden van het Syrische en Iraanse leger en Hezbollah tegen te houden.
Volgens Israëlische inlichtingenspecialisten hebben die door Amerika getrainde rebellen daar echter niet
veel successen behaald. De verwachting is daarom dat het ze in Irak ook niet zal lukken. Jordanië en Saudi
Arabië hebben zelfs tankdivisies aan de grens geposteerd om de opmars van ISIS te stoppen.
ISIS heeft zinnen gezet op Israël
In Libanon zetten Hezbollah en het Libanese leger zich schrap voor een nieuwe serie
zelfmoordbomaanslagen door ISIS. Afgelopen week troffen twee explosies de hoofdstad Beiroet, waarvan
één veroorzaakt werd door een vrouwelijke zelfmoordterrorist.
De jihadisten van ISIS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi beschouwen niet alleen Syrië, Libanon en Jordanië als
hun grondgebied, maar ook ‗Palestina‘, oftewel Israël. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat
ISIS zich aan de grenzen van de Joodse staat meldt.
Ontvoerde tieners nog altijd niet gevonden
Israël is er ondanks een massale operatie van het leger, Shin Bet, De Mossad en AMAN nog altijd niet in
geslaagd de drie ontvoerde tieners te vinden. Wel zijn de daders inmiddels geïdentificeerd als leden van
Hamas, maar van hen ontbreekt ieder spoor. In totaal werden al meer dan 400 verdachte Palestijnen,
voornamelijk leden van Hamas, gearresteerd.
Meer operaties tegen Gaza
Als reactie op het weer toegenomen aantal raketaanvallen vanaf de Gazastrook -25 in de afgelopen 2
weken- verklaarde de Israëlische premier Netanyahu vandaag dat het aantal vergeldingsaanvallen vanuit de
lucht verder kan worden opgevoerd. Afgelopen nacht voerde de luchtmacht nog eens twaalf
bombardementen uit op doelen van de Palestijnse terroristen op de Gazastrook. (3)
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) Arutz 7
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Een banaan eten is goed voor de gezondheid
Door Gringo - 27 juni 2014
Eerder op dit blog hebben we het al eens over de banaan in Thailand gehad. Het artikel, dat in
december 2013 nog eens werd herhaald, gaat over de vele soorten die in Thailand verkrijgbaar zijn,
oude gebruiken waarbij de banaan een rol speelt, de handige toepassingen van de banaan en het
gebruik van de banaan in desserts. Ook kwam het gezondheidsaspect van deze vrucht aan de orde.
Wat dat laatste betreft vond ik een interessant artikel waarin de vele positieve aspecten qua energie en
gezondheid die aan de banaan worden toegeschreven worden beschreven. Hieronder de puntsgewijze
opsomming waarbij ik nog een aantal punten uit het eerdere artikel op dit blog heb toegevoegd.
Energie
Bananen bevatten drie natuurlijke suikers – sucrose, fructose en glucose in combinatie met vezels. Een
banaan geeft een onmiddellijke, duurzame en substantiële verhoging van energie. Onderzoek heeft
aangetoond dat slechts twee bananen voldoende energie leveren voor een zware klus van anderhalf uur
Geen wonder dat vele atleten de banaan tijdens een wedstrijd of in een pauze daarvan als voedsel
gebruiken.
Depressie
Volgens een recent onderzoek onder mensen die aan depressies lijden, voelden velen zich veel beter na het
eten van een banaan. Dit komt omdat bananen tryptofaan bevatten, een soort eiwit dat het lichaam omzet in
serotonine. Serotonine is goed voor ontspanning, verbetering van de gemoedstoestand en in het algemeen
zorgt serotonine voor een gelukkiger gevoel.
PMS
Vele vrouwen lijden aan PMS, het premenstrueel syndroom. Zeker, er bestaan medicijnen voor om de
klachten te verminderen maar een goede voeding is in die maandelijkse periode van groot belang. De
vitamine B6 in de banaan helpt bij de regeling van de bloedsuikerspiegel, die van invloed kan zijn op de
stemming.
Bloedarmoede
Het hoge ijzergehalte in bananen kan de productie van hemoglobine in het bloed stimuleren en zo helpen bij
gevallen van bloedarmoede
Bloeddruk
De banaan heeft een hoog kaliumgehalte en toch weinig zout. Hierdoor kan het eten van bananen het risico
van een verhoogde bloeddruk en beroerte verminderen.
Constipatie
Rijk aan vezels kan de banaan in een dieet problemen in de darmen helpen te herstellen zonder toevlucht te
hoeven nemen tot laxeermiddelen.
Maagzuur
Bananen hebben een natuurlijk remmend effect op maagzuur in het lichaam, dus als u last heeft van
brandend maagzuur, probeer het eten van een banaan voor rustgevende verlichting.
Ochtendmisselijkheid
Een banaan eten tussen de tussen de maaltijden door helpt om de bloedsuikerspiegel op peil te houden en
ochtendmisselijkheid te voorkomen.
Muggenbeten
Vóórdat u bij een insectenbeet naar de zalfjes grijpt, probeer het getroffen gebied met de binnenkant van
een bananenschil in te wrijven. Veel mensen vinden dit dé oplossing om een van zwelling en/of jeuk te
verminderen.
Katers
Eén van de snelste manieren om van een kater af te komen is het drinken van een bananenmilkshake, met
daarin wat honing. De banaan kalmeert de maag en met de hulp van de honing beïnvloedt het de
bloedsuikerspiegel terwijl de melk kalmeert en hydrateert.
Zenuwen
Bananen zijn rijk aan B-vitamines die helpen het zenuwstelsel te kalmeren ..
Overgewicht
Meerdere studies hebben aangetoond, dat zwaarlijvigheid veroorzaakt kan worden door stress en werkdruk.
Door die stress en werkdruk heeft men behoefte aan eten en eet dan meestal zaken als chocola, chips of
iets dergelijks. Beter is het om tussendoor koolhydraatrijke voeding te nemen, zoals de banaan.
Maagzweer
De banaan wordt gebruikt als dieetvoedsel tegen intestinale aandoeningen vanwege de zachte textuur en
gladheid. Het neutraliseert ook een teveel aan maagzuur en vermindert irritatie door het bekleden van het
slijmvlies van de maag.
Temperatuurcontrole
Veel culturen, zoals in Thailand, zien bananen als een ―koel‖ fruit dat zowel de fysieke als emotionele
temperatuur van aanstaande moeders kan verlagen.
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Stoppen met roken
Door de aanwezigheid van vele vitamines en mineralen, zoals vitamine B6, B12 en magnesium is het eten
van bananen gunstig voor mensen die met roken willen stoppen. Het helpt de effecten van
nicotineverslaving te beperken.
Dus, een banaan is echt een natuurlijke remedie voor vele kwalen. Als je het vergelijkt met een appel, het
heeft vier keer de proteïne, tweemaal het koolhydraat, drie keer het fosfor, vijf keer de vitamine A en ijzer, en
tweemaal de andere vitaminen en mineralen.
Bron: karenstan.net

Ingestorte beurs Dubai net als in 2008 voorbode van grote crash‟
Europese banken moeten gat van € 300 tot € 720 miljard zien te dichten
– Stil gehouden: bankrun in Bulgarije
Gisteren stortte de beurs in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) met
bijna 9% in. De oliestaat was in 2008 al een voorbode van de
wereldwijde financiële crisis, die nog altijd niet bedwongen is. Maar er
zijn meer verontrustende parallellen. De door velen gevreesde nieuwe
grote klap lijkt dan ook steeds dichterbij te komen.
Lang voordat Griekenland met honderden Europese miljarden moest worden gered, stevende Dubai al op
het bankroet af. Als de geschiedenis zich herhaalt, dan staat de financiële wereld zware tijden te wachten.
En weer is de vastgoedmarkt de trigger voor een nieuwe uitverkoop; zo verkeert bijvoorbeeld het bouwbedrijf
Arabtec in grote problemen. De koers van het megaconcern is in drie dagen tijd meer dan gehalveerd.
Verkoopgolf Arabische beurzen
Dat veroorzaakte een ware verkoopgolf op de Arabische beurzen, dus niet alleen in Dubai. Bouwbedrijven
waren de grootste verliezers. Veel beleggers hadden hun aandelen op krediet gekocht, en een deel van
deze aandelen waren borg voor deze kredieten. Door de crash konden velen deze kredieten niet meer
ophoesten, waardoor men massaal aandelen van de hand moest doen.
De beurs in Dubai is dit jaar al 20% kwijtgeraakt. Desondanks ligt de koers nog altijd 19% hoger als aan het
begin van dit jaar. Toch is het forse verlies van gisteren een teken aan de wand. Immers, ook op Wall Street
is het kopen van aandelen op krediet massaal in de mode gekomen. Deze ‗margin debt‘ genoemde
waardepapieren hebben een volume van $ 437 miljard, bijna een record.
Beleggers schrijven kredieten af
Nog een alarmbel: in maart en april zijn beleggers begonnen een deel van deze kredieten af te schrijven.
