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Egyptische TV: Islam zal Italië, Europa en het hele Westen veroveren
'De moslims zullen het Westen vernietigen' - Duitse Bondskanselier: Moslimjongeren zijn gewelddadiger Iraanse topmoslim: Holocaust is 'bijgeloof'
Als het aan veel moslimgeestelijken ligt wordt dit straks ook de
skyline van de steden in Europa en Amerika.
Salem Abu Al-Futuh, een moslimgeestelijke, heeft op 18
augustus op het Egyptische Al-Nas TV station verklaard dat hij
ervan overtuigd is dat het de islam zal lukken om het hele
Westen over te nemen, te beginnen bij Italië, vervolgens de
rest van Europa en daarna Noord en Zuid Amerika.
'Het volk van de islam zal terugkeren, ondanks onze huidige
crisis en de arrogantie van het Westen,' aldus Al-Futuh in zijn
preek. 'Het Westen zal vernietigd worden. Net zoals Allah het
Bizantijnse en het Perzische Rijk verwoestte, zal hij door de
handen van de moslims het Westen vernietigen. Dit is een ondubbelzinnige belofte. Deze landen zullen zich
bekeren tot de islam.'
'Laten we de goddelijke volgorde bekijken: eerst zal het Kalifaat terugkeren. Dan zullen de moslims in
overweldigende welvaart leven. De moslimeconomie zal de sterkste van allemaal zijn. Waarschijnlijk denkt u
dat ik me niet goed voel door zoiets te zeggen. Maar bij Allah, er is niets mis met me, ik spreek de waarheid.'
'Dan zullen er grotere veroveringen volgen. We zullen Italië veroveren. Bij Allah, we zullen Italië veroveren
en dan de rest van Europa. Islam zal de hele regio binnentrekken. Zelfs Amerika, vraagt u? Ja, zelfs
Amerika. Noord en Zuid Amerika? Ja, zowel Noord als Zuid Amerika. We zullen al deze landen binnengaan,
en de mensen daar zullen zich in drommen aansluiten bij de islam.'
Al-Nas TV is een islamitisch TV-station dat onder andere programma's uitzendt voor mufti's
(moslimgeestelijken). Al-Futuh is een relatief jonge geestelijke, die de dreigementen dat de islam Europa en
het Westen zal veroveren slechts kopieert van allerlei invloedrijke imams en ayatollahs. De Westerse
regenten en massamedia besteden hier zoals gewoonlijk nul komma nul aandacht aan, behalve toen de
Joodse Rabbi Ovadiah Yosef onlangs het omgekeerde deed, en opriep om te bidden voor de ondergang van
de Arabische vijanden van Israël. Toen werd er internationaal wél hevig verontwaardigd gereageerd. (1) (2)
Bondskanselier Angela Merkel: Moslimjongeren gewelddadiger
Alleen al afgelopen week maakte de 'religie van vrede' 269 dodelijke slachtoffers en 758 zwaargewonden in
de niet aflatende drang om de islam desnoods met grof geweld op te leggen aan toevallig in de buurt
wonende andersdenkenden (3) (daarbij zijn de gemiddeld ruim 2000 christenen die afgelopen week door
moslims vanwege hun geloof werden vermoord niet eens meegerekend). Her en der begint in Europa het
besef door te dringen voor wat voor levensgevaarlijke en maatschappij bedreigende ideologie wij onze
grenzen hebben opengesteld. Zo heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor het eerst openlijk
toegegeven dat religieuze moslimjongeren inderdaad gewelddadiger zijn dan gemiddeld.
'Dit is een groot probleem en daar kunnen we openlijk over praten, zonder van xenofobie verdacht te hoeven
worden,' aldus Merkel in een interview met Bild am Sonntag. Ondanks de overduidelijke statistieken
weigerde ze echter geweld te associëren met één bepaalde religie, de islam, en legde ze de
verantwoordelijkheid vooral bij de ouders van de jongeren neer.
Merkels opmerkingen komen kort nadat Deutsche Bank topman Thilo Sarrazin veel kritiek over zich heen
kreeg omdat hij in een boek had geschreven dat moslimimmigranten de oorzaak zijn van de afnemende
gemiddelde intelligentie in Duitsland en de Duitse maatschappij meer kwaad dan goed doen. Sarrazin, lid
van de SPD (de Duitse PvdA), kreeg deels bijval van partijleider Sigmar Gabriel, die verklaarde dat er zich
'elementen van waarheid' in Sarrazins betoog bevinden. (4)
De dagelijkse praktijken van de 'religie van vrede'
In eigen land blijft zichzelf 'progressief' noemend links, sociaal-democratisch en christen-democratisch
Nederland onverkort vasthouden aan de illusie van de 'multiculturele samenleving', en zullen bijvoorbeeld de
recente dreigementen van een Australische moslimgeestelijke, Sheikh Feiz Mohammad, dat PVV-lieder
Geert Wilders onthoofd moet worden, stiekem de nodige bijval krijgen. Dat dezelfde sheikh ook preekt dat
Westerse vrouwen die verkracht worden dit aan zichzelf te danken hebben omdat zij 'satanische rokken'
dragen, zal daarbij zoals gewoonlijk weer genegeerd worden. (5)
In Iran is de 43 jarige vrouw die recentelijk in het wereldnieuws kwam omdat ze vanwege een
buitenechtelijke relatie ter dood werd veroordeeld inmiddels ook veroordeeld voor het zonder hoofddoek op
een foto staan. Straf: 99 zweepslagen, in de naam van Allah, zijn 'vreedzame' profeet en de 'menslievende'
islam. (6)
In datzelfde Iran, dat op het door linkse islamo-fascisten beheerste alternatieve internet veelvuldig verdedigd
wordt omdat het land zo fervent het aloude fabeltje van een 'Joods-Zionistisch complot' om de wereld te
veroveren verspreidt, verklaarde groot ayatollah Nasser Makarem-Shirazi, éen van de belangrijkste
Shi'itische heersers van het land, dat de Holocaust niets anders dan 'bijgeloof' is met de bedoeling het
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Westen en de VS te 'manipuleren'. Hij suggereerde dat de Joden de Holocaust verzonnen hebben om
zichzelf als slachtoffers te presenteren. Niettemin laat zijn president, Mahmoud Ahmadinejad, vrijwel geen
dag voorbij gaan om impliciet te dreigen met een (nieuwe) Holocaust tegen Israël (maar ook dat wordt
stelselmatig ontkend door antisemieten en andere Israël-haters). (7)
In India werd een docent die een artikel aan het schrijven was waarin hij twijfelde aan onder andere de
profeet Mohammed, door moslims aangevallen en ernstig mishandeld. Tevens hakten ze zijn hand eraf, die
er in het ziekenhuis gelukkig weer aangenaaid kon worden. Als klap op de vuurpijl werd hij vanwege zijn
artikel ontslagen door het christelijke college waaraan hij les gaf, vanwege het 'kwetsen van religieuze
gevoelens'. Klaarblijkelijk wilden deze Indiase christelijke schoolleiders aantonen dat ze niet onderdoen voor
de lauw- en lafheid van de meeste christelijke partijen en instellingen in het Westen. (8)
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Memri TV ; (3) The Religion of Peace ; (4) Monsters and Critics
(5) Sydney Morning Herald ; (6) Breitbart ; (7) Ynet News ; (8) The Times of India

Friso lid van NL-Skull and Bones
Door Micha Kat op 17 augustus, 2010
Studentenclub Friso: “Wij spiezen de vrouwen!” * “Fred Teeven beschermt pedonetwerk” * Plaatste NRC de open brief aan Demmink niet?
Graaf Johan Friso die door een zeer goed ingewijde bron wordt genoemd als een van
de aanwezige ‘hoogwaardigheidsbekleders’ bij de rituele lustmoord op Marianne
Vaatstra blijkt in zijn studententijd lid te zijn geweest van een uiterst schimming Delftsch
clubje dat door -opnieuw uitstekend ingewijde- bronnen wordt vergeleken met het
fameuze Skull & Bones op Yale in de VS. De naam van deze club is Die Coffye Vlagh. Alarmerend is dat
deze club in 2004 summier in het nieuws kwam wegens de sadistische mishandeling van een varken zoals
blijkt uit deze brieven in het universiteitsblad TU Delta. Bronnen uit de
omgeving van Friso achten het heel wel mogelijk dat de graaf ‘op hol is
geslagen’ op grond van zijn onkwetsbare status. Een bron: “Friso is
immers wereldvreemd opgevoed en beschikt over alle middellen”. Een
andere bron: “Een machtswellusteling met een perverse inborst zou zich
door de rituelen kunnen laten inspireren om op een afschuwelijke wijze
door te slaan.” Maar er is meer dan een lijn van Die Coffye Vlagh (DCV)
naar Marianne Vaatstra aannemelijk maakt. Volgens de bronnen wordt
er binnen deze club een ritueel uitgevoerd dat sterk lijkt op The
Cremation of Care [zie deel 3 van De Pedofiel van Oranje] dat wordt opgevoerd in The Bohemian Grove in
Californie en waarin het offeren van een kind centraal staat. Het motto van de club luidt: wanneer de duivel
is geslacht nemen wij de vrouwen en spiezen wij haar. Zoals bekend is Marianne Vaatstra gespiesd, net als
Julie en Melissa uit de zaak-Dutroux. Een bron stelt hierover: Als men de eed en rituelen van DCV te serieus
zou nemen zie je sterke parallellen met de moord op Vaatstra die je beschreven hebt op je blog. Locaties die
binnen het sinistere gezelschap een grote rol spelen zijn De Nieuwe Kerk in Delft -waar zich de koninklijke
grafkelders bevinden- en het stadhuis op de Grote Markt in Brussel. Op de foto zien de hoe de vader van
Friso, Claus, tevens kindermisbruiker, deze grafkelder wordt binnengedragen.
Vanuit wat er bekend is over Skull & Bones in de VS worden de verhalen uit Delft zeer geloofwaardig. MSMactualiteitenprogramma NOVA heeft zelfs ooit een item gemaakt over Skull & Bones dat in 2007 kortstondig
wereldnieuws werd op YouTube toen opnames beschikbaar kwamen van een student die
presidentskandidaat John Kerry vragen stelde over zijn lidmaatschap van Skull & Bones. Uit de coulissen
kwam toen een man tevoorschijn met een elektronisch wapen die de student stroomstoten begon toe te
dienen als gevolg waarvan deze kermend van de pijn in elkaar zakte. De opnames zijn via deze webpagina
te bekijken.
In het licht van het bovenstaande is het natuurlijk delicaat dat VVD-kamerlid Fred Teeven de minister recent
opnieuw kamervragen heeft gesteld over het nu reeds meer dan tien jaar durende schijn-onnderzoek in deze
moordzaak. De antwoorden van Hirsch Ballin zijn vermoedelijk de meest leugenachtige uit onze
parlementaire geschiedenis en ook direct in strijd met informatie die door de staat reeds eerder is
toegegeven. Maar volgens bronnen verkeert Teeven -het wekt geen verbazing- geheel onder de invloed van
het pedo-netwerk zodat van de kant van deze ‘parlementarier’ verder geen actie hoeft te worden verwacht.
In een laatste alarmerende ontwikkeling zou blijken dat NRC Handelsblad op het laatste moment een open
brief aan Joris Demmink die was gepland als advertentie voor de krant van gisteren heeft geweigerd. Voor
vandaag staat de brief gepland als advertentie in het Haarlems Dagblad. Wie weet hier meer van?
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4545/friso-lid-van-nl-skull-and-bones.html
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Amerika waarschuwt Syrië voor vergeldingsaanval Israël
Iran: $ 1000 voor iedere gedode Amerikaanse soldaat in Afghanistan - Israëlische minister Lieberman: Vrede
laat nog generaties op zich wachten - Obama gebruikt 'vredeshype' om gevallen status op te vijzelen
Afgelopen zaterdag brachten 'al-mahdi' padvinders van
Hezbollah, met hoofdbanden met de tekst 'Jeruzalem is van
ons', in Beirut gezamelijk de Nazi-groet en zworen zij Israël te
zullen vernietigen.
De Amerikaanse regering heeft de Syrische president ernstig
gewaarschuwd dat als de islamitische terreurorganisatie
Hezbollah of Palestijnse extremistische groeperingen een
nieuwe terreurcampagne tegen Israël beginnen, Israël hem
daar persoonlijk verantwoordelijk voor zal houden en keihard
zal terugslaan. Vorige week besloten Syrië en Hezbollah om
nauwer te gaan samenwerken en hun militaire plannen en
middelen op elkaar af te stemmen en gereed te maken voor een oorlog met de Joodse staat.
Al eerder werd duidelijk dat Hezbollah werkzaam is op Syrische legerbases en dat het Syrische leger vlak bij
de grenzen met Libanon en Israël wapendepots met geavanceerde raketten voor Hezbollah heeft gebouwd.
In het geval van een militair conflict met Israël kunnen de onder Iraans bevel staande moslimterroristen
vrijwel onmiddellijk over deze vele duizenden raketten uit Syrië beschikken. President Assad versterkt
daarmee het anti-Zionistische militaire pact dat Syrië met Iran en Hezbollah is aangegaan. Op zondag 29
augustus drong hij er bij de Libanese premier Saad Hariri op aan om zich eveneens aan te sluiten bij dit
islamitische bondgenootschap en zich vierkant achter Hezbollah op te stellen. (1)
Iran en Syrië gebruiken Hezbollah tegen leger VS in Irak
Hezbollah ontpopt zich ondertussen ook in Irak als 'proxy' leger van Iran en Syrië. Volgens
inlichtingendiensten voeren Hezbollah terroristen in opdracht van beide extremistische landen aanvallen uit
op Amerikaanse doelen in Irak. Daarnaast zouden volgens de Britse krant Sunday Times Iraanse 'firma's' in
de Afghaanse hoofdstad Kabul aan de Taliban $ 1000 dollar hebben beloofd voor iedere gedode
Amerikaanse soldaat.
Deze ontwikkelingen laten zien dat de verwachtingen van sommige Amerikaanse experts dat een aanval van
Israël op de Iraanse nucleaire installaties een golf van terreur tegen Amerikaanse doelen in het Midden
Oosten zal ontketenen, onzinnig zijn - het gebeurt immers nu al, voordat Israël ook maar één schot in de
richting van Iran heeft gelost.
Sinds het vertrek van de Amerikaanse gevechtstroepen explodeert het aantal terreuraanslagen in Irak.
Midden Oosten experts verwachtten dit al, omdat in deze regio ieder teken van zwakte en/of verzoening juist
meer moslimgeweld en terreur uitlokt. 'De Amerikaanse terugtrekking uit Irak is een teken van zwakte en een
nederlaag,' verklaarde Hezbollah leider Hassan Nasrallah afgelopen zaterdag in een toespraak in Beirut. De
pogingen van Iran en Syrië om middels Hezbollah Irak te destabiliseren is bedoeld om van Irak een nieuwe,
pro-Iraanse en anti-Israëlische bondgenoot te maken. (2)
Minister Lieberman: Voorlopig geen vrede
De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman, heeft pal na de start van de
vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen weer eens voor de nodige controverse gezorgd door
publiekelijk te stellen dat we de komende generaties geen vrede in het Midden Oosten hoeven te
verwachten. (3)
'Iedereen moet begrijpen dat ondertekening van een alomvattende overeenkomst, waarin beide partijen
overeenkomen het conflict te beëindigen en (de Palestijnen) al hun verdere eisen laten vallen en Israël
erkennen als Joodse staat, het komende jaar of zelfs in de komende generatie geen kans van slagen heeft.
Daarom zullen 'historische' compromissen en 'pijnlijke' concessies geen zin hebben,' aldus de omstreden
minister, die tevens verklaarde niet tegen hoop te zijn, maar wel tegen illusies.
Lieberman beloofde aanhangers van zijn partij Israël Beiteinu dat hij tegen een verdere verlenging van de
bouwstop in Judea en Samaria zou stemmen, alsmede ook tegen het doen van nóg meer concessies aan de
Palestijnen. 'Beloofd is beloofd,' herhaalde hij later nog eens voor de Israëlische radio. 'Wij zullen niet
akkoord gaan met ook maar één minuut verlenging (van de bouwstop).' Voor de Palestijnen is deze
verlenging echter een absolute voorwaarde om verder te praten over een eventuele overeenkomst met
Israël.
Obama gebruikt 'vredeshype' voor eigen gewin
Politieke bronnen in Israël en de VS vermoeden echter dat Lieberman goed begrepen heeft dat de vorige
week in Washington gestartte 'vredeshype' als enig doel heeft om de in Amerika sterk onder druk staande
positie van president Obama op te vijzelen. Hoewel niemand verwacht dat de besprekingen meer opleveren
dan het zoveelste vage en niet bindende raamwerk waarbinnen Israël en de Palestijnen de komende jaren
over eventuele vrede gaan praten, zal Barack Obama dit nietszeggende verdrag presenteren als een enorm
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diplomatiek succes, in de hoop dat zijn Democratische Partij hierdoor bij de Congresverkiezingen in
november een forse nederlaag bespaard blijft.
Het was echter tekenend dat Amerikaanse officials -in tegenstelling tot de Israëlische premier Netanyahu- bij
de start van de onderhandelingen vorige week nauwelijks het woord 'vrede' in de mond namen. Lieberman
durfde -zoals vaker- als enige politieke leider op zijn typerende no-nonsense manier rechtstreeks te stellen
dat de besprekingen met de Palestijnen volkomen zinloos zijn. '17 jaar zou voldoende tijd moeten zijn om te
realiseren wat wel en niet mogelijk is. Al die geweldige producties van de internationale vredesindustrie
hebben geleid tot veel cocktails, veel talkshows, maar geen resultaten.'
'Niets geleerd van terugtrekking uit Gaza'
'We hebben niets geleerd van de terugtrekking uit Gaza,' vervolgde Lieberman op een ceremoniële
bijeenkomst ter gelegenheid van de komende viering van het Joodse nieuwjaar (Rosh Hashana, 8-10
september). 'Als we terugkeren naar de grenzen van 1967 zullen de eisen van de Palestijnen alleen maar
hoger worden,' (4) daarmee onder andere verwijzend naar het feit dat na de éénzijdige terugtrekking van
Israël uit de Gazastrook in 2005 het aantal terreuraanvallen op de Joodse staat met 500% toenam. (5)
Tevens vroeg de minister zich hardop af wat er zou gebeuren als Israël een overeenkomst sluit met de
Palestijnse Authoriteit, en Hamas, dat mordicus tegen vrede met Israël is, net als op de Gazastrook bij de
volgende verkiezingen de macht overneemt. Dat dit vrijwel onmiddellijk na de stichting van een Palestijnse
staat zou kunnen gebeuren blijkt uit het feit de termijn van de Palestijnse president Mahmoud Abbas al in
januari 2009 verliep, en er sinds die tijd nog steeds geen nieuwe presidentsverkiezingen zijn gehouden.
Lieberman ziet daarom meer heil in een soort interim-overeenkomst met de Palestijnen, waarbinnen op de
langere termijn eerst gezorgd moet worden voor meer veiligheid en stabiliteit tussen Israël en de Palestijnen.
Zolang Hamas het op de Gazastrook -en in toenemende mate ook op de Westelijke Jordaanoever- echter
voor het zeggen heeft en daarbij gesteund wordt door Iran, Syrië, Turkije en andere extremistische
islamitische groeperingen, zal de voortdurende stroom terreur en haatzaaierij tegen de Joodse staat niet
ophouden en is iedere mogelijke overeenkomst met de Palestijnse Authoriteit bij voorbaat gedoemd te
mislukken. (6)
Xander - (1) DEBKA ; 2) DEBKA ; (3) Jerusalem Post ; (4) Arutz 7 ; (5) Jerusalem Post ; (6) DEBKA

Banken willen zo snel mogelijk van magneetstrip af
"Alsof de chip veiliger is....niet dus"
Onder de mom van “criminaliteit bestrijding” worden argeloze burgers, de
cashless society binnen geloodst.
De magneetstrip op bankpassen moet zo snel mogelijk vervangen
worden door een chip om skimmen tegen te gaan.
Dat zeggen Nederlandse banken zaterdag in een uitzending van KRO
Reporter. Vorig jaar werden de rekeningen van 32 duizend Nederlanders
geplunderd. De schade was 36 miljoen euro.
Eerst richtten skimmers zich vooral op geldautomaten op straat, maar inmiddels zijn ook pin-automaten bij
kassa's in winkels en tankstation doelwit. Tal van klanten van Albert Heijn, V&D, Ikea en Lidl werden volgens
het programma de afgelopen dagen geskimd.
Onbemande tankstations zijn volgens de politie een nieuw doelwit. Alleen al bij Shell werden in de eerste
helft van dit jaar 1500 klanten geskimd.
Currence, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het pinbetaalverkeer, stelt dat skimmen net zo makkelijk is
als het stelen van een auto. Hoewel de Vereniging van Nederlandse Banken een groot voorstander is van
een chip biedt dit volgens de vereniging geen honderd procent veiligheid. Als de magneetstrip naast de chip
op de pas zit, kan deze nog steeds geskimd worden.
Het papieren bankafschrift lijkt zijn beste tijd te hebben gehad. Steeds meer consumenten maken gebruik
van internetbankieren. De vier grote Nederlandse banken ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank juichen
dat toe. ING heeft onlangs nog eens een miljoen klanten die gebruik maken van internetbankieren een brief
gestuurd. Daarin staat dat de bank per 1 september geen rekeningafschriften meer verstuurt.
,,Wij hebben inmiddels twee miljoen klanten die papierloos bankieren'', zei een woordvoerder van ING
vrijdag. ,,Wij verwachten dat deze groep nog groter wordt.'' In totaal maken vier miljoen klanten gebruik van
de internetdienst.
Volgens ING hebben klanten minder behoefte aan papieren rekeningafschriften vanwege internet. ,,Daar
komt bij dat we streven naar duurzaamheid. Bovendien scheelt het in de kosten'', aldus de woordvoerder.
ING blijft rekening houden met consumenten die wel een rekeningafschrift willen ontvangen. Zij krijgen
maandelijks een gratis overzicht toegestuurd. Voor een tweewekelijks overzicht moet de klant extra betalen.
Lees verder: telegraaf.nl, nu.nl
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Al genoeg kaarsen en water in huis..?
Door GuidoJ. ⋅ augustus 30, 2010
Heeft u ook uw wenkbrauwen opgetrokken de afgelopen weken bij het horen van radiospotjes van de
overheid waarin wordt gevraagd of u wel voldoende water en kaarsen in huis heeft met het oog op eventuele
calamiteiten? Er wordt mooi niet bij verteld wat die calamiteiten dan wel mogen inhouden. De overheid is
namelijk wel heel erg voorzichtig met het geven van informatie over wat ons mogelijk te gebeuren staat.
“We willen de mensen niet onnodig de stuipen op het lijf jagen”, zo is de bemoederende achterliggende
gedachte. De dagelijkse journaals gaan gewoon weer over tot de orde van de dag: het uitzenden van zielig
uitgemolken non-informatie over “de dingen die de mensen echt bezighouden”.
Hier is het echte nieuws dat de laatste weken in wetenschappelijke nieuwsmedia wereldwijd uit en te na
wordt besproken. De meeste bezoekers van Wanttoknow.nl weten het natuurlijk al lang, maar voor
nieuwkomers en alle sceptici, hier dan toch een ‘scoop’. Zorg dus in ieder geval voor extra kaarsen en water
waarmee je het zeker tien jaar kunt uithouden…
x
“Heeft u wel genoeg kaarsen en water in huis…?”
Peter Farquhar,
redacteur technologie news.com.au
(bron: HIER)
vertaling © augustus 2010 Jan Smith
X
Planeet Aarde zal naar alle waarschijnlijkheid worden getroffen door een zonnestorm ‘met de kracht van 100
miljoen waterstofbommen’…! Na 10 jaar van relatieve stilte, wordt de Zon weer wakker – en de astronomen
zijn allemaal in de hoogste staat van paraatheid.
Deze week berichtten veel Amerikaanse media dat NASA waarschuwde dat de reusachtige zonnevlam die
eerder deze maand zorgde voor een spectaculaire lichtshow op Aarde, slechts een voorbode is voor een
enorme aanzwellende zonne-uitbarsting die het volledige energienetwerk van de Aarde mogelijk kan
platleggen. NASA heeft die berichten inmiddels alweer tegengesproken door te zeggen dat iets dergelijks
net zo makkelijk pas over 100 jaar kan plaatsgrijpen, maar ook al binnen 100 dagen het geval kan zijn. Een
Australische astronoom heeft echter gezegd dat de ruimtevaartdeskundigen eerder inzetten op het spoedige
scenario dan op het lange termijnwerk.
Grafische weergave van de zonne-activiteit in de tijd.
Ondanks de weerlegging kijkt NASA al sedert 2006 uit naar deze storm
en berichten uit de VS van deze week beweren dat de storm in 2012 zou
kunnen plaatsvinden – het jaar dat in zoveel Hollywoodproducties wordt
genoemd. Vergelijkbare stormen die in respectievelijk 1859 en 1921
optraden, veroorzaakten destijds wereldwijde chaos waarbij het volledige
telegraafverkeer werd uitgeschakeld. (zie link HIER). De storm van 2012
heeft de potentie om zelfs nog vele malen rampzaliger te worden.
“De algemene consensus onder vele astronomen (en zeker degenen die
zich bezighouden met de Zon) is dat het aanstaande Zonnemaximum
(2012, maar mogelijk later ergens in 2013) het meest gewelddadige zal zijn in honderd jaar,” vertelde docent
astronomie en columnist Dave Reneke.
Hij gaat verder: “Een stoutmoedige verklaring en eentje die heel serieus moet worden genomen door hen die
het hardst zullen worden getroffen, namelijk luchtvaartmaatschappijen, communicatiebedrijven en iedereen
die werkt met het moderne GPS. Zonnewinden kunnen zelfs circuitonderbrekers doen doorbranden en om
de Aarde cirkelende satellieten uitschakelen, zoals reeds eerder dit jaar is gebeurd.”
Afgezien van het punt dat de astronomen proberen te maken doet het er niet eens toe of het aanstaande
Zonnemaximum al dan niet het ergste wordt in onze geschiedenis, noch of het even erg zal worden als de
stromen van 1859 en 1921.Het gaat erom dat er niet een zonnewind is geweest sinds het midden van de
jaren 80. Commodore had toen juist haar ‘Amiga’ gelanceerd en de enige digitale storm die toen het nieuws
haalde was die van ‘Tetris’. Niemand weet precies wat het effect zal zijn van de storm in 2012-2013 op de zo
gedigitaliseerde wereld van vandaag.
Dr. Richard Fisher, directeur van NASA’s ‘Heliophysics Division’ (de afdeling die zich binnen NASA
bezighoudt met het bestuderen van de Zon – vert.), vertelde aan de heer Reneke dat de verwachte
superstorm weleens zou kunnen “inslaan als een bliksemflits”, daarbij catastrofale gevolgen veroorzakend
voor de wereldgezondheid, de hulpdiensten en de nationale en internationale veiligheid, tenzij er adequate
voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
De Amerikaanse regering nam eerder dit jaar in Boulder, Colorado deel aan een simulatieoefening
conferentie om in kaart te brengen wat mogelijk zou kunnen gebeuren als de Aarde zou worden getroffen
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door een net zo hevige storm als die in 1859 en 1921. De storm van 1859 was van vergelijkbare kracht als
door NASA werd voorspeld voor de komende drie jaar – en met verminderde activiteit maar met veel
krachtiger uitbarstingen.
NASA zei dat een recent rapport van de Nationale Academie voor Wetenschappen vermeldde dat wanneer
een vergelijkbare storm vandaag zou gebeuren hij met gemak een schade kan veroorzaken aan de
Amerikaanse hightech infrastructuur die naar schatting zal liggen tussen 1 en 2 biljoen dollar en waarvan de
herstelwerkzaamheden makkelijk 10 jaar zullen vergen.
De leiding van het ‘Space Weather Prediction Center’ (het centrum voor voorspellingen aangaande het
ruimteweer – vert.) in Colorado, die de oefening had georganiseerd, zei dat een dergelijke uitbarsting de
Aarde, door ons volledige vertrouwen op satelliettechnologie, zou kunnen worden getroffen met een kracht
die vergelijkbaar is met een wereldwijde orkaan of aardbeving. De reden voor deze zorg is gelegen in het feit
dat de Zon nu een fase binnengaat die bekend staat als Zonnecyclus nummer 24.
Een zonnevlam, zoals die uit het oppervlak van de zon ontsnapt, op weg het
heelal in. Alle alarmerende berichtgeving rond dit gebeuren wordt gevoed door
twee zaken.
Ten eerste door het boek van rampendeskundige Lawrence E. Joseph, getiteld
‘Guilty of Apocalypse: The Case Against 2012’, waarin hij beweert dat
“Orkaan ‘Katrina’ voor de Aarde” op de hele planeet nog nooit eerder vertoonde
ontreddering zou kunnen veroorzaken. (zie HIER link)
Ten tweede is er de theorie die beweert dat zonnevlekken via een zogenaamde
‘transportband’ door de Zon worden getransporteerd, die te vergelijken is met de
‘Great Ocean Conveyor Belt’ die het weerpatroon op Aarde beheerst. Deze
‘transportband’ draagt de magnetische velden door de Zon en wanneer zij aan de oppervlakte van de ster
verschijnen exploderen die in de vorm van zonnevlekken. Afgezwakt reizen ze daarna weer terug door de
kern van de zon om weer opnieuw opgeladen te worden.
Dit gebeurt volgens zonnefysicus David Hathaway van het ‘National Space Science and Technology Center’
allemaal in een cyclus die ruwweg 40 -50 jaar duurt. En naarmate de ‘transportband’ meer snelheid krijgt,
aldus Hathaway, zullen er meer magnetische velden worden verzameld, hetgeen wijst op intensievere
toekomstige activiteit.
“De band draaide tussen 1986 en 1996 erg snel,” vertelde Professor Hathaway. “Oude magnetische velden
die toen werden opgestuwd zouden in 2010-2011 opnieuw kunnen verschijnen als grote zonnevlekken.”
De meeste deskundigen zijn het hiermee eens, hoewel zij die het jaar 2012 als datum van het
Zonnemaximum opgeven, zich het meest in de belangstelling van de pers mogen verheugen. Zij beweren
dat satellieten binnen vijftig jaar verouderd zullen zijn, waardoor het GPS onbruikbaarder zal worden als ooit
tevoren en dat de uitbarsting het energie-equivalent zal hebben van 100 miljoen waterstofbommen.
“We weten dat het eraan zit te komen, maar we weten niet hoe erg het allemaal zal worden,” vertrouwde Dr.
Fisher aan Reneke toe in de meest recente uitgave van ‘Australian Science’. “Systemen zullen gewoon niet
meer werken. De Zonnevlammen veranderen het magnetisch veld op Aarde en snel, als bij blikseminslag.
Dat is het gevolg van de activiteiten van onze Zon.”
Read more: HIER, http://www.wanttoknow.nl/overige/al-genoeg-kaarsen-en-water-in-huis/