Dat lijkt verdacht veel op 2008; twee maanden vóór het uitbreken van de crisis in dat jaar gebeurde namelijk
precies hetzelfde. En dat was weer een exacte herhaling van de gang van zaken voor de kleinere crash in
2000. De instorting in 2008 versterkte vervolgens de verkoopgolf. Ook op Wall Street zetten de banken
zogenaamde ‗margin calls‘ in: als de beleggers de verliezen niet konden goedmaken, werden hun posities
gedwongen geliquideerd.
Vastgoedzeepbel
Niet alle beleggers denken dat het op een nieuwe crisis uitdraait. Sommigen zien de crash in Dubai gisteren
juist als een uitgelezen mogelijkheid om in de markt te stappen. Reden: de economie van de V.A.R. is anno
2014 veel sterker dan 6 jaar geleden, en groeide vorig jaar met 4,6%.
Toch kunnen de vele waarschuwingssignalen niet worden genegeerd; in 2008 werd pijnlijk duidelijk dat de
grotendeels op de vastgoedmarkt gebaseerde zeepbel op de beurzen heel snel uit elkaar kan spatten.
Europese zombiebanken hebben honderden miljarden nodig
In de EU zien we daar meer voorboden van. Tientallen banken in de eurozone –en 35% van die in Spanjehebben meer kapitaal nodig omdat ze voor bijna € 300 miljard aan falende kredieten bezitten. In mei 2013
sprak de Duitse Berenberg bank zelfs van een bedrag van € 720 miljard voor alle banken in Europa. Om de
in de maak zijnde bankenunie niet in gevaar te brengen lijkt de ECB de Europese zombiebanken met nog
zeker € 300 miljard overeind te willen houden.
Bankrun in Bulgarije stil gehouden
Zorgvuldig stil gehouden in de media: in EU-land Bulgarije is vorige week een bankrun geweest. Klanten
bestormden de filialen van de grote Corpbank, waarna de Centrale Bank (3) moest ingrijpen door de bank te
nationaliseren, zodat de rekeningen van de klanten konden worden gegarandeerd.
Xander - (1) Die Welt, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Na Iran ook Syrië, Saudi Arabië en Egypte militair betrokken bij oorlog Irak
Syrische vliegtuigen bombarderen Iraaks vliegveld - Mobilisatie Saudi Arabië – Egyptische commando’s naar
grens met Irak
ISIS-strijders hielden in Mosul een ware parade met
buitgemaakt Amerikaans militair materieel (2).
Waar de VN vorige week voor waarschuwde blijkt nu al realiteit
te worden: na Iran beginnen ook andere landen in de regio
militair betrokken te raken bij de oorlog in Irak. Syrische
gevechtsvliegtuigen blijken afgelopen woensdag een vliegveld
in de provincie Anbar te hebben gebombardeerd, omdat
ongemarkeerde Saudische transportvliegtuigen hier grote
ladingen wapens afleverden. De Saudische koning Abdullah
heeft een algehele mobilisatie afgekondigd, en krijgt hulp van Egyptische commando‘s om de grens met Irak
te beschermen. Omdat een grote groep aan Al-Qaeda verbonden Soennitische ISIS-strijders op weg is naar
de grensovergang bij Ar Ar (200.000 inwoners), gaat de Egyptische commando-eenheid de Saudische
grensroepen versterken. Eerder deze week nam ISIS al enkele grensovergangen met Syrië en Jordanië in.
Toen de eersten van de slechts 300 militaire ‗adviseurs‘ die president Obama ter beschikking heeft gesteld
aan de Iraakse regering in Baghdad arriveerden, waren Iran en Saudi Arabië al volop bezig met het
bewapenen en bevoorraden van de elkaar bestrijdende partijen.
Iran en Saudi Arabië bevoorraden elkaars vijanden
Iedere dag landen minstens twee vrachtvliegtuigen met 150 ton militair materieel uit Iran op de militaire
luchthaven bij Baghdad. Alleen al deze week werd er meer dan 1000 ton afgeleverd, bedoeld om het Iraakse
leger te versterken. Ook wordt er een gemeenschappelijk Iraaks-Iraans hoofdkwartier in Baghdad opgezet.
Tegelijkertijd transporteren de Saudiërs met vrachtwagens en vliegtuigen grote hoeveelheden wapens naar
de Soennitische stammen in Irak, die net als ISIS tegen het Iraakse leger en de Shi‘itische regering van
premier Nouri al-Maliki vechten. De Saudische wapenkonvooien worden daarbij beschermd door de
Jordaanse en Saudische luchtmacht.
Syrische vliegtuigen bombardeerden Iraaks vliegveld
Deze konvooien zijn onder andere op weg naar het Al-Qa‘im district bij de Syrische grens, zo‘n 350 kilometer
ten westen van Baghdad. Daar proberen Soennitische en ISIS-strijders de H-2 luchtmachtbasis, één van de
grootste van de voormalige dictator Saddam Hussein, te herstellen. Nadat dinsdag ongemarkeerde
transporttoestellen met grote hoeveelheden wapens uit Saudi Arabië op het vliegveld landden, staken
Syrische gevechtsvliegtuigen een dag later voor het eerst de grens over om de deels gerepareerde start- en
landingsbanen te bombarderen. Hierbij vielen minstens 57 doden en 120 gewonden, voornamelijk burgers.
Iran, Irak, Syrië proberen Soennitisch Kalifaat te stoppen
Dat ‗incident‘ was een duidelijk voorbeeld van de militaire samenwerking tussen Syrië, Irak en Iran, die
proberen de oprichting van een Soennitisch Kalifaat in het Midden Oosten te voorkomen.
Dankzij de gezamenlijke commandocentra in Damascus en Baghdad is Iran nu tevens in staat om vanuit
deze landen verkenningsdrones in te zetten. Ook de islamitische terreurbeweging Hezbollah, die in Syrië
aan de kant van president Assad vecht, krijgt vanuit deze hoofdkwartieren zijn bevelen.
Bij de zes landen die nu in meer of mindere mate betrokken zijn of raken bij de oorlog in Irak –Amerika, Iran,
Syrië, Jordanië, Saudi Arabië en Egypte- kunnen we ook nog Turkije rekenen, waar groepen ISIS-terroristen
op militaire bases werden getraind. De Koerden zijn de achtste partij, die van de chaos gebruik hebben
gemaakt om meer grip te krijgen op het olierijke noorden van Irak. De Russische president Putin heeft vorige
week al zijn steun beloofd aan de Iraakse regering bij de strijd tegen ISIS.
Xander - (1) DEBKA, (2) Zero Hedge
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Amerikaanse miljardair waarschuwt superrijken voor wraak van het volk
‘Samenleving stabiel te houden door hoger minimumloon, niet door belastingverlaging voor de rijken’
Dit is waar het volgens Nick Hanauer uiteindelijk op zal
uitdraaien als de rijken niet snel een einde maken aan de
groeiende ongelijkheid in de samenleving.
Een Amerikaanse miljardair, die van zichzelf zegt bij de rijkste
0,01% te horen, waarschuwt in een open brief andere
superrijken voor de wraak van het volk. Volgens hem komen de
‗hooivorken‘ steeds dichterbij nu de rijken steeds rijker worden,
en dit ten koste gaat van de gewone man. ‗Het probleem is dat
de ongelijkheid (tussen arm en rijk) historisch groot is, en
dagelijks erger wordt... Daarom heb ik een boodschap voor mijn
mede-superrijken, voor iedereen die in onze gesloten zeepbelwerelden leeft: wakker worden, mensen. Het
zal niet blijvend zijn.‘ Nick Hanauer stelt zichzelf voor als een ‗trotse en onbeschaamde kapitalist‘, die meer
dan 30 bedrijven in verschillende takken heeft opgericht. Hij schrijft dat hij niet bijzonder intelligent en totaal
niet technisch is, en slechts een gemiddelde leerling was, maar dat hij enkel een goed gevoel voor risico en
ondernemerschap had. ‗Ik ben schandalig beloond voor mijn succes, met een leven dat de andere 99,99%
van de Amerikanen niet eens kan voorstellen.‘
e
„Terug naar 18 eeuwse Franse revolutie‟
‗Wat ik in de toekomst zie? Hooivorken. Want terwijl mensen zoals wij een voorspoed hebben die de dromen
van alle plutocraten in de geschiedenis te boven gaan, blijft de rest van het land, de 99,99%, achter. De
scheiding tussen de ‗haves‘ en ‗have-nots‘ wordt snel, heel snel erger. In 1980 controleerde de bovenste 1%
ongeveer 8% van het Amerikaanse nationale inkomen. De onderste 50% had slechts 18%. Nu heeft de top
1% zo‘n 20%, en de onderste 50% slechts 12%.‘ Het probleem is in zijn ogen niet zozeer dat mensen niet
even rijk zijn, omdat dat nu eenmaal hoort bij iedere goed functionerende kapitalistische economie. ‗Het
probleem is dat deze ongelijkheid historisch groot is, en iedere dag erger wordt. Ons land wordt zeer snel
minder kapitalistisch en meer feodaal. Tenzij ons beleid dramatisch verandert zal de middenklasse
e
verdwijnen, en zullen we terug in het Frankrijk van de late 18 eeuw zijn – vlak voor de revolutie.‘
Groeiende ongelijkheid onhoudbaar
‗Als we niets doen om de enorme ongelijkheden in deze economie te repareren, dan wacht ons de
hooivorken. Geen enkele samenleving kan deze groeiende ongelijkheid dragen. In de menselijke
geschiedenis is er niet één voorbeeld waar de hooivorken uiteindelijk niet voor ons die zoveel rijkdom
hadden verzameld kwamen. Laat mij een zeer ongelijke samenleving zien, en ik laat u een politiestaat zien.
Er zijn geen tegenvoorbeelden, niet één. Het is daarom niet ‗of‘, maar ‗wanneer‘.‘
‗Velen denken dat wij speciaal zijn omdat ‗dit Amerika is‘. Wij denken dat wij immuun zijn voor dezelfde
krachten die de Arabische Lente begonnen, of de Franse en Russische revoluties. Ik weet dat mijn mede
0,01%-ers de neiging hebben deze argumenten weg te wuiven; velen van jullie noemden mij recht in mijn
gezicht een complete idioot. En ja, ik weet dat velen van jullie ervan overtuigd zijn dat ongelijkheid een
verzinsel is, enkel omdat jullie ooit een arm kind met een iPhone hebben gezien.‘
Gevaarlijk keerpunt steeds dichterbij
‗Dit heb ik jullie te zeggen: jullie leven in een droomwereld. Iedereen wil geloven dat als de zaken een
keerpunt bereiken, als het van enkel misère voor de massa naar gevaarlijk en sociaal ontregelend gaat, wij
dat op de een of andere manier tijdig zullen weten. Iedere geschiedenisstudent weet dat het niet op die
manier gaat. Revoluties komen net als faillissementen geleidelijk, en dan plotseling. Op een dag steekt
iemand zich in brand, dan gaan duizenden de straat op, en voor je het weet staat het land op zijn kop.‘
‗Dan zal er geen tijd voor ons zijn om naar het vliegveld te gaan en onze Gulfstream V‘s te pakken om naar
Nieuw Zeeland te vliegen. Zo gaat het altijd; als de ongelijkheid op deze manier blijft toenemen, zal dit
uiteindelijk gebeuren. Wij zullen niet kunnen voorspellen wanneer, maar het zal vreselijk zijn – voor
iedereen, maar vooral voor ons.‘
„Belastingverlaging voor rijken werkt niet, hoger minimumloon wel‟
Zijn oplossing, waar hij uitgebreid over uitweidt, is heel simpel: het minimumloon moet omhoog, en bedrijven
moeten hun werknemers veel hogere salarissen betalen. Dat zorgt niet alleen dat zij tevreden blijven, maar
ook dat zij meer kunnen consumeren, wat de economische groei zal stimuleren. Toch waarschuwt hij voor
een al te kleine overheid, omdat dat in de huidige situatie averechts zal werken.
‗Veel burgers beginnen te geloven dat het kapitalisme zelf het probleem is. Daar ben ik het niet mee eens.
Kapitalisme is, als het goed wordt bestuurd, de beste sociale technologie die ooit werd uitgevonden om
welvaart te creëren in de menselijke samenleving.‘
‗Ongecontroleerde kapitalisme neigt echter naar concentratie (van welvaart) en een instorting. Het kan voor
de korte termijn worden aangewend ten gunste van een klein clubje, of voor de lange termijn voor velen.
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Democratieën zijn er om ervoor te zorgen dat het laatste gebeurt. Investeren in de middenklasse werkt,
maar belastingverlaging voor rijken zoals wij niet.‘
‗Het in evenwicht brengen van de macht tussen de arbeiders en miljardairs door het minimumloon te
verhogen is niet slecht voor het kapitalisme. Het is een onmisbaar middel dat slimme kapitalisten gebruiken
om het kapitalisme stabiel en houdbaar te maken. Niemand is daar meer bij gebaat dan ziljonairs als wij.‘
„Doen we er iets aan, of wachten we op de hooivorken?‟
‗Het oudste en belangrijkste conflict in de maatschappij is de strijd om de concentratie van welvaart en
macht. Mensen zoals wij, aan de top, hebben degenen aan de onderkant altijd gezegd dat onze wederzijdse
plaatsen rechtvaardig zijn en goed voor iedereen. Historisch gezien noemden wij dat ons heilige recht.‘
‗Wat een onzin! Ben ik echt zo‘n superieur persoon? Behoor ik tot het centrum van het morele en
economische universum? En u?‘
‗Zelfs de besten van ons staan in de slechtste omstandigheden met blote voeten op een zandweg om fruit te
verkopen. Dat moeten we nooit vergeten, noch dat de USA en zijn middenklasse ons bestaan mogelijk
hebben gemaakt, en niet andersom. We kunnen ook achterover leunen, niets doen, en genieten van onze
jachten. En dan wachten op de hooivorken.‘
Xander - (1) Politico via Zero Hedge

Prikbord nr. 402 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
8 miljoen
In Spanje kost het koningshuis jaarlijks 8 miljoen euro en dat vindt men daar veel geld. De werkelijke kosten
van de Oranjes zijn nog steeds geheim, maar bedragen meer dan 100 miljoen. Een bedrag dat goed past bij
de half miljard die alleen al door Nederland aan Zuid-Soedan werd verspild. U weet wel: nadat Koenders
(PvdA) en Verhagen (CDA) daar geweest waren.
Intussen moet hier worden bezuinigd op de zorg, defensie en de politie, maar niet op het koningshuis.
Baantjes
En weer gaat het niet om de nationale of Europese belangen, maar om de baantjes. Deze week wordt
daarover beslist en allerlei figuren lijken zich reeds te hebben ‗ingekocht‘. Dus zwijgen ze over de werkelijke
taken van de EU, zoals het sluiten van de grenzen voor gelukzoekers, de corruptie in Spanje, de Franse
economie en afhankelijkheid van ‗landbouwsubsidies‘, de Griekse belastingen, de tientallen miljoenen
werklozen, de werkelijke situatie in Albanië en over de moslims. Want persoonlijke belangen mogen niet in
gevaar komen, al moet je er voor liegen over de ‗kwaliteiten‘ van de heer Juncker.
Herdenking
Bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog is het ondoenlijk om de miljoenen doden en andere
slachtoffers een naam te geven. Maar een lijst met de namen van al die criminele politici en generaals, die
dit op hun geweten hadden, kan op een A4-tje. Te beginnen met de Fransen, Russen en Britten, en daarna
pas de Oostenrijkers en Duitsers. De Italianen, Turken, Amerikanen en nog een paar landen hebben zich
laten meeslepen ten koste van vele levens en de welvaart van de bevolking, doch ook daar werden de
verantwoordelijken nooit gestraft.
Kroes
Indien mevr. Kroes is bekomen van haar euforie over de EU, zou ze beter eens naar het ‗testament‘ van Van
Rompuy kunnen kijken: minder EU en beter. Of naar de peperdure dictatuur in het Europese Octrooibureau,
of naar de rapporten van de Europese Rekenkamer en OLAF (fraudebestrijding) of naar de absurde
uitgaven voor de Palestijnen (Hamas, Palestijnse Autoriteit), de landbouwsubsidies en voor Turkije, alsmede
naar de lekke grenzen van Europa waardoor de problemen met illegalen dagelijks groter worden.
Project
Nederland gaat helpen de Afghaanse politie op te leiden. Dit was in de afgelopen 10 jaar ook al geprobeerd,
maar kennelijk is dat project mislukt. En dan te bedenken dat die ‗warlords’daar het al die jaren zonder
Nederlandse adviezen moesten doen…
Spijt
De VVD zal inmiddels wel spijt hebben, nu mevrouw Kroes een luchtfietser is gebleken van het PvdA-type
(Timmermans, Ploumen, Bos, Plasterk, Vogelaar, Melkert, Herfkens, Koenders, Netelenbos, Klijnsma,
Bussemaker en niet te vergeten Dijksma). Ze wil dat Brussel nog meer bevoegdheden krijgt nu de heer
Draghi (ECB) zo goed bezig is. Ze is een beetje in de war, want Draghi is helemaal niet goed bezig en de
ECB staat los van de chaos die samenhangt met de bevoegdheden die Brussel al heeft op het gebied van
de overheidsfinanciering. Juist dat voorbeeld van onmacht, verspilling en corruptie is een pijnlijke
waarschuwing tegen de overdracht van nog meer nationale soevereiniteit aan luchtfietsers.
VN-diplomaat
De heer Serry beweert dat de beschuldigingen van Israël over zijn partijdigheid onjuist zijn. Dit is volstrekte
nonsens, want de VN stuurt geen diplomaat om te onderhandelen met Israël, die niet op de hand van de
Palestijnen is. En wat heeft een VN-diplomaat met betalingen aan Hamas te maken?
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IMF wil spaargeld en pensioen afromen
door Jean Wanningen - © IMF
Het Internationale Monetaire Fund (IMF) maakt serieus werk
van het in de herfst van vorig jaar gelanceerde plan om de
monetaire crisis op te lossen door de spaarder te bestelen.