BP gaat voor miljarden bezittingen verkopen
Published by Henk
Olieconcern BP wil voor 31 miljard euro aan bezittingen verkopen om de
schade die is ontstaan door de olieramp in de Golf van Mexico te
compenseren. Dat is 8 miljard euro meer dan het concern eerder nodig
dacht te hebben.
Dat meldde de Britse krant Sunday Times zondag.
BP wil volgens de krant onder meer het belang van 26 procent in het
grootste olieveld van de Verenigde Staten, Prudhoe Bay in Alaska,
verkopen voor 20 miljard dollar. Daarnaast zou het concern voor 10 miljard dollar aan bezittingen over willen
doen aan de Russische joint venture TNK-BP.
Op 23 april zonk het boorplatform de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico, nadat er een explosie op het
boorplatform plaatshad. Sindsdien lekte naar schatting 780 miljoenliter ruwe olie in de zee. Nu blijkt dat het
boorplatform slecht werd onderhouden en dat alarmen waren uitgeschakeld.
Lees meer: Elsevier.nl
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De dood van contant geld
Overal in de wereld beginnen regeringen contante geld transacties te verbannen.
Zijn we getuigen van de langzame maar zekere dood van contant geld in onze
generatie? Komt een echte geldloze maatschappij in zicht?
Wetgeving dat momenteel in behandeling is bij de Mexicaanse wetgevende
macht zal een breed scala van transacties in contanten verbieden, maar de
waarheid is, dat Mexico verre van alleen staat in het proberen om contant geld te
beperken. Overal in de wereld, voeren overheden ofwel strenge rapportage eisen voor grote contante
transacties in of verbieden ze helemaal.
Ons wordt verteld dat dergelijke maatregelen nodig zijn om de illegale handel in verdovende middelen te
bestrijden, belastingontduikers te pakken en om oorlog tegen het terrorisme te voeren. Maar zijn wij niet snel
op weg naar het punt waar wij geen financiële privacy meer hebben? Moeten wij gewoon accepteren dat wij
in een tijd zijn beland waarin de overheid meekijkt naar alle financiële transacties? Is het onvermijdelijk dat
op enig moment in de nabije toekomst alle transacties via het bancaire systeem gaan in één of ander vorm
(cheque, creditcard, bankpas, microchip, enz.)?
De waarheid is, dat we nu in een tijd leven waarin burgers die gebruik maken van grote hoeveelheden
contant geld argwanend worden aangekeken. In feite leren overheden in veel landen dat iedereen die
betrokken is bij grote contante uitgaven, iets probeert te verbergen en waarschijnlijk een crimineel is.
En ja, een groot aantal misdadigers maken ook gebruik van contant geld, maar miljoenen normale,
gezagsgetrouwe burgers geven ook gewoon de voorkeur aan het gebruik van contant geld. Moeten wij de
vrijheid in het gebruik van contant geld wegnemen van de rest van de bevolking alleen maar omdat een
kleine minderheid misbruik maakt?
Helaas, de vrijheid om contant geld te gebruiken wordt langzaam van ons ontdaan in een steeds groter
aantal landen. In feite, als landen zoals Mexico "de strop aantrekken" rond grote ticket aankopen in
contanten, zal onze vrijheid om contanten te gebruiken vrij snel eroderen.
Het volgende is een samenvatting van enkele van de zeer strikte beperkingen die nu worden opgelegd aan
grote contante geld transacties over de hele wereld....
Mexico
In Mexico, zal een nieuw wetsvoorstel een volledig verbod opleggen aan de aankoop van onroerend goed
in contanten. Daarnaast zal de nieuwe wetgeving burgers verbieden om meer uit te geven dan 100.000 MXN
(ongeveer 7.700 dollar) in contanten bij de aankoop van voertuigen, boten, vliegtuigen en luxe goederen.
7.700 dollar is geen hoog limiet, en deze wetgeving heeft echte tanden. Iedereen die deze wet overtreedt
ziet 15 jaar gevangenisstraf onder ogen.
Griekenland
In Europa, een deel van de "soberheid pakketten" geïntroduceerd in verschillende Europese landen bevatten
zeer strenge beperkingen op het gebruik van contant geld.
In Griekenland, wordt vanaf volgend jaar alle contante geld transacties boven 1.500 euro verboden. Het
volgende is een opmerking van de Griekse minister van Financiën George Papaconstantinou op een
persconferentie voor de nieuwe bezuinigingsmaatregelen, gerapporteerd door Reuters….
"Vanaf 1 januari 2011, zal elke transactie boven 1.500 euro tussen natuurlijke personen en bedrijven, of
tussen bedrijven, als illegaal worden beschouwd als dit in contanten gebeurt. Transacties zullen gedaan
moeten worden met debet of kredietkaarten"
Italië
Zelfs Italië doet mee. Als onderdeel van de nieuwe "soberheid maatregelen" in Italië, worden alle transacties
in contanten boven 5.000 euro verboden.Er wordt beweerd dat dit gedaan wordt om belastingontduiking
hard aan te pakken, maar zelfs als dit wordt gedaan om de maffia aan te pakken, is dit nog steeds behoorlijk
streng.
De Verenigde Staten
De Amerikaanse regering heeft geen grote contante geld transacties verboden, en hopelijk zullen zij dit niet
doen op korte termijn, maar het heeft zeker grote transacties in contanten belast met een aantal zware
voorwaarden.
Bijvoorbeeld, uw bank is verplicht om valuta transacties bij de overheid te melden, bij elke storting, opname
of uitwisseling van meer dan $ 10.000 in contanten.
Niet alleen dit, maar als een bank 'weet, vermoedt of reden heeft om te vermoeden "dat een transactie van
tenminste 5000 dollar "verdachte" is, dan moet een rapport worden ingevuld. Dit tweede rapport staat
bekend als een verdachte activiteitenrapport, en wordt ook bij de overheid ingediend.
Maar de rapportage stopt niet hier. Zoals Jeff Schnepper uitgelegd in een artikel voor MSN Money; als u in
het bedrijfsleven zit en meer ontvangt dan $ 10.000 in contanten in één enkele transactie, dan moet u dit
aan de belastingdienst melden of u gaat naar de gevangenis... ..
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Als je een bedrijf hebt en meer dan 10.000 dollar in contanten ontvangt bij een enkele transactie, of uit
samenhangende transacties binnen een periode van 12 maanden, dat moet u een 8300 formulier invullen en
de koper bij de IRS aangeven. Niet aangeven, dan wacht u gevangenisstraf.
De IRS (Amerikaanse belastingdienst) is geen grap. Ik had een cliënt die een handelaar was in Corvette
sportwagens. Hij vertelde mij dat hij geen tijd had om de formulieren in te vullen. Ik vertelde hem meerdere
malen om de formulieren in te dienen. Hij dacht dat hij het beter wist.
Hij ging naar de gevangenis. Net als zijn kinderen die ook in het bedrijf werkzaam waren. Dit is zeer, zeer
ernstig. Kan een persoon die vergeten is om bepaalde formulieren bij de IRS in te dienen, in de gevangenis
belanden? Het antwoord is JA.
Volgens Schnepper, hebben heel veel Amerikanen al aanzienlijke celstraffen gekregen voor dit soort zaken
....
In het fiscale jaar 2004, is de Internal Revenue Service 1789 strafrechtelijke onderzoeken gestart. Er waren
1.304 aanklachten en 687 veroordelingen – en een opsluiting cijfer van 89,1%. De gemiddelde straf: 63
maanden.
In het fiscale jaar 2005, is de IRS 4269 onderzoeken gestart, won 2.406 tenlasteleggingen en 2151
veroordelingen, en een opsluiting cijfer van 83%. Gemiddelde straf: 42 maanden.
De realiteit is dat regeringen over de hele wereld zeer gevoelig zijn geworden voor grote hoeveelheden
contant geld en zij maken geen grappen.
Ze willen niet dat wij rondlopen met grote stapels geld. Ze willen ons geld in banken waar zij het kunnen
traceren, volgen en goed in de gaten houden.
Aan de ene kant is het een goede zaak om criminelen en terroristen te vangen, maar aan de andere kant,
hoeveel privacy en vrijheid zijn wij bereid om op te geven zodat wij ons meer “schijn” veiliger kunnen voelen?
En terwijl contant geld wordt gecriminaliseerd, worden wij allemaal in het banksysteem gedwongen of we dit
leuk vinden of niet. Als wij niet contant kunnen betalen voor bepaalde zaken, welke andere keuzes hebben
wij dan? De waarheid is, hoe meer je over deze kwestie nadenkt, te meer verontrustend het wordt.

Bea’s burgerschennis
Hallo beste lezers. Vandaag een korte beschouwing over wat ik graag
“burgerschennis” zou willen noemen. Helaas betreft het hier – zoals de
tekstverwerker duidelijk laat zien – een woord dat niet bestaat en daarom zult u
maar even moeten doen alsof het wel bestaat. Mocht het u nog niet duidelijk zijn
waar deze nieuwe term precies vandaan komt, werpt u dan gewoon even een
blik op het begrip majesteitsschennis – wel bekend in de tekstverwerker! – en
waarschijnlijk kunt u dan vrij spoedig zelf verzinnen waar ik het over heb.
We hebben in Vernederland maar liefst drie artikelen die iets te melden hebben
over het begrip majesteitsschennis: 111, 112 en 113. In 111 wordt de belediging van de Koning bestraft, in
112 de belediging van de echtgenoot of opvolger van de Koning en in 113 wordt de boel nog es dunnetjes
over gedaan en worden de eventuele gaten in 111 en 112 netjes afgedicht. Zegt u iets naars over de
majesteit, dan kunt u vier jaar de bak in vliegen of een boete krijgen die in de vierde categorie ligt.
Ik heb voorgaande paragraaf heel serieus en zonder sneren weten te brengen en daar ben ik best trots op.
Dan kan ik nu overgaan tot de orde van de dag en mij afvragen waar dit in vredesnaam op slaat.
Majesteitsschennis? Hadden we in onze vrije *proest* en beschaafde *hihihi* staat niet zoiets als de vrijheid
van meningsuiting? Lekkere vrijheid van meningsuiting is dat, als je de mensen die je voorouders met
geweld hebben onderdrukt (en/of vermoord) om de macht over Vernederland te krijgen, niet eens mag
beledigen.
Het is eigenlijk hilarisch. Moet u namelijk maar es verzinnen wie die artikelen nou precies heeft laten
opstellen. Zouden de burgers door middel van democratische *hahahaha* procesvoering besloten hebben
dat hun zieke despoten of dictators beschermd moesten blijven van beschimping? Ik kan het me niet
voorstellen. Waarom zou je een stelletje engerds dat met inzet van geweld parasiteert en profiteert van de
gehele wel werkende bevolking in vredesnaam in bescherming nemen? Waarom staat die onzin in ons
wetboek van Strafrecht?
Omdat onze volledige maatschappij een hele vieze leugen is, lieve lezers. Voorgenoemde artikelen zijn
duidelijk toegevoegd door de despoten zelf om hun eigen ego te beschermen. Je zou toch maar eens
beledigd worden door het plebs en daar geen zinnig argument tegenin kunnen brengen omdat je niets meer
dan een plunderende crimineel zonder daadwerkelijke talenten bent. Dat zou natuurlijk heel pijnlijk worden.
Dus wat doe je dan om je krakkemikkige egootje te beschermen? Inderdaad, drie artikelen in het wetboek
van Strafrecht laten opnemen die ervoor zorgen dat je in ieder geval nooit beledigd kan worden door
diegenen die zo hard voor je zwoegen en de boerderij daadwerkelijk in stand houden.
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Volstrekt krankzinnig inderdaad, zoals nagenoeg alles binnen onze veehouderij. De grootste en
langstzittende criminelen die onze geschiedenis kent en die worden dan via een wetboek van Strafrecht ook
nog even fijn in bescherming genomen tegen het volk dat zij op gewelddadige wijze onderdrukt hebben en
nog steeds vol enthousiasme onderdrukken.
Ik hoop dat de Vernederlandse bevolking nu eens beseft wat hier daadwerkelijk aan de hand is en
vervolgens eindelijk eens iets gaat ondernemen om de geld en eigenwaarde verslindende farce die we
koningshuis noemen, voor eens en altijd een halt toe te roepen. Het is toch onderhand wel duidelijk dat de
koninklijke familie nog steeds de touwtjes volledig in handen heeft en daarom kan doen en laten wat zij wil?
Waarom kan Bea anders Tjeenk Willink weer aanstellen terwijl de meerderheid van de VVD, PVV en CDA in
de Tweede Kamer reeds had laten weten verder te willen gaan met de *proest* onderhandelingen? Waarom
lees ik stelselmatig dit soort quotes? “Het wachten is op een besluit van de vorstin.” Omdat Bea geen macht
of inspraak zou hebben? Natuurlijk. Heel geloofwaardig. Waarom blijft het merendeel van de
gehersenspoelde bevolking doen alsof dat arme lieve mensje met dat wat frappante kapsel en die verheven
c.q. decadente (en volstrekt misselijkmakende) manier van praten er slechts voor van die gezellige en
kneuterige ceremoniële doeleinden zit terwijl aan alle kanten het tegenovergestelde bewezen wordt?
Bilderberg Bea zou alleen maar wat lintjes doorknippen en een beetje door Vernederland reizen om daar af
en toe eens wat te zwaaien naar het plebs? Het feit dat ze grootaandeelhouder van Shell is maakt ook
helemaal niet uit? Mevrouw is slechts een gezellig oud besje?
Nee dus. Beatrix heeft zoals u de afgelopen tijd hopelijk zelf overduidelijk heeft kunnen deduceren, nog
steeds verschrikkelijk veel macht. Wat natuurlijk ook helemaal niet raar is als je beseft dat we in een
monarchie leven en een monarchie bestuurd wordt door een… monarch. Natuurlijk hebben wij er
zogenaamd een parlementaire constitutionele monarchie van gemaakt omdat dat wat beter en duurder klinkt
en je dan schijnbaar makkelijker aan het volk kunt verkopen dat die despoten waar elk jaar miljoenen aan
belastinggeld naar toegeschoven worden en die waarschijnlijk door God zelf (…..) vrijgesteld zijn van
belastingafdracht, er echt alleen maar voor de leukigheid en gezelligheid zitten.
Ook wil ik u nogmaals wijzen op een aantal artikelen van de hand van onze eigen Guido. Ministers zijn
bijvoorbeeld dienaren van de Kroon. Inderdaad, dienaren van de Kroon en niet dienaren van het volk. Zou
weer een belletje kunnen doen rinkelen. En wat dacht u van het volgende citaat?
Dat de koning niet alleen lintjes doorknipt blijkt wel uit haar ‘nevenfuncties’. Zo stelt de monarch in geval van
een kabinetsformatie een (in)formateur aan, is hij hoofd van de regering en tevens voorzitter van de Raad
van State, zo stelde SP-kamerlid van Raak. Ook heeft de monarch de macht wetten en regels kracht van
wet te verschaffen. Nee, de macht van de majesteit ligt toch iets gecompliceerder.
Zie voor meer informatie Guido’s artikelen met de titel “De democratie monarchie ter discussie”, deel 1 en
deel 2. En om het geheel nog wat triester te maken, Beatrix heeft naar alle waarschijnlijkheid niet eens het
recht op die zogenaamde koningstitel. Mevrouw probeert namelijk al jarenlang elk mogelijk DNA-onderzoek
dat duidelijkheid zou kunnen scheppen omtrent haar eventuele koninklijke dictatorstatus te vermijden en
daar zit natuurlijk een luchtje aan. Een heel erg vies luchtje. Ter onderbouwing:
Door gevaar voor de Monarchie wilde men graag doen geloven dat Prins Hendrik de natuurlijke vader van
Juliana was,doch dit is tot op heden nimmer onomstotelijk vastgesteld. De vraag blijft wie is de vader van de
in 1909 geboren prinses Juliana . Al deze speculaties zijn natuurlijk eenvoudig weg te ontzenuwen door een
nazaat van Willem III DNA te laten afgeven voor vaststelling. Het toeval wil dat na het instorten van de
Sovjet-unie, de Russen de botten hebben opgegraven van de Romanovs voor een herbegrafenis. Om zeker
te zijn van hun zaak vroegen zij een tweetal nakomelingen van de Romanovs om DNA en met name
Koningin Elizabeth II en prinse Juliana (omdat de moeder van Willem III,Anna Pavlovna Romanov was.)
Oeps dat kon een probleem worden voor prinses Juliana,immers deze Willem III (1817-1890) was op latere
leeftijd door sifilis vermoedelijk onvruchtbaar en had dus geen bloedlijn nazaten bij Emma van WaldeckPyrmont. Met behulp van het DNA van Elizabeth is vastgesteld dat het de botten van de Romanovs waren.
Prinses Juliana weigerde DNA af te staan. Waarom? Mogelijk zit er geen jota Romanov DNA en Oranje DNA
in Wilhelmina en Juliana en is ons huidig staatshoofd Beatrix mogelijk afkomstig uit een familie van nieuwe
rijken,de pseudo-Oranjes,terwijl de echte Oranjes tot keizer werden gekroond in Duitsland. Niet alleen
Juliana weigerde in 1991 DNA af te staan,ook Beatrix weigert dit en gelijktijdig ontkent prinses Margarita
DNA materiaal te hebben afgestaan.
Bron: HP de Tijd.
Kortom: opzouten met dat kansloze begrip “majesteitsschennis” en op naar een maatschappij waarin we
gaan proberen te voorkomen dat continue burgerschennis niet meer aan de orde van de dag is. Opzouten
met dat kliekje dat zichzelf alle macht heeft toebemeten en er alleen maar zit om te profiteren van de
werkzaamheden die de burgerslaven van Vernederland verrichten. Tijd om onszelf als (nog steeds volop)
zwaar misbruikte bevolking eens serieus te gaan nemen en te stoppen met het in stand houden van
waanzinnige constructies die ooit verzonnen zijn om het leven van een heel select gezelschap tot een ware
hemel op aarde te maken.
Hans, geef jij even het goede voorbeeld? (vanaf 4:25)
Bron en video: http://anarchiel.com/display/bea_s_burgerschennis
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"Verwacht een nucleaire oorlog bij VS aanval op Iran”
Fidel Castro
Fidel Castro waarschuwt wederom voor een nucleaire oorlog, “wanneer de
Verenigde Staten een aanval tegen Iran lanceren.”
Voormalige Cubaanse leider Fidel Castro, tijdens zijn eerste openlucht rally,
heeft wederom gewaarschuwd voor de dreiging van een nucleaire oorlog als de
Verenigde Staten of Israël, Iran aanvallen.
De 84-jarige revolutionaire leider, in zijn handelsmerk, een olijfgroen uniform, spraak voor duizenden
studenten en anderen bij de Universiteit van Havana in zijn eerste massa bijeenkomst sinds een onbekende
ziekte hem officieel tot aftreden dwong als president van het land.
Hij zei dat een nucleair conflict onvermijdelijk was als de Verenigde Staten, in alliantie met Israël, zullen
proberen om internationale sancties af te dwingen tegen Iran wegens zijn nucleaire programma.
Op 9 juni, heeft de VN Veiligheidsraad een resolutie aangenomen, bemiddeld en doorgedrukt door
Washington, voor nieuwe sancties tegen Iran. De maatregel werd al snel gevolgd door meer unilaterale
sancties door de VS en de Europese Unie, met name gericht op de olie en gassector van de Islamitische
Republiek.
Castro uitte zwaar kritiek op Washington voor het creëren van een "systeem dat het voortbestaan van de
mensheid bedreigt," toevoegend: "Het probleem van de mensen van vandaag, ik bedoel de meer dan zeven
miljard mensen, is een dergelijke tragedie voorkomen voordat het plaatsvindt."
"Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en morele steun in deze strijd voor de vrede", zei Castro aan het eind
van zijn 44 minuten durende toespraak, veel korter dan de urenlange toespraken die hij ooit hield. 'Ik spoor
jullie aan om de strijd niet te staken. Zoals in eerdere gevechten, kunnen wij winnen," zei de vader van de
Cubaanse revolutie in zijn slotwoord.
Na zijn ziekte in 2006, verdween Castro uit beeld en werd slechts sporadisch gezien op foto's en video's, en
overhandigde in 2008 officieel het Cubaanse presidentschap aan zijn jongere broer Raul Castro.
In de afgelopen weken is hij voordurend uit afzondering gekomen, en tenminste acht publieke optredens
gegeven in drie weken, met als hoogtepunt, een toespraak voor de nationale Vergadering van het land - zijn
eerste in vier jaar.
Fidel Castro ontmoette Daniel Estulin in Havana
Cubaanse leider Fidel Castro had een ontmoeting met de Russische schrijver Daniel Estulin, auteur van een
trilogie die de zogenaamde Bilderberg Club blootstelt.
Onderzoeksjournalist Daniel Estulin, doet al meer dan 14 jaar onderzoek naar de Bilderberg Groep, en
onthulde de geheime agenda van de Bilderberg vergaderingen
Tijdens de discussie bedankte Estulin, Fidel Castro voor de opname van fragmenten van zijn teksten in zijn
meest recente journalistieke columns en bevestigde dat het doel van Bilderberg is om Rusland als militaire
macht te vernietigen en China als een economische.
Het gesprek ging over onderwerpen zoals de Amerikaanse militaire bases in
Latijns-Amerika, de vijandige situatie in het Midden-Oosten en de nieuwe
oorlogstrategie, dat zal uitmonden in vernietiging en genocide.
Presstv.ir - Lees meer
Castro to Ahmadinejad: Stop denying the Holocaust
Castro twijfelt over communisme

Europese crisis laait op in Ierland
Door community (initieel Donkerdoorn), Op don 9 sep 2010
Complete artikel: online.wsj.com
Het Ierse bankstelsel is het volgende probleemkind in de rij van Europese financiële problemen. Na
gesprekken met Brussel maakte de Ierse minister van Financiën bekend dat de door de staat gehouden
Anglo Irish Bank Corp zal worden opgedeeld in een staatsbank met de tegoeden van spaarders en een
"asset recovery bank" (Bad Bank) waar waardeloze leningen en beleggingsproducten in zullen worden
ondergebracht. De Ierse regering hoopt dit deel van de bank te kunnen verkopen. In oktober wordt het
prijskaartje van de operatie bekend gemaakt.
De Europese Unie probeerde eerder twijfels over de Europese bankensector weg te nemen na een copy van
de Amerikaanse "stress test" voor banken. Maar na berichten over de weinige geloofwaardigheid van de
"test", duikten markten dinsdag in de min.
Weer wordt een ronde twijfel over de houdbaarheid van staatsleningen uitgespeeld met dit keer Ierland als
mikpunt.
Met een kwakkelende situatie in Ierland, is het mogelijk dumpen van Ierse staatsschild bij een ECB een
aanlokkelijk alternatief.
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God niet langer mannelijk, besluit Schotse Episcopale Kerk
Een nieuwe dienst order, geproduceerd door de Schotse Episcopale Kerk heeft
veel controverse veroorzaakt door het verwijderen van verwijzingen naar een
mannelijke God.
Vrouwelijke priesters vroegen zich af waarom God nog steeds als man wordt
aangeduid.
De nieuwe vorm van aanbidding, waarin woorden worden verwijderd zoals
"Heer, hij, zijn, hem" en "de mensheid" uit de diensten, is door de kerk geschreven, in een poging om te
erkennen dat God "buiten de menselijke gender" staat.
Episcopaalse bisschoppen hebben ingestemd met de invoering van een meer "inclusieve" taal, dat bewust
verwijzingen verwijdert die suggereren dat God van het mannelijke geslacht is.
Traditionalisten hebben kritiek geuit op de veranderingen op grond van het feit dat ze smakken van politieke
correctheid en omdat ze denken dat dit niet in overeenstemming is met de Bijbelse leer. De wijzigingen zijn
gemaakt om een alternatief te bieden voor de in 1982 gevestigde Liturgie, dat net als de Bijbel, naar God
verwijst als man.
De nieuwe dienst order, dat door priesters gebruikt kan worden als ze problemen hebben met een
mannelijke God, is geproduceerd door de Kerk liturgie Comite in overleg met de Faith en Order Raad van de
Generale Synode en het college van bisschoppen.
De controversiële wijzigingen werden onlangs besproken in de Algemene Synode van de kerk. Uit de
notulen van de synode bleek dat vrouwelijke priesters gevraagd hadden waarom God nog steeds als man
word aangeduid.
De gewijzigde versie van de 1982 Liturgie voorziet dat mannelijke pronomina wordt verwijderd wanneer ze
verwijzen naar God, en de nieuwe aanpak is zelfs uitgebreid tot mensen. Bijvoorbeeld, het woord
"mensheid" is eruit gehaald en vervangen door "wereld".
Sommige hooggeplaatste religieuze figuren hebben bezwaar gemaakt tegen de nieuwe vorm van woorden.
"Het is politieke correctheid", zei Ds Stuart Hall van de Schotse Prayer Book Society en honorair hoogleraar
aan de theologische universiteit van St Andrews
"Het is volstrekt overbodig. Het woord man in het Engels - met name onder wetenschappers - is inclusief van
beide geslachten.
"Wie probeert om verwijzingen naar God als de Vader en Christus als zijn Zoon zoveel mogelijk te beperken,
hebben grote moeite omdat het Nieuwe Testament doorschoten is met deze referenties."
Directe citaten uit de Bijbel zijn “gespaard veranderd”, door een onwil om in te grijpen in het woord van God.
Toch is de Zegen aan het einde van de diensten door een aantal priesters veranderd van "Vader, Zoon en
Heilige Geest" naar "Schepper, Verlosser en Heiligmaker".
We hebben echt geprobeerd niet te knoeien met de beschrijvingen over God in de bijbelse tekst. Maar wat
we willen zien is genereuse taal als het gaat om mannen en vrouwen. God is boven en buiten het menselijk
geslacht.
"We zeggen niet dat God niet mannelijk is. God is ook vrouwelijk. Het probleem is de menselijke taal
proberen te gebruiken om de onbeschrijfelijke te beschrijven.
telegraph.co.uk

De financiele tsunami komt eraan
Door benb, Op vri 10 sep 2010
Bron: www.globalresearch.ca
Deze tsunami is te verwachten tussen nu en begin 2011. Dit betekent dat de
centrale banken in actie zullen moeten komen. De verwachting is o.a. de
volgende:
1. Opname van geld zal beperkt worden tot 1000 Euro per dag.
2. Handel in goud en zilver wordt beperkt.
3. Wellicht wordt alle goud geconfisceerd.
4. Controle van kapitaalstromen.
5. De wetgeving zal adequaat worden aangepast.
Zorg dus dat je geld op de bank wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Denk ook aan een andere munt.
Vanzelf geen dollars.
Door Matthias Chang
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Kunnen irisscanners onze portemonnee vervangen?
Published by Henk
Of je het nu leuk vindt of niet, het gebruik van biometrische gegevens is in
opkomst.
Sommige dichtbevolkte gebieden als New York en Californië ,proberen nu met
behulp van gezichtsherkenning technologie in hunrijbewijs fotodatabanken,
fraudete bestrijden.
The Wall Street Journalschreef dat Japan “billboards heeft die je kunnen zien” – advertenties met
gezichtsherkenning technologie ingebouwd in de camera, zodat zehun publiekkunnen bepalen
Eerder dit jaar, meldddeForbes dat deBank of America enkele honderden iris scanners had geïnstalleerdop
haar hoofdkantoor in Charlotte, NC voor de identificatie van werknemers.
Global Rainmakers Inc, het bedrijf dat irisscanners verstrekt aan Bank of America, zal een miljoenen stad ten
zuiden van de grens voorzien van iris-scanners in de komende jaren.
Vorige maand, Fast Company rapporteerde dat Leon, Mexico van plan isom de scanners te integreren in
haar stedelijke diensten en commerciële infrastructuur.
Voor de uitvoering van het systeem,creërt de stad een database van irissen.
Criminelen zullen automatisch worden veroordeeld als hun irissen eenmaal zijn gesand.
Gezagsgetrouwe burgers krijgen de mogelijkheid om hun iris te laten scannen.
Wanneer deze bewoners een trein of bus, of geld uit een automaat willen halen, zullen hun irissen gescand
wordenipv een pasje te laten scannen.
Hier mee komt dan de noodzaak om uw portemonnee overal met u mee te dragen tevervallen.
Als je het rijbewijs , credit cards, en de toegang van gebouwenkan vervangen met een simpele oog scan,
zou je dat dan doen ?
Lees meer: blogs.forbes.com (Engels)