Het doorgaans welingevoerde Duitse dagblad Die Welt spreekt
zelfs van een nieuwe onteigeningsronde van de spaarder (‗neue
Enteignungsrunde für Sparer‘). Nu is de gedachte om de
monetaire crisis op te lossen door spaargeld te onteigenen niet
nieuw. In haar policy paper van oktober 2013 noemde het IMF dit als een serieuze mogelijkheid, al betrof het
toen een éénmalige belasting van tien procent op de spaartegoeden. Hier op DDS hebben we daar toen ook
aandacht aan besteed. [Zie hier en hier]. Het IMF verklaarde destijds dat het om ‗een gedachte experiment‘
ging, maar naar het zich nu laat aanzien is het méér dan alleen een gedachte experiment en bovendien zijn
de nieuwe plannen niet éénmalig, maar structureel.
Die Welt suggereert zelfs dat het WK Voetbal en de zomervakantie worden misbruikt om de plannen zonder
al te veel ophef aan te kondigen, want de media hebben nu vooral aandacht voor dat Kampioenschap dan
voor ingewikkelde monetaire zaken. Die Welt schrijft, en ik citeer:
―Noch vor wenigen Monaten hätte der Plan für weltweite Aufmerksamkeit und heftigen Aufruhr unter Sparern
gesorgt. Doch dieser Tage befindet sich die eine Hälfte der Betroffenen offenbar im Fußballfieber, und die
anderen brechen schon in den Sommerurlaub auf.‖
En inderdaad heeft het IMF afgelopen zondag weer het plan uit de ijskast gehaald. Het zou gaan om
houders van levensverzekeringspolissen en spaarfondsen mee te laten betalen aan de Euro Schulden Berg.
Volgens het IMF zal er zónder bijdrage van de spaarder geen oplossing kunnen komen voor die enorme
schuldenberg, die de eurozonelidstaten hebben opgebouwd, zie onderstaande grafiek.
© Die Welt, bron: Eurostat
Naar verluidt zou het IMF naar wegen zoeken die haar in staat
stelt om ‗flexibeler‘ om te gaan met eventuele toekomstige
financiële crises en één van die wegen is het belasten van
houders van genoemde spaarproducten. Officeel heet het dat
landen ‗die de toegang tot de kapitaalmarkten ontberen‘
geholpen moeten worden. In gewoon Nederlands betekent dat
dus dat houders van levensverzekeringspolissen en andere
spaarproducten deels onteigend zullen worden. Nou, daar ben
je mooi klaar mee dan. Denk je een leuke oudedagsvoorziening
te hebben opgebouwd, komt de staat -via het IMF- het halen.
Er valt ook het nodige te halen bij de spaarder. Volgens diezelfde Welt gaat het om een bedrag van3853
miljard euro, zie onderstaande grafiek.
© Die Welt, bron: eigen research Die Welt
Formeel moet er nog een besluit vallen over de nieuwe
strategie, maar dat besluit wordt binnen hooguit een maand
verwacht, zo schrijft Die Welt. Wat volgens de krant in elk geval
vaststaat, is dat private investeerders in de toekomst meer
betrokken zullen worden bij staatsschuld reductie. Eberhardt
Unger, economisch analist bij het onafhankelijke Fairesearch:
―Privatinvestoren werden bei staatlichen Schieflagen zukünftig
stärker bei der Lösung miteinbezogen. Diese Einbeziehung
kann nur bedeuten Forderungsverzicht, Laufzeitverlängerung,
Kuponherabsetzung oder Ähnliches.‖
Met andere woorden: private houders van staatsobligaties zullen worden geconfronteerd met
looptijdverlenging, renteverlaging, couponafstempeling en zelfs kwijtschelding van hun vordering. Zeg maar
de bail in van onze Jeroen op Cyprus, maar dan algemeen geldend verklaard. En we hebben natuurlijk ook
de troika in Griekenland aan het werk gezien: de looptijden van de Griekse schulden zijn keer-op-keer
verlengd, de rentes keer-op-keer verlaagd, evenals de provisies. Nu zou dat allemaal niet erg zijn, ware het
niet, dat niet de boosdoeners worden bestraft, de banken en beleggers, maar de onschuldige
belastingbetaler. Die zijn immers de funder van de Europese noodfondsen. De banken zijn schadeloos
gesteld. Extra pikant is (of moet ik zeggen extra schandalig?), dat het oude argument van destijds om niet in
te grijpen in Griekenland en de begrotingszondaar uit de muntunie te knikkeren c.q. ‗geen cent meer naar
Griekenland‘ te sturen, het veelgenoemde ‗besmettingsgevaar‗, nu niet langer als argument wordt gebruikt.
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Die Welt:
―Interessant ist auch ein Passus des IWF-Papiers, wonach die immer wieder beschworene
Ansteckungsgefahr, die von einem Schuldenschnitt in einem Land ausgehen könnte, künftig nicht mehr als
Argument dagegen gelten soll, wenn festgestellt wurde, dass der Schuldenstand eines Landes nicht mehr
tragfähig erscheint. Dieses Argument, dass andere Länder angesteckt werden könnten, hatte im Falle
Griechenlands lange Zeit eine Umschuldung verhindert.‖
Dat hadden ze vijf jaar geleden moeten bedenken. Het tekent hoezeer de Europese politieke elite verrast
werd door de eurocrisis, maar het tekent ook de onmacht, de onkunde en het amateurisme waarmee de
crisis vijf jaar lang gemanaged is geworden.
Onduidelijk is nog, waar voor het IMF de grens ligt waarboven de staatsschuld als ‗onhoudbaar‘ wordt
verklaard. Is dat bij een staatsschuldquote van 100% van het BBP? Of 120%? Daarover zegt het IMF-paper
vooralsnog niets. Maar zeker is, dat private investeerders (ook u, die op de beurs zijn kwartjes belegt in
staatsobligaties) voortaan goed moeten kijken wie de emittent van het staatspapier is. De tijd dat
staatsobligaties risicovrij papier waren is voorgoed voorbij. Sommige analisten raden zelfs aan om niet
langer te beleggen in langlopend papier. Dit gaat natuurlijk ook consequenties hebbben voor het
beleggingsbeleid van onze pensioenbeleggers, die traditiegetrouw het grootste deel van hun door de
deelnemers ingelegde premies beleggen in ‗veilig‘ gewaande ‗vastrentende‘ waarden. Zo vastrentend zijn
die waarden dus niet, sterker nog, zelfs terugbetaling van de hoofdsom is voortaan niet altijd langer zeker.
Dat is ook een manier om een greep te doen uit onze welgevulde pensioenpotten natuurlijk. Al valt het niet
zo op.
Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

ISIS-terreur geworteld in islamitische cultuur
Geplaatst door Leon de Winter op 30 juni, 2014
Waarom vechten duizenden jonge Europese moslimmannen voor de stichting van een kalifaat, ofwel
een religieuze tirannie? Voor de ideologen die de problematiek van die jongemannen in sociaaleconomische termen willen zien, is dat een groot raadsel.
In hun progressieve wereldbeeld worden de problemen van migranten en hun kinderen bepaald door de
maatschappelijke context waarbinnen deze groepen moeten overleven. Maar keer op keer blijkt dat het om
cultuur gaat – ofwel: om de agrarische en religieuze tradities die die migranten vanuit het land van vertrek
hebben meegenomen.
Waarom nemen niet alle kinderen van migranten uit islamitische landen deel aan de vooruitgang van
Nederland? Waarom haken zoveel Marokkaanse en Turkse jongemannen af en belanden ze in de
criminaliteit? Wat gaat al op jonge leeftijd mis met deze kinderen waardoor ze, net als hun ouders, niet de
stap zetten van de armoede en onwetendheid van het leven van vóór de migratie naar het nieuwe leven in
Europa met kennis, inzicht, welvaart?
Vijandschap
In veel migrantengezinnen worden kinderen met afkeer en haat ten opzichte van hun nieuwe omgeving
opgevoed. Ze krijgen van hun ouders en van de Arabische media te horen dat zij recht hebben op veel meer
dan wat zij bezitten. Die kinderen groeien op met frustraties en vijandschap.
Op het internet wemelt het van jonge Marokkaanse Nederlanders die ISIS toejuichen, de terreurbeweging
die zich aan gruwelijke massamoorden schuldig maakt. Die jonge Marokkanen identificeren zich met de
woede van de ISIS-strijders.
Ook zij zijn woedend – waarom? Krijgen zij te weinig scholing, te weinig mobieltjes? Of speelt het volgende
mee: hun status als moslim, zo vertelt hun cultuur, is verheven boven die van de niet-islamitische
Nederlander, en toch is hun maatschappelijke positie ondergeschikt en relatief karig?
Op microniveau zien we hier wat op macroniveau tussen Arabische landen en Israël gebeurt. Het kleine
landje is in elk opzicht beter ontwikkeld dan welk Arabisch land dan ook. Meer welvaart, meer vrijheid, meer
wetenschap. En dat is onverdraaglijk voor Arabieren. Volgens hun traditie is de Jood een minderwaardig
mens die de boodschap van de volmaakte mens Mohammed heeft verworpen en daarom onderworpen is
aan de moslim.
En uitgerekend dit verachtelijk volkje is erin geslaagd elk Arabisch land voorbij te streven. Het succesvolle
bestaan van Israël maakt de boodschap van de islam – die de definitieve boodschap van Allah is –
belachelijk. En omdat deze boodschap niet belachelijk kan zijn, aldus de gelovige, moet Israël vernietigd
worden, ten koste van alles. Was het Golda Meir die ooit zei: de Arabieren haten ons meer dan dat zij van
hun eigen kinderen houden?
Mechanismen
Ik heb de indruk dat migranten dit soort mentale mechanismen mee naar Nederland hebben genomen.
Gelukkig zijn er velen die persoonlijke kansen niet laten verstikken door starre geloofsovertuigingen, maar bij

Nieuwsbrief 203 – 30 juni 2014 – pag. 36

gelovigen stuiten de vermeende superioriteit van het geloof en de archaïsche rolpatronen en
opvoedmethoden voortdurend op de goddeloze en toch rijke en machtige omgeving.
Dus eisen deze gelovigen voortdurend meer ruimte op voor hun god. Hun minaretten moeten zichtbaar zijn
en hun vrouwen herkenbaar. En voor hun zonen is de niet-gelovige omgeving onderdeel van de Dar al-Harb,
de wereld van oorlog, waar zij naar hartenlust – want door hun cultuur gesanctioneerd – mogen roven en
stelen, net zoals die vrolijke moordenaars van ISIS.
De problemen van hun religieuze cultuur, die de Arabische (en andere islamitische) volken in achterstand en
onwetendheid gegijzeld houden, zijn niet meer beperkt tot de gebieden waar de islam traditioneel de
overheersende cultuur vormt. Migratie heeft die problemen naar Europa gebracht. En het is zorgwekkend
dat migranten de verlammende krachten van de cultuur van het land van afkomst niet neutraliseren met de
ongekende mogelijkheden die het bestaan in Europa biedt.
Frankrijk, land van vrijheid, gelijkheid, broederschap, heeft immens grote problemen met criminele en
geradicaliseerde islamitische jongemannen. Het gaat niet om toegang tot voedsel, educatie, kleding, nee,
het gaat om immateriële zaken die het zelfrespect van veel boze jonge moslims definiëren. Zij willen een
vorm van aanzien, en een daarmee samenhangend consumptiepatroon, dat de maatschappij hun niet slaafs
op basis van hun superieure afkomst biedt.
Hun verbitterde ouders, hun verongelijkte geestelijke leiders, hun haat spuwende televisiezenders, alles
zendt dezelfde boodschap uit: de verhoudingen in de wereld deugen niet en zijn niet zoals ons heilige boek
ons belooft en dus moeten wij strijden zoals Mohammed gestreden heeft en met het zwaard de ongelovigen
onderwerpen.
Mag het gezegd worden: de kiem tot radicalisering zit in de algemene culturele waarden van deze
migranten? De Koran is gebouwd op drie contrasten; man-vrouw, gelovige-ongelovige, meester-slaaf. In het
getechnologiseerde en geïndividualiseerde Westen zijn deze drie contrasten zo goed als opgeheven.

Onfeilbaar
Het Westen is daarmee, net als Israël, een negatie van wat de islam de volgeling belooft: heerschappij van
de ware gelovige op aarde en een eeuwig leven in de hemel. De negatie kan dus niet anders dan tijdelijk
zijn, aldus de gelovige, want de islam is onfeilbaar.
De jongemannen die nu in het Midden-Oosten de avonturen van hun leven meemaken en gelegitimeerd
mogen onthoofden en verkrachten en roven, komen op een dag terug. Zij zijn niet geradicaliseerd omdat ze
zielig waren of te weinig kansen kregen, nee, ze zijn geradicaliseerd omdat hun culturele tradities integratie
onmogelijk gemaakt hebben en jongemannen het concept van de heilige strijd aanbieden, een idee dat veel
jongemannen tot heerlijke opwinding brengt.
Israël en Jordanië zijn in dezelfde periode ontstaan. Zij hebben ongeveer hetzelfde bevolkingsaantal. Geen
grondstoffen. Ze behoren tot dezelfde historische wereld. Waarom kwam het ene land tot bloei en werd het
een open democratie, en waarom werd het andere een dictatuur die nauwelijks bijdraagt aan de vooruitgang
van de mensheid?
Bezeten
Een beroemde rabbijn werd ooit gevraagd om de Thora in één zin samen te vatten. Hij antwoordde: ‗Wat jij
niet wil dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet; dit is de hele Thora – ga nu naar huis en studeer.‘ Dit
is de reden waarom Israël bloeit, en Jordanië niet. Dit is de reden waarom het Westen welvaart en vrijheid
kent, en de Arabische wereld niet. Het is tragisch en gevaarlijk dat de ideologie van ISIS, en van de bezeten
jongemannen die daarmee heulen, precies de tegenovergestelde waarden uitdraagt. It‘s the culture, stupid

Machtigste bank ter wereld (BIS) verwacht „vernietigende ommekeer‟
Niet veel mensen weten dat de BIS in Basel (hoofdkantoor in de
weerspiegeling) zowel het IMF, de Federal Reserve als de ECB
controleert, en daarnaast nog zo’n 80 andere centrale banken
op de wereld.
De nieuwe hoofdeconoom van de Bank for International
Settlements, beschouwd als de machtigste bank ter wereld,
waarschuwt in niet mis te verstane bewoordingen voor een
‗pijnlijke en zeer vernietigende ommekeer‘. De relatieve rust op
de internationale financiële markten is in zijn ogen ‗verraderlijk‘.
De BIS is de enige bank ter wereld die het totaaloverzicht heeft
op de wereldwijde geldstromen.
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In een interview met het internationale persbureau Reuters legde de Zuid-Koreaan Hyun Song Shin, sinds
mei de nieuwe hoofdeconoom van de BIS, uit dat ‗op dit moment alles er weliswaar heel goed uitziet, maar
er mogelijk een pijnlijke en zeer vernietigende ommekeer ontstaat.‘ Terwijl veel banken de financiële crisis
van 2008 nog nauwelijks te boven zijn, worden er dankzij het lage-rentebeleid opnieuw grote risico‘s
genomen om zo hoog mogelijke winsten te behalen.
Individuele investeerders grootste risico‟s
Deze keer zijn het met name individuele investeerders die immense risico‘s hebben opgebouwd, en niet
zozeer de banken, aldus Shin. ‗We komen nu op volledig onbekend terrein terecht.‘ Vorig jaar werd er ieder
kwartaal zo‘n $ 90 miljard aan aandelen van riskante ondernemingen (met een slechte kredietstatus)
uitgegeven, drie keer zo hoog als vóór de crisis.
De econoom hoopt met een wereldwijde belasting op alle niet-kerngebonden bankentaken deflatie in de
echte economie en verdere inflatie van activa te voorkomen. De BIS –de grootste aandeelhouder in het IMF
en zo‘n 80 centrale banken- zal zich hierdoor nog steviger profileren als de ‗Centrale Bank van de Centrale
Banken‘. Ook pleit hij ervoor dat de overheden van de industrielanden dieper ingrijpen in de financiële
markten, om nieuwe zeepbellen te voorkomen.
Britten stellen grenzen aan hypotheken
Groot Brittannië begon hier in oktober 2013 mee door grenzen te stellen aan hypotheken. Zo mag een
hypotheek voortaan niet hoger zijn dan 4,5 x het inkomen, en moet aflossing ook mogelijk blijven als de
rente weer gaat stijgen. Hiermee hoopt men de snel groeiende zeepbel op de vastgoedmarkt, die vooral in
Londen een enorme ‗boom‘ beleeft, te stoppen.
IMF: schuldenkwijtschelding private investeerders
Ook het IMF kwam onlangs met een nieuw plan om de wereldwijde staatsschuldencrisis te lijf te gaan. Die
zou moeten worden beëindigd door een schuldenkwijtschelding door de private schuldeisers.
Het is daarom niet verwonderlijk dat veel investeerders in obligaties uitwijken naar andere beleggingen. Zo
heeft bijvoorbeeld het nationale Noorse Pensioenfonds besloten om zijn investeringen in landen af te
bouwen, en in plaats daarvan geld te steken in start-ups en middenstandsbedrijven die gesaneerd moeten
worden.
Vrijheid verdwijnt ten gunste van klein eliteclubje
De Duitse auteur Michael Maier beschrijft in zijn boek ‗De Plundering van de Wereld – Hoe de financiële elite
onze onteigening plant‘ hoe de bankiers van de BIS toewerken naar totale controle over het wereldwijde
financiële systeem door onder andere het invoeren van centrale bankenbelastingen. Een dergelijke
centralistische geld-bureaucratie leidt in zijn ogen echter onvermijdelijk tot het verdwijnen van de vrijheid
voor de gewone man, terwijl een klein eliteclubje alle macht en welvaart in handen zal krijgen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Islamisering: Joodse exodus uit Frankrijk en Europa komt op gang
EU: Frankrijk, België en Hongarije meest antisemitische landen
Joodse begraafplaats in Frankrijk, besmeurd met antisemitische teksten.