Wie zaten er achter de stuurknuppel …
Door community (initieel Hans), Op don 9 sep 2010
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
…van de vliegtuigen die zich op 11 sep. 2001 in de Twin Towers boorden?
Mohammed Atta en Marwen Al-Shehi... toch ?
Zij hadden vlieglessen genomen, zij hadden weken vantevoren al tickets gekocht, zij zijn voor vertrek gezien
op het vliegveld, geloof ik. Maar zaten ze ook achter de stuurknuppel?
De piloot heeft ook vliegles gehad. Alle andere passagiers hebben ook een ticket gekocht en zijn ook voor
vertrek op het vliegveld gezien. Direct bewijs dat Mohammed Atta achter de stuurknuppel zat, is er niet.
De gesprekken in de cockpit worden opgenomen op een harddisk, de cockpitvoicerecorder. Maar de zwarte
dozen van vlucht AA11 zijn nooit teruggevonden in het puin. Jammer, want de opnames uit de cockpit
vormen het ultieme bewijs dat de samenzwering van de 19 moslimkapers niet zomaar een complottheorie is.
De cockpitvoicerecorder van het vliegtuig dat op 11 sep. 2001 bij Shanksville
neerstortte, is wel teruggevonden. Nabestaanden mochten de opnamen
beluisteren, behalve de laatste 30 sec. Ze mochten niets opschrijven en zeker
niets opnemen. De tape is nog altijd niet vrijgegeven... staatsgeheim of zoiets.
In de puinhopen van het WTC zijn wel harddisks uit gewone computers
teruggevonden, die door een gespecialiseerd bedrijf (Convar) konden worden
uitgelezen. Het bedrijf ontdekte, dat er op de ochtend van de aanslagen dubieuze transacties plaatsvonden
via de computers in het WTC.
De harddisks in de zwarte dozen van AA11 en UA175 zijn veel beter beschermd tegen vuur, explosies en
neerstortend puin. En toch zijn alle vier de black boxes spoorloos verdwenen.
We zullen nooit weten waarom de kapers de transponders uitzetten.
We zullen nooit weten hoe de kapers de juiste koers naar de Twin Towers vonden.
We zullen nooit weten wie er precies achter de stuurknuppel zat in die laatste minuten.
We moeten wel geloven dat het verhaal van de 19 kapers waar is en dat er passagiers in de vliegtuigen
zaten.
De alternatieve verklaring, dat het onbemande vliegtuigen waren, die op afstand bestuurd werden,
vinden we te bizar om te bevatten. Bekijk deze youtube van het Duitse bedrijf, dat de harde schijven van de
computers in het WTC uitlas. Ze hadden resultaten geboekt en waren in staat de zwaar beschadigde
computers uit te lezen. Sindsdien nooit meer iets van vernomen...
http://www.youtube.com/watch?v=4-OClX54EFQ
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Osama Bin Laden..? Al 7 jaar dood..!
Door GuidoJ. ⋅ september 10, 2010
"Alle bewijzen duiden op betrokkenheid van Al Qaida, onder leiding van Sjeik Osama Bin
Laden, bij de aanslagen op ons land. Maar we zullen ze uit hun holen roken! Next question!"
George Bush jr. zwoer dat hij de daders van de 11 September-aanslagen zou vervolgen en
ze ‘uit hun holen zou roken’.. Een tijdje ná deze uitspraak was er van deze branie niet veel
meer te horen.. Het leek of er reeds andere doelen waren bereikt, dan het ‘grote doel’, om
Osama Bin Laden te pakken te krijgen.
Maar Bin Laden en niemand anders was toch immers het grote brein achter de 11
September-aanslagen..! Toch? Nou, waarom dan niet heftiger achter deze man aan..?
Amerika had zijn defensiebudget verhoogd, vlak ná de aanslagen, van rond de 450 MILJARD US$ naar een
slordige 610 MILJARD dollar, en het bleek -kortgezegd- niet in staat een terrorist op een ezeltje te pakken te
krijgen.. Osama Bin Laden werd ook niet gezocht door de FBI… wist je dat? Kijk maar eens naar dit artikel,
waaruit klip en klaar dit feit naar boven komt. Waarom werd hij niet gezocht..? Nou simpel, de FBI had geen
direct bewijs tegen hem kunnen bijeenbrengen.
Het komt er dus op neer dat Osama Bin Laden de man was, die het ‘zwarte schaap’ moest worden, de
verpersoonlijking van het ‘Kwaad-dat-de-VS-trof’.. Maar kan het ook zijn dat hij geen zwart schaap was,
maar een valse vlag droeg… Dat hij een vlag droeg waarop Al Qaida te lezen viel, maar dat die vlag hem
door de CIA in handen was gedrukt..? Betrouwbare getuigen spreken over het bezoek van ‘vele CIAagenten’ rond juli 2001 aan Osama Bin Laden in het ziekenhuis in Dubai, waar hij werd behandeld voor een
chronische nierontsteking.. Kijk HIER en HIER.
Het is voor velen dan ook duidelijk: Osama Bin Laden is de terrorist uit de Afghaanse grotten, die de
zondebok van 9/11 moest worden, maar door krachten achter de Amerikaanse regering werd aangesteld. Er
zijn veel publicaties hierover te vinden, maar niemand minder dan oud-leider Fidel Castro heeft hier een
stevig artikel aan gewijd. HIER.
Maar het verhaal is nog niet klaar… Want Osama Bin Laden is al lang dood..! Dat wordt beweerd door vele
sceptici, mensen die het officiële verhaal over Bin Laden, dat vertelt werd door de Bush-regering, niet voor
zoet koek slikken. De bewijzen voor dit verhaal lees je hieronder in het artikel dat verscheen in de
MailOnline.
****
Is Osama Bin Laden al zeven jaar dood!?
Verzwegen de Amerikanen en Britten om de ‘war-on-terror’ voort te zetten..!
Door Sue Reid
Vertaling@Jan Smith, augustus 2010
Een originele opname van Osama Bin Laden, het is oktober 2001. 1 Maand ná
de (valse-vlag?) aanslagen in de VS.
De laatste keer dat we over hem vernamen was op 3 juni 2010.
’s Werelds meest notoire terrorist was Amerika te slim af door het laten uitgaan
van een dreigende boodschap vlak nadat ‘Air Force One’ was op SaoediArabische grond was geland aan het begin van de eerste Midden-Oosten tour
van Barack Obama.
Nog voordat de nieuwe President op het vliegveld van Riyad uitstapte om handen te schudden met Prins
Abdullah, werden de woorden van Bin Laden al op alle continenten via radio, televisie en internet
uitgezonden.
Het was opnieuw een propagandastunt van de 52-jarige leider van Al-Qaeda. In de geluidsopname, die werd
bezorgd bij het kantoor van ‘Arab News Network’, zei Bin Laden dat Amerika en haar Westerse bondgenoten
bezig waren met het zaaien van haat in de Moslimwereld en daarom afschrikwekkende gevolgen
verdienden.
Het was weer hetzelfde bombastische taalgebruik dat we al vaker van hem te horen hebben gekregen en
het antwoord van de Britse en Amerikaanse geheime diensten was al even voorspelbaar.
Zij bleven volhouden dat de details op de geluidsband over het presidentiële bezoek en andere gelijktijdige
evenementen het bewijs leverden dat het brein achter 11 september, Amerika’s ergste terroristische
aanslag, nog steeds in leven was – en dat de jacht op hem onverminderd moest worden voortgezet.
Bin Laden is altijd beschuldigd van het plannen van die verschrikkelijke aanslag, deze week negen jaar
geleden – waarbij bijna 3.000 mensen omkwamen. President George W. Bush maakte van zijn
gevangenneming een zaak van nationale prioriteit, daarbij op schandelijke wijze en met veel tamtam
roepend dat hij”dood of levend” zou moeten worden gepakt. En vervolgens loofde het Ministerie van
Binnenlandse Zaken een beloning uit van US$ 50.000.000 voor tips over zijn verblijfplaats. De FBI betitelde
hem als een van hun ‘most wanted’ vluchtelingen en vroeg het publiek uit te kijken naar een linkshandige
man met een grijze baard die met een stok liep.
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Een foto uit een filmpje dat van Bin Laden zou komen. Dit zou gemaakt zijn in de periode dat de 'ware'
Osama Bin Laden reeds was overleden.. Zie jij hier 'OBL' in terug?
Toch bleef deze meester-terrorist ongrijpbaar. Hij wist te ontkomen aan de meest uitgebreide en kostbaarste
mensenjacht in de geschiedenis, die zich uitstrekte over heel Waziristan, het bijna 2.500 kilometer grote
bergachtige gebied op de grens van Pakistan en Afghanistan..
Maar ook de nieuwe president Barack Obama heeft alweer een onverschrokken en nieuwe operatie
aangekondigd om deze man op te sporen. In samenwerking met het Pakistaanse leger werden de afgelopen
zomer Amerikaanse en Britse elitetroepen naar Waziristan gestuurd met de opdracht de schimmige figuur,
die door inlichtingendiensten nog steeds wordt aangeduid als ‘het belangrijkste doel in de oorlog tegen
terrorisme’, op te jagen en te doden.
Dit nieuwe offensief is natuurlijk gebaseerd op de aanname dat de 9/11-terrorist nog steeds in leven is. Want
er is natuurlijk die overvloed aan tapes over en van ‘Bin Laden’ die daarvoor het bewijs leveren.
Maar, wat nu als hij niet meer leeft? Wat nu, als hij al jaren dood is en de Britse en Amerikaanse
inlichtingendiensten in werkelijkheid gewoon een spelletje blufpoker spelen? Want wat nu, als alles dat we in
de eerste dagen na die aanslag over hem te zien en te horen hebben gekregen via al die beeld- en
geluidopnamen, vervalst is? – en dat hij door de Westerse bondgenoten zogenaamd ‘in leven’ wordt
gehouden om de steun aan de oorlog tegen het terrorisme te vergaren dan wel in stand te houden?
Ongelofelijk eigenlijk: dit is een adembenemende theorie waaraan steeds meer politieke commentatoren,
eerbiedwaardige academici en zelfs terrorisme-experts in toenemende mate geloof beginnen te hechten…
Er bestaat natuurlijk een aantal samenzweringstheorieën over 11 september, en mogelijk is dit er ook wel
weer een. Maar de druk van de opinie dat Bin Laden mogelijk allang dood is, neemt toe en het zich
opstapelende bewijs hiervoor maakt dat de zaak alleszins het onderzoeken waard is.
De theorie dook eerder dit jaar voor het eerst op in het tijdschrift ‘The American Spectator’, nadat de
vroegere medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst en hoofdredacteur van het blad, Angelo M.
Codevilla, tevens professor op het gebied van internationale betrekkingen aan de Universiteit van Boston,
zonder omhaal verklaarde dat “alle bewijzen erop wijzen dat Elvis Presley tegenwoordig meer levend is
dan Osama Bin Laden.”
Wist jij dat Bin Laden officiële pers verklaringen, aanvankelijk te kennen gaf, dat hij
geen enkele rol had gespeeld in de aanslag op de ‘Twin Towers’..?
Prof. Codevilla wijst op onvolkomenheden in de video’s en beweert dat er al jaren geen
betrouwbare bewijzen zijn waaruit duidelijk en onweerlegbaar blijkt dat Bin Laden nog in
leven zou zijn (alle door het Westen onderschepte berichtgevingen over de leider van Al
Qaeda hielden aan het eind van 2001 plotseling op).
Prof. Codevilla houdt staande dat “de beeld- en geluidopnamen die aan Osama worden
toegeschreven in de ogen van onpartijdige waarnemers eigenlijk nooit betrouwbaar zijn
overgekomen.
“Die vent lijkt nooit op Osama. Op sommige video’s is hij te zien met een
semitische, gekromde neus, terwijl hij op andere beelden een breder en platter reukorgaan heeft.
Bovendien verschilt de kleur en trimvorm van zijn baard voortdurend.”
Er zijn ook anderen die zo hun twijfels hebben. Professor Bruce Lawrence, hoofd van de religieuze faculteit
van de Duke Universiteit en vooraanstaand kenner van Bin Laden, voert als argument aan dat het
toenemende godsdienstig getinte taalgebruik op de beeld- en geluidopnamen van Osama Bin Laden –
waarvan de laatste doorspekt waren van verwijzingen naar God en de Profeet Mohammed – niet in
overeenstemming zijn met de strikte Islamitische religie die Osama aanhangt, namelijk het Wahhabisme.
Hij merkt op dat Bin Laden op een video gouden ringen aan zijn
vingers draagt, opsmuk die in kringen van aanhangers van deze
geloofsstroming pertinent wordt afgewezen.
Deze week zijn er nog meer vragen gerezen door de publicatie in
Engeland en Amerika van een boek, getiteld ‘Osama Bin Laden:
Dead or Alive?’
Het werd geschreven door politiek analist en filosoof Professor David
Ray Griffin, voormalig emeritus professor aan de Claremont School
voor Theologie in Californië. Het boek heeft gezorgd voor een
schokeffect want het gaat in zeer veel detail in op de
veronderstelling dat Bin Laden dood is en dat er sprake moet zijn
van een georganiseerde ‘cover-up’ door het Westen.
Bin Laden in 1998 (links) en, naar men aanneemt, in 2002 (rechts):
Sceptici voeren de dikkere neus en de ring aan zijn rechterhand aan
als bewijs dat er een bedrieger in het spel is.
In het boek wordt beweerd dat Bin Laden op 13 december 2001 stierf aan een nierziekte of daaraan
verwante lichamelijke klachten, toen hij verbleef in het Afghaanse Tora Bora-gebergte, aan de grens met
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Waziristan. Zijn begrafenis vond in overeenstemming met de Islamitische voorschriften binnen 24 uur plaats,
en het lichaam werd volgens Wahhabi-gebruik in een anoniem graf begraven.
De auteur wijst erop dat er sedertdien door het Westen veel banden over Bin Laden in elkaar zijn geflanst
om de wereld te laten geloven dat Osama nog steeds in leven is. Met welk doel, zo vraagt u zich af? Het
opnieuw aanwakkeren van de tanende steun aan de oorlog tegen het terrorisme in Irak en Afghanistan.
Om de stelling van Griffin beter te kunnen begrijpen, moeten we nog eens kijken naar de reactie van het
Westen op de gebeurtenissen op die fatale zonnige dag van 11 september 2001. Binnen een maand, op
zondag 7 oktober, lanceerden de Amerikanen en Britten massale vergeldingsaanvallen op het Tora Boragebergte, waar volgens hen “de hoofdverdachte” Bin Laden zou verblijven “als gast van Afghanistan”.
Dit militaire offensief ging volledig voorbij aan het gegeven dat Osama Bin Laden daarvoor al vier keer via
officiële Al Qaeda verklaringen aan de Arabische mediakanalen had laten weten dat hij geen enkele rol
speelde in de aanslag in New York. Bij de vierde gelegenheid, op 28 september van dat jaar en veertien
dagen na die verschrikkelijke aanslag, verklaarde hij nadrukkelijk: “Ik heb al eerder gezegd dat ik er niet bij
betrokken ben. Als Moslim doe ik mijn uiterste best om geen leugens te vertellen. Ik had er geen weet
van…en ik beschouw het doden van onschuldige vrouwen, kinderen en andere mensen als
onaanvaardbaar.” Enkele uren nadat de Amerikaanse Luchtmacht was begonnen met luchtaanvallen op het
Tora Bora-gebergte, verscheen Osama Bin Laden in zijn eerste videoboodschap. Hij zat in een goed
verlichte schuilplaats in d bergen, gekleed in een legeruniform met een Islamitisch hoofddeksel en met een
aanvalswapen achter zich. Het was veelzeggend dat hij er bleek en uitgemergeld uitzag.
Hoewel hij President George W. Bush betitelde als ‘de aanvoerder van de ongelovigen’ en minachtend over
de VS sprak, wees hij elke verantwoordelijkheid voor de aanslag resoluut van de hand.
”Amerika was getroffen door God”, zo luidde zijn boodschap aan het begin van zijn eerste tv-spot. “Amerika
zit vol angst, van het Noorden tot het Zuiden en van Oost tot West, God zij dank.”
Toen kwam op 3 november 2001 de tweede video. Opnieuw haalde een ziekelijk uitziende Osama Bin
Laden uit naar de VS. Hij riep de ware Moslims op de aanslagen te vieren – maar hij bekende op geen
enkele manier enige betrokkenheid bij de gruwelijke gebeurtenissen.
Daarna volgde er een stilte tot 13 december 2001 – de dag dat Bin Laden volgens Griffin stierf. Op diezelfde
dag gaf de Amerikaanse regering een nieuwe video over de terreurbaas vrij. In deze video sprak Bin Laden
al zijn voorgaande ontkenningen tegen en gaf hij plotseling toe dat hij wel degelijk betrokken was geweest bij
de gruwelijkheden op 11 september. De videoband was volgens berichten door Amerikaanse militairen
aangetroffen in een privéhuis in Jalalabad, Afghanistan, nadat anti-Talibanstrijdkrachten de stad hadden
ingenomen. Volgens het label dat op de band zat, zou de opname op 9 november 2001 gemaakt zijn. Bush
maakte van de jacht op Bin Laden een zaak van nationale veiligheid en zei dat hij dood of levend moest
worden gepakt. Op de band staan beelden van Bin Laden die praat met een sjeik die bij hem op bezoek is.
Hij verklaart in duidelijke bewoordingen dat hij niet alleen zou hebben afgeweten van de aanslagen, maar
dat hij ze bovendien zelf tot in detail zou hebben voorbereid.
Een hemels geschenk voor de Westerse autoriteiten!
Hiermee paste de terrorist weer precies in het plaatje over 9/11 De ‘Washington Post’ citeerde Amerikaanse
ambtenaren die beweerden dat deze video het ultieme bewijs vormde voor de connectie tussen Bin Laden
en de aanslagen in New York. En een euforische Bush voegde eraan toe: “Iedereen die deze opname ziet,
zal zich nu realiseren dat de man niet alleen schuldig is aan deze ongelofelijke moordpartij, maar ook dat hij
een gewetenloze en zielloze schurk is.”
Het Londense ‘Downing Street 10′ liet weten dat de video het “onweerlegbare bewijs voor zijn betrokkenheid
vormde.” En toenmalig Minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, voegde eraan toe: “Er bestaat geen
enkele twijfel over de echtheid van deze band. De mensen kunnen zelf zien hoe Bin Laden die kille
uitlatingen doet over zijn schuld aan die gruwelijke wandaad.”
Toch beweert Professor Griffin dat deze ‘bekentenis’ alleen maar meer vragen opwerpt. “Om te beginnen
ziet de Bin Laden in deze belangrijke bekentenistape er heel anders uit.”
En hij heeft gelijk, kijk maar eens naar deze punten:
 Bin Laden is hierin zwaarlijvig met een zwarte, in plaats van een grijze baard.
 Zijn bleke huid is plotseling veel donkerder van tint en zijn neus heeft een andere vorm dan eerst.
 Zijn artistiek gevormde handen met slanke vingers zijn veranderd in die van een worstelaar en
 hij ziet er opmerkelijk genoeg erg gezond uit.
 Bovendien is te zien hoe Bin Laden met zijn rechterhand een briefje schrijft, hoewel bekend was dat
hij linkshandig is.
 Saillant detail is ook dat hij opmerkingen over 9/11 maakt die nooit uit de mond van de echte Bin
Laden zouden zijn gekomen – een man met een graad in werktuigbouwkunde die zijn kapitaal,
voordat hij zich inliet met terrorisme, had vergaard met bouw- en constructieactiviteiten in het
Midden-Oosten.
Zo is er het feit dat de leider van Al Qaeda verkondigt dat er meer slachtoffers waren gevallen dan hij
verwacht had. Hij zegt: “Door mijn ervaring op dit gebied, dacht ik dat de explosie van de vliegtuigbrandstof
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de ijzeren constructie zou doen smelten en dat daardoor het gedeelte waar het vliegtuig zich in de toren had
geboord zou instorten inclusief alle erboven gelegen etages. Dat was alles waarop wij gehoopt hadden.” (In
werkelijkheid zakten de Twin Towers volledig in elkaar).
Professor David Griffin: “Een van de redenen om te veronderstellen dat alle tapes van Bin Laden die na
2001 zijn ‘aangetroffen’ gefabriekt zijn, is dat ze vaak opdoken in tijden waarin het nodig was het imago van
Bush een handje te helpen of moesten dienen als steuntje in de rug van de allergrootste ‘terroristenjager’, de
Britse premier Tony Blair.”
Bewoordingen van de echte Bin Laden? Nee!, zegt Griffin. Hij baseert zijn negotie op de vele opzichtige
fouten. “Gezien zijn ervaring als aannemer moet Bin Laden geweten hebben dat beide torens gewapend
waren met staal en niet met ijzer”, zegt hij. Griffin gaat verder: “Hij moet ook geweten hebben dat staal en
ijzer niet eerder beginnen te smelten dan bij een temperatuur van rond de 1.500°C. Maar een gebouw dat in
brand vliegt door vliegtuigbrand-stof is een koolwaterstofbrand en dat wordt niet warmer dan zo’n 1.250°C.”
Professor David Griffin, vechter voor openheid en vooral voor
onze open-mindness...!
Griffin zegt in zijn explosieve boek dat deze video een
vervalsing is en hij gaat nog verder. Nog twee citaten van
professor Griffin:
“Een van de redenen om te veronderstellen dat alle tapes van
Bin Laden die na 2001 zijn ‘aangetroffen’ gefabriekt zijn, is
dat ze vaak opdoken in tijden waarin het nodig was het imago
van Bush een handje te helpen of moesten dienen als
steuntje in de rug van de allergrootste ‘terroristenjager’ de
Britse premier Tony Blair.”
“De ‘bekentenis’ kwam precies op het moment waarop Bush en Blair hadden gefaald de schuld voor de
aanslagen in de schoenen van Bin Laden te schuiven en beiden probeerden dus internationale steun te
vergaren voor hun anti-terrorismecampagne, met name in de Islamitische wereld.”
Griffin suggereert dat Westerse regeringen geraffineerde speciale filmeffecten
hebben toegepast waarmee allerlei beeld- en geluidmateriaal van Bin Laden in
elkaar werd gezet. Rijst de vraag waarom Al Qaeda er al die tijd het zwijgen toe
heeft gedaan als die tapes vervalst waren? En wat gebeurde er precies met de
echte Bin Laden? Het antwoord op de eerste vraag zou kunnen luiden dat de
structuurloze terroristische organisatie blij is dat ze haar eigen propagandastrijd kan
voeren in het licht van de afnemende steun – en meegaat in de mythe dat haar
charismatische leider nog steeds in leven is omwille van de rekrutering van nieuwe
strijders. Wat betreft de vraag wat er met hem gebeurd is dient te worden opgemerkt
dat vermoedens over de nierproblemen van Bin Laden, of zelfs over zijn dood, voor
het eerst verschenen op 19 januari 2002, vier maanden na 11 september. Dat was toen President Pervez
Musharraf van Pakistan aan de Amerikaanse nieuwsshow van CNN vertelde: “Ik denk nu eerlijk gezegd dat
hij dood is omdat hij problemen met zijn nieren had. De beelden vertonen een uitermate verzwakt persoon.”
Professor Griffin onderschrijft deze theorie in zijn boek. Hij zegt dat Bin Laden in juli 2001, dus twee
maanden voor 9 september, in het Amerikaanse ziekenhuis in Dubai een behandeling onderging vanwege
een ontsteking aan de urinewegen, iets dat vaak in verband wordt gebracht met een nierziekte. In die tijd
bestelde Bin Laden zelfs een eigen nierdialyseapparaat dat in Afghanistan moest worden afgeleverd. Hoe
kon Bin Laden die complexe machine, die van zo wezenlijk levensbelang voor hem was, gebruikt hebben in
de grotten van het besneeuwde Afghaanse landschap? Doktoren die in het boek van Griffin over dit
onderwerp aan het woord komen denken dat iets dergelijks onmogelijk is. Hij zou op een en dezelfde plek
moeten zijn gebleven onder begeleiding van een medisch team, onder zeer hygiënische omstandigheden en
een regelmatig behandelschema met de dialyseapparatuur. Hoe maak je van een persoon een spook?
Gewoon een kwestie van op de juiste manier 'belichten'....! Wat dan te denken van het korte nieuwsbericht
op 26 december 2001 in de Egyptische krant ‘Al-Wafd’? Daarin stond dat een vooraanstaand lid van de
Taliban had verkondigd dat Osama Bin Laden op of omstreeks 13 december was begraven.
“Hij leed aan ernstige complicaties en stierf een natuurlijke en rustige dood. Hij werd begraven in Tora Bora
in aanwezigheid van 30 Al Qaeda-strijders, naaste familieleden en vrienden uit de Taliban. In
overeenstemming met de Wahhabi-traditie werd er geen steen op het graf geplaatst”, zo luidde het bericht.
De Taliban-official, waarvan de naam niet werd vermeld, vertelde triomfantelijk dat hij het gezicht van Osama
Bin Laden in de lijkwade had gezien. “Hij zag weliswaar erg bleek, maar leek kalm rustig te zijn gestorven.”
Het was Kerstmis in Washington en Londen en het bericht kreeg van de media nauwelijks aandacht.
Sedertdien zijn er met de regelmaat van de klok steeds weer opnieuw allerlei berichten over Bin Laden
opgedoken, zijn inmiddels al vele miljarden dollars uitgegeven en is er heel veel bloed vergoten door de
jacht op deze man. Bin Laden is altijd het speerpunt gebleven in de ‘oorlog tegen het terrorisme’ van het
Westen. Zou het misschien zo kunnen zijn dat hij al jarenlang slechts een spookbeeld dient te zijn…?