In Frankrijk wonen dankzij de massa-immigratie het grootste aantal
moslims in de EU. Niet geheel toevallig begint er een ware exodus van
geïntimideerde en weggepeste Joden uit het land op gang te komen. De
dankzij moslimstemmen aan de macht gekomen socialistische regering
doet in de praktijk nauwelijks iets om de Joden tegen de groeiende
discriminatie en haat te beschermen. In de rest van Europa is een
vergelijkbare trend zichtbaar. Duizenden Joden zoeken daarom een
veilig heenkomen in Israël, Groot Brittannië of de Verenigde Staten.
Europa koos voor de islam
Dat de Europese elite de islam als bondgenoot heeft gekozen zal inmiddels iedere burger die door de
opzichtige propaganda van de links-liberale media weet heen te prikken, duidelijk zijn. Moskeeën rijzen nog
altijd als paddenstoelen uit de grond, wetten en regels worden stapsgewijs ‗aangepast‘ aan de eisen van de
islam, en het buitenlandse beleid richt zich steeds vaker eenzijdig tegen de Joodse staat Israël.
In Oekraïne gaf Europa zijn zegen aan een mede door neonazistische fascisten gepleegde staatsgreep. In
Libië en Egypte steunde en steunt de EU de opkomst van islamistische groepen zoals de Moslim
Broederschap, en in Syrië zelfs de aan Al-Qaeda verbonden ‗rebellen‘ die van het land een Sharia-staat
willen maken. Tegelijkertijd horen we van de politiek geen woord over de islamitische uitroeiingsoorlog tegen
het christendom in deze landen, die mede dankzij deze steun mogelijk wordt gemaakt.
Joodse symbolen niet meer gewenst
Delphine Ankaua woonde in een luxe flat in een groene buitenwijk van Parijs. Toen haar buren, die daar al
10 jaar woonden, haar plotseling vroegen om de mezuzah –een klein doosje met daarin een Joodse

Nieuwsbrief 203 – 30 juni 2014 – pag. 38

religieuze tekst, die aan de deurpost wordt bevestigd- te verwijderen, besloot het gezin dat het tijd was om
het land te verlaten en naar Israël te verhuizen. ‗We waren absoluut geschokt,‘ zei de 39 jarige vrouw. In de
jaren ervoor hadden haar zoons al baseball petten over hun kippa‘s moeten dragen, om zo te verbergen dat
ze Joods zijn. ‗We probeerden met een organisatie te bellen die Joden helpt tegen antisemitisme te strijden,
maar die vertelden ons dat we de mezuzah er dan maar af moesten halen.‘
De laatste twijfels over het verlaten van Frankrijk verdwenen eerder deze maand, toen hun 7 jarig zoontje te
horen kreeg dat hij niet in een tuin mocht spelen ‗omdat hij Joods was‘. ‗Op dat moment zei ik: Merci, La
France! Au revoir! Dat maakte het veel eenvoudiger voor me om mijn land te verlaten.‘
Vanuit haar nieuwe huis in Jeruzalem werkt Ankaua voor de Israëlische regering om andere Joden te helpen
te emigreren uit het snel vijandiger wordende Europa. Deze vijandigheid kwam onlangs nog tot uitbarsting in
Brussel, toen een terrorist vier mensen vermoordde, waaronder een Joods echtpaar, tijdens aanval op het
Joodse Museum.
„België, Frankrijk en Hongarije meest antisemitisch‟
Het aantal Joden dat vanuit Frankrijk naar Israël emigreerde verdubbelde vorig jaar naar 3374, mede
vanwege de moslim die in 2012 op een Joodse school in Toulouse zeven Joden, waaronder drie kinderen,
vermoordde. Dit jaar stond de teller eind april al op 1499, waardoor er over het hele jaar mogelijk 5000
Joden Frankrijk zullen verlaten. Als dit aantal ieder jaar zou verdubbelen, dan woont er over 6 jaar geen
enkele Jood meer in het land (nu: nog 500.000).
Volgens de racisme-waakhond van de EU worden Frankrijk, België en Hongarije door Joden als de meest
antisemitische landen ervaren. ‗Joden vragen zich af of ze nog een toekomst hebben, niet alleen in Frankrijk,
maar in heel Europa, omdat ze vrezen voor hun veiligheid,‘ gaf Serge Cwajgenbaum, secretaris-generaal
van het World Jewish Congress, als commentaar. (1)
„Nu of nooit‟: Joden moeten straks weer vluchten uit Europa
‗Het zou wel eens nu of nooit kunnen zijn,‘ denkt de Messiaanse Jood Jerry Golden, die zich al jaren inzet
voor het per boot overbrengen van Joden uit (Oost) Europa naar Israël. Dat doet hij bewust via de zee,
omdat hij ervan overtuigd is dat het vliegveld van Tel Aviv gedurende lange tijd zal moeten worden gesloten
als er in de toekomst opnieuw een massale moslimoorlog tegen Israël losbarst, en Joden net als zo‘n 75 jaar
geleden uit heel Europa zullen moeten wegvluchten.
‗God kan niet liegen en Hij zal de Joden terug naar huis brengen, naar Israël, en hij heeft ons en anderen
opgeroepen om deze tweede volksverzameling die op het punt staat plaats te vinden, voor te bereiden,‘
schrijft Golden, daarbij refererend naar Jesaja 11:11:
‗Op die dag heft de Heer opnieuw zijn hand op om de overlevenden van zijn volk vrij te kopen
uit Assyrië (o.a. Syrië, Libanon, Turkije en Noord Irak) en Egypte, uit Patros (Zuid Egypte), Nubië (Ethiopië /
Soedan) en Elam (Iran), uit Sinear (Irak) en Hamat (Syrië), en van de eilanden in zee (de continenten). ‗(3)
Merk op dat de met hun huidige naam genoemde landen en gebieden tussen haakjes allemaal
moslimlanden zijn waar de afgelopen jaren vaak grote onrust, chaos en soms zelfs burgeroorlogen zijn
losgebarsten.
Bijbelse eindtijdprofetie binnenkort in vervulling?
Ook het vervolg van deze profetie, die mogelijk al in de nabije toekomst voor onze ogen vervuld zal worden,
is zeer interessant:
‘Hij zal een banier (lett.: een teken) omhoogheffen onder de heidenvolken en Hij zal de verdrevenen van
Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken der aarde.
Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen, en wie Juda (Israël) in het nauw drijven, zullen uitgeroeid
worden...’ (vs. 12-13, SV)
‘Westwaarts zullen zij de Filistijnen (Palestijnen?) op de schouder vliegen, samen zullen zij de stammen
(grondtekst: ‗hen‘, geen ‗stammen‘) van het Oosten plunderen; naar Edom (Saudi Arabië) en Moab
(geografisch Jordanië) zullen zij hun hand uitstrekken en de Ammonieten (lett.: kinderen van Ammon = hun
nakomelingen, geografisch destijds in het huidige Jordanië)zullen hun onderhorig zijn.’ (vs 14. NBG)
‘Dan zal de Here de inham van de zee van Egypte met de ban slaan, en Hij zal Zijn hand opheffen tegen de
rivier de Eufraat(die de laatste jaren langzaam aan het droogvallen is) door Zijn sterke wind. Hij zal haar
uiteenslaan in zeven stromen, en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Er zal een
gebaande weg zijn voor de rest van Zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië...’ (vs. 15-16 SV).
Xander - (1) Sunday Times (via Shoebat), (2) The Golden Report, (3) The Golden Report
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Amerikaanse topeconoom Armstrong: Invoeren euro slechtste besluit ooit
‘Uitbuiting van de samenleving door bankiers ontketent klassenstrijd en mogelijk een revolutie’
‘De uitbuiting door de bankiers is een echte ramp geweest... Ze hielden alle winsten voor zichzelf, en
wentelden hun verliezen af op de belastingbetalers.’
De Amerikaanse topeconoom Martin Armstrong, gehaat en
vervolgd door de autoriteiten omdat hij weigerde zijn formule
waarmee hij nauwkeurig de schommelingen, pieken en
instortingen op de beurzen wist te voorspellen af te geven,
noemt de invoering van de euro één van de twee slechtste
financieel-economische besluiten die ooit zijn gemaakt, en die
de stabiliteit van het complete wereldwijde economische
systeem in gevaar hebben gebracht.