Nieuwsbrief nr. 104 - 15 september 2010 - pag. 17

De zon zet de natuurkunde op zijn kop
Geplaatst door verderkijker op 10/09/2010 - Gelezen in de Pers van vandaag
Onderzoek radio actief verval. De wetenschap staat voor een raadsel.
Het kan niet. En toch is het gemeten. ‘Iets’ afkomstig van de zon beïnvloedt radioactief verval. De
natuurkunde staat voor een groot raadsel.
Wat wij suggereren is dat iets dat eigenlijk nooit ergens mee reageert dat nu dus wel doet – en daarbij iets
verandert dat eigenlijk niet kàn veranderen.’ Aldus de samenvatting van atoomfysicus Jere Jenkins, van
een artikel dat hij in juli publiceerde, samen met collega’s Efraïm Fischbach en Peter Sturrock. Een artikel
dat in de natuurwetenschappelijke wereld met ongeloof en grote twijfel is ontvangen. Want het probleem
reikt wellicht veel verder dan dat ‘iets’ iets onmogelijks doet. Als de waarnemingen die zij hebben gedaan
kloppen, is het complete bouwwerk van de moderne natuurkunde toe aan een grondige verbouwing.
Kern van deze spectaculaire ontwikkeling is het verschijnsel ‘radioactief verval’, het spontaan uiteenvallen
van zware, instabiele atoomkernen in een lichtere kern en een of meer elementaire deeltjes. Spontaan –
daar draait het om. Het is het pure gevolg van interne stabiliteit. Natuurkundigen kunnen verval uiteraard
uitlokken door die kernen te bombarderen, maar in principe gebeurt verval spontaan, ‘zomaar’, zonder enige
oorzaak. En de kans op verval, die verandert nooit. Ieder zwaar atoom heeft zijn unieke ‘vervaltijd’, en niets
en niemand kan daar iets aan veranderen. Die overtuiging is praktisch een dogma in de moderne
natuurkunde – en het fundament onder de C-14-dateringsmethode.
Seizoenseffect
Dat bracht natuurkundige Efraïm Fischbach van de Purdue Universiteit jaren geleden op het idee om
radioactief verval te gebruiken om een random number generator te maken, een apparaat dat volstrekt
willekeurige getalreeksen produceert. In de natuurkunde is dat een zeer nuttig ding – maar uiterst lastig te
maken omdat ze in de meest gevallen net niet echt random zijn, vanwege invloeden van buitenaf.
Radioactief verval moest uitkomst brengen. Maar dat bleek lastiger dan gedacht. De uiterst nauwkeurige
metingen van vervaltijden die hij verzamelde, liepen frustrerend flink uiteen. En toen Fischbach dankzij het
Amerikaanse Brookhaven National Laboratory en de Fysikalisch-Technische Bundesanstalt een groot aantal
meet-reeksen van vervaltijden in handen kreeg, ontdekte hij iets héél merkwaardigs: een seizoenseffect.
De vervalsnelheid veranderde door het jaar heen: ze was een fractie groter in de winter. Alsof de zon
(die in de winter iets dichter bij de aarde staat) dat verval beïnvloedt.
Maar Fischbachs eerste reactie was uiteraard dat dit een fout moest zijn in de meetapparatuur. Het wisselen
der seizoenen (temperatuur, vochtigheid, zoiets) had blijkbaar invloed op de meting. Maar andere series, op
compleet andere wijze verkregen, lieten hetzelfde effect zien. En alle speurwerk ten spijt, kon die oorzaak
niet worden opgespoord. Vier jaar geleden kwam Jere Jenkins met het raadsel in aanraking: in december
2006 veroorzaakte een spectaculaire zonnevlam, een gigantische ‘storm’ op het oppervlak van de zon, een
merkwaardige ‘dip’ in het vervaltempo van een testmonster (van het radioactievemangaan-54). Toeval?
Weer een foutje in de apparatuur, nu veroorzaakt door de zonnevlam? Het was om hopeloos van te worden.
Subtiele schommelingen
Fischbach en Jenkins publiceerden hun gegevens, en korte tijd later ontmoetten ze Peter Sturrock,
emeritushoogleraar van de universiteit van Stanford. Sturrock is een expert op het gebied van
zonneneutrino’s: die kleinste en lichtste aller deeltjes die in de kern van de zon ontstaan (als afvalproduct
van de kernfusie daar) maar verder overal doorheen vliegen. Fischbach en Jenkins dachten dat neutrino’s
de schuldigen waren. Sturrock achtte dat uitgesloten: die botsen werkelijk bijna nooit op wat voor kern dan
ook. Maar hij had wel een tip: als de zon hier iets mee te maken had, moest er in die meetseries niet alleen
een jaarlijkse ‘golf’ zitten, maar wellicht ook een ‘golfje’ dat samenhing met de rotatie van de zon. In
Brookhaven haalde Jenkins de series door de computer – en kijk: radioactief verval vertoont een subtiele
schommeling van 33 dagen. Niet 28 dagen: de tijd die de buitenste lagen van de zon nodig hebben om een
rotatie te volbrengen, maar 33: de rotatieperiode van de kern van de zon. Dààr moest de oplossing van het
raadsel zitten. Hier was werkelijk iets héél vreemds aan de hand. Begin juli publiceerden ze hun resultaten.
Onbekend deeltje
Zijn de neutrino’s schuldig? Zijn zij het ‘iets’ dat vanuit de zon op radioactieve elementen inwerkt? Het is
nauwelijks voorstelbaar. Deze deeltjes worden weliswaar in de zon in astronomische aantallen
geproduceerd, maar ze zijn elektrisch neutraal en vliegen echt overal dwars doorheen – inclusief de aarde.
Of toch? Het mysterieuze aan Jenkins’ meting was dat de ‘dip’ ’s nachts optrad, terwijl de zon aan de andere
kant van de aarde stond. Zijn het dan toch neutrino’s? Is het het werk van een ander, nog onbekend deeltje,
dat ook in de kern van de zon ontstaat? In dat geval moet niet alleen de natuurkunde, maar ook alle
bestaande kennis over de zon grondig in de revisie. Hoe dan ook, als het niemand lukt deze metingen
grondig onderuit te halen, staat de natuurkunde voor héél grote problemen.
Oeps…verkeerde axioma’s gehanteerd….
Ziet er niet zo mooi uit voor de heren wetenschappers. Moet als een boze nachtmerrie zijn. De
koolstofdateringsmethode ligt op zijn gat. En daarmee ook de theorieën over een miljarden jaren durende
evolutie. Opmerkelijk nieuws, vindt u niet?
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Ooggetuigen en TV zender: Explosie San Francisco was neergestort vliegtuig
Ongeluk of terreuraanslag? - 'Eerst hoorden we een laag en diep gebrul, en toen volgde de klap'- Man ziet
vanaf balkon 'staart van vliegtuig naar beneden vallen'- Vrouw: 'Ik hoorde motor van vliegtuig ontploffen'
Talloze getuigen zeggen vlak voor de explosie een vliegtuig
te hebben gehoord. Door de crash is er mogelijk een
aardgasleiding geraakt.
Gisterenavond, twee dagen vóór de herdenking van de
aanslagen van 11 september 2001, vond er in San Bruno
(voorstad van San Francisco) een enorme explosie plaats
waarbij 53 huizen werden verwoest en 120 andere huizen
werden beschadigd. Op een YouTube video (zie link) spreekt
de verslaggeving van de TV-zender CBS-5 dat het hier in
tegenstelling tot de officiële berichten niet om een
aardsgasexplosie gaat, maar om een neergestort vliegtuig.
Sommigen speculeren daarom dat het hier om een
terroristische aanslag gaat.
Voor zover bekend is er bij de ramp tenminste één dode gevallen. Diverse getuigen zeggen dat ze om
ongeveer kwart over zes 's avonds een vliegtuig hoorden dat problemen met de motor leek te hebben. 'En
toen hoorde ik de knal. Alles trilde, behalve de vloer, dus we wisten dat het geen aardbeving was,'
verklaarde de 62 Jane Porcelli, die op de heuvel woont waar de explosie plaatsvond. De ontploffing
veroorzaakte een vuurbal die ruim 300 meter de lucht in steeg.
'We hoorden eerst een laag en diep brullend geluid. Iedereen keek omhoog, want we wisten allemaal dat er
iets aan de hand was,' zei Stephanie Mullen, nieuwsredacteur bij Associated Press en op het moment van
de ramp aanwezig bij de voetbaltraining van haar twee kinderen. 'Toen volgde er een enorme explosie en
een vuurbal die honderden meters de lucht in ging. Iedereen pakte zijn kinderen vast en rende naar hun
auto's toe. Het was duidelijk dat er iets vreselijks was gebeurd.' (1)
'Ik denk dat het een vliegtuigcrash is,' zei de verslaggever van CBS-5 (zie filmpje). Op de beelden vanuit de
helikopter is duidelijk te zien dat er diverse huizen in lichterlaaie staan. 'Het verhaal dat het om een explosie
van een gasstation gaat is niet logisch,' aldus de reporter. 'Het enige nabij gelegen gasstation staat bij
Interstate 280 (een stuk verder weg), dus die verklaring kunnen we afschrijven.'
'We hebben een paar ooggetuigen gesproken die zeggen absoluut het brullende geluid van een vliegtuig te
hebben gehoord,' vult een collega-verslaggever aan. 'Dit komt overeen met het vuur, dat van
vliegtuigbrandstof afkomstig lijkt te zijn. Er staat zeker een half blok huizen in brand. De schade die is
aangericht komt overeen met een vliegtuigcrash. Je ziet dat in die straat allerlei huizen compleet met de
grond gelijk zijn gemaakt, dus de berichten dat het om een vliegtuigcrash gaat lijken behoorlijk te kloppen.'
Ook het feit dat de brandweer aanvankelijk op afstand lijkt toe te kijken deed deze verslaggever denken aan
een neergestort vliegtuig, omdat vliegtuigbrandstof niet met water te blussen is. Een buurtbewoner aan de
telefoon bevestigde dat het om een vliegtuigcrash gaat. 'Ik hoorde een vliegtuig en het klonk alsof het toestel
problemen had. Daarom pakte ik m'n video, omdat ik wist dat er iets zou gaan gebeuren.'
Een andere ooggetuige zei eveneens dat de explosie vooraf gegaan werd door een langdurig brullend geluid
dat inderdaad op de motoren van een vliegtuig leek. Dit werd bevestigd door iemand die in een email
schreef dat hij vanaf zijn balkon de staart van een vliegtuig naar beneden zag vallen. 'Dit was geen
gasstation,' verklaarde deze man, die woonachtig is in de wijk die precies onder de vluchtroutes van en naar
het internationale vliegveld van San Francisco ligt. (2)
Ook ene Lynn, die op dat moment in haar achtertuin was, berichtte dat ze de motoren van een vliegtuig
hoorde. 'Normaal gesproken hoor je als een vliegtuig overkomt het geluid weer wegsterven, maar nu hoorde
ik de motoren blijven brullen en zag ik ook rook.' Een medepresentator van CBS-5 merkte op dat als het een
startend vliegtuig betrof, het toestel volgeladen moet zijn geweest met brandstof. Een andere commentator
zei dat het er op leek dat er door de explosie een gasleiding werd geraakt, waardoor het vuur konstant werd
aangewakkerd.
De in de buurt wonende Margareth verklaarde aan de telefoon dat ze letterlijk de straalmotor van een
overkomend vliegtuig hoorde ontploffen, waarna het toestel ogenblikkelijk vaart verloor. 'Ik zei tegen mijn
man: er gaat een vliegtuig neerstorten. Ik zag het vliegtuig zelf niet omdat we in ons huis waren, maar we
hoorden het wel.'
Het TV-station berichtte door een groot aantal getuigen te zijn benaderd die allemaal zeiden dat het absoluut
om een neergestort vliegtuig gaat. Op sommige complottheorie sites wordt daarom gespeculeerd dat het
toestel mogelijk het slachtoffer is geworden van een terreuraanslag, wellicht gepleegd met een eenvoudige,
vanaf de schouders afgevuurd luchtafweerraket. Ondanks alle ooggetuige verslagen ontkennen de
authoriteiten echter dat het om een neergestort vliegtuig gaat.
Xander
(1) Google / AP ; (2) YouTube
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Nucleaire experts: Sancties waren zinloos, eerste kernproef Iran nabij
Iran maakt van Bushehr kerncentrale belangrijkste militaire nucleaire installatie
De Kavir Lut zoutwoestijn (achtergrond) zou een prima locatie
kunnen zijn voor de eerste Iraanse (ondergrondse) kernproef
(afbeelding met bovengrondse kernexplosie is dus slechts
illustratief).
Een aantal goed ingelichte nucleaire experts, werkzaam bij of
voor het Institute for Science and International Security, de
Washington Post, Jafarzadeh Alireza (namens de Iraanse
oppositie) en het Internationale Atoom Energie Agentschap
(IAEA) concluderen eensgezind dat sancties tegen Iran
zinloos zijn gebleken en het land niet hebben kunnen
afhouden van de snelle ontwikkeling van raketten en
nucleaire technologie. Verwacht wordt dan ook dat de
islamitische republiek al binnen enkele maanden zijn eerste kernbom zal testen. (1)
Geen enkele specialist, noch uit Amerika, noch uit ieder ander land, weerspreekt dat de sancties die werden
ingesteld door de VN, Europa en de VS geen enkel effect hebben gehad op de Iraanse militaire en nucleaire
ontwikkelingen. De Washington Post haalt vandaag een recent IAEA-rapport aan dat stelt dat Iran sinds
november 2009 onverminderd door is gegaan met het verrijken van uranium. De uraniumvoorraad groeide
van 1800 kilo naar 2800 kilo, volgens het IAEA voldoende om na verdere verrijking twee of drie kernbommen
te produceren. (2)
CNN en het persbureau AFP kregen naar eigen zeggen het vertrouwelijke IAEA-rapport in handen, waarin
onder andere staat dat de organisatie bezorgd is dat Iran inderdaad werkt aan de ontwikkeling van
kernraketten. (3) Daarnaast schreef het Institute for Science and International Security in een ander rapport
dat Iran waarschijnlijk 'de mogelijkheden om in het geheim nucleair materiaal aan te wenden probeert te
vergroten en kernwapengeschikt uranium produceert in een installatie die niet bekend is bij de inspecteurs
van de Westerse inlichtingendiensten.'
Afgelopen donderdag verklaarde Alireza Jafarzadeh, woordvoerder van de Iraanse oppositiebeweging
PMOI, dat hij bewijs had dat Teheran op ongeveer 120 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad een
nieuwe geheime nucleaire installatie bouwt. Hij weersprak enkele Amerikaanse officials, die beweerden dat
de installatie waarschijnlijk geen nucleaire functie heeft, met de woorden: 'Dit is absoluut een onderdeel van
hun geheime kernwapenprogramma.' De bouw van het complex, dat tot nu toe zeker $ 100 miljoen heeft
gekost, zou in 2005 zijn begonnen en inmiddels voor 85% zijn voltooid. (4)
'The Day After'
De Washington Post haalde de bevindingen van nucleair expert David Kay aan, die in een artikel schreef dat
'de regering Obama serieus moet beginnen te overwegen wat er moet gebeuren na de 'The Day After'. De
'Dag Na' wat? De Dag Nadat Iran aankondigt over raketten te beschikken die 's werelds meest
verwoestende wapens kunnen vervoeren. De Dag Nadat Iran een kernproef uitvoert.'
Iran heeft inmiddels meerdere malen laten weten dat het zich nooit zal laten tegenhouden door wat voor
sancties dan ook. Tevens dreigde het Shi'itische regime dat het een vijfde ronde van strenge sancties
mogelijk militair gaat vergelden in de Perzische Golf en het Midden Oosten. Daarnaast werd in juni twee
ervaren IAEA-inspecteurs de toegang tot het land geweigerd (5), waardoor de internationale organisatie
vrijwel blind is geworden voor de verdere Iraanse nucleaire ontwikkelingen.
Bushehr centrale wordt belangrijkste militaire nucleaire installatie
Ondertussen is Iran druk bezig met het verplaatsen van nucleaire onderzoeksinstallaties van onder andere
de zwaarwater reactor in Arak naar de op 21 augustus in bedrijf gestelde kerncentrale bij Bushehr. Teheran
maakt daarbij handig gebruik van het feit dat de centrale na het opstarten een vrijwel onmogelijk doelwit is
geworden voor een Israëlische en/of Amerikaanse aanval, aangezien er dan onmiddellijk radioactieve
straling in de atmosfeer terecht zou komen.
Omdat de Bushehr reactor om die reden als een zeer veilige locatie wordt beschouwd, brengt het regime
tevens de meest geheime militaire projecten, wapens, raketten en andere materialen onder in de door
Rusland gebouwde grote opslagplaatsen naast de centrale. De Russen, die hier al 15 jaar met hun uitrusting
aanwezig waren, kregen te horen dat moesten vertrekken, waarna het terrein tot een gesloten militaire zone
werd verklaard. De Bushehr centrale wordt op deze manier Irans belangrijkste nucleaire
onderzoekscentrum, virtueel onkwetsbaar voor eventueel militair ingrijpen (tenzij er een kernoorlog
uitbreekt). (6)
Xander
(1) DEBKA ; (2) Haaretz
(3) Arutz 7 ; (4) Jerusalem Post
(5) Arutz 7 ; (6) DEBKA
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1277 Architecten en ingenieurs: de officiële 9/11-versie is ‘nuts’..
Door GuidoJ. ⋅ september 10, 2010
Volgens architecten en ingenieurs is de vernietiging van
gebouw nummer 7 een puur geval van ‘gecontrolleerde
verwoesting’. Het zijn niet zomaar’ architecten en ingenieurs,
maar deze mensen hebben zich officieel uitgelaten, zetten
hun reputatie op het spel.
Het gaat om maar liefst 1200 gerespecteerde, ervaren en
zeer goed opgeleide vakmensen..! Er sluiten zich nog steeds vakkundigen bij deze beweging aan, een
beweging die de officiële versie van de Amerikaanse overheid verwerpen en deze in ieder gval netjes afdoen
als een volledig ongefundeerd ‘verhaal’..
Afgelopen week waren er maar liefst 1277 geverifieerde architectuur- en ingenieursprofessionals
aangesloten bij de AE9/11-beweging. Daarnaast hebben nog eens 9301 andere supporters, waaronder veel
A&E studenten de AE911-petitie getekend, een petitie die een volledig en NIEUW ONDERZOEK eist van het
Amerikaanse Congress naar de WERKELIJKE OORZAKEN achter de instorting van de TwinTowers én
Building no.7
Want volgens Richard Cage, de oprichter van ‘Architects and Engineers for 9/11 Truth’, is met name het
instorten van gebouw no. 7 een buitengewoon goed voorbeeld van de door explosieven veroorzaakte,
gecontrolleerde verwoesting. ‘Gebouw no. 7 is ‘het rokende pistool’ van 9/11.
Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiet site AE911 (klik op
illustratie voor link)
“Een student van de middelbare school kan naar het in elkaar
zakkende gebouw kijken, dat met vrije-val-snelheid in elkaar stort,
volledig symetrisch en ‘soepe;l’ en dan simpel concluderen dat dit
geen ‘natuurlijke’ ineenstorting is..!
Want gebouwen die in elkaar storten doordat ze zijn verzwakt, vallen
altijd in de richting van de minste weerstand, die gaan niet zo
vreselijk keurig naar de vlakte; gebouw no.7 is nota bene perfect in
haar eigen fundament gevallen, evenals 99% van de TwinTowers dat
deed.”
Nog even over het aantal van 1200 professionals die de petitie getekend hebben; het lijkt een klein ‘groepje’
dat zich achter deze petitie schaart, maar het verhaal dient in een ander verband te worden gezien. Telkens
lijkt het alléén over triviale aantallen te gaan, wanneer we praten over het grotere ‘9/11-plaatje’. Zoveel ton
gewapend beton, zoveel duizenden mensenlevens, de heftige daden van de kapers; het lijkt telkens te gaan
om de ‘grote aantallen’.
Maar als je kijkt naar het aantal van ruim 1200 professionals die hun handtekening hebben gezet onder een
petitie, die feitelijk het failliet van de officiële versie van 9/11 in het algemeen, en het instorten van gebouw
no. 7 aantoont, dan is dat niet ‘zomaar’ een aantal.. Ook al maakt dit aantal bij wellicht ook- niet zoveel
bewondering los. Dus mogen wij, in het licht van de grotere gebeurtenissen, aantonen wat het aantal van
1277 architecten en ingenieurs feitelijk betekent.
Laten we eerst eens naar de lijst kijken van de menselijke gezichten en de namen leren kennen van een
totale lijst van Amerikaanse Patriotten die de officiële versie van 9/11 afdoen als een farce; kijk HIER, waar
ze allemaal te vinden zijn, óók de architecten en ingenieurs.. Laten we deze er nou bijvoorbeeld eens
uitnemen, en naar zijn indrukwekkende achtergrond kijken.
John Edward Anderson (BS ME, MS ME, PhD Astronautics, PE )
John Edward Anderson
- Emeritus hoogleraar Mechanical Engineering, University of Minnesota (23 years).
- Voormalig professor Aerospace and Mechanical Engineering, Boston University (8
years).
- Wereldwijd erkend expert op het gebied van Persoonlijk Snelle Vervoerssystemen
(Persona Rapid Transit (PRT)) systemen analyse en ontwerp.
- Voorzitter van 4 internationale conferenties over PRT, gaf hierin ook les.
- Oprichter, voorzitter en lid van de raad van bestuur van ‘Advanced Transit
Association’ (ATRA).
- In het begin van zijn carrière werkte hij bijna 12 jaar voor Honeywell Aeronautical
Division op het gebied van het ontwerp van instrumenten, zoals automatische piloot,
inertial navigation en ruimtevoertuig-ontwikkeling.
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- Bovendien 2 jaar als ontwikkelaar van ruimtevaartuigen als Aeronautical Onderzoeks wetenschapper bij
NASA, Langley Field, Virginia.
- Werd bekroond als uitmuntend uitvinder op het gebied van PRT in 1989 en kreeg patenten op dit gebied
toegekend.
- Auteur and co-auteur van een groot aantal artikelen die in wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van
Rapid Transit System-analyses en -ontwerp verschenen.
Kortom een wetenschapper, een prakticus, een man die met beide benen op de grond staat en zijn eigen
weg heeft gekozen en verwezenlijkt in de wetenschappelijke wereld; geen man die zich snel een bepaald
verhaal laat aanleunen. John Edward Anderson schrijft bij zijn ondertekening van de petitie van AE911: “Mijn
eigen calculaties tonen aan dat alle 3 de gebouwen sneller vielen dan mogelijk was, gezien het feit dat het
gebouw zich van verdieping naar verdieping door haar eigen vloeren heen moest werken, naar de grond toe.
”
Dr. David Chandler, BS-Physics (IPS); MS-Mathematics
Een andere architect en wetenschapper, David Chandler, toont aan de hand van
een simpele video aan, dat het instorten van de WTC-torens NIET gegaan kan zijn,
zoals de officiële versie verklaart..
Deze versie heeft het telkens maar over de zg. ‘Pannekoektheorie’, waarbij de val
de torens wordt verklaard, doordat de instortende verdiepingen van bovenaf, steeds
zwaarder op de onderliggende verdiepingen kwamen te vallen..! Maar alleen al in
deze video is duidelijk waar te nemen dat alleen al bij het begin van de
ineenstorting, NIET GENOEG ENERGIE vrijkwam om dit proces te starten.
David Chandler beweert zelfs het tegenovergestelde, aan de hand van de beelden,
die je hieronder o.a. kunt zien. Deze toren van het WTC valt, omdat VAN
BINNENUIT en VAN ONDERAF de steun onder de toren wegvalt. Als je 1 + 1 dan optelt dan kom je op de
SIMPELE CONCLUSIE dat we spreken over EXPLOSIEVEN.
Je begrijpt nu ook, waarom de officiële versie het soort pannekoektheorie-onzin, want zo kun je het rustig
noemen, vermeldt.. Het is werkelijk van een ongelooflijk laag kaliber, dat een onderzoekscommissie zich dit
soort theorieën laat aanpraten. De vraag daarbij is dan natuurlijk van wie uiteindelijk deze ‘ingefluisterde’
verklaringen afkomstig zijn. Met de term ‘krachten achter de schermen’ komen wij in ieder geval een heel
end.
David Chandler: I find the government response (destroying the steel, classifying basic information, seizing
video tapes, etc.) to be a blatant cover-up, regardless of what happened. I am interested in the physics of the
building collapses (explosions), especially energy considerations. I have done some simple calculations that
I have posted, along with links to my selection of the most informative sites, at 911speakout.org.
Vertaling: Ik vind de reactie van de overheid (staal dat vernietigd is, basisinformatie als ‘geheim’
classificeren, videotapes in beslag nemen etc.) een fragrante cover-up, wat er dan ook gebeurd mag zijn. Ik
ben geïnteresseerd in de fysica van de instorting van de gebouwen (explosies), in het bijzonder wanneer je
de energie-uitwisseling daarbij bekijkt. Ik heb een aantal simpele calculaties gemaakt en die heb ik openbaar
gemaakt, evenals een aantal links naar de meest informatieve sites. Kijk daarvoor HIER.
X
Dan is er tenslotte het commentaar van één van de andere ingenieurs:
“Ik ben een van de andere 1200. Nadat ik mijn lidmaatschap voor AE911 had aangevraagd, werd ik
gescanned and moest ik mijn diploma overleggen. Ik verzeker je dat de mensen die voor een lidmaatschap
gaan goed worden gescreened. Het lijkt erop dat sommige posters kritisch zijn op de aangedragen
‘geloofsbrieven’ van de ingenieurs. Jammer want in dit vak wordt je al snel opgehangen aan je eerste baan,
die je had. Het is daarbij niet makkelijk om bijvoorbeeld de overstap te maken, van een automobiel
ingenieurschap naar bijvoorbeeld het werk voor een oliemaatschappij.
Dat betekent dat je regelmatig voor een periode komt te staan, waarbij je gewoon geen werk hebt, zeker
wanneer je kijkt naar de economische golven van goede en slechte tijden. Een werkeloos ingenieur heeft
natuurlijk evenveel opleiding als een ingenieur die aan het werk is..
De eenvoudigste wijze waarop je de mensen aan kunt pakken, die de officiële versie van de Amerikaanse
overheid aanhangen, is door te vragen waarom gebouw no. 7, dat -zoals je weet- NIET door een vliegtuig is
geraakt, met de snelheid van VRIJE VAL in elkaar stortte, zoals het deed. Het NIST, het National Institute
for Standards and Technology slaagde daarin niet in haar officiële versie.. Zij die niet technisch zijn
opgeleid, zouden wellicht kunnen verklaren, waarom 3 leden van de commissie beweerden dat ook dit
onderzoek een cover-up was, evenals 2 advocaten die deze commissie begeleiden, dat verklaarden.
Plassen van gesmolten staal werden gevonden onder de Twin Towers, na de ineenstorting, op het niveau
van de diepe kelders… Wat is er gebeurt met het onderzoek naar de handel en wandel in opties op de
aandelen van American Airlines..? Het spoor leidde naar Buzzy Krongard, een vice-directeur van de CIA en
vervolgens loopt het spoor dood..
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Je kunt de oprichter van AE911 een watje noemen, of hoe je het ook wilt noemen, maar Richard is een
vaderlandslievende, bereid om zijn nek heel ver uit te steken voor zijn geloof in de waarheid. Hij presenteert
de wereld slecht FEITEN, en hij is professioneel genoeg om niet te gaan speculeren, over wat ‘GEBEURD
ZOU KUNNEN ZIJN’..
Zaken zoals de vraag wie degenen waren die de explosieven hebben geplaatst in de gebouwen, zijn op dit
moment gebaseerd op gissingen. Richard Cage wil alleen dat er een gedegen en GOED ONDERZOEK
komt, uitgevoerd door een commissie dat niet vooringenomen is, met bepaalde ideëen en denkbeelden. En
dat is in ieder geval NIET wat George Bush jr. het Amerikaanse volk heeft geboden..! Kun je je voorstellen
dat Bush in eerste instantie zelfs als voorzitter Henry Kissinger heeft voorgedragen..??!!
Wanneer maar liefst meer dan 1200 professionele ingenieurs de officiële versie van de 9/11-aanslagen
ernstig in twijfel trekken, als 3 commissieleden van de officiële onderzoekscommissie en 2 advocaatadviseurs bij deze zelfde commissie claimen dat er sprake is van een DOOFPOT, en als er een berg
aanwijzingen liggen in het geval van uitermate bizarre handelsbewegingen op de beurs op WallStreet met
aandelen American Airlines, dan kun je toch niet ontkennen dat Richard Case gewoon een ijzersterk punt
heeft..??
ZELFS ALS JIJ GEEN TECHNISCH ONDERLEGD PERSOON BENT, DOE JE EIGEN ONDERZOEK!!
Er is genoeg informatie overal voorhanden, die je zal verrassen, en waarvan ook JIJ je zult afvragen,
waarom deze nooit in de openbaarheid is gekomen. Niet in de krant, niet in het TV-nieuws, niet in het
Congress…! De manier waarop jouw toekomst wordt gevormd, zou er weleens van afhankelijk kunnen zijn!“
***
Tot slot: hier de YouTube-trailer van de DVD van AE911: ‘Blueprint for Truth’. Of kijk deel 1 en de andere
delen HIER op YouTube. Maar je kunt ook de DVD HIER te bestellen.

Ja hoor, de recessie is voorbij, het gaat weer zó goed, aldus de landelijke pers enTV
Geplaatst door silviavideler op 09/09/2010
Maar in Engeland zie je spooksteden: één zaak op drie staat leeg, ook in
Zeeland (N.L.) staan honderden winkelpanden al te huur.
In steden als Antwerpen en Brussel staan minimaal in elke winkelstraat, of
in een straat met bedrijfspanden, drie of meerdere zaken te koop of te
huur.
In Duitsland zelfs op A-1 locaties staan winkelpanden leeg, zelfs waar tot
voor kort nog vooraanstaande bedrijven waren gevestigd. En middels de
Televisie worden wij dagelijks VOORGELOGEN dat het toch o zo goed
gaat!
Groot-Brittannië telt steeds meer spooksteden waar een groot deel van de winkels
leeg staat. In sommige steden zou zelfs één zaak op drie de deuren gesloten hebben.
De recessie mag dan wel officieel voorbij zijn, in het straatbeeld zijn de gevolgen nog
goed merkbaar.
In totaal zou dertien procent van de winkels in Groot-Brittannië in de eerste jaarhelft
leeg staan. Maar in sommige steden, vooral in het noorden, is dertig procent van de
panden verlaten. Dat aantal zou volgens voorspellingen bovendien nog kunnen
stijgen. De situatie is het ergst in Blackpool, aldus een studie in de Daily Mail. Ook
Bradford, Wolverhampton, Doncaster en Hull doen het niet goed.
Perfect storm
De situatie in Groot-Brittannië wordt omschreven als een “perfect storm”.
Verschillende factoren maken het samen steeds moeilijker om te overleven. Zo groeit
de concurrentie omdat zich net buiten de stad supermarkten en shoppingcentra vestigen. Daarnaast zouden
klanten door de crisis niet veel geld meer hebben om te spenderen en na Nieuwjaar zou de btw stijgen tot 20
procent.
Online winkelen
Bovendien lijkt er een soort lawine-effect in werking. Eens de situatie een kritiek punt bereikt, doen vandalen
hun intrede en shoppers laten de geteisterde stad vaak links liggen. Experts vrezen dat de opmars van
online winkelen voor nog meer moeilijkheden kan zorgen. Zo zouden veel van de vacante winkels mogelijk
definitief gesloten blijven. (gb)
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De volgende oorlog
Door Elmer Hogervorst
Het is niet bepaald het meest opbeurende onderwerp: oorlog. Toch dienen we er in de komende jaren
serieus rekening mee te houden.
Velen hebben vaak een mening over de gevolgen van een oorlog of van een oorlogsdreiging op de
effectenbeurzen. Zo wordt wel geroepen dat de beurs bij oorlogsdreiging omlaag gaat en bij aanvang van de
oorlog omhoog gaat. Het uitgangspunt bij deze voorbeelden is dat een externe factor, hetzij de dreiging
hetzij de oorlog zelf, van invloed is op de financiële markten.
Het leerstuk van Socionomics draait het precies om: nieuws en gebeurtenissen (oorlog/oorlogsdreiging), dus
externe factoren, zijn trendmatig niet van invloed op de beurzen, hooguit bestaat er een zeer tijdelijk
sentimentseffect. Socionomics stelt dat beurzen in patronen bewegen en dat nieuws en gebeurtenissen
geen extern causaal verband vormen maar een endogene factor. Dat laatste wil zeggen dat nieuws en
gebeurtenissen niet zozeer beurzen beïnvloeden, maar dat nieuws en gebeurtenissen eerder een resultante
zijn van die beurs. Stijgen de beurzen, dan wordt het nieuws positiever. Dalen de beurzen dan gebeurt het
omgekeerde.
In lezingen laat ik vaak zien dat het neerschieten van Kennedy en 11 september trendmatig geen invloed
hebben gehad op de beurzen. In het eerste geval zette de beurs de uptrend gewoon door. Na een dipje op
de dag zelf sloot de Dow Jones op 23 november 1963 alweer hoger dan op het moment waarop het nieuws
naar buiten kwam, te weten de dag ervoor op 22 november. In de situatie van 11 september bevond Wall
Street zich al in een sterke neergaande trend, hooguit heeft het nieuws die trend iets versterkt, echter niet
veroorzaakt.
Socionomics gaat ervan uit dat de beurzen de meest perfecte graadmeter zijn van onze ‘social mood’, ofwel
de gemoedstoestand van de kudde. Bij flinke stijgingen, zoals tussen 1995 en 2000, zijn we positief,
avontuurlijk en vol van vertrouwen. Bij flinke dalingen, zoals tussen 2000 en 2003, zijn we negatief,
polariserend en angstig. Schematisch ziet de positieve en de negatieve mood (=beurs) er als volgt uit:
Tussen 1995 en 2000 was ‘the sky the limit’, werkten links en rechts in een paars kabinet samen, vonden er
volop fusies en overnames plaats en was er vertrouwen, harmonie en eendracht. Tussen 2000 en 2003
verslechterde onze gemoedstoestand dusdanig dat angst, tweedracht en oppositie overheerste, een kabinet
al na 87 dagen viel, Pim Fortuyn werd neergeschoten en….er diverse oorlogen uitbraken. Denk aan de
Amerikaanse inval in Afghanistan en in Irak. Is dit uniek? Nee, ook aan de Vietnamoorlog, de eerste
Golfoorlog en de Tweede Wereldoorlog gingen forse beursdalingen vooraf. Zo ook wanneer we nog verder
in de tijd gaan:
Sinds de top in juli 2007 (AEX 564) c.q. oktober 2007 (Dow Jones 14.198) hebben de beurzen flinke klappen
gehad. Van 6/9 maart 2009 tot 26 april 2010 hebben we een fors herstel gezien. De AEX (358) en de Dow
Jones (11.258) blijven echter nog altijd een flink stuk van de top van 2007 verwijderd. Kijkend naar de
patronen is de kans op een flinke daling dit najaar m.i. groot. Een verslechterd sentiment als gevolg van een
nieuwe forse daling zal de kansen op een oorlog doen toenemen.
Deze gedachte kwam bovendrijven toen ik afgelopen maandag het artikel las van Nobelprijswinnaar Paul
Krugman in een opiniestuk in de New York Times. Naar zijn mening is de huidige economische en politieke
situatie in de Verenigde Staten zeer vergelijkbaar met de toestand in de wereld in 1938. Vanuit economisch
oogpunt was de Tweede Wereldoorlog volgens Krugman het enige wat FDR (President Franklin Delano
Roosevelt) destijds kon redden. Steun voor nieuwe stimuleringsmaatregelen was er destijds bij het
Amerikaanse volk namelijk niet. Krugman stelt dat hij uiteraard niet wil dat de VS aan wie dan ook de oorlog
verklaart, maar wel dat Amerika iets ‘groots’ moet doen, wil het de economie nog redden.
Je kunt je overigens afvragen of oorlog een economie kan redden. M.i. is het een onzinnig argument. Het
betekent vooral dat een bepaalde sector (de wapenindustrie) een enorme boost krijgt, die bovendien betaald
wordt door middel van het bijdrukken van nog meer geld. De dollar zal de status van toiletpapier verkrijgen,
als het dat al niet zo’n beetje heeft. De gedachte dat op die manier een economie kan herstellen gaat er bij
mij niet erg in.
Niettemin zijn zijn opmerkingen interessant aangezien vorige week ook cyclisch analist Eric Hadik aangaf
dat in de periode 2010-2013 zijn 17-jaars cycle, zijn 13-jaars Palestine cycle en zijn 11-jaars East war cycle
samenkomen. Rond 13 september 2010 ligt idealiter het startpunt van een 3-jarig proces van nieuwe
vijandige ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
Ook andere analisten voorzien oorlogen. Zo vertelde Charles Nenner onlangs op Bloomberg Television dat
zijn war and peace cycles in 2012-2013 een ‘major military conflict’ voorzien. Voorts gaf Doug Casey
recentelijk goed beargumenteerd aan dat hij verwacht dat de eerstvolgende oorlog in Iran plaats vindt.
Iemand die een heel boek, getiteld ‘De volgende oorlog‘ over dit onderwerp geschreven heeft is Daan de
Wit. In zijn boeklaat Daan de Wit aan de hand van talrijke voorbeelden zien dat er in de afgelopen jaren veel
voorvallen zijn geweest die naar zijn mening de Amerikaanse geest langzaam rijp moeten maken voor een
inval in of oorlog met de nieuwe vijand: Iran.
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Dateen nieuwe oorlog met Amerika in de hoofdrol past in de historische context, laat Eric Mecking zien in
zijn boek ‘Deflatie in aantocht’. Vroegere wereldmachten (Spanje, Nederland, Engeland) waarvan de
economische macht reeds tanende was, vergaloppeerden zich uiteindelijk door opnieuw een
geldverslindende strijd aan te gaan. Hetgeen uiteindelijk resulteerde in een (technisch) faillissement van de
betreffende wereldmacht. Voor Amerika zou de volgende oorlog financieel wel eens de nekslag kunnen
worden, waarna de hoofdrol van Amerika als supermacht is uitgespeeld en een nieuwe (Aziatische)
wereldmacht de leiding kan nemen. Laten we de schermutselingen in de wereld en in het Midden-Oosten in
het bijzonder met meer dan gemiddelde aandacht gaan volgen en bezien of Socionomics en de andere
analisten het ook dit keer bij het rechte eind hebben.
http://www.deepjournal.com/p/2/a/nl/2816.html