Slechtste besluiten ooit: einde Glass-Steagal en invoeren euro
Het eerste slechtste besluit ooit was het opheffen van de Glass-Steagal wet uit 1933 in de jaren ‘90 tijdens
het bewind van president Clinton. Hierdoor werd het commerciële banken mogelijk gemaakt om
ongebreideld te speculeren. ‗Nu betalen we hier in fasen de prijs voor. De instorting van 2007 heeft zelfs de
liquiditeit van de markten weggevaagd.‘
De invoering van de euro was het tweede slechtste besluit ooit. ‗Vanaf het begin was de federalisering van
Europa (de Verenigde Staten van Europa) het echte doel. Dat ondermijnde het complete Europese
bankensysteem en heeft geleid tot een ernstige ondermijning van de hele wereldeconomie.‘
Strijd van volk tegen de overheid
De oplossing van de politici zal in zijn ogen altijd hetzelfde zijn: nog meer macht naar zich toe trekken. ‗Wat
vrijheid betreft bevinden we ons in een neerwaartse spiraal. Het volk zal bepalen hoe ver we in de toekomst
zullen afzakken, als ze tenminste begrijpen dat dit geen klassenstrijd is, maar een strijd van het volk tegen
de overheid. Daarom zeg ik dat carrièrepolitici gevaarlijk zijn, omdat zij veel te makkelijk kunnen worden
gekocht, net zoals (president) Clinton de poorten opende voor de bankiers.‘
Socialisme is utopie
‗Het grootste probleem is misinformatie: mensen begrijpen gewoonweg niet waarom en hoe het naoorlogse
economische beleid in elkaar stort,‘ vervolgt Armstrong. ‗De hele socialistische agenda heeft het utopische
idee verspreid dat de staat er is voor het volk. Maar die staat wordt gerund door juristen die hun eigenbelang
volgen.‘
Rijkdom rijken houden systeem niet overeind
‗De pensioenen die voor overheidsmedewerkers werden opgezet drijven de kosten voor de overheid
exponentieel op. De politieke krachten geven de rijken de schuld. Dit creëert enkel een klassenstrijd zonder
een toekomstige oplossing. Zelfs het in beslag nemen van alle rijkdom van de zogenaamde rijken zal het
systeem niet overeind houden. Het gevolg is dat er een totale crash moet komen en we helemaal opnieuw
moeten beginnen.‘
Uitbuiting door bankiers ontketent revolutie
‗De uitbuiting door de bankiers is een echte ramp geweest. Op het eind zijn ze hun eigen ergste vijand, en
zijn ze het symbool geworden die een klassenstrijd, zo niet een revolutie ontketent. Het zijn geen
(volks)vertegenwoordigers of banenscheppers, maar enkel mensen die gratis met het geld van anderen
wilden handelen. Als ze winnen is het van hen, maar verliezen worden op de belastingbetalers afgewenteld.
Bankiers zouden bankiers moeten zijn – geen hedgefundmanagers die met het spaargeld van anderen
100% van de winst voor zichzelf houden.‘
Communistische staat
‗Dit zal niet prettig aflopen. De vraag is wanneer de samenleving wakker wordt en hoe hoog de prijs zal zijn
die we moeten betalen. Ze zullen de rijken de schuld geven en de idioten zullen roepen ‗pak ze!‘. Maar wat
gebeurt er als er geen rijkdom meer over is om op te jagen? Dan eindigen we per definitie in een
communistische staat met geen welvaart, maar enkel carrièrepolitici die iedereen de schuld geven, behalve
zichzelf.‘
Xander - (1) Armstong Economics via Zero Hedge
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'Pak de islamitische terroristen en hun sponsors aan, nu!'
Volkskrant, OPINIE - Geert Wilders − 01/07/14, 06:00
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3681574/2014/07/01/Pak-de-islamitische-terroristenen-hun-sponsors-aan-nu.dhtml
Een screenshot uit het tv-programma Nieuwsuur van NOS-NTR. De Nederlandse oud-militair Yilmaz geeft in
Syrie onder meer trainingen aan tegenstanders van het regime van president Bashar al-Assad. © ANP.
OPINIE Als we nu niet met een keihard actieplan komen om onze burgers te beschermen tegen de
dreiging van islamitische terreur, dreigen we ook dit keer te laat te komen, schrijft PVVfractievoorzitter Geert Wilders.
Maandag maakte de AIVD bekend dat zij serieus rekening houdt met een grote terreuraanslag in ons land.
Meer dan tien jaar heeft het establishment de ogen gesloten voor het islamitische gevaar. Op 11 september
2001 joegen Al-Qaida-terroristen in New York en Washington duizenden mensen de dood in. De alarmbellen
gingen af voor de hele vrije wereld. Ook voor ons. 9/11 maakte duidelijk dat elk land vroeg of laat ten prooi
kon vallen aan een grote aanslag als de islam niet radicaal bestreden zou worden.
Maar het Nederlandse politieke establishment deed niets. Ze hebben 13 jaar lang de politiek-correcte kop in
het zand gestoken. Pim Fortuyn werd vermoord. Theo van Gogh werd vermoord. Er volgden islamitische
terreuraanslagen in Londen, Madrid, Bombay, Moskou, Nairobi, maar het laffe beleid werd voortgezet. De
regenten in Den Haag sloten de ogen voor de barbaarse ideologie die vandaag de terreur wereldwijd voedt:
de islam.
Hypocrisie
Vandaag beweren partijen zoals VVD en D66 vol hypocrisie dat zij zich, net als de AIVD, ernstig zorgen
maken over het risico dat uitgaat van teruggekeerde Syriëgangers. Waarom sluiten ze de grenzen niet?
Waarom bepleiten ze niet, net zoals de PVV, dat wie naar Syrië vertrekt om voor de islam te vechten,
Nederland niet meer binnen mag? Door niets te doen, maken ze zich medeplichtig aan alle ellende en de
aanslagen die mogelijk zullen komen.
Driekwart van de Nederlanders, zo bleek vorige week uit een peiling van Maurice de Hond, vindt dat
vertrokken jihadisten hun Nederlandse nationaliteit kwijt moeten raken en het land niet meer in mogen.
Waarom doet het kabinet dit niet? Een meerderheid van de kiezers van alle partijen, op D66 na, vindt dat de
islamitische cultuur niet bij Nederland hoort. Waarom durft, op de PVV na, niemand dit te zeggen?
Al tien jaar ben ik mijn vrijheid kwijt door islamitische bedreigingen omdat ik de waarheid spreek. Tien jaar
geleden al waarschuwden Ayaan Hirsi Ali en ik dat Saoedi-Arabië extremistische organisaties, moskeeën en
scholen financiert. We waarschuwden dat honderden islamitische strijders in Europa klaarstaan om
terreuracties te plegen. We waarschuwden voor de naïviteit en de lafheid, de weigering doelgericht te
reageren. We konden slechts rekenen op hoon en afkeer.
Krachtig antwoord
We schreven dat er een krachtig antwoord moest komen op de dreiging, desnoods met opzijzetting van
elementaire rechten voor terroristen. We bepleitten het sluiten van instellingen die haat en intolerantie
uitdragen. We bepleitten een verbod op verenigingen die aanzetten tot de jihad of deze vergoelijken. Er
gebeurde niets.
Vandaag plukken we de wrange vruchten van dit laffe beleid. De potentiële dreiging is 'groter dan ooit
tevoren' stelt de AIVD. Ook het Nederlandse politieke establishment is hier medeplichtig aan. De geheime
dienst schrijft immers letterlijk: 'De Nederlandse wet lijkt weinig ruimte te bieden aan politie en justitie om in
te grijpen.' Dertien jaar lang werd niets gedaan om hieraan te verhelpen. De islamitische extremisten spotten
met ons. Ze lachen met ons. Ze maken gebruik van het cultuurrelativisme dat de voedingsbodem is voor de
opbloei van de jihad op onze bodem. Dit cultuurrelativisme is de wegbereider van de dodelijke dreiging
waarmee wij vandaag worden geconfronteerd.
De AIVD bepleit een 'Deltaplan tegen het jihadisme'. Maar dit 'Deltaplan' had er al lang moeten zijn. De
Deltawerken in Zeeland begonnen pas na de watersnoodramp van 1953. Als we nu niet met een keihard
actieplan komen om onze burgers te beschermen tegen de dreiging van islamitische terreur, dreigen we ook
dit keer te laat te komen. Pak de terroristen en hun sponsors aan, nu!
Geert Wilders is fractievoorzitter van de PVV in de Tweede Kamer.

Nederland telt ongeveer 400 moskeeën.Erdogan heeft nooit onder stoelen of banken gestoken waartoe die
dienen,maar onze regering is doof. . . Een van de bekendste uitspraken van Erdogan: . . "De moskeeën zijn
onze kazernes, de koepels zijn onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze
soldaten..."
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„ISIS-leider zweert Ka‟ba in Mekka te zullen vernietigen‟
De verafgoding van de zwarte Ka’ba steen (inzet) in Mekka zou
een doorn in het oog zijn van ISIS-leider Al-Baghdadi.
Sommige officiële media in het Midden Oosten en talloze
Arabische sociale mediasites zijn in rep in roer vanwege enkele
tweets die afkomstig zouden zijn van Abu Turab Al-Maqdisi,
woordvoerder van de terreurgroep ISIS (/ Islamitische Staat),
die zegt dat de leider van ISIS, Al-Baghdadi, van plan is om de
Ka‘aba steen in Mekka te vernietigen, omdat alleen Allah
aanbeden zou moeten worden.