Nieuwe WTC-toren met een zeer symbolische hoogte!!!
Geplaatst door silviavideler op 08/09/2010
‘Nieuwe WTC-toren klaar in 2013′
NEW YORK (ANP) – De centrale toren van het nieuwe WTC-complex in New York op de plek waar in 2001
de Twin Towers instortten, is klaar in 2013. Dat hebben overheidsfunctionarissen en ontwikkelaars dinsdag
gezegd op een bijeenkomst over de toekomst van de voormalige rampplek Ground Zero.
Burgemeester Michael Bloomberg zei dat de toren van het World Trade Center inmiddels 36 verdiepingen
van de toekomstige 106 verdiepingen telt. Inclusief de antenne op het dak wordt de toren 1776 voet (538
meter) hoog. Een symbolische hoogte, omdat in het jaar 1776 de Amerikaanse
onafhankelijksheidsverklaring werd getekend. De toren gaat ’1 World Trade Center’ heten.
De gedenkplaats voor de slachtoffers van de aanslagen is in 2011 af. Dat is precies tien jaar na de
terreuraanslagen, waarbij meer dan 2600 mensen om het leven kwamen. Radicale moslims kaapten twee
passagiersvliegtuigen, waarmee ze in de twee hoogste torens van het vorige WTC vlogen.
Bron: Trouw

Eurolanden moeten meer bijdragen aan Grieks fonds
Published by Henk under Financiën,politiek en overheid
Slowakije weigert nog bij te dragen aan het steunfonds voor
Griekenland. Eurocommissaris Olli Rehn (Monetair Beleid) wil dat de
resterende veertien eurolanden het geld dat Slowakije had toegezegd nu
ophoesten. Dat zei Rehn vandaag. Slowakije zou 816 miljoen euro
bijdragen. Er is net een nieuwe regering aangetreden in het land. De
vorige regering had een bijdrage toegezegd, maar de nieuwe regering
draait die beslissing terug. Slowakije wil niet opdraaien voor de slechte
financiële huishouding van Griekenland. Slowakije is het armste land van de eurozone.
Lees meer: Elsevier.nl
Winkeldief dit jaar al in een databank
Geplaatst: 10 september 2010
DEN HAAG - Winkeliers verwachten dat er nog dit jaar een databank komt, waarin winkeldieven, overvallers
en ramkrakers met hun werkwijze worden opgenomen. De detailhandel heeft in 2008 al afspraken gemaakt
met het ministerie van Economische Zaken over oprichting van een dergelijke databank, maar eerst moest
onderzocht worden of dat om privacyredenen van daders wettelijk wel mogelijk was. Een proef met het
Korps landelijke politiediensten (KLPD) om informatie uit te wisselen is geslaagd, zegt Sander van
Golberdinge, van Detailhandel Nederland. De proef met de KLPD en detailhandel loopt inmiddels driekwart
jaar. Gegevens over winkeldieven, bendes en hun manier van werken worden onderling uitgewisseld. ,,Wij
zijn zeer tevreden over de resultaten'', zegt Golberdinge. ,,De proef heeft geleid tot de aanhouding van een
groep cosmeticadieven en een individuele winkeldief.''
Er is echter een groot verschil tussen de proef en een databank. KLPD en de winkeliers wisselen nog geen
privacygevoelige informatie uit, zoals foto's, namen en adressen van criminelen. ,,Dat mag natuurlijk niet,
want dan lopen wij vooruit op de oprichting van de databank'', aldus Golberdinge. Het College Bescherming
Persoonsgegevens moet nog akkoord gaan.
Bron: http://www.nd.nl/artikelen/2010/september/10/-winkeldief-dit-jaar-al-in-een-databank-
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Duitsers betogen tegen inbreuken op privacy
Zo'n 7500 mensen hebben in Berlijn betoogd tegen een inzage van
overheid en bedrijven in allerlei elektronische gegevens, zoals een
database over lonen, belastingen en sociale bijdragen.
Meerdere organisaties hadden de betoging georganiseerd met het
motto 'Vrijheid in plaats van angst'. De demonstranten kritiseerden
ook elektronische paspoorten, elektronische patiëntenkaarten en
de Amerikaanse inzage in Europese bankrekeningen.
Privacy is een gevoelig punt voor veel Duitsers na slechte
ervaringen onder nazi- en communistische machthebbers.
Google's Streetview, waarbij intenetters straten kunnen bekijken,
leidde ook tot veel verzet in Duitsland. Google gaf Duitsers
vervolgens de mogelijkheid om het zicht op hun huis te blokkeren. Duitsland is het enige land waar dit kan.
De Duitse minister Ilse Aigner van Consumentenzaken sloot haar Facebook-account in juni. Ze protesteerde
zo tegen het volgens haar gebrekkige privacybeleid van Facebook.
depers.nl
Reactie
Maar al die Duitsers (en Nederlanders en bijna iedereen op deze wereld) gebruiken wel Microsoft Windows®
dat SPYWARE bevat: Windows is spyware | Defensive Computing - CNET News...
TP: How NSA access was built into Windows...
Zie meer....
Tegenstanders van Micrsoft Windows® noemen dat
besturingssysteem dan ook 'the devil's own operating system'
maar dat wordt door sommigen ook gezegd van Apple (Tiger is
the devil's operating system. - Mac Forums...)
M.a.w.: men kan protesteren wat men wil, maar zolang men zelf
(ongemerkt) meedoet aan de TOTALE CONTROLE moet men niet
klagen.
Ik kan iedereen dit programmaatje aanbevelen: XP AntiSpy... het
werkt ook in Windows® Vista en Windows® 7
Ik zet expres steeds ® bij het woord Windows® omdat Microsoft en
de antichrist® VEEL met elkaar te maken hebben.
Adolf Ballmer
Montage showing Microsoft CEO Steve Ballmer - acting like Adolf Hitler
yt.www.translation.enableTranslate("c3XdOl5YtLg", "en", "nl", "en", 0)
1:14+
Steve Balmer
Have a look @ Steve Balmer!
yt.www.translation.enableTranslate("nJQk5P-DqUE", "en", "nl",
"en", 0)
Natuurlijk zou men kunnen uitwijken naar LINUX, maar
bijvoorbeeld de nieuwste versie van de realtief populaire (gratis)
UBUNTU-Linux-distro heet LUCID, en van die naam wordt een
wakker mens ook niet vrolijk. De nieuwste versie van de relatief
populaire (gratis) UBUNTU-Linux-distro heet LUCID...

Laser voorziet helikopter van elektriciteit
Er is weer eens goed nieuws over draadloze elektriciteit: de
mensen van LaserMotive zijn er in geslaagd een helikopter te
laten vliegen die van elektriciteit werd voorzien door een laser. De
22-gram wegende vliegmachine kan door middel van speciale
cellen ongeveer de helft van de hoeveelheid watts in de
laserstraal opvangen, precies genoeg om de rotoren van de
helikopter te laten draaien. In het filmpje hieronder zie je ‘m in
actie.
http://freshgadgets.nl/laser-voorziet-helikopter-van-elektriciteit
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Israël zwicht voor door Obama gesteunde racistische Palestijnse eisen
Netanyahu wil wel onverkort vasthouden aan erkenning van Israël als Joodse staat - Voorzitter Nationale
Unie partij noemt Obama 'racist'
Barack Obama: geen problemen met racistische eisen van
Mahmoud Abbas.
De Israëlische regering van premier Benyamin Netanyhu lijkt te
zwichten voor de door president Obama gesteunde Palestijnse eis
dat de bouwstop voor Joden op de Westelijke Jordaanoever na 26
september verlengd wordt. Vandaag liet de Israëlische premier
weten dat er, ondanks zijn eerder gedane beloftes, 'een
gedeeltelijke bouwstop zal blijven gelden' om te voorkomen dat de
Palestijnse Authoriteit het vredesoverleg met Israël afbreekt (1).
Hiermee komen de Palestijnen opnieuw een stap dichterbij de
stichting van hun racistische eigen staat, waarin volgens president Mahmoud Abbas straks niet één Jood
mag wonen.
Het bizarre is dat de Palestijnen in hun streven gesteund worden door de Amerikaanse president Barack
Obama. Afgelopen vrijdag verklaarde de omstreden leider van de 'vrije wereld' dat het zinvol zou zijn als
Israël de bouwstop zou verlengen, omdat de Palestijnen na een half jaar eindelijk het Israëlische gebaar op
waarde zouden zijn gaan schatten (2). Sommige analisten stellen echter dat Abbas doelbewust gewacht
heeft met het aangaan van vredesbesprekingen tot vlak voor het aangekondigde einde van de bouwstop, om
zo Israël te dwingen tot nieuwe, verregaande concessies.
Daar waar Obama zich duidelijk achter de racistische Palestijnse eis schaarde dat er geen huizen meer voor
Joden gebouwd mogen worden in de traditioneel Joodse gebieden Samaria en Judea, ontweek hij de vraag
van een journalist of de Palestijnen op hun beurt dan ook Israël als Joodse staat zouden moeten erkennen
(3), iets wat nog steeds een harde eis lijkt te zijn van vrijwel het hele Israëlische parlement, inclusief de
oppositie. Premier Netanyahu herhaalde vandaag dat de Palestijnse en Arabische erkenning van Israël als
zijnde het thuisland van de Joden 'de basis is voor vrede in het Midden Oosten.' (4)
'Van de andere partij (de Palestijnen) hoor ik niets over 'twee staten voor twee volken'. Ik hoor alleen 'twee
staten', maar niet 'twee volken',' verklaarde de Israëlische premier gisteren (5), daarmee wijzend op het feit
dat de Palestijnen wél eisen dat hun staat exclusief 'Palestijns' wordt, maar weigeren te erkennen dat Israël waar anderhalf miljoen Arabieren in alle vrijheid mogen wonen én blijven, ook na de eventuele stichting van
een racistisch 'Palestina'- het thuisland van de Joden is. 'De oplossing is twee staten voor twee volken, dus
een Joodse staat en een Palestijnse staat. Tot mijn spijt heb ik de Palestijnen dat nog niet horen zeggen.'
'Palestijnen zullen Joodse staat nooit erkennen'
De Palestijnse onderhandelaar Nabil Sha'ath reageerde vorige week furieus op deze Israëlische eis. 'De
Palestijne Authoriteit zal Israël nooit erkennen als Joodse staat. Zo'n verklaring zou de moslims en
christenen in Israël bedreigen en de terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen belemmeren,' aldus Sha'ath
(6), daarmee cynisch voorbijgaand aan het feit dat de Palestijnen zelf een Judenreine staat willen en
christenen juist de steeds heviger wordende islamitische terreur in de Palestijnse gebieden ontvluchten. Ook
herhaalde hij dat de Palestijnen de onderhandelingen met Israël zouden stopzetten als de bouwstop niet
verlengd wordt.(7)
Premier Netanyahu lijkt nu dus in ieder geval gedeeltelijk te zwichten voor de Amerikaans-Palestijnse druk.
'Ik weet niet of het een alomvattende bouwstop zal zijn, maar ik weet ook niet of het nodig is om alle
geplande 20.000 huizen te bouwen.' Minister van Sociale Zaken Isaac Herzog schaarde zich achter de
premier, maar zijn collega minister van Buitenlandse Zaken Eli Yishai heeft grote twijfels. 'We moeten de
waarheid onder ogen zien en niet onze kop in het zand steken. Ik ben erg skeptisch, ik geloof niet dat de
Palestijnen politieke onderhandelingen willen.' (8)
De erkenning van Israël als Joodse staat lijkt daarom een nog heter hangijzer te zijn dan de status van
Jeruzalem. De Palestijnen zullen Israël nooit als Joodse staat willen erkennen, omdat daarmee rechtstreeks
wordt ingegaan tegen hun eigen doelstelling om uiteindelijk héél 'Palestina' (Israël) te 'bevrijden' van de
Zionisten en alle Joden tot op de laatste man, vrouw en kind weg te zuiveren. Daarnaast gaat zo'n erkenning
direkt in tegen de eis van de Koran dat alle gebieden die ooit islamitisch grondgebied zijn geweest, voor
altijd van de moslims zijn en verplicht moeten worden heroverd.
'Obama is een racist'
Geen enkele Israëlische regering zal het echter overleven als een verdrag geaccepteerd wordt dat de
Palestijnen in staat stelt ook na de stichting van 'Palestina' territoriale aanspraken te kunnen blijven maken
op de rest van Israël. Daarom is de erkenning van Israël als Joodse staat een absolute voorwaarde voor alle
Joden en Israëli's. Gezien de pro-Palestijnse positie van Obama valt echter te verwachten dat de
Amerikaanse president de ogenschijnlijk steeds zwakker wordende Israëlische regering onder nog grotere
druk zal zetten om ook deze voorwaarde te laten vallen.
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De voorzitter van de Nationale Unie partij, Ya'akov Katz, noemde Obama botweg een 'racist' omdat hij alleen
Israël onder druk zet. 'Een man die ernaar streeft de woordvoerder van de derde wereld, de onderdrukten en
de minderheden te zijn, dwingt de premier van Israël om een racistische politiek voort te zetten die de
menselijke basisrechten van 400.000 Joden ontkent. Bouwstoppen zoals deze zijn vergelijkbaar met die in
Europa (tijdens het Nazi regime) en in de moslimlanden (heden ten dage). Wat zou Obama zeggen van een
bouwstop voor alle zwarten in de Verenigde Staten?' (9)
Xander
(1) Jerusalem Post ; (2) Jerusalem Post ; (3) Arutz 7 ; (4) Haaretz ; (5) Jerusalem Post
(6) Ynet News ; (7) Jerusalem Post ; (8) Ynet News ; (9) Arutz 7
9/11 gerotzooi met TV-beelden!!
Door GuidoJ. ⋅ september 10, 2010
Nou, nog één laatste artikel over 9/11, zullen we dan stoppen tot volgend jaar September? Of zou een
discussie over de moord op 3000 mensen dagelijks nieuws moeten zijn..? Of de -schrik niet- 1,4 miljoen
officieel geschatte doden in Irak. Of de discussie over de bijna 5000 Amerikaanse dode soldaten-mensen en
de ruim 980-miljard dollar die werden weggesluisd voor de oorlogen in Irak en Afghanistan en dus gestolen
van het Amerikaanse volk? De onderstaandevideo vonden we op YouTube en hij bevat een hele
opzienbarende serie van beelden. De maker van dit filmpje heeft ene Devin Clark gebeld, die het filmpje
gemaakt zou hebben van het tweede vliegtuig, dat op weg was naar de impact op de 2e toren. Devin Clark
is illustrator/animator. Deze meneer Clark is óf vergeten dat hij zijn filmpje NIET aan CNN had verkocht,wat
hij namelijk wél beweerde óf er is een volledig ander verhaalaan de orde. Want wievergeeter nou, dat juist
jouw filmpje doorCNN is gekocht..! Hij is het dus niet vergeten, de conclusie is dat er dusgewoon gerotzooid
is met deze beelden, maardus ook met de TV-beelden!
Er komen omtrent de toedracht van 9/11 steeds meerbijzondere zaken en feitenboven water. Onderzoekers,
vaak bijzonder gemotiveerde jonge mensen, zijn in staat om sommige 9/11-getuigen, zij die bijv. vlak na de
aanslagen verslag deden voor TV-camera’s, op te sporen en hen te confronteren met de
veletegenstrijdigheden in hun getuigenis ten opzichte van de realtiteit enandere zaken die gewoon niet
klopen in hun getuigeverslag.Met dank aan het commentaar van ‘Thijs’ op 13 September op ons
hoofdartikel, die me op het spoor bracht van deze bijzondere filmpjes.
Devin Clark
Eerst het filmpje dus over deze meneer Devin Clark. Het is overigens voor veel mensen een wat moeilijker
toegangbare materie, omdat het vooral veel technische zaken zijn, die controversieel zijn. Deze dienen dan
ook met de wetten van natuurkunde, fysica etc. aangepakt te worden en die te volgen is niet voor iedereen
weggelegd. Gewoon grote lijnen volgen. Maar je zou toch zeggen dat deze simpele natuurwetten ook door
een (nieuwe!) onderzoekscommissie zouden en hadden kunnen worden op opgepakt..
Dan is er het verhaal van de lantaarnpalen bij het Pentagon. Een taxichauffeur beweert dat een
lantaarnpaal, die door het vliegtuig wat het Pentagon zou zijn binnengedrongen, eraf was gevlogen, door zijn
voorruit gegaan zou zijn. Een paal van een meter of 9 en geen schade op de motorkap.. Ook hier weer
dankzij heel simpel speur- en zoekwerk. Als de overheid dit verdomt te doen.. Dank Thijs voor de tip!
HIER, HIER, HIER en HIER zijn de YouTube’s die Thijs je in dit verband wil laten zien.
Nou als laatste dan maar deze heel bijzondere ‘meneer’, die vlak ná de inslagen op de WTC-torens in New
York, voor de camera verschijnt. Want als het er voor jou niet ingaat, dat ook de pers betrokken zou kunnen
zijn, dan is dit ook weer een sleuteltje. Zeg nou zelf: wie geeft nou zo’n commentaar, direct ná zo een
emotionele gebeurtenis? Eenverhaaltje dus, ingestudeerd door deze meneer? Het lijkt er wel op.. Maar dan
moest dus OOK DE REPORTER weten welke persoon hij diende te interviewen..?? Dát is dan ook
duidelijk… Helaas kan ik het filmpje over deze meneer niet vinden, maar wel een 9/11 filmpje waar dit stukje
in zit. Kijk op deze lead HIER en klik op 3:20. That’s the guy… Wat een koele kikker, en wateen bizar
commentaar.. “”..came out of nowhere and just streamed in the side of the twin tower, exploding thru
the other side. And then I witnessed both towers collapse, the 1st and then the 2nd, mostly due to
structural failure, because the fire was just too intense.
(vert. “…kwam zo ineens tevoorschijn en gleed in de zijkant van de twin-tower, exploderend naar de andere
kant van de toren. En toen zag ik beide torens instorten, de eerste en toen de tweede, vooral door de
structurele ondermijning, doordat het vuur gewoon té intens was”.)
Deze vreemde man-met-pet is maar 1 van de vele vreemde TV-commentaren die te horen zijn geweest. Het
lijkt daarbij de bedoeling te zijn geweest om in open minden van alle TV-kijkers de suggestie te implanteren,
dat de gebouwen in elkaar stortten, door de hitte van de vliegtuigbrandstof.. En ook Osama Bin Laden wordt
al snel, kort ná de aanslagen, op het toneel gevoerd..!!
Kijk eens rustig naar deze YouTube, die dit idee verder toelicht:
http://www.wanttoknow.nl/overige/911-gerotzooi-met-tv-beelden/
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Het salaris van ‘Goede-doelen’-Stichtingsbestuurders..
Door GuidoJ. september 6, 2010
Het blijft een eeuwig twistpunt: het salaris van bestuurders in sectoren
die ‘dienend’ zijn aan de samenleving. Sterker nog, die opgericht zijn
om zoveel mogelijk ten dienste te staan van de ‘Goede Doelen’,
waarvoor zij zijn opgericht.Een goede bestuurder, een man of vrouw
met de verantwoordelijkheid om een van deze instellingen, vaak
Stichtingen, we kennen ze allemaal, te leiden en te zorgen dat deze
organisatie goed functioneert, is een waardevol persoon.
Een goed voorbeeld hoe het ook kan: Voorzitter Joan Laporta van voetbalclub Barcelona toont het shirt van
de club, met daarop de Unicef-vermelding. Gratis... Een goed voorbeeld voor de Europese directeur Philip
O'Brien die ernaast staat..
Maar dient deze ‘waarde’ altijd uitgedrukt te worden in een stevig, en soms exorbitant salaris. Wij weten het
ook allemaal niet, maar we vragen ons af, of er bij deze bestuurders, met de salarissen die ze verdienen,
nog wel sprake is van een ‘roeping’. Of is het hun portemonnee die roept..?
Wellicht kun je je nog herinneren dat het voormalige ‘Foster Parents Plan’ een interimmanager aanstelde,
rond het jaar 2000/2001 en deze man, Rolf Pagano, een rekening liet indienen van zo’n € 16.000 per
maand.. (omgerekend zo’n slordige € 200.000 per jaar). Grote ophef volgde en Foster Parents raakte
tienduizenden leden kwijt. Het imago moest worden opgepoetst, wat gepaard ging met een naamswijziging;
deze organisatie ging vanaf toen door het leven als ‘Plan Nederland’. (zie HIER) Maar ook het
directeurssalaris werd als de wiedeweerga aangepast; de nieuwe directeur mocht zo’n € 6500,- per maand
gaan verdienen. ( ca. € 80.000 p.j.)
De onderstaande voorbeelden zijn recent en komen van Nederlandse organisaties, maar naar onze mening
is dit beeld over de hele wereld hetzelfde..! Het lijstje met bestuurders van “Goede Doelen”, zoals die dus
officieel heten én hun daarbij ‘passende’ jaarsalarissen!
Deze personen moeten er dan ook keihard voor werken.., maar wij zoeken naar het verband tussen deze
bestuurderssalarissen en de ‘broodnodige gulle giften’, waarop deze organisaties toch wel zouden willen
blijven rekenen! En hard werken doen we -per slot van bankrekening- allemaal, nietwaar?
Bedenk dat bij deze salarissen, ook nog eens allerlei andere benefits’ komen, zoals ruime
declaratievergoedingen, pensioenvoorzieningen en lease-auto’s etc. Hieronder een overzicht van de
topsalarissen die de bestuurders van deze ‘Goede Doelen’-organisaties opstrijken. Bedenk dat een salaris
van € 180.000 betekent dat je naar huis gaat met een maandsalaris van zo’n € 15.000,Het simpele feit is natuurlijk dat je een Euro maar 1x kunt besteden, gaat ie dus als loon naar één van de
medewerkers, dan kun je die Euro NIET meer besteden aan het Goede Doel.. Laten we eens citeren’ uit de
jaarverslagen van de onderstaande ‘Goede-doelen’-organisaties, met betrekking tot het topsalaris van de
voorzitters van deze -veelal- stichtingen. Achtereenvolgens zie je hieronder de naam van de organisatie,
wiens jaarverslag het genoemde salaris van de genoemde bestuurder betaalde.
x
Unicef Henk Franken € 371.459
Rode Kruis Cees Breederveld € 198.000
Hartstichting Hans Stam € 181.119
Nierstichting Paul Beerkens € 177.249
Kerk in actie Haaije Feenstra € 176.000
KWF Kankerbestrijding Ton Hanselaar € 175.135
Artsen zonder Grenzen Hans van de Weerd € 174.000
Prins Bernard cultuurfonds Adriana Esmeijer € 160.400
Natuurmonumenten Jan Jaap de Graeff € 154.000
Plan Nederland Tjipke Bergsma € 136.000
Wereld Natuur Fonds Johan van de Gronden € 129.498
Cordaid René Grotenhuis €128.514
Greenpeace Liesbeth van Tongeren € 126.901
Woord en Daad Jan Lock € 125.361
Astma fonds Michael Rutgers € 125.000
Zonnebloem Marijke van Eck € 122.416
Terres des Hommes Ron van Huizen € 117.440
Amnesty International Eduard Nazarski € 115.955
Oxfam/Novib Farah Karimi € 115.769
SOS Kinderdorp Albert Jaap van Santbrink € 103.164
Cliniclowns Nederland Hans Geels € 94.577
Liliane fonds Kees van den Broek € 92.016
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War Child Mark Vogt € 87.600
Leger des Heils geen specifieke cijfers, jaarverslag te downloaden HIER
Reumafonds geen jaarverslag
Tja, hier worden ook wij toch even stil van. Nogmaals, het zal verantwoordelijk werk zijn, maar de vraag is en
blijft: ‘Wat is de roeping van deze leiders van ‘goede’ doelen waar(d)?’ De vraag is ook hoe bijvoorbeeld een
organisatie als de Postcodeloterij e.d.hierin staan.. Zij blijven deze organisaties steunen, alleen is de vraag
op welke wijze zij ‘toezicht’ houden op het door hen verstrekte geld.
Naschrift 6 September 18:00 uur:
Ik zat me zo te bedenken dat het toch wel in en in treurig is, als je bedenkt hoeveel donaties er naar één zo’n
topsalaris gaat, van één van de bovengenoemde bestuurders.
Hoeveel denk je dat het gemiddelde donatiebedrag is, dat bijv. Greenpeace ophaalt, per sympathisant, om
maar eens een heeeeel ‘goed’ doel te noemen als voorbeeld..?
Naar mijn idee en schatting zal dat bij Greenpeace rond de € 6,- liggen, vrij hoog, maar omdat het meestal
per bank en acceptgiro’s e.d. gaat. Als je vervolgens het salaris van de directeur van Greenpeace, Mw.
Liesbeth van Tongeren, deelt door die € 6,- dan blijkt dat zij met haar salaris de donaties van maar liefst
25.000 leden opsoupeert…! Misschien is dat een mooie sleutel om de salarissen vast te stellen. Stel je voor
een gemiddeld donatiebedrag en doet dat bijvoorbeeld x 10.000 (????). Ik noem maar een getal. Maar dan
heb je tenminste een houvast, toch?
http://www.wanttoknow.nl/overige/het-salaris-van-goede-doelen-stichtingsbestuurders/

Verborgen cameratoezicht op werknemer
Door: Maartje Ouwehand
Werknemers mogen in bepaalde gevallen door de werkgever met behulp van camera’s in de gaten worden
gehouden. Daaraan zijn - uiteraard - de nodige voorwaarden verbonden. Gebruik van een verborgen camera
is aan nog striktere eisen onderworpen. Het is onder andere mogelijk indien preventie niet heeft geholpen,
het cameragebruik op incidentele basis gedurende korte tijd plaatsvindt en zo gericht mogelijk is. De
kantonrechter te Middelburg oordeelde onlangs over een werkgever die zijn werkneemster op staande had
ontslagen op basis van beelden die niet door de werkgever zelf, maar door klanten waren gemaakt van de
werkneemster. De werkgever was een zorginstelling ende werkneemster werkte als persoonlijk begeleider
van een daar verzorgde man. De familie van de man was niet tevreden over de wijze waarop de
werkneemster hun vader begeleidde. Na het overlijden van hun vader zond de familie een schriftelijke klacht
aan de werkgever met daarbij een cd met beeldmateriaal van de werkzaamheden van de werkneemster.
Men bleek een camera in de kamer van de man te hebben verstopt. Uit de beelden kon volgens de
werkgever worden afgeleid dat de werkneemster zich niet aan de geldende gedrag- en beroepscode hield bij
de uitoefening van haar werkzaamheden. Mede naar aanleiding van het beeldmateriaal heeft de werkgever
de werkneemster op staande voet ontslagen.
De werkneemster vorderde wedertewerkstelling of ontbinding met een zeer ruime vergoeding.
De kantonrechter oordeelde dat, ook al had de werkgever de camera’s niet geïnstalleerd, maar de familie
van de patiënt, het gebruik van de beelden door de werkgever onrechtmatig jegens de werkneemster was,
zo niet strafbaar.
De beelden mochten dus niet worden gebruikt ter staving van het standpunt van de werkgever dat sprake
zou zijn van een dringende reden voor ontslag. De verklaringen van de familie van de patiënt waren ook
onvoldoende, te meer omdat de werkgever de familie zelfs al eens een waarschuwing had gegeven om hun
gedrag richting werkneemster aan te passen.
Overigens is het beeldmateriaal toch bekeken door de rechter, die ten overvloede opmerkte dat het gedrag
van werkneemster op de beelden nog geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst had kunnen
rechtvaardigen. De uitspraak is niet heel duidelijk over wat de werkneemster door de familie verweten wordt,
maar het is overduidelijk dat de rechter van mening is dat de gemaakte verwijten kant noch wal raken; de
vrouw had overeenkomstig advies van de arts van de man gehandeld, en zou hooguit een keer een iets
minder gepaste opmerking hebben gemaakt tegen haar client.
De werkneemster werd een vergoeding toegekend van ruim een ton, hetgeen kennelijk neerkwam op een
correctiefactor 2.
De vraag blijft natuurlijk: wat als de beelden wél (ernstig) ongepast gedrag hadden laten zien? Zou de
rechter dan de zelfde uitspraak hebben gedaan? Dat lijkt weinig aannemelijk, zodat geconcludeerd moet
worden dat de opnamen, toelaatbaar of niet, kennelijk wel degelijk een rol hebben gespeeld in de procedure.
Bron: http://www.wieringa-advocaten.nl/nlblawg.php?id=1842
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Noorwegen: koudste 12-maandenperiode sinds 96-97
Terwijl de wereldwijde gemiddelde temperatuur de laatste 12-maandenperiode de hoogste is sinds de
registraties begonnen, moet er in Noorwegen teruggegaan worden naar het midden van de jaren 90 voor het
vinden van een soorgelijke periode als die van de afgelopen 12 maanden.
Bij het vergelijken van de gemidddelde maandtemperatuur van de (ruimtelijk gelijkmatig geselecteerde)
stations in Noorwegen (zie grafiek), zien we dat we vele jaren terug moeten om een gelijkende
twaalfmaandse periode te zien, één zoals de Noren nu beleefd hebben de laatste tijd.
In Oslo is de gemiddelde temperatuur voor de periode van 12 maanden lopend van september 2009 tot
augustus 2010 slechts 5,8 °c. We moeten naar de periode van februari 1996 tot januari 1997 om een
koudere periode te vinden. Datzelfde geldt voor Bergen en Tromsø; we moeten 14 jaar terug om een
koudere twaalfmaands periode te vinden. Voor Værnes moeten we helemaal terug naar 1993/1994.
Koude winter.
In grote delen van het land was er een koude winter, alsmede de afwezigheid van langere warme perioden
in het vorige jaar, wat allemaal bijdraaagt aan het relatief lage 12-maandsgemiddelde dat bereikt werd. Dit
jaar was de 11e koudste winter van alle winters vanaf 1900.
De temperaturvariatie is niet ongewoon en strookt gewoon met wat we vaker gezien hebben de laatste 50
jaar. Zelfs in een tijd van stijgende temperatuur - zowel wereldwijd als op regionaal niveau - zullen we ook
zowel wereldwijd als op regionaal niveau dit soort perioden blijven beleven, van relatieve koude, aldus
klimatoloog Ketil Isaken van het Noors Meteorologisch Instituut.
De waargenomen temperatuurstijging in Noorwegen in de afgelopen 50 jaar is zo'n 1,0 tot 1,5 ° C. Deze
stijging is te wijten, althans gedeeltelijk, aan door de mens veroorzaakte opwarming.
De natuurlijke variabiliteit van de gemiddelde temperatuur is groter dan 1 tot 1,5 graden in Noorwegen. De
temperatuurvariatie van jaar tot jaar wordt voornamelijk bepaald door natuurlijke variaties, en slechts in
beperkte mate is deze beïnvloed door antropogene opwarming. De invloed van de opwarming is een
algemeen verhoogdtemperatuurniveau.
http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=4161&Itemid=26

Betalen aan kassa met mobiel stap dichterbij
"En daarna met uw Antichristelijke Merkteken.."
Betalen aan de kassa met een mobiele telefoon is een stap
dichterbij. De grootste banken en telecombedrijven slaan de handen
ineen om dit over ruim een jaar in Nederland te introduceren.
Betalen aan de kassa met een mobiele telefoon is een stap
dichterbij. De grootste banken en telecombedrijven slaan de handen
ineen om dit over ruim een jaar in Nederland te introduceren. Zij
hebben dat donderdag bekendgemaakt.
De zes betrokken bedrijven (ABN AMRO, ING, KPN, Rabobank, TMobile en Vodafone) willen een gezamenlijk bedrijf oprichten om
veilig mobiel betalingsverkeer in Nederland mogelijk te maken. Onderzoek heeft de afgelopen maanden
aangetoond dat dit technisch en commercieel haalbaar is. De bedrijven benadrukken dat het met het oog op
gebruiksgemak en veiligheid belangrijk is dat er één uniform systeem voor mobiele transacties komt. Alle
banken, mobiele providers en andere dienstverleners kunnen hun diensten dan via de telefoon aanbieden
door hierbij aan te sluiten.
Openbaring 13
Zoals bij de Chipknip
In 2012 moet het mogelijk zijn om op een eenvoudige en veilige
manier met de mobiele telefoon aan de kassa te betalen. In plaats
van een bankpasje te gebruiken, houdt de klant zijn mobiele toestel
tegen de betaalautomaat van de winkelier. De telefoon
communiceert dan over een afstand van een paar centimeter
draadloos met de betaalautomaat op de toonbank.
Dat gebeurt op een veilige manier zodat alleen de gebruiker van het
toestel ermee kan betalen. De banken en telecombedrijven moeten
dit nog nader uitwerken. ,,Het is denkbaar dat de klant een pincode
moet intoetsen vanaf een bepaald bedrag en dat een klein tegoed op
telefoon is opgeladen zoals bij de chipknip. Maar het is ook mogelijk dat een klant bij alle betalingen een
code moet intoetsen'', aldus een woordvoerster van ING.
ad.nl - Lees ook: Could Iris Scanners Replace Our Wallets?
'Mind-reading machine' can convert thoughts into speech
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De crisis in een notendop
Wellink hield onlangs een toespraak in Seoul. En daar deed hij onder
andere de uitspraak dat wellicht zelfs de centrale bankiers niet de
oorzaken kennen van de crisis. Dat lijkt me sterk, maar voordat ik daar op
in ga eerst een korte schets van wat er tot de crisis heeft geleid.
Een eerste noodzakelijke component voor deze crisis is een ongedekte
valuta zodat je naar believen de geldhoeveelheid kan vergroten. Bij een
gedekte valuta is er een recht om het geld om te wisselen voor goud. Bij
een ongedekte valuta heb je dit recht niet. Het geld is niet meer dan het papier waarop het gedrukt staat. De
enige reden waarom het geld wat waard is, is dat mensen het aannemen als betaalmiddel. Dit laatste is
trouwens ook bij wet geregeld dus je kan er vrij zeker van zijn dat het geld ook echt wordt aangenomen.
Verder hebben we een centrale bank nodig die de boel van bovenaf bestuurt als een oppermachtig
planbureau. Om de cowboypraktijken te verhullen helpt het om de bankiers aan te stellen met de meest
saaie uitstraling die je maar voor kunt stellen. Deze centrale bank heeft de mogelijkheid om de
geldhoeveelheid te vergroten. Zij kan de andere banken voorzien van extra liquiditeit. Verder houdt zij
toezicht op de banken om de stabiliteit van het systeem te bewaken. Vervolgens is er buiten de centrale
bank om in de meeste landen een spaardepositogarantiesysteem. Een dergelijk systeem keert geld uit in het
geval de bank failliet gaat. Deze toevoeging is belangrijk, want hierdoor heeft de burger geen enkel belang
meer om zich te bemoeien met de praktijken van de banken. Zo worden de banken niet gehinderd door
vervelende vragen van consumenten.
Vervolgens moet het geld in omloop gebracht worden door de centrale bank. Dat kan grofweg op twee
manieren. De bank kan dingen kopen van anderen. De centrale banken typt het geld op de bankrekening
van de persoon waarvan ze het goed hebben gekocht en er is nieuw geld in omloop gebracht. Meestal gaat
het hier om staatsobligaties die worden opgekocht. Bijkomend voordeel hiervan is dat het de rente op deze
obligaties lager houdt. Dat scheelt de overheden weer wat geld en hebben ze wat meer te besteden. Het
nadeel is helaas dat er inflatie optreedt waardoor spaargelden zoals pensioengeld minder waard worden.
Een andere mogelijkheid is dat ze het geld uitlenen aan banken. Wederom typt de centrale bank het bedrag
dat uitgeleend is in de computer en er is weer geld bijgemaakt. Mensen denken vaak dat het een heel
ingewikkeld proces is. Maar het is kinderlijk eenvoudig alleen mensen durven denk ik niet te geloven dat het
zo simpel werkt.
Nu de banken geld hebben kunnen zij het verder in omloop brengen. Dat kan natuurlijk doordat zij
betalingen doen zoals het uitbetalen van salarissen. Maar het belangrijkste is wel dat zij leningen uitgeven.
Daarbij is er nog een extraatje, ze mogen meer geld in omloop brengen dan dat zij van de centrale bank
hebben ontvangen. Het geld dat zij op de rekening bij de centrale bank hebben staan samen met het
papieren geld dat ze in de kluis hebben vormt samen de reserve. De bank mag vijftig keer deze reserve
uitlenen aan de burger (in de Eurozone).
Stel bijvoorbeeld dat de bank 1000 euro in reserve heeft. Ze zou dan bijvoorbeeld een lening uit kunnen
schrijven van 30.000 euro aan iemand die een auto wil kopen. Deze persoon heeft nu 30.000 euro op zijn
rekening staan en betaalt daarmee de autodealer. Dus eerst wordt er uit het niets 1000 euro gemaakt en
vervolgens maakt de bank hier 30.000 euro van. Nadeel is hier wel dat de bank te weinig geld heeft als
mensen dit geld ook echt op zouden willen nemen. Gelukkig lopen veel financiële transacties gewoon via de
computer. De autodealer krijgt wel 30.000 euro overgeschreven, maar dit geld bestaat niet echt. Het zijn
alleen cijfers op computers die veranderen. Waarom zou hij dit geld dan aannemen? Hij vertrouwt er op dat
anderen dit geld ook zullen accepteren. Verder heeft de overheid wat beschermende maatregelen genomen.
Zo is de euro wettig betaalmiddel. Dat betekent dat de autodealer het geld aan moet nemen. Hij weet
daarmee ook dat anderen het geld weer aan moeten nemen. Dus hoeft hij zich geen zorgen te maken over
het geld.
Ben Bernanke zegt wel eens dat hij het geld als het nodig is als met een helikopter uitstrooit over het land.
Dit geld wordt niet als door een helikopter uitgestrooid over de economie. De helikopter wekt de indruk dat
het geld overal een beetje terecht komt. Maar het geld komt op specifieke plekken de economie binnen. Het
maken van geld gaat samen met kredietverlening door banken. Het geld komt door middel van kredieten de
economie in. Die goederen die gekocht worden met geleend geld profiteren dus het meest. Dan kun je
denken aan huizen, auto’s en investeringen door bedrijven. Wordt de geldkraan dichtgedraaid dan zijn het
dus ook deze sectoren die het meest geraakt worden.
Nu we ingrediënten hebben, kunnen we overstappen op hoe één en ander verlopen is. In 2001 liep de
internetbubbel leeg en speelde het drama van 9-11. Dit gaf de economie een tik naar beneden en de
centrale banken grepen in. Om de economie overeind te houden werd de rente omlaag geforceerd. De
kredietgroei kreeg een stimulans en de eerder genoemde branches konden daarvan profiteren. En wat doe
je als iets aan het stijgen is en je weet dat het nog verder gaat stijgen. Dan ga je uiteraard speculeren want
een cadeautje laat je niet liggen. Dit werd ook wel de Greenspan put genoemd. Een put-optie is een
bescherming tegen dalende koersen. En je weet dat als de zaken tegenzitten dat de centrale banken weer
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een sloot geld de economie in laten stromen zodat de prijzen niet dalen. De angst voor het deflatie-spook is
daarmee een garantie geworden voor leuke speculatieve winsten. Mensen die dit spelletje goed begrijpen
zoals Jim Rogers weten hier goed gebruik van te maken. Hij zegt dat het allemaal keihard tot een einde gaat
komen, maar zolang het duurt is het zonde om geen gebruik te maken van de ontstane bubbels.
Op een gegeven moment trekt de economie weer bij en dat was ook toen het geval. De rente kan weer
langzaam omhoog en de centrale bank laat de geldhoeveelheid wat voorzichtiger groeien. Maar de
kwetsbaarheid van de situatie werd onderschat. Je laat de geldgroei voor de hele economie wat afzwakken,
maar de sectoren die net hadden geprofiteerd krijgen nu ook extra harde klappen. Voor deze sectoren is het
centrale bankbeleid net een achtbaan. En deze sectoren besmetten de rest van de economie. De zwak
gefinancierde banken kwamen al snel in de problemen.
De bubbel klapt nu uit elkaar en de angst slaat toe. De mensen die weten hoe het kaartenhuis opgebouwd is
beleven benauwde momenten. De kredietmarkt tussen banken valt daardoor stil, de huizenmarkt stort in,
autoverkopen krijgen grote klappen, de kredietverlening aan bedrijven gaat omlaag. En daarmee beland je in
een recessie. Het dalende consumentenvertrouwen doet er nog een schepje bovenop en de crisis is
compleet.
De centrale bank doet vervolgens wat ze altijd doet. Ze pompt geld het systeem in om de boel te sussen. En
daarbij gaan alle registers open. Greenspan kreeg kritiek omdat hij de rente te lang zo laag had gehouden.
Daardoor kon de huizenbubbel ontstaan en de kredietcrisis. Maar het beleid van Greenspan is kinderspel
vergeleken met wat er nu gebeurt. De centrale banken hebben ten eerste de rente een veel langere tijd op
een zeer laag niveau staan. Ten tweede kopen ze nu veel meer obligaties om zo nog meer geld de
economie in te pompen. De ingrepen in de geldgroei zijn veel omvangrijker dan enkele jaren terug. De
centrale banken hebben alle regels gebroken om de crisis te bezweren. Waarschijnlijk geldt ook voor de
daaropvolgende crisis dat deze alle regels zal breken.
De opmerking van Wellink is nogal suggestief. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de centrale bankiers niet
wisten hoe een en ander werkt. Het is reguliere economische theorie die een beetje monetair econoom toch
wel moet kennen. Verder zijn er meerdere analisten geweest die uitgetekend hebben hoe het zou gaan
verlopen. Deze waren weliswaar in de minderheid, maar de geluiden waren er wel. De centrale bank zal niet
graag willen horen dat zij zelf het financiële systeem uit balans hebben gebracht. En de centrale banken
zullen helemaal niet willen horen dat dit nog steeds gaande is.
www.devrijeeconomie.nl
Reactie
De geldhandel is tegenwoordig ook enorm afhankelijk van automatische systemen.
Computers met kunstmatige intelligentie nemen in fracties van seconden beslissingen die het leven van
miljoenen mensen op deze planeet beïnvloeden.
Als jouw systeem een tiende seconde (!) eerder over informatie kan beschikken dan dat van je concurrent en
daar naar handelt dan kan dit het verschil uitmaken tussen miljardenwinsten en miljardenverliezen.
Tegenlicht van de VPRO zond hier begin dit jaar een interessante documentaire over uit:
http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2010/februari/vanavond-in-tegenlicht-quants-de-alchemisten-van-wallstreet.html
Ik zal je de crisis in een notedop geven. Ten eerste is het vooral een morele crisis.
De werking van het fractional reserve banking systeem begint allang door te dringen bij het gewone volk.
Zelfde geldt voor andere vormen van slinks statisme.
De reactie is echter die van een goed getrainde slaaf. Het wordt goed gepraat (soms uit luiheid). Sommige
vinden het dan wel erg, maar hebben geen pit om er wat tegen te doen. Deze apathische houding is
kenmerkend voor heel Europa. De bevolking is compleet murw geslagen door de effecten van hoge
belastingen, regeldruk en het cultuurrelativisme (dat laatste gaat dan samen met angst en verlies van de
vrijheid van meningsuiting).
Er zit geen enkele vorm van dynamiek meer in Europa. Niemand is trots op het land waarin hij woont.
Middelmaat is de norm omdat het volk is vastgebonden. Dit continent gaat langzaam dood.
Fortuyn wist het al te vertellen. Mark Steyn ook.
Libertariërs zullen het wel niet willen horen, en misschien kruip ik door frustratie in me oude rol, maar dit land
is daadwerkelijk verziekt door links. Niet door links en rechts, maar primair door links. Bijna alle instituten in
dit land zijn exponenten van links. De media, de politiek, de grootste religie (het Christendom), de machtige
vakbonden, de milieubeweging, de universiteiten etc etc.
Nu hoor ik jullie al roepen: staat links en rechts dan niet beide voor statisme en verval?
Ik zeg daarop: nee. Uit rechts conservatisme kan libertarisme groeien. Uit links kan niks groeien. Alleen
slavernij, (staats) racisme, ellende en een gevoel van verslagenheid. Geen trots of zelfwaarde, alleen maar
een zielige belastingslaaf die iedereen behalve zichzelf zielig vindt.
Ik adviseer iedereen (vooral de jonge mensen) te verhuizen naar Amerika of Azië (Hong Kong, Singapore of
iets daar in de buurt). Als je dat eenmaal geproeft hebt wil je niet anders meer. Wellicht dat er vanaf daar
nog wat druk uitgeoefend kan worden om Nederland te veranderen. Maar dan hoef je tenminste in tussentijd
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niet geconfronteerd te worden met, ik noem maar wat, little mosque on the prairie van de VARA op de staats
tv (dubbel collectivisme).
Als we de vrijheid terugwillen zullen we de volgende stappen moeten ondernemen:
Uit de EU stappen, wel in de Europese unie blijven met handelsverdragen.
Terug naar goudreserve en afbraak van fractional banking.
Weg met het omslag systeem van pensioen.
De woningbouw verenigingen verplichten goedkope huurwoningen te bouwen.
Immigratiestop en actieve remigratie.
Hypotheekrenteaftrek max. tot 3 ton.
Grensbewaking herinvoeren.
Afbouwen ontwikkelingshulp apparaat. Stoppen met EU bijdrage. Weg met Lissabon.
Wegsaneren provinciaal bestuur.
Wegsaneren accijns over energie en brandstoffen.
Terug naar ziekenfonds.
Invoeren 1 landelijk politiekorps.
Invoeren bejaardenzorg politie, controles op alle verzorgingshuizen en ziekenhuizen.
Wegsnijden onnodige managerlagen.
enz enz enz.

Spoedoverleg NAVO-chef en Obama over Iran
Bezoek Ahmadinejad aan Libanon verschoven naar 13-14 oktober - Libanon opgenomen in Iraans-SyrischPalestijns 'verzetsfront' tegen Israël
Israël (geel) omsingeld door de islam. Felrood: Iraans-Syrisch-Palestijns
'verzetsfront', aangevuld met Libanon. Middenrood: Iran-gezinde landen.
Lichtrood: overige moslimlanden.
De secretaris-generaal van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, vloog
gisteren naar Washington voor spoedoverleg met president Obama over
Iran. Inspecteurs van het Internationale Atoom Energie Agentschap
rapporteerden vorige week dat de islamitische republiek een kritieke
technologische grens heeft overschreden en over niet al te lange tijd in
staat zal zijn om kernkoppen op lange-afstandsraketten te monteren.
'Gezien hun eigen verklaringen weten we dat Iran nu al raketten heeft die doelen in Europa kunnen raken,
en ze maken er geen geheim van dat ze deze capaciteiten nog verder willen ontwikkelen,' aldus een
bezorgde Rasmussen.
Obama zou Rasmussen vervolgens 200 miljoen euro steun hebben toegezegd voor de ontwikkeling van een
Europees raketschild tegen de Iraanse dreiging - een schijntje vergeleken bij de enorme kosten van een
afweersysteem dat afdoende in staat zal zijn om Europese steden te beschermen tegen een aanval met
meerdere Iraanse raketten.
Nu het toenemende Iraanse gevaar zelfs Europa wakker geschud lijkt te hebben is het volgens analisten des
te vreemder dat de politieke leiders in Israël er niet of nauwelijks op reageren. Zelfs het aanstaande
(verschoven) bezoek van de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad aan Libanon ontlokt tot nu toe geen
enkel commentaar, noch van premier Netanyahu, noch van minister van Defensie Barak.
Het doel van Ahmadinejads bezoek aan Libanon is om de Iraanse greep op het land te versterken, zodat het
onder Iraanse commando staande islamitische terreurleger Hezbollah bij een Israëlische aanval op Iran
onmiddellijk een massale vergeldingsaanval op de Joodse staat kan uitvoeren. De Iraanse despoot zal naar
verluid zelfs afreizen naar het aan de grens met Israël gelegen Zuid Libanese dorp Edeissa, vanwaar op 3
augustus sluipschutters van het Libanese leger Israëlische soldaten onder vuur namen, waarbij kolonel Dov
Harari gedood werd.
Op zaterdag 11 september liet de Libanese president generaal Michel Suleiman Ahmadinejad telefonisch
weten dat het Libanese volk 'enthousiast uitziet' naar zijn komst en benadrukte hij dat het Libanese leger zij
aan zij met Hezbollah tegen Israël zal vechten. De Iraanse president zal in Edeissa ongetwijfeld uitvoerig de
'heldendaad' van de aanval op het Israëlische leger prijzen en Libanon op deze wijze als een geëerd lid van
het Iraanse-Syrische-Palestijnse 'verzetsfront' tegen Israël verwelkomen.
Ahmadinejad lijkt van plan te zijn het nieuwe Iraans-Libanese defensiepact onmiddellijk kracht bij te zetten
door het Libanese leger te gaan voorzien van grote hoeveelheden wapens die nodig zijn om het te kunnen
opnemen tegen het Israëlische leger. De volgende keer dat Libanese troepen Israël aanvallen zullen zij dus
waarschijnlijk -net als Hezbollah- gebruik maken van Iraanse wapens. (1)
Xander - (1) DEBKA

Nieuwsbrief nr. 104 - 15 september 2010 - pag. 34

Historische afpersingssystemen
Vrijspreker: Vandaag wilde u geloof ik ingaan op vroegere afpersingssytemen
Opperdienaar: Inderdaad. Als Uitbuiter is het belangrijk te leren van de
geschiedenis, aangezien je niet opnieuw het wiel wilt uitvinden. Nu valt er op het
gebied van de deeltjesfysica niet veel te leren uit de oude geschriften, maar wat
betreft afpersing en morele manipulatie is er een rijke schakering van literatuur
beschikbaar. Vrijspreker: Het lijkt zo simpel, je verovert een gebied, verzint een
natie, maakt er wetten voor en wie ze niet gehoorzaamt gaat de gevangenis in en
wie zich verzet wordt vermoord en het geld rolt binnen.
Opperdienaar: Zo simpel is het niet, anders zou iedereen het kunnen doen. Allereerst moet je wel mensen
zo ver krijgen dat ze voor je moorden, dat vereist grondige voorbereiding. Ook is het zo dat alleen het
dreigen met moord je snel aan je einde brengt. Morele manipulatie is een belangrijk onderdeel voor een
geslaagde afpersingsonderneming. Neem nu bijvoorbeeld de A2 (de snelweg). Als je daar een paar
uniformen neerzet die elke 10de auto aanhouden, de bestuurder eruit plukken en zijn portomenee stelen,
dan heb je zo een opstand aan je broek waar je u tegen zegt. Zelfs als je de onderdanen allemaal
ontwapend hebt en jouw compulsie team alle wapens heeft.
Vrijspreker: Daar kan ik me iets bij voorstellen, het zou overigens wel de fileproblematiek wegnemen.
Maar hoe kun je een opstand dan voorkomen?
Opperdienaar: Je kunt veel beter allerlei verschillende snelheidsbordjes neerzetten. Bij de A2 staan er
verschillende borden boven de weg, maar aan de zijkant staan ook die kleine bordjes waar normaal 100 op
staan, maar nu 90, die 90 is dan weer afgeplakt met stickertjes, die er soms dan weer af zijn gevallen. Ook
staat er af en toe ‘einde snelheidsbeperking’ maar is het onduidelijk welke snelheidsbeperking nu ingaat. Je
legt een spervuur van flitsers neer en de kassa begint gelijk te rinkelen. Wat er nu gebeurt is dat de
onderdaan zichzelf voor het hoofd slaat en het zichzelf aanrekent dat hem dit overkomt. Dat wil je hebben.
De onderdaan moet zich continu schuldig, slecht en zondig voelen. De opstand in hem, die zich normaal op
de Uitbuiter zou richten, richt zich nu op hemzelf. Hij is nu volkomen hulpeloos en in je macht.
Vrijspreker: Hoe dient de historie hierin als voorbeeld?
Opperdienaar:Alle belangrijke parasitaire organisaties uit de geschiedenis of ze nu geweld inzetten of niet,
gebruikten primair morele argumenten om hun gastheer los te weken van zijn bezittingen. De voornaamste
was dat het niet goed was om aan materiëlezaken te hechten.In de Bijbel staat: Het is makkelijker voor een
kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te
gaan.Vervolgens moet de rijkdom aan de armen gegeven worden en de logistiek daarvan wordt afgehandeld
door de religieuze Opperdienaar (na aftrek van onkosten). Zo wordt in Lucas 19:28 het verhaal verteld van
de rijke man die met vuurgemarteld wordt in het hiernamaals omdat hij op aarde niet aan de arme Lazarus
gaf. Diezelfde Lazarus die hij door de vlammen nog net op de schoot van Abraham kan zien zitten. Abraham
zegt tegen de rijke gemartelde:”Had je maar naar de profeten moeten luisteren die zeiden dat je aan de
armen moest geven, ik kan er nu niets meer aan doen” De oerversie van goedgekeurde geweldsinitiatie voor
armenzorg. Een social zekerheidssyteem gerund door Oppermartelaar god zelf. Het prototype van onze
welvaartsstaat. De moderne staat heeft dit geweld al vast naar het aardse bestaan getransporteerd, omdat
martelingen in het hiernamaals hun effect aan het verliezen waren op de onderdanen. De ‘na de dood
marteldreiging’ had echter wel als voordeel dat je geen killbots moest kweken om echt mensen om te
brengen, maar dit is ondervangen door verplichtte indoctrinatie en gelicenceerde media.
Bij moslims is er dezakaat of armenbelasting. Deze wordt verzameld door de islamitische staat en
uitgegeven door de islamitische staat. De exploitatie van de armen is al een oud tijdverdrijf voor de
parasitaire klasse, die hadden al vroeg ontdekt dat je onderdanen zich schuldig kunt laten voelen over hun
rijkdom omdat ze empatisch zijn en zich kunnen inleven in het leed van anderen. De parasitaire heerser
heeft daar geen last van en zuigt deze onderdanen zonder pardon leeg op schuldgevoel en wakkert dit nog
flink aan ook. Dit zonder het risico op represailles, omdat de onderdaan te druk is zichzelf voor de kop te
slaan over zijn slechtheid. Het najagen van duizenden tegenstrijdige belasting en milieuwetten is ook een
mooie manier om de onderdaan voortdurend achter zijn staart aan te laten rennen. Vadertje staat heeft er
geen kind aan. Daarnaast is democratie ook een geweldige manier om de schuld van falen bij de onderdaan
te leggen. Hij slaat zich wederom voor het hoofd en neemt panisch alle partijprogrammas nog eens door.
Vrijspreker: Hoe heeft het boeddisme dit opgelost, die zijn toch niet zo van het geweld?
De boeddistische bedelmonniken zeggen tegen de bebedelden: “Je moet niet zo hechten aan materiële
zaken op deze aarde, daar wordt je niet gelukkig van, geef je goud en bezittingen maar snel aan mij, dan
bouw ik er een tempel van.” Na het te verwachten protest:”Als je toch niet gelukkig van wordt van
bezittingen, waarom wil jij ze dan zo graag hebben?” werd dan geantwoord met:”Het is niet zo zeer dat ik het
wil ontvangen, maar ik leer jou het weg te geven, ik doe je een plezier”. Als de bebedelde het dan aan
iemand anders gaf, ging de bedelmonnik gewoon bij de nieuwe eigenaar bedelen, net zo lang tot het aan
hem gegeven werd. Ook in boedistische landen wordt echter tegenwoordig met geweld gedreigd door de
overheid, maar morele manipulatie is essentieel.
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Winston Churchill beschuldigd van 1 miljoen hongerdoden in India
Door P.uncia, Op zon 12 sep 2010 - Bron: www.telegraph.co.uk
Volgens een nieuw boek over de hongersnood heeft Sir Winston de verzoeken
om voedselhulp voor miljoenen in Bengalen genegeerd en liet ze verhongeren
toen hun rijstvelden werden gebruikt voor jute voor de productie van zandzakken
en de rijstleveringen uit Birma na de Japanse bezetting stopte.
Tussen 1 en 3 miljoen mensen stierven van honger in 1943.
De leider tijdens de oorlog zei dat Engeland de schepen niet kon missen voor
hulpgoederenvervoer toen de straten van Calcutta zich vulde met uitgehongerde
dorpelingen uit het omliggende platteland, maar auteur Madhusree Mukerjee
heeft nieuwe documenten aan het licht gebracht die zijn bewering betwisten.
In haar boek, Churchill's Secret War, citeert ze ministeriële archiefstukken en
persoonlijke geschriften die aantonen dat de schepen met graan uit Australië India passeerden op hun weg
naar de Middellandse Zee, waar de voorraden al in overvloed waren.
"Het was niet een kwestie dat Churchill hulpeloos was, het verzenden van noodhulp naar Bengalen werd
herhaaldelijk ter sprake gebracht en hij en zijn naaste medewerkers verijdelde iedere poging", zei de auteur.
"De Verenigde Staten en Australië boden aan om hulp te sturen maar dat konden ze niet omdat het
oorlogskabinet niet bereid was om schepen vrij te maken. En toen de VS aanboden om graan te sturen met
hun eigen schepen werd aan dat aanbod geen gehoor gegeven door de Britten", voegde zij toe.
De door de mens veroorzaakte hongersnood en het contrast tussen het lot van hongerende Indiërs en goed
gevoede Britse officieren, die aten in de vele koloniale clubs in de stad, is beschreven als een van de
donkerste hoofdstukken van de Britse heerschappij op het Indiase subcontinent.
Mukerjee geeft Churchill's 'racisme' de schuld voor zijn weigering om in te grijpen. Hij bespotte Gandhi als
een "halfnaakte heilige man” en zei eens, "Ik haat Indiërs. Zij zijn walgelijke mensen met een walgelijke
godsdienst”. Hij stond er om bekend de islam te prefereren boven het hindoeïsme.
"De racistische haat van Winston was te danken aan zijn liefhebben van het rijk op een manier waarop een
jaloerse echtgenoot van zijn trofeevrouw houdt: hij zou haar eerder vernietigen dan te laten gaan", zei
Mukerjee.
Door Dean Nelson
Commentaar
De schrijver kan gelijk hebben. Daar zijn 2 argumenten voor:
* De strapatsen die Engeland in India uithaalde verschilt niet zo echt veel met wat kolonel Colijn (de latere
minister-president) uithaalde door stomweg hele dorpjes af te knallen maar Colijn geeft dat aan zijn
verloofde tenminste nog toe: "...we moesten wel een voorbeeld stellen" en er vielen op 1 dag 864
burgerdoden in Indonesia wo. 2 burgemeesters die hun handen allang opgeheven hadden. Op dat moment
had Nederland bij de Volkenbond getekend dat dergelijke volksgerichten nooit zouden worden gedaan.
In WO-2 ('42 of '43) werd Minister-president Colijn te Londen doodgeschoten wegens landverraad,
vermoedelijk mede om de inmiddels ontmaskerde meesterspion prins Bernhard er mee te imponeren en
inderdaad: de prins draaide opeens om als een blaadje aan een boom. Later bleek dat de prins van maar
liefst 4 stuks Nazi-groeperingen lid was, waarvan 3 stuks de SS + tevens had de prins in 1940 alle zwakke
defensiegaten doorgespeeld aan Berlijn onder de codenaam: 'Observant'.
De prins kon dat doen omdat hij erop stond om alle stafvergaderingen van generaal Winkelman bij te wonen
en te Londen wist men dat allang. De stukken hierover zijn in 1963 openbaar gekomen en direkt tot
Staatsgeheim verklaard.
Dat laatste weet ik heel zeker want daar was ik nog zelf bij toen dat in het Utrechtse politiehoofdbureau
gebeurde, dit na een inval bij een communistische journalist van De Waarheid en een burger (ik dus)
repercussies stelden aan de redactie als ze het artikel tóch zouden gaan plaatsen want dit was nog wel
landsbelang: en ze stopten het inderdaad op gezag van hun (bvd-spion) de Groot.
* Een zweedse journalist confronteerde Churchill in de '70er met een kladje, waarin de "werking" van
Englandspiel haarfijn in beschreven stond namelijk dat Nederlandse zendamateurs zouden worden
opgeofferd om de Nazi's te doen denken dat de invasie toch echt op het hoge strand van Scheveningen zou
plaatsvinden: en zij de nep-"verkenningen" zouden doen.
Spannend? Nogal want er waren al maar liefst 9 stuks (!) 2e-Kamer-enquêtes geweest waar helaas de ook
opgeroepen prins Bernhard telkens weigerde te komen.
Churchill, die de kladjes allang al vernietigd waande zat als versteend in zijn stoel en zei 10 minuten niets.
Toen de zweedse journaliste daarop aanstalten maakte om maar weer op te stappen zei hij, héél langzaam:
"Wel, soms mijn beste, heel soms is waarheid wel zo ontzaglijk kostbaar dat je je eigen vrienden de dood
moet insturen als pionnen op een schaakbord. En dat was toen nodig, helaas ja". Daarop was het interview
afgelopen. (Bron: Wat U Zegt, de Telegraaf in '90er, zonder commentaar)
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Eerste mind-control helmen klaar om getest te worden
Systeem ook geschikt voor behandelen hersenbeschadiging en als verbinding tussen hersenen en
computers
Het Amerikaanse leger is al lange tijd bezig met het ontwikkelen van
zogenaamde 'super-soldaten'. (foto illustratief)
Wetenschappers werkzaam aan de Arizona State University's School of
Life Sciences hebben een werkende helm ontwikkeld waarmee de
hersenen van soldaten gemanipuleerd en bestuurd kunnen worden,
zonder dat daarbij gebruik hoeft te worden gemaakt van implantaten. Het
systeem, dat onder andere werkt met ultrageluid, kan zowel stress, angst
als pijn bij een soldaat verlagen en aan de andere kant scherpte en
waakzaamheid verhogen. Ook kunnen er commando's van buitenaf mee worden doorgegeven en kan het
gedrag van een soldaat ermee beïnvloed worden.
William Tyler, assistent-professor en mede ontwikkelaar van het systeem, legt uit dat volgens de moderne
neurotechnologie door middel van 'hersenstimulatie' dit soort helmen eveneens ingezet kunnen worden om
neurologische aandoeningen en hersenbeschadigingen te behandelen. Ook kan de helm worden gebruikt
als een hersen-computer interface, een direkte verbinding tussen je hersenen en je pc.
'We hebben werkende en conceptuele testexemplaren ontwikkeld waarmee ballistische helmen kunnen
worden uitgerust met microprocessors (die ook in onze pc's zitten) en sondes die ultrageluid produceren,'
aldus Tyler. 'Ieder aspect van menselijke gewaarwording, waarneming, emotie en gedrag wordt gereguleerd
door hersenactiviteit. De mogelijkheid om hersenfuncties te stimuleren is dus een krachtige technologie.'
Volgens de wetenschapper, wiens onderzoek wordt gefinancierd door het Defense Advanced Research
Project Agency (DARPA), is ultrageluid vijf keer effectiever dan de huidige in de medische wereld in gebruik
zijnde electromagnetische hersenstimulatie technieken (TMS) en kunnen ook kleinere onderdelen die zich
diep in onze hersenen bevinden ermee beïnvloed worden. De komende tijd zal het effect van ultrageluid op
onze hersenen verder worden onderzocht. In een commentaar in het blad Popular Science werd
geconcludeerd dat 'deze technologie in de helmen van soldaten hen in staat stelt een knop om te zetten en
verschillende gebieden in hun hersenen te stimuleren, zodat ze minder bloot staan aan gevechtsstress en
alert kunnen blijven tijdens lange periodes zonder slaap. Zelfs pijn van opgelopen verwondingen zou er
zonder tussenkomst van medicijnen mee verlicht kunnen worden.' (1)
Het leger van de Verenigde Staten is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van zogenaamde
'supersoldaten', om zo militairen te creëren die dankzij technologische 'verbeteringen' hun tegenstanders op
alle fronten de baas zullen zijn. De nu ontwikkelde helmen maken direkte 'neurologische en psychiatrische
interventie' mogelijk waarmee het gedrag en mogelijk zelfs de persoonlijkheid van een soldaat veranderd en
bestuurd kan worden. Naast toepassingen in de hersenchirurgie zouden deze helmen wellicht ook kunnen
worden ingezet om het gedrag van notoire misdadigers te veranderen. Mogelijk kan de techniek zelfs
gebruikt gaan worden om 'lastige' tegenstanders van een bepaald regime of politieke entiteit in het gareel te
krijgen, of -vele malen versterkt- worden toepast als ultrageluid-'kanon' waarmee een vijandelijk leger of de
bewoners van hele steden en gebieden te beïnvloeden of zelfs uit te schakelen zijn (dergelijke ultrageluid
wapens zijn nu al in gebruik bij het Amerikaanse leger). Kortom, mind-control (gedachtencontrole) in optima
forma, en dat zonder het gebruik van draadjes, electroden en implantaten.
Xander - (1) World Net Daily
Reactie
Intel werkt aan een nieuwe computer. Als het bedrijf slaagt in haar opzet, dan hebben we binnenkort
computers die onze gedachten kunnen lezen. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph.
Het nieuwe systeem waar Intel mee bezig is, werkt anders dan eerdere 'brain'-computers. Bij de vorige
versies was het vereist dat je beelden moest kunnen tekenen. Bij het nieuwe systeem zal je alleen maar je
hersenen moeten gebruiken. Om alles zo goed mogelijk uit te werken, wordt nu onderzoek gedaan met dure
magnetische scanners zoals die ook in ziekenhuizen gebruikt worden.
Patronen in hersenen
De onderzoekers van Intel zijn nu vooral bezig met het brein zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ze doen
dit door te kijken naar de activiteit in de hersenen als er aan bepaalde woorden gedacht wordt. De patronen
die ontdekt worden, worden dan samen met de woorden opgeslagen. Zo zal de computer erin slagen om
een selectie te maken van een aantal woorden die bij het patroon in de hersenen passen.
De computer kan vervolgens een selectie maken van een aantal woorden die passen bij het patroon in de
hersenen. Daar kan de computer nu al 20 woorden uit destilleren.
Toekomst in computer
"Als iemand denkt aan een zelfstandig naamwoord als spade, dan wordt de motorische cortex van de
hersenen actief", aldus onderzoeker Dean Pomerleau, "Bij het woord appel zullen delen in de hersenen
actief worden die verband houden met honger."
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Volgens de onderzoekers kan de nieuwe technologie veel betekenen. "Zo zal het mensen in staat stellen om
e-mails te openen of zoekopdrachten in Google uit te voeren gewoon door er aan te denken", aldus
Pomerleau. Ook laboratorium-directeur Justin Ratner is volledig overtuigd dat er toekomst zit in de computer.
"Wat nu in ieder geval duidelijk is, is dat we niet afhankelijk blijven van toetsenborden en muizen." (ka)