‗#De Islamitische Staat van Irak en de Levant (ISIS). Mensen gaan op Hajj (pelgrimsreis) om met hun
handen over stenen te wrijven, en niet om Allah te aanbidden. Wij zweren dat zodra wij (Mekka) bezetten,
wij de Ka‘ba die wordt aanbeden zullen vernietigen.‘
In een andere tweet: ‗Spoedig zullen wij, als Allah het wil en onder het leiderschap van Baghdadi, de Ka‘ba
die naast Allah wordt vereerd vernietigen.‘
Sommigen beweren dat het bericht afkomstig is van de Saudische inlichtingendienst, die daarmee de
‗reputatie‘ van ISIS zou proberen te beschadigen.
Zoals we deze week al schreven heeft de Saudische koning Abdullah, die in de moslimwereld de ‗Bewaarder
van de Twee Heilige Moskeeën‘ wordt genoemd, het leger bevel gegeven om alle noodzakelijke
maatregelen te nemen om te voorkomen dat ISIS-strijders de grens oversteken. Zo werdt er onder andere
een tankdivisie ingezet.
Moslims verwoesten historische gebouwen in Mekka
Los van Baghdadi‘s vermeende dreiging worden er al geruime tijd moskeeën, begraafplaatsen, huizen en
andere historische islamitische gebouwen en locaties in Mekka en Medina die worden geassocieerd met de
profeet Mohammed en andere moslim ‗beroemdheden‘ vernietigd. De reden is dat Wahhabisten en
Salafisten vinden dat traditionele moslims veel te ver gaan in hun verering en zelfs het aanraken van
objecten als ‗heilig‘ beschouwen, iets wat als afgoderij wordt beschouwd.
Fundamentalistische moslims hebben ook grote moeite met het gigantische nieuwe gebouwencomplex bij de
Ka‘ba, genaamd ‗De Zeven Torens‘, die ook wel bekend staan als de (herbouwde) toren van Babel (/
Babylon). Dat dit geen loos gerucht is bleek bijvoorbeeld uit de bevestiging van de Arabische krant Al-Sharq
Al-Awasat:
‘Het Torens van het Huis project is het eerste project in Mekka... dat zeven torens omvat... Het staat op het
gebied van de Berg Babel in Aiyad. De locatie kijkt direct over de Haram al-Sharif (heilige huis (Ka’aba))
uit...’
De eindtijd-hoer van Babylon
Historisch gezien was de zwarte Ka‘ba steen opgedragen aan Aphrodite, de hoer-godin die 'Aphrodite
Porne' (Aphrodite de hoer) werd genoemd en 'de godin gekleed in purper', overeenkomend met de
beschrijving in het laatste Bijbelboek Openbaring (17:4). De Ka'ba heeft een scharlaken gekleurd
binnenkleed. Het deel van het kleed (Kiswa) dat de deur bedekt wordt een Burka genoemd, net zoals de
sluier die Arabische vrouwen voor hun gezicht dragen. Arabische mystici vergelijken de Ka'ba zelfs met een
maagd die versierd is met haar mooiste trouwjurk.
De Ka'ba voldoet dan ook aan alle kenmerken van de in de Bijbel genoemde 'hoer van Babylon'. Het kleed,
de parels, de juwelen, het goud, het zilver en zelfs de zilveren godslasteringen, die in gouden mozaïeken op
haar gewaad zijn geborduurd. 'En de vrouw was gehuld (SV: bekleed) in purper en scharlaken...' (Opb. 17:
4)
De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als een geografische indicatie waar de ‗hoer‘ van het eindtijd-Babylon
zich bevindt: 'De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de
Schelfzee (SV, KJV: Rode Zee).' (Jer.49:21). Eén blik op de kaart leert dat Mekka zich vlakbij de Rode Zee
bevindt.
Arabië wordt vernietigd
De Bijbel beschrijft tevens dat in de laatste fase van de eindtijd heel Arabië, inclusief de 'glorie van Kedar'
(Mekka), zal worden vernietigd. Dit blijkt onder andere uit deze profetie: '... het zal in eeuwigheid niet meer
bewoond worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan...'
(Jes.13:20)
Gezien de totale verwoesting die de Bijbel voorzegt, lijkt ISIS echter niet de voor de hand liggende dader,
maar eerder een nucleair bewapend Iran.
Xander - (1) Shoebat
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Op dit moment zijn er al 5,3 miljoen chronisch zieken en volgens een RIVM (Rijks Instituut voor
Volksgezondheid en Milieu) onderzoek zal dit binnen enkele jaren oplopen tot 7 miljoen in 2030.
Dit betekent dan dat vier op de tien mensen chronisch ziek zullen zijn. Waanzinnige aantallen die bij geen
enkele biologische soort voorkomen.
We weten dat we in ons land te maken hebben met op dit moment 5,3 miljoen
chronisch zieke mensen. Voor diegenen die hiervan hevig zijn geschrokken is er
deze week nieuws naar buiten gekomen.
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat we over luttele
jaren, in 2030, te kampen zullen hebben met 7 miljoen chronisch zieke mensen.
Op het totale verwachte bevolkingsaantal rond die tijd zal dat 40 procent van de
bevolking zijn.
Dat zijn volkomen waanzinnige percentages. Zo idioot dat er geen enkele manier is waarop zoveel mensen ziek
kunnen zijn, behalve als ze ziek gemaakt worden.
Er is geen enkele biologische soort op deze planeet waarvan bijna 40 percent chronisch ziek is. Heb je ooit een
weide gezien met daarin 100 koeien waarvan er bijna 40 kronkelend op de grond liggen omdat ze chronisch
ziek zijn?
Wanneer dat zou gebeuren dan zouden alle alarmbellen gaan rinkelen, de regering zou in spoedberaad
bijeenkomen om deze crisis in de veeteelt het hoofd te bieden, er zouden speciale onderzoeksteams worden
samengesteld om achter de oorzaak van dit vreemde fenomeen te komen en alles zou uit de kast worden
getrokken om te zorgen dat er binnen de kortste keren weer gewoon 100 koeien normaal in de wei lopen.
Echter, nu zijn het niet 40 procent van de koeien, maar 40 procent van de mensen en wat gebeurt er? Niets,
helemaal niets. Dat op zichzelf is al genoeg om je eens heel goed achter de oren te krabben.
Waarom vindt iedereen het heel normaal dat er zo buitensporig veel chronisch zieken zijn? Waarom komt de
regering niet in spoedberaad bijeen en waarom wordt niet alles uit de kast gehaald om deze mensen weer
gezond te maken?
De reden is eenvoudig. Deze mensen mogen niet beter worden, sterker nog, er moeten nog veel meer
chronisch zieken bij komen. Zij zijn ―handel‖ voor de farmaceutische bedrijven. Daarnaast is de hele zorgsector
zo langzamerhand een volwaardige commerciële industrietak geworden waar de aandeelhouders van
ziekenhuizen erbij gebaat zijn dat er zoveel mogelijk mensen door de gezondheidsfabriek worden ―behandeld‖.
Zoals enkele dagen geleden in het nieuws:
―Ziekenhuizen mogen winst gaan maken en die uitkeren aan investeerders. Een meerderheid in de Tweede
Kamer heeft donderdagavond ingestemd met een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Edith
Schippers daarvoor‖.
Komt ook heel goed uit voor de echtgenoot van Edith Schippers. Zoals de NCRV vorig jaar ontdekte:
―Belangenverstrengeling: de man van Edith Schippers adviseert het Slotervaartziekenhuis.‖
Het is ook diezelfde Schippers die twee jaar geleden met het volgende besluit kwam:
―Schippers wil niet langer toestaan dat op verpakkingen en in bijsluiters van homeopathische geneesmiddelen
vermeld staat waarvoor ze gebruikt kunnen worden‖.
De natuur die zorgt voor 100 gezonde koeien in de wei, die zorgt dat alle biologische soorten geen idiote
percentages chronisch zieke gevallen kennen, die duizenden jaren lang voor de mens heeft gezorgd, wordt het
liefst overboord gekieperd.
Soms vraag je je af in hoeverre het nuchtere verstand van de bevolking is aangetast.
Wat is er nog nodig voor de bevolking om te begrijpen welk smerig spel er wordt gespeeld. Dat ze bewust ziek
worden gemaakt en gehouden omdat ze dan geld opleveren. Dat Edith Schippers, die hoort te werken voor het
welzijn van de bevolking, als handlanger van de industrie, regelrecht verraad pleegt tegenover het volk dat zij
hoort te vertegenwoordigen.
Hoelang nog voordat ze begrijpen dat niet de chemische troep van de farmaceutische industrie ze beter zal
maken, maar dat hun eigen immuunsysteem heel goed in staat is om dit te doen, mits het de natuurlijk
voedingstoffen ensupplementen krijgt.
Wordt wakker en doe mee aan de zorgrevolutie, voordat je ook bij die 40 procent hoort.
Bronnen: RTL, Nu, Welingelichte Kringen, Skipr
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8103:zeven-miljoen-chronisch-zieken-inons-land&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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