Brommer rijdt op lucht
Door: Redactie | Geplaatst: 9 sep 2010
Hoe ga je luchtvervuiling in steden door brommers tegen?
Met lucht, denken ze in India.
In een flink aantal steden over heel de wereld zijn motoren en
brommers namelijk het belangrijkste vervoersmiddel. Deze
voertuigen kunnen zo dicht op elkaar gepropt zitten dat hele
centra ermee vol zitten. Daardoor is de uitstoot in zo’n stad
per vierkante kilometer erg hoog. Zo hoog zelfs dat deze
motoren en brommers grotendeels verantwoordelijk zijn voor
de smog. Brommers en lichte motorfietsen zijn in veel ontwikkelingslanden een van de belangrijkste
vervoersmiddelen, zoals hier in Hanoi, Vietnam. Foto: Faqt.
Maar een oplossing is in zicht. In India hebben twee onderzoekers een motor met een hoog rendement
ontwikkeld die werkt op lucht, en geschikt is voor de motorfietsenmarkt. Het systeem ‘verbrandt’ lucht niet,
maar gebruikt het in samengeperste vorm om energie uit te halen.
Een fabriek vult een tank met lucht onder hoge druk, deze sluit je aan op je motorfiets. Vervolgens zet het
motortje van Bharat Raj Singh de hoge druk zo effectief om in beweging dat je 40 minuten kan motorrijden
op één tank. Het grootste deel van het systeem is erg eenvoudig, en daarom ook goedkoper dan een
verbrandingsmotor. Bharat Raj Singh denkt dat als deze techniek massaal wordt toegepast in dergelijke
gebieden de uitstoot van gassen met 50 tot 60 procent omlaag kan.
http://www.faqt.nl/technologie/10946/

Hoe kom je van je premier af?
Geplaatst op: maandag 13 september 2010
Door: Henk Steenhuis
Bron: Financial Times
Een Franse president zat altijd 7 jaar in het Elysee en dat
was best lang (is nu 5 jaar). Gedurende die jaren kon het
gebeuren dat de populariteit afnam en een beproefd recept
was dan: ministers vervangen. Door een stel ministers weg te
sturen kon de president laten zien dat het hem menens was
en dat de grieven van de bevolking serieus werden genomen.
De premier vervangen is ook altijd een goede gewoonte geweest; na 2, 3 jaar was de eerste mnister 'op' en
was het tijd voor een nieuwe.
President Sarkozy heeft nu heel veel zin om François
Fillon de laan uit te sturen, dat ruimt lekker op, maar het
probleem is: Fillon is nogal populair en de president zelf
niet. Fillon is al premier sinds 2007 maar blijkt meer
bestand tegen het regeren dan de president zelf - een
mirakel. Terwijl Sarko nu graag de lange aanloop maakt
naar de presidentsverkiezingen van 2012 en dat het liefst
zou doen met een (deels) nieuwe regeringsploeg.
Wat moet hij nu doen? Er moet een smerige truc worden
bedacht om Fillon eerst minder populair te maken en
hem daarna te kunnen afdanken. Welke truc, dat weten
we niet. Maar laten we ervan uitgaan dat Sarkozy in dit
opzicht zeer vindingrijk zal blijken te zijn.
Bron: Financial Times
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Christenen wegbereiders Nieuwe Wereld Orde. Deel I: ‘Hoer van Babylon’
”Alle werkelijk dogmatische religies komen van de Kabbala* en leiden er naar terug; alles
dat wetenschappelijk is en groots in de religieuze droom van alle geïllumineerden
[=verlichten] zoals Bachme, Swedenborg, St. Martin, en andere soortgelijken, is ontleend
aan de Kabbala. Alle Maçonnieke associaties hebben hun geheimen en symbolen
daaraan te danken.” – Albert Pikei
Veel evangelische christenen zijn alert op de ‘tekenen des tijds’ die het letterlijke einde van de wereld zoals
we die nu kennen zouden inluiden. Vaak is hun bezorgdheid terecht: De wereld van nu lijkt enkel nog
geregeerd te worden door de corporaties (banken incluis) en hun eigenaren. De mammon heerst ten koste
van het leven op aarde. De corporate wereldtop ontmoet elkaar ontrokken aan het oog van het volk, in
achterkamertjes, tijdens Bilderbergbijeenkomsten, G20-overleggen of in afgelegen oorden als Bohemian
Grove. Daar komt geen enkel democratisch beginsel aan te pas. Deze corpocratie noemen de wereldleiders
ii
zelf: “Nieuwe Wereld Orde.”
Volgens evangelische christenen is deze nieuwe orde van Satan en zal uiteindelijk de Antichrist aan het
hoofd ervan staan. Een wereld zonder christelijke normen en waarden. Het belangrijkste feit ter inluiding van
wat christenen noemen ‘de eindtijd’, is de terugkeer van ‘Gods volk’ naar het ‘beloofde land’. Vanuit hun
eindtijdvisie steunen zij de zionistische staat, die fungeert als splijtzwam op het wereldtoneel. Zij steunen de
strijd tegen het terrorisme en daardoor indirect alle vrijheidsberovende maatregelen die daaruit voortvloeien.
Waren het immers niet fundamentalistische islamieten die met hun vliegtuigen de WTC-torens te New York
binnenvlogen en rechtstandig op hun plattegrond lieten imploderen? Zij steunen de strijd tegen het ‘normenen waardenverval’ met nieuwe regels en controlemechanismen om het tij te keren. Zij steunen Bush,
Rouvoet en Balkenende. Zij steunen de strijd tegen de vermeende ‘terreur’ van de vijanden van het
zionisme, de arabisch-islamitische volken (=Semieten). Want uiteindelijk heeft de Here zelf het zo gewild: de
goddelozen gespeend van christelijke normen en waarden, zullen massaal geliquideerd worden tijdens het
grootste bloedbad aller tijden: Armageddon.
De chaos en verdeeldheid is compleet. Divide et impera. Ordo ab chao. Oorlog is het ultieme middel tot
radicale omwenteling van een samenleving. Na moedwillig gecreëerde chaos roept het volk vanzelf om een
nieuwe orde. (En is het niet die van de antichrist dan is het wel de Nieuwe Wereld Orde onder de totalitaire
waarheid van de ‘wedergeboren’ christenen die, volgens de eindtijdleer, tezamen met Jezus de wereld
duizend jaren zullen regeren).
Onbewust zijn christenen hiermee zelf de wegbereiders geworden van het stapvoetsgewijs ontluikende
wereldfacisme dat alle wereldburgers digitaal monitort en afhankelijk wil maken van het geld- en
consumptiesysteem: de mondiale corpocratie of “Nieuwe Wereld Orde”.
Ook het geloof treedt in verval tijdens deze eindtijd. Rome en haar paus zijn inmiddels zo ver afgedwaald
van het christelijk geloof, vinden veel evangelische christenen, dat zij haar vanwege “hoererij met de wereld”
aanduiden als “de hoer van Babylon”.iii En ontegenzeggelijk herbergt de Katholieke Kerk veel relicten die
afkomstig zijn uit het oude Babylon.
Wat weinig evangelische christenen zich echter realiseren is dat de betrekkelijk jonge leer van een letterlijke
eindtijd met de terugkeer van ‘Gods volk’ en de toekomstige heerschappij van de Antichrist, afkomstig is van
diezelfde ‘hoer’: namelijk de Rooms Katholieke Kerk. Op haar beurt hebben de Roomse bedenkers van de
eindtijdtheologie geput uit nog oudere, voorchristelijke bronnen.
Dit drie-delige artikel poogt een antwoord te geven op de de vraag waar de eindtijdleer vandaan komt en
hoe, zoals meestal met religieuze dogmatiek, deze wordt gebruikt in de politiek van de wereldheersers.
Israël als wijzer op de christelijke eindtijdklok
Het dispensationalisme of Christelijk zionisme leert dat de joden, het mythische ‘Volk van God’, van over de
gehele wereld terug moeten keren naar het Heilige Land, naar de berg Zion, zodat de eindtijdprofetie in
vervulling kan gaan. Dit is een onderdeel van een van de zeven ‘dispensaties.’ Dispensaties zijn bedelingen
van God over hoe hij met de mens, zijn zonde en verantwoordelijkheid om wil gaan gedurende de zeven
tijdeenheden waarin de dispensationalisten de Bijbel hebben opgedeeld. De acties van de joden, Gods volk,
staan daarin centraal en fungeren als leidraad bij het lezen van de ‘tekenen des tijds’.
In de ‘eindtijd’ moet de staat Israël al het land veroveren tussen de Nijl in Egypte, de Eufraat en Irak. De
islamitische geschutskoepel op de tempelberg dient opgeblazen te worden om vervolgens de Tempel van
Salomo, heiligdom voor joden en vrijmetselaars, te kunnen herbouwen. Salomo geldt als een der wijste en
meest ingewijde koningen die de wereld heeft gekend. Hij was de legendarische sleutelbewaarder van de
diepste kabbalistische geheimen. De occulte grimoire Goetia handelt over de twee-en-zeventig demonen die
Koning Salomo volgens de overlevering zou hebben opgeroepen en verborgen in een bronzen vat.iv
Voor de tempel van deze Bijbelse koning, staat reeds het ontwerp klaar: een uitvoerbaar model van
Hollandse makelij, gefinancierd door Rothschild. De Nederlandse architect-archeoloog Leen Ritmeyer kreeg
zijn doctoraat op basis van het reconstructieontwerp van Salomo’s Tempel. Zijn werk in Israël alwaar hij,
volgens de Los Angeles Times van 6 januari 1996 de locatie van de Ark des Verbonds precies in de
islamitische Rotskoepel zou hebben gevondenv, wordt geheel gefinancierd door Jacob Rothschild. Behalve
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dat is Ritmeyer nauw gelieerd aan dominee Dr Randall Price een tempel-propagandist die voor de nodige
vi
public relations zorgt, alsmede fanatiek navolger van John Nelson Darby, vader van het christen-zionisme.
Op het internationale Christian Zionist Congress van de ICEJ (International Christian Embassy Jerusalem) in
1998 zegt Gershon Salomon, hoofd van de Temple Mount Faithful-beweging:
“De missie van de huidige generatie is de Tempelberg te bevrijden, en de verontreinigende gruwel aldaar
[=Rotskoepel; moslimheiligdom] te verwijderen, ik herhaal; te verwijderen. […] Wij zullen onze Israëlische
vlag zwaaien over de Tempelberg, die zonder zijn Rotskoepel zal zijn en zonder zijn moskeeën en alleen
onze Israëlische vlag en onze Tempel zal herbergen. Dit is wat onze generatie moet bereiken.”vii
Na de allesvernietigende epische oorlog der oorlogen die vervolgens zal worden ontketend, genaamd
Armageddon, komt de Christos terug om de wereld duizend jaar te regeren met de Zijnen. Al voor de komst
van de antichrist en de slotafrekening met het leven op aarde, komt deze Zon/Zoon/Sun/Son/Sonne/Sohn
van God, de Illuminator, Lichtbrenger der Wereld of Solar Logos met zijn stralenkrans of doornenkroon,
viii
terug ‘op de wolken’. (2 Petrus 1:19 noemt de Zoon/Zon van God in de Griekse grondtekst ‘Phosphoros’
(=lichtbrenger). Phosphorus is identiek aan ‘Lucifer’ in het Latijn. De katholieke kerkvaders wisten dat maar
hebben dat uit tactische overwegingen niet zo vertaald).ix
Volgens de eindtijd-theorie komt de lichtbrenger letterlijk ‘als een dief in de nacht’ om eerst zijn bruid, ‘de
gemeente’ van wedergeboren christenen, inclusief de reeds gestorvenen, ‘in een oogwenk’ op te nemen. Dit
noemt men ‘de opname van de gemeente’, in het Engels: ‘the rapture’. Deze ‘verlichten’ of ‘illuminati’ door
het vuur van Gods Heilige Geest, zullen in de verzekering van hun eeuwig behoud in de Heerlijkheid des
Heren, met Hem de finale destructie van de aarde en diens verdorven bewoners mogen gadeslaan om
hierna de aarde een millennium lang met Christus te besturen.
De judeo-jezuïtisch oorsprong van de evangelische eindtijdleer
De letterlijke vervulling van bijbelprofetieën volgens de christen-zionistische Israël-tijdslijn heeft haar
oorsprong bij de jezuïeten. Nadat de Katholieke Kerk het lezen van de Bijbel voor leken met de voor hen
onleesbare Latijnse Vulgaattekst eeuwenlang onmogelijk had gemaakt, geeft men tijdens de Reformatie
voor het eerst kritiek op de kerkleer. Om de nieuwe bedreiging van de katholieke kerk door deze
protesterenden, de zogenaamde ‘protestanten’, tegen te gaan, zet de paus de contrareformatie in. Opgericht
in 1534 door de Marrano- of Sefardisch-joodsex Iñigo Lopez de Loyola, later bekend als Ignatius van Loyola,
vormen de Jezuiten daarvan de genocidale ruggegraat.xi (Sommige schrijvers wijzen op de dubbelrol van
Loyola die zowel het katholicisme als een op de kabala gefundeerd zionisme zou dienen.xii Zij zijn
beschuldigd van antisemitisme).xiii
Door hun barbaarse vervolging, martelingen en executies van miljoenenxiv ketters en door het lezen van de
Bijbel raken steeds meer protesterenden ervan overtuigd dat de paus de belichaming is van een antichrist.
De leider van deze protesterenden, Maarten Luther zegt in 1520:
“Ik ben nagenoeg in de hoek gedreven en kan nauwelijks meer betwijfelen dat de Paus in werkelijkheid de
antichrist is […] omdat alles zo correspondeert met zijn levenswijze, woorden en bevelen.”xv
Hetzelfde zegt de protestantenleider Calvijn in zijn “Institutio christianae religionis”:
“Sommige mensen vinden ons te streng en scherp als wij de Roomse hogepriester antichrist noemen. Maar
degenen die deze mening zijn toegedaan nemen niet in overweging dat zij dezelfde beschuldigende
vermoedens uiten tegen [de apostel] Paulus, volgens welke wij spreken en wiens taal wij overnemen”xvi
Van deze antichrist (Gr: αντίχριστος) is er echter niet slechts een; de term staat voor meerdere personen.
Vele zijn zo geworden leert het Nieuwe Testament: “Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord
hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste
ure is.”(1 Joh.2:18, Statenvertaling). In vers 22 geeft de bijbelschrijver aan wie en wat dan precies een
antichrist is “Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den
Vader en den Zoon loochent.” De antichrist bestaat dus uit meerdere personen die al 2000 jaar sinds
Christus vermeende geboorte, hem en zijn Vader ontkennen en zich met deze ontkenning in de plaats van
Christus zouden te stellen (αντί= in plaats van; χριστος= Christus).
In de apocriefe en pseudo-epigrafische literatuur, dat wil zeggen religieus-mystieke boeken die uiteindelijk
niet in de Bijbel zijn opgenomen, schreven Helleense joden over hun toekomstverwachting van ‘Belial’, de in
mensengedaante geïncarneerde duivel. Belial dateert van het pre-christelijke tijdperk. Hij lijkt de
inspiratiebron te zijn geweest voor een nieuw katholiek- judaïsche uitleg over de anti-christ die de jezuïeten
halverwege de zestiende eeuw introduceren.xvii
xviii
Ook in de mystieke Dode Zeerollen komt Belial voor , evenals in de Satanische Bijbel van Anton Lavey. De
xix
Middeleeuwse houtsnedes in het “Buche Belial” stellen hem voor als koning. In tegenstelling tot de
protestanten die enkel de Bijbel als uitgangspunt willen nemen (=Sola Scriptura), heeft de Katholieke
kerkadel er nooit moeite mee gehad ook de Apocriefe boeken en geschriften van de kerkvaders voor hun
leerstellingen te gebruiken.
De systematische verdeling van de op zich warrige Bijbelverhalen in ‘dispensaties’ (=religieuze
tijdseenheden) lijkt afkomstig uit de Talmud. De Babylonische Talmud: Tractate Sanhedrin, folio 97a stelt dat
de wereldtijdslijn bestaat uit drie perioden van tweeduizend jaar, tezamen 6000 jaren. In het zevende en
laatste millennium – zeven is het getal der volheid; God ruste na de schepping op de zevende dag – zal,

Nieuwsbrief nr. 104 - 15 september 2010 - pag. 40

overeenkomstig het duizendjarig rijk van de christen-zionisten, na de verderving van de heidenen een
xx
periode van rust aanbreken. Deze zeven dispensaties zijn in de immens populaire zionistisch-christelijke
Scofield Bijbel overgenomen (zie hierna).
Allegorische bijbelteksten vanaf nu de letterlijke, onaantastbare waarheid
Om nu de kritiek op de misdaden van de paus in de kiem te smoren geven de jezuiten na 1500 jaar een
nieuwe judeo-christelijke interpretatie aan de teksten over de antichrist. Rond 1590 presenteert de
jezuïtische priester en doctor in de godgeleerdheid, Francisco Ribera (1537-1591) de uitleg in zijn “Sacrum
Beati Ioannis Apostoli & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij.” Ribera is een volgeling van de hier
voorgenoemde Lopez de Loyola. Zijn achternaam en familiewapen staan net als die van Lopez tientallen
malen in Sephardische namenlijsten met als kanttekening dat veel Sephardische joden in de zestiende eeuw
tot de adelstand verheven bekeerlingen van het Katholicisme waren. xxi
Ribera stelt dat het Bijbelboek Openbaringen (Apocalyps) en de Bijbelverzen over de antichrist geen
figuurlijke betekenis zouden kunnen hebben voor de wandaden van de paus en het heden, maar dat de
hoofdstukken vier tot en met twee-en-twintig in detail enkel letterlijk zou gelden voor toekomstige
gebeurtenissen.xxii De eerste drie hoofdstukken van de Apocalyps zouden evenmin een figuurlijke betekenis
hebben voor het pauselijk bloedvergieten maar letterlijk slaan op het oude Romeinse Rijk.
De antichrist is niet langer een zinnebeeld van degenen die tegen de Christelijke basiswaarden ingaan en
met hun woorden en handelingen Christus ontkennen maar letterlijk een toekomstig individu dat als een
soort Duivelszoon uit de joodse Stam van Dan, de aarde drie en een half jaar dictatoriaal vanuit Jeruzalem in
plaats van Rome zal regeren. Daartoe zou hij eerst de wereld veroveren om vervolgens de Tempel van
Salomo in Jeruzalem herbouwen, aldus Ribera. Deze reddende uitleg voor de Katholieke Kerk en haar paus,
presenteren Ribera en de eveneens jezuïtische Kardinaal Inquisiteur, de zalig verklaarde Doctor Robert
Bellarmine, behorend tot de Zwarte Adel, reeds tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) waarna de
opgeluchte kerk-elite haar bekrachtigd.xxiii
De overdracht van de zionistische ‘waarheid’ op het protestantisme
De Chileense jezuïtische priester, Manuel de Lacunza Y Diaz (1731 - 1801) zoon van door Zuid
Amerikaanse koloniale handel rijk geworden Baskisch-joodse kooplieden, publiceert de in 1827 in het Engels
vertaalde “The Coming Of Jesus In Glory And Splendor” onder de naam Rabbi Juan Josafat Ben Ezra. In dit
boek borduurt Lacunza voort op Ribera’s theorie van het zionistische dispensationalisme met de opname
van de gemeente nadat Gods Volk naar Israël is teruggekeerd en de antichrist in Jerusalem zijn
wereldheerschappij kan vestigen.xxiv In de negentiende eeuw wordt de Engelse vertaling van Lacunza’s werk
de basistekst voor de heruitleg, hausse aan hervertalingen en bijgevolge herinterpretaties van de Bijbel
conform judaïsch-zionistische lijn.
Volgens auteurs als Eustice Mullins en Fritz Springmeier leent de paus vanaf 1818 substantiële bedragen
van de Rothschilds en hebben zij in 1825 een ‘working relationship.’ Het is tevens de tijd dat de Katholieke
Kerk de vervolging en moord op protestanten staakt en dat de ‘oecumenische dialoog’ op gang komt, welke
de familie Rockefeller later financieel zeer zal stimuleren, zoals we verderop zullen zien. Rothschild zou
deze dialoog in ruil voor zijn leningen willen gebruiken om de jezuïtisch-zionistische uitleg van het Bijbelboek
Openbaringen in de wereld te verspreiden.xxv
In het tweede deel van deze serie: de vader en grootste apostel van het (christen-)zionisme en familie
Voorhoeve als verspreider van het dispensationalisme in Nederland.
*Alexander S. Holub, Ph D. stelt in “The Origins of the Kaballah”, dat de Kabbala een verzameling mystiekesoterische geschriften is van Sumerische oorsprong (p. 4), later vermengd met het Egyptische en nog later
met het Joodse mysticisme (p. 5). Dr. Simo Parpola, professor in de Assyriologie, stelt dat de Kabbala een
reconstructie is van de Kabbalistische Sefiroth uit Assyrië – Sumerië.xxvi
Noten
i Albert Pike, 33ste graad vrijmetselaar en Soeverein Groot Commandeur der Aloude en Aangenomen
Schotse Ritus of Ancient and Accepted Scottish Rite: AASR. “All true dogmatic religions come from the
Kabbala and lead back to it; all that is scientific and great in the religious dream of all the illuminated such as
Bachme, Swedenborg, St. Martin, and others similar, is borrowed from the Kabbala. All the Masonic
associations owe their secrets and symbols to it.” Albert Pike in “Morals and Dogma” (1871) p. 744-745.
ii Zie anarchiel.com “Nieuwe Wereld Orde: feit of fictie?”
iii Talloze evangelische eindtijdpredikers menen dat de allegorische beschrijving van de ‘Hoer van Babylon’
slaat op de katholieke kerk. Een der bekendste is de wereldberoemde televisiedominee John Hagee.
Washington Post, 27-05-2008, “Hagee and the “Whore of Babylon”: “The Evangelical pastor, John Hagee,
has spent a career preaching and writing that the Catholic Church is the “whore of Babylon” as found in the
Book of Revelations.”
iv Drury, Nevil. The Watkins Dictionary of Magic. London. Watkins Publishing. 2005. blz. 117. Greer, John
Michael. The New Encyclopedia of the Occult. St. Paul, MN, Llewellyn Publications. 2003. blz. 202. Goetia:
http://www.thelemapedia.org/index.php/Goetia.
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v “Architect Claims He Has Pieced Together Old Biblical Puzzle; History: He identifies place that held Ark of
the Covenant inside the Muslim shrine known as the Dome of the Rock. However, many skeptics remain”,
Los Angeles Times, Jan 6, 1996.
vi “Ritmeyer is now a close associate of the Darbyite Temple propagandist, Dr. Randall Price. [...]An EIR
investigator called Ritmeyer shortly after the assassination of Yitzhak Rabin, to inquire about his work. He
reported that he had just recently found the precise resting place, inside the Islamic holy place of the Dome
of the Rock, of the lost Ark of the Covenant! Even more remarkable, was the financial sponsor of the
‘discovery’: ‘I was doing some research for a month in Jerusalem, supported by Lord Rothschild, of all
people, and that is when I found the location of the Temple and the location of the Ark of the Covenant! You
can still see it in the rock, very clearly. Questioned further, Ritmeyer said that the London-based Lord Jacob
Rothschild had ‘sought me out’ for the work, and that he had done, and continued to do, much work in an
around Jerusalem for the Rothschild family.” Uit: “Who is Sparking a Religious War in the Middle East?—And
How To Stop It,” Executive Intelligence Review, Special Report, Dec. 2000, blz. 45, 55. Zie voor de
financieringbronnen ook de site van Ritmeyer zelf waar de Rothschild Foundation meermalen wordt
genoemd (http://www.ritmeyer.com/about/).
vii ‘The mission of the present generation is to liberate the Temple Mount and to remove - I repeat, to
remove - the defiling abomination there ... the Jewish people will not be stopped at the gates leading to the
Temple Mount ... We will fly our Israeli flag over the Temple Mount, which will be minus its Dome of the Rock
and its mosques and will have only our Israeli flag and our Temple. This is what our generation must
accomplish.’Uit: Nadav Shragai, ‘Dreaming of a Third Temple’, Ha’aretz, 17 September (1998), blz. 3,
geciteerd in Price, Coming, op.cit., blz. 417.
viii David R. Fideler, “Jesus Christ, sun of God: ancient cosmology and early Christian symbolism”, p. 264.
ix Frank W. Nelte “The Name "Lucifer”: http://www.israelofgod.org/lucifer.htm
x James Trager compendium: “The People’s Chronology” heeft als entree over Ignatius Lopez de Loyola
(1974) : “In 1534 the Society of Jesus (Jesuits) was founded by Ignatius Loyola (1491-1556) (a Marrano) and
five associates”, p.176).
xi Steven Kreis, 2002, "Founded in 1534, the Society of Jesus or the Jesuits, formed the backbone of the
Catholic or Counter Reformation".—The History Guide: Lectures On Modern European History, Lecture 5.
URL: http://www.historyguide.org/earlymod/lecture5c.html
xii “The first Jesuits were crypto-Jews.257 Ignatius Loyola himself was a crypto-Jew of the Occult Cabala. A
crypto-Jew is a Jew who converts to another religion and outwardly embraces the new religion, while secretly
maintaining Jewish practices. As explained by John Torell: “In 1491 San Ignacio De Loyola was born in the
Basque province of Guipuzcoa, Spain. His parents were Marranos and at the time of his birth the family was
very wealthy. As a young man he became a member of the Jewish Illuminati order in Spain. As a cover for
his crypto Jewish activities, he became very active as a Roman Catholic.” Uit: Edward Hendrie “The
antichrist Conspiracy”, blz. 147. Oorspronkelijk in John S. Torell, European-American Evangelical
Association, July 1999, http://www.eaec.org/NL99jul.htm
xiii Over Edward Hendrie die in zijn teksten het Zionist-jesuitische dispensationalisme aan de kaak stelt: “He
is a classic Jew-hater.” “He accuses people such as you and I who are dispensationalists.” “He sides with
both Muslims and Islamic terrorists by not only quoting the likes of whatreallyhappened.com and sites
defending Palestinian terrorists, but even goes so far as to accuse Israeli agents of being behind 9/11.” URL:
http://blessedquietness.com/journal/prophecy/hendrie.htm
xiv “...most historians agree that millions of people were killed at the direction of the catholic bishops who
oversaw the tribunals.” Uit: “The truth: about the five primary religions”, The Oracle Institute, p. 284.
xv “I am practically cornered and hardly can doubt anymore that the Pope is really the Anti-Christ, whom the
world expects according to general belief, because everything so corresponds to the way of his life, words
and commandments.” Marten Luther, “Sämtliche Schriften”, (ed. J.G. Walch, St. Louis 1881) XXI, p. 243. Zie
ook: Mel Scult,“Millennial expectations and Jewish liberties”, p. 13.
xvi “Some persons think us too and when the pontiff antichrist. But those who are of this opinion that the
same charge of presumption against Paul,elf, after whom speak and whose language adopt…I shall briefly
show that (Pauls words in 2 Thessalonians 2) are capable of any other interpretation than that which applies
them to the Papacy” Tracts, Vol. 1, pp. 219,220. John Calvin, “Institutio christianae religionis”.
xvii “The pseudepigraphic literature informs us that in Jewish circles in the pre-Christian period the
expectation was prevalent of the appearance of Belial (one of Satan’s lieutenants) if not of Satan himself;
and that his activity was imagined as being almost identical with that expected of the antichrist in
Thessalonians.” Uit: “antichrist in Pauline Writings” door Louis Ginzberg in de online Jewish Encyclopedia.
Zie eveens Bousset, "Der antichrist," p. 86, 99 & 100.
xviii In het boek: "The War of the Sons of Light Against the Sons of Darkness”, onderdeel Dode Zeerollen.
xix Boek “Buche Belial” van Jacobus de Teramo (1473).
xx De Talmud stelt (citaat uit de Soncino, London, English edition): "Six thousand years shall the world exist,
and one [thousand, the seventh], it shall be desolate, as it is written, And the Lord alone shall be exalted in
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that day. Abaye said: it will be desolate two [thousand], as it is said, After two days will he revive us: in the
third day, he will raise us up, and we shall live in his sight.”(Tractate Sanhedrin, folio 97a)
xxi ‘Ribera & heraldiek’ in Sephardim. com: “Many Sephardic families were ennobled as Conversos after
1492 – 1497, so that some crests will contain Christian symbology. Families can have more than one crest
for a variety of reasons. Crests provided are registered. Many of the family crest descriptions also contain
information about family origin.” URL: http://www.sephardim.com/html/heraldry.html
xxii “The founder of this system [Futurist] in modern times; appears to have been the Jesuit Ribera, about
A.D. 1580."—Henry Alford, The New Testament for English Readers, vol. 2, part 2, p. 351.
xxiii Zie Wikipedia Francisco Ribera, geraadpleegd 24-05-2010) & “The Incredible Cover-Up: Exposing the
Origins of Rapture Theories”, door Dave MacPherson. Omega Publications, Medford Oregon. 1980.
xxiv "Emmanuel Lacunza, (a Jewish Spanish Basque 1731-1801 A.D.) also a Jesuit priest, built on to the
other Jesuits’ teachings, adding new ideas of his own in his book, ‘The Coming of Messiah in Glory and
Majesty’ published first in 1812 (after Lacunza’s death) in Spanish and then translated into English by Rev.
Edward Irving and published in London in 1827. This book also had the first hint of a two-stage second
coming of Christ separated by a stated period of time of an intervening period of judgments, with 45 days
between the Rapture and the descent of Christ to the earth for the judgements on the earth to take place."
Uit “The Millennium”, John L. Bray, 1996, p. 57. John Walsh,Jane Garnett,Colin Matthew: “Revival and
religion since 1700”, p. 108. Zie ook omschrijving Wikipedia, Spaans.
xxv Fritz Springmeier, The Top 13 Illuminati Bloodlines (1995), Deel: “CO-MASTERS OF THE WORLD—
management of the Catholic and Czars’ wealth”, o.a. blz. 154: “Early in the 19th century the Pope came to
the Rothschilds to borrow money. The Rothschilds were very friendly with the Pope, causing one journalist to
sarcasticly say "Rothschild has kissed the hand of the Pope…Order has at last been re-established."(39)
The Rothschilds in fact over time were entrusted with the bulk of the Vatican’s wealth. The Jewish Ency., Vol.
2, p.497states, ,,It is a somewhat curious sequel to the attempt to set up a Catholic competitor to the
Rothschilds that at the present time (1905) the latter are the guardians of the papal treasure." Researcher
Eustice Mullins writes that the Rothschilds took over all the financial operations of the worldwide Catholic
Church in 1823.(40) Today the large banking and financial business of the Catholic Church is an extensive
system interlocked with the Rothschilds and the rest of the International Banking system.”
xxvi Parpola, S. (1993). “The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek
Philosophy. Journal of Near Eastern Studies”, Vol. 52 No. 3, p. 161-208.
Door Jim Beame op 13-09-2010

Ground Zero imam dreigt met geweld als moskee niet gebouwd wordt
Imam Rauf bevestigt Wilders' stelling dat islam een politieke ideologie is - 9 jaar geleden: Honderdduizenden
moslims vieren feest na dood van 2700 mensen
Weet u het nog? 9 jaar geleden gingen wereldwijd
honderdduizenden moslims feestvierend de straat op na de
gewelddadige dood van ruim 2700 Amerikaanse burgers.
De door de Amerikaanse overheid als 'gematigd' omschreven
imam Feisal Abdul Rauf heeft in een tv-interview nog eens heel
duidelijk laten zien dat er helemaal niet zoiets bestaat als een
'gematigde islam'. Met rustig uitgesproken, zorgvuldig gekozen
woorden 'waarschuwde' de imam dat als de zeer omstreden
moskee vlak bij Ground Zero, de plek waar precies 9 jaar geleden
de Twin Towers na een aanslag met verkeersvliegtuigen instortten,
niet gebouwd mag worden, het gevolg 'waarschijnlijk meer geweld
tegen Amerikanen' zal zijn. (1)
Imam Rauf bevestigde met zijn stelling dat de 'nationale veiligheid afhangt van de manier waarop we
hierover praten en onderhandelen' ondubbelzinnig dat PVV-leider Geert Wilders, die vandaag in New York
meedoet aan een demonstratie tegen de geplande moskee, gelijk heeft door te stellen dat de islam een
politieke ideologie is, en niet slechts een religie. Want waar anders dan in de islamitische wereld wordt
gedreigd met geweld tegen burgers als een religieus symbool niet gebouwd mag worden?
De gevestigde politieke orde in het Westen en ook in Nederland weigert nog altijd in te zien dat moskeeën in
de islam niet alleen plaatsen van religieuze aanbidding zijn, maar vooral worden gezien als symbolen van
verovering, als 'militaire forten'. Is er in een stad in 'ongelovig' gebied eenmaal een moskee gebouwd, dan
wordt deze stad gezien als 'veroverd' voor de islam en mag deze plek nooit meer afgestaan worden aan de
'ongelovige honden' (waarmee in de Koran met name Joden en christenen worden aangeduid).
'We zijn niet in oorlog met de islam,' verklaarde president Barack Obama 9 jaar na de door de islamitische
terreurorganisatie al Qaeda opgeeiste aanslagen van 11 september 2001, waarbij ruim 2700 mensen om het
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leven kwamen (2). Het probleem is echter dat de islam wél in oorlog is met de 'ongelovige' wereld, dus ook
met ons. De Koran maakt immers duidelijk dat er alleen 'vrede' kan zijn als de islam overheerst en alle
andere religies en ongelovigen zijn onderworpen (islam betekent 'onderwerping'). Zolang er nog geen
wereldwijd Kalifaat is, geen islamitisch wereldrijk, is de islam automatisch in oorlog met alles en iedereen dat
niet-islamitisch is. Obama voegde er aan toe dat Amerika wél in oorlog is met 'terroristische organisaties die
de islam hebben verdraaid of valselijk hebben gebruikt om hun verwoestende werk te doen.' Dit 'politiek
correcte' denken, zo kenmerkend voor Amerika en Europa, is echter zélf een verdraaiing van de
werkelijkheid, aangezien in de Koran duidelijk wordt opgeroepen tot de jihad, het uitmoorden van alle Joden
en om christenen en ongelovigen op straffe van de dood gedwongen te bekeren tot de islam. De islamitische
terreurorganisaties hebben de boodschap van de Koran daarom wel degelijk goed begrepen.
Dat de islamitische extremisten die de veronderstelde daders van de aanslagen van 9/11 waren volgens
velen niet in hun eentje opereerden (of er helemaal niets mee te maken hadden), maar onderdeel vormden
van een 'false flag' operatie van de CIA of andere Amerikaanse inlichtingendienst, doet 9 jaar na dato feitelijk
niet meer ter zake. Op het moment van de aanslagen bestond de 'war on terror' nog niet en waren er nog
geen Amerikaanse troepen in Afghanistan en Irak. Desondanks gingen na het instorten van de Twin Towers
over de hele wereld -met de Palestijnen voorop (3)- honderdduizenden moslims feestvierend de straat op en
vierden zij de aanslagen als een overwinning van de islam op Amerika, het symbool van het 'ongelovige
Westen'. De haat van moslims voor het Westen bestond dus al ruim vóór de invasie van Westerse troepen in
Irak en Afghanistan. De haat van moslims tegen de Joden bestond ook al ruim vóór de stichting van de staat
Israël in 1948, want al in de jaren '20 van de vorige eeuw moordden moslimbendes halve
Jodengemeenschappen in Palestina uit, enkel en alleen omdat het Joden waren. Niettemin proberen
'gematigde' moslims als imam Rauf ons wijs te maken dat het allemaal de schuld is van het Westen en
Israël, en dat als wij de islam nu maar ruim baan geven in onze eigen landen -zoals in Nederland inderdaad
al jaren gebeurt-, het geweld vanzelf ophoudt en er 'vrede' komt. De 'vrede' van de islam, wel te verstaan.
Wat die 'vrede' inhoudt in de gebieden die werden onderworpen aan de islam is al honderden jaren hetzelfde
ééntonige verhaal: racisme, discriminatie, uitbuiting, vervolging, geweld en gelegaliseerde moord op
iedereen die het waagt iets anders te denken en te doen als Allah en zijn profeet voorschrijven in hun heilige
boek - en tevens op de helft van de eigen bevolking die de 'pech' heeft als vrouw te worden geboren. Dankzij
met name linkse maar ook veel zich christelijk noemende politieke partijen staan de grenzen van het Westen
voor deze 'religie van vrede' nog altijd wijd open. In landen zoals Frankrijk, Duitsland, België, Nederland en
Denemarken beginnen burgers echter langzaam maar zeker een krachtig tegengeluid te geven, omdat
steeds meer mensen in met name de Europese steden aan den lijve beginnen te ondervinden wat deze
'vrede' wérkelijk betekent, en zich daarom in toenemende mate zorgen maken of hun kinderen en
kleinkinderen in de toekomst van dezelfde vrijheid kunnen blijven genieten als zijzelf.
Xander
(1) Big Peace ; (2) Ynet News ; (3) YouTube - Zie ook:
05-09: Egyptische TV: Islam zal Italië, Europa en het Westen veroveren
15-08: Ground Zero imam preekt invoering radicale Sharia-islam in het Westen

Iraanse oppositie meldt bestaan geheime nucleaire site.
De Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad
Een Iraanse oppositiegroep heeft meegedeeld het bestaan van een nieuwe geheime
site waar uranium verrijkt wordt, te hebben ontdekt in de Iraanse stad Abyek, op
zowat 120 kilometer van de hoofdstad Teheran. Dat deelde de People’s Mujahedin
of Iran (PMOI) mee aan de media in Washington.
De bouw van de site van Behjatabad-Abyek, die startte in 2005, zou voor 85 procent
afgerond zijn. De organisatie benadrukt het belang van de datum van de start van
de werken, namelijk in de periode dat het bewind van de ayatollahs beweerde zijn
controversiële nucleaire activiteiten te hebben stopgezet.
Soona Samsami, van de Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), en de voormalige
woordvoerder van de CNRI, Alireza Jafarzadeh, verklaarden de informatie te hebben overgemaakt aan de
Amerikaanse regering, het Amerikaanse Congres en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA). Die
instellingen hebben nog niet gereageerd.
Volgens de oppositiegroep zou de nieuwe site, waarvan de codenaam "311" zou zijn, gebouwd worden in
een berg om ze te beschermen tegen luchtaanvallen. De site zou ook wat groter zijn dan de installatie in
opbouw van Fordo, nabij Qom, waarvan Iran pas in september 2009 het bestaan onthulde, op het ogenblik
dat de Verenigde Staten dat wilden doen. De Amerikaanse regering beschouwt de PMOI als een
terroristische organisatie; de Europese Unie doet dat sinds 2009 niet meer. (belga/kve)
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B.P. bedreigt hele Middellandse Zee met boringen in Libië
Olieboringen gaan dieper dan in Golf van Mexico – Historische sites
bedreigd – Libië niet voorbereid op olieramp
Libië is pas recent een toeristische trekpleister geworden, nadat het land
de toegang tot enkele historische sites opende. De pas verworven roem
dreigt echter al te verdwijnen, want oliereus BP wil in de buurt naar olie
boren. En dan houden ze hun hart al vast. Landen tekenen
beschermingsverdragen, maar als er iemand langskomt met veel geld en
zegt dat hij een hotel wil bouwen en zo jobs zal creëren, dan zijn de
verdragen snel vergeten.
Dr. Nic Flemming
Steden uit de zevende eeuw voor Christus en historische
scheepswrakken zijn enkele van de attracties in Libië. Maar die komen
nu onder druk te staan, omdat BP in de buurt naar olie komt boren. BP
heeft in de hele wereld geen goede naam sinds de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf
van Mexico. In Libië komt daar nog eens het schandaal bij rond de
vrijlating van de Lockerbie-terrorist. Die zou op vraag van BP vrijgelaten
zijn, zodat het bedrijf een oliedeal kon afronden.
Dieper dan in Golf
De boringen in de Golf van Sirte zouden nog 200 meter dieper gaan dan
deze in de Golf van Mexico. Een gelijkaardige ramp zou de oude
havenstad Apollonia bedreigen. Die ligt vijf meter onder de zeespiegel.
Ook twee nabijgelegen Werelderfgoedsites zouden in het geval van een
olieramp bedreigd worden. “Als er olie aanspoelt zoals aan de
Amerikaanse kust, zal het heel moeilijk zijn om de kust schoon te vegen.
De stenen zijn er heel poreus”, legt Claude Sintes, directeur van een
museum in het Franse Arles, uit.
Andere archeologen stellen dat er voor de Libische kust tienduizenden
scheepswrakken uit de Romeinse periode liggen. Het is echter niet
mogelijk te zeggen waar ze precies liggen en dus kunnen we de risico’s
van de olieboringen niet inschatten. BP zegt dat het geleerd heeft uit zijn
fouten in de Golf van Mexico en “met veel voorzichtigheid” zal werken in
Libië. Niet iedereen is daar echter van overtuigd.
Middellandse Zee
“Het probleem is niet BP of Libië. De zee kent geen grenzen en wanneer
er iets gebeurt, in nationale of internationale wateren, zal de hele Middellandse Zee aangetast worden”, zegt
Antonio D’Alli, voorzitter van de milieucommissie in de Italiaanse senaat. “En dat terwijl het al één van de
meest vervuilde zeeën ter wereld is. De schade zou onomkeerbaar zijn.”
Daar komt nog eens bij dat Libië totaal geen ervaring heeft met de risico’s van olielekken. Volgens de Wall
Street Journal is Libië ook samen met Kroatië het enige land aan de Middellandse Zee zonder een concreet
plan om een olielek in zee aan te pakken.
Volgens Dr. Nic Flemming is olie bovendien al sterk aanwezig in Libië. De historische sites worden indien
nodig gewoon afgebroken, zegt hij in The Independent. “Landen tekenen beschermingsverdragen, maar als
er iemand langskomt met veel geld en zegt dat hij een hotel wil bouwen en zo jobs zal creëren, dan zijn de
verdragen snel vergeten.” (gb)
13/09/10 17u38 Bron: HLN

2023
Door: Redactie | Geplaatst: 14 sep 2010
Zo veel woorden kent de taal ‘voetbal’. Een Duitse professor heeft ze
allemaal opgeschreven en gelijk vertaald van het Duits naar het Engels
en Frans. Zijn kicktionary staat op internet. De prof wil een programma
ontwikkelen waarmee een voetbalcommentaar simultaan vertaald kan
worden in meerdere talen. Dan heb je maar één commentator nodig.
Komt dat schoooooooot!
http://www.faqt.nl/getal-van-de-dag/2023/
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Moslims willen Duitser lynchen
E.j. Bron - 13 september 2010
Zogenaamd is de islam de ”religie van de vrede”. En zogenaamd is de
ramadan een heel bijzondere vreedzame tijd. Al meer dan tien jaar woont
de Duitse staatsburger Steffen Alexander (35, foto) met zijn Indonesische
vrouw op het eiland Lombok. Nu zit hij in de gevangenis. Hij zou de islam
”beledigd” hebben. Hij had het gewaagd om strafbare feiten van moslims
niet zomaar te accepteren.
Steffen Alexander is goed geïntegreerd op het eiland Lombok. Dat dacht
hij enkele dagen geleden in ieder geval. Want de autochtonen noemen de slanke Duitser ”Abu-Can Peter”.
Hij is binnen enkele dagen al de tweede buitenlander die door de plaatselijke politie plotseling in preventieve
hechtenis wordt genomen en nu wellicht een lange gevangenisstraf krijgt. De eerste was de 64-jarige
Amerikaan Luke Gregory Lloyd, die op 22 augustus in Kuta/Lombok werd gearresteerd, omdat hij na het
invallen van de duisternis een moskee betrad. De Amerikaan moet nu zes jaar (!) in de gevangenis
doorbrengen, omdat hij de moslims ”beledigd” had. Zijn ”misdaad”? Hij had vergeten zijn schoenen uit te
trekken.
En nu was de Duitser Steffen Alexander aan de beurt. Honderden moslims joegen op hem – hij moest het
regenwoud invluchten, totdat de politie hem arresteerde en in preventieve hechtenis nam. Ook hem dreigt
een gevangenisstraf. Zijn misdaad? Op maandag 6 september kwam hij ’s avonds terug naar huis in
Senggigi/Lombok. Voor zijn huis hadden vandalen de beelden in zijn tuin kapot gemaakt. Omdat men op het
platteland van Lombok zulk vandalisme eerst bespreekt met de leider van de plaatselijke moskee, ging hij
naar de moskee. Daar waren op dat moment de moslims aan het bidden uit wiens rijen de daders afkomstig
moesten zijn. Want andere inwoners zijn er in Senggigi niet. Toen de goed geïntegreerde Duitser de
moslims na het gebed op de aan zijn eigendom aangerichte schade aansprak, staken ze zijn motor in brand
en maakten jacht op hem. Hij zou de islam ”beledigd” hebben, omdat hij tijdens de ramadan de moskee
betreden en om opheldering van een delict gevraagd zou hebben. Hij vluchtte voor de woedende menigte
het bos in en kwam er pas uit toen de politie kwam. Die arresteerde hem onmiddellijk.
Niet één islamitische groepering in Duitsland zet zich in voor de onmiddellijke vrijlating van de in de
afgelopen dagen gearresteerde buitenlanders in Indonesië. Niet één Duitse journalist bericht over de
woedende islamitische menigte, die in Indonesië jacht maakt op buitenlanders. En wat doen wij? Wij worden
er overal toe opgeroepen om tijdens de ramadan rekening te houden met de moslims. O ja, de moslims
hebben inmiddels het huis van Steffen Alexander met de aardbodem gelijk gemaakt. Zo gaat dat nu
eenmaal met ”de religie van de vrede”. Ondertussen zijn er in Duitsland geen ”gutmenschen” te vinden die
een mensenketting voor Steffen Alexander vormen. Die breken zich er liever het hoofd over wat men nog
allemaal zou kunnen doen om moslims toch alsjeblieft niet te ”beledigen”.
Bron: http://tinyurl.com/3xxz9np - Auteur: Udo Ulfkotte

Waarom 15 sept. belangrijker is dan 11 sept.
Geplaatst op: dinsdag 14 september 2010 door: Henk Steenhuis
September is in Amerika de maand om 2 grimmige gebeurtenissen te
herdenken: 11 september (aanslagen op Twin Towers) en 15 september
(faillissement Lehman Brothers).De gebeurtenissen vonden plaats in
Manhattan op enkele kilometers afstand van elkaar en beide
veranderden de wereld grondig. Maar welke gebeurtenis zal ooit als de
grootste in de geschiedenisboeken komen?
De Financial Times opteert voor de val van de banken.
Ook vreemd - de aanslagen op de Twin Towers leidden immers tot 2 oorlogen en tot een 'war on terror' die
tot vandaag voortduurt. Terwijl er na de val van Lehman Brothers wel een grote economische terugslag
kwam, maar geen 'Great Depression.'
Zeker, schrijft de FT, maar 11 september bracht geen verandering in de dominante positie van de VS op het
wereldtoneel, 15 september daarentegen bleek grote geopolitieke gevolgen te hebben -de Amerikaanse
onaantastbaarheid zou niet langer te bestaan.
Op militair gebied bleek Ameirka geen rivalen te hebben - denk aan het gemak waarmee Irak onder de voet
werd gelopen -maar op economisch gebied staan de zaken er veel zorgelijker voor. Daar lijkt het of Amerika
zijn dominante positie definitief kwijt is. Zowel op 11 september (2001) als op 15 september (2008) werd
Ameirka uitgedaagd. De eerste keer was er een passend antwoord, de tweede keer niet. En ziet het er naar
uit dat de 21ste eeuw zal leiden tot Aziatische overmacht - en tot een krimp van supermacht Amerika.
Bron: Financial Times
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Beerput Oranje (15): smaad en laster
Door Micha Kat op 21 juni, 2010
Op veler verzoek hervatten we onze succesvolle serie Beerput Oranje. Dit heeft
zeker alles te maken met de verbanden tussen ons koninklijk huis en het
pedofielen-netwerk zoals dat thans door ons onderzoek in kaart is gebracht. Echter,
voordat we het geschut weer laten uitrollen en gaan richten op Huis ten Bosch,
willen we toch wel even weten hoe ver we kunnen gaan met het belasteren en
door de stront sleuren -op basis van feiten, maar toch- van de verheven familie die
ons bij ‘de gratie Gods’ besteelt en leeg plundert en waarvan ons ‘staatshoofd’ op
onze kosten ons land verraadt op de geheime Bilderberg-vergaderingen. Hiertoe gingen we te rade bij de
advocaat van Beatrix zelve, Arnold Croiset van Uchelen van Allen & Overy die ook reeds figureerde in het
laatste deel van deze serie, aflevering 14. We stelden hem concrete en zakelijke vragen zoals: is het thans
juridisch geoorloofd Bernhard te omschrijven als ‘een nazi’. De antwoorden van de koninklijke topadvocaat
zijn ontluisterend en alarmerend.
From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com] - Sent: 21 June 2010 04:11
To: Croiset van Uchelen, Arnold:LT (AM) - Subject: Koninklijk Huis en Pedofielen-netwerk
Beste Arnold,
Zoals je wellicht weet ben ik al geruime tijd bezig met het in kaart brengen van een Nederlandse Dutrouxachtig netwerk van hooggeplaatste pedofielen. Dat heeft geleid tot de onderstaande inventarisatie:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4285/het-nederlands-pedo-netwerk-2010.html
Nu valt op dat er talloze banden zijn tussen het netwerk en het Koninklijk Huis waarvan jij de raadsman bent.
Mijn vragen in dit verband zijn de volgende:
1. Mag ik Prins Claus beschrijven als lid van een pedo-netwerk zonder het risico te lopen te worden
gedagvaard wegens smaad?
2. Mag ik Beatrix beschrijven als ‘pedofielen-beschermer’ zonder het risico te lopen te worden gedagvaard
wegens smaad?
3. Mag ik Beatrix beschrijven als landverrader wegens haar prominente rol binnen Bilderberg zonder
datzelfde risico te lopen?
4. Is het inmiddels juridisch ‘gecleared’ Bernhard te omschrijven als ‘nazi’?
5. Mag ik het Koninklijk Huis als geheel omschrijven als een criminele organisatie zonder voornoemd risico
te lopen?
6. Ik heb reeds de serie ‘beerput Oranje’ gepubliceerd; in deel 6 beschuldig ik Beatrix van medeplichtigheid
aan genocide:
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2132/beerput-oranje-6-genocide-trix.html
is deze serie juridisch in orde?
Gaarne spoedig vernemend,
met groet, Micha Kat
From: Arnold.CroisetVanUchelen@Amsterdam.AllenOvery.com
<Arnold.CroisetVanUchelen@Amsterdam.AllenOvery.com>
Subject: RE: Koninklijk Huis en Pedofielen-netwerk (0094936-0000002)
To: drsmkat@yahoo.com
Date: Monday, June 21, 2010, 9:38 AM
Beste Micha,
De uitspraken die je me voorlegt zijn onjuist en beneden ieder peil, dienen geen enkel redelijk doel en zijn
onnodig grievend. Ik denk dat je dat weet en geloof dan ook niet dat je in ernst op een serieuze
beantwoording rekent.
Groet
From: micha kat [mailto:drsmkat@yahoo.com]
Sent: 21 June 2010 12:02
To: Croiset van Uchelen, Arnold:LT (AM)
Subject: RE: Koninklijk Huis en Pedofielen-netwerk (0094936-0000002)/URGENT
Beste Arnold,
Ik ben al meer dan 20 jaar journalist en het behoort tot mijn expertise te beoordelen wat ‘juist’ is en wat
‘onjuist’. Net zoals het jouw expertise als jurist is te beoordelen wat onrechtmatig is en wat niet.
Ik ben als professional tot het oordeel gekomen dat onderstaande beweringen in die zin ‘juist’ zijn dat ze de
test van de journalistieke ‘waarheidstoets’ kunnen doorstaan. Mijn vraag aan jou is of ze ook de juridische
onrechtmatigheids-toets kunnen doorstaan, maar jij weigert die vraag te beantwoorden.
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Dat ik zeker als bekwaam mag gelden wat betreft het toetsen van informatie op criteria als juistheid,
relevantie en actualiteit moge blijken uit de omstandigheid dat ik tot nu toe alle procedures tegen mij heb
gewonnen waaronder die tegen een vice-president van de Haagse rechtbank en tegen NRC Handelsblad. Ik
heb Maurice Lippens, voormalig bestuursvoorzitter van Fortis alsmede de rechtspersonen Fortis NV en
Fortis SA tot een voor hen vernederende vaststellingsovereenkomst kunnen dwingen na eerder te zijn
gedagvaard door De Brauw Blackstone Westbroek. Ook hier speelden beschuldigen van kindermisbruik
door de Fortis-top een centrale rol. Vanuit deze achtergrond verbaast het me dat je me probeert weg te
zetten als een clown en een cabaretier
Ik reken absoluut op een serieuze beantwoording van mijn vragen en hoop deze dan ook binnen een
redelijke termijn te ontvangen. Anders zal ik ervan uit moeten en kunnen gaan dat de geciteerde uitspraken
niet onrechtmatig zijn.
Met groet, Micha
Beste Micha,
Een verdere discussie over de rechtmatigheid van het soort uitlatingen als in jouw email opgesomd lijkt me
noch nodig noch zinvol.
Ik acht me niet gehouden op verdere emails daarover nog te reageren.
Met vriendelijke groet
Arnold R.J. Croiset van Uchelen
Partner
Allen & Overy LLP
www.allenovery.com
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam
Secretary +31 (0) 20 674 1286
Direct fax +31 (0) 20 674 1933
Reactie en antwoord
Micha, wat heb je nu aan bewijs tegen Prins Claus, daar ben ik erg benieuwd naar.
Reactie Micha:
Nou, dat kun je allemaal via deze site tot je nemen. Er is heel veel bewijs hetgeen natuurlijk niet wil zeggen
dat het 100% vaststaat maar zo is het altijd met bewijs. Om kort te gaan:
- aan het begin van zijn loopbaan seksuele relaties met Afrikanen in Ivoorkust, zijn eerste diplomatieke
posting; als gevolg van deze schandalen is hij naar Duitsland teruggehaald.
- verklaringen in het Salomonson-proces van mensen die Claus in bordelen hebben gezien met
minderjatigen
- Het ‘New York-incident’ met Josje Hagers en De Telegraaf
- De aanwijzingen voor chantage door de CIA met het New York-materiaal inzake de kruisraketten-kwestie
en de politieke shake out begin jaren 80 die daar het gevolg van was met alle key players -van Agt, Wiegel,
Brinkhorst- die Den Haag moesten verlaten (zie ‘Linksgestrickt’)
- Het oplossen van het chantage-probleem door Claus te psychiatriseren en weg te werken uit Nederland
(Linksgestrickt)
- vele verklaringen van mensen uit ‘het Haagse’ die getuigen van seksfeesten met name ook op paleis
Lange Voorhout.
- De vele banden tussen het KH en het pedo-netwerk en het feit dat de leden van dit netwerk steeds mooie
baantjes krijgen.

OM verhoogt boetes om eigen geldtekort weg te werken
Published by Henk
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat verkeersboetes verhogen en vaker
geld- dan taakstraffen uitdelen omdat het te kampen heeft met een
miljoenentekort. De belastingbetaler moet dus opdraaien voor het
geldprobleem van de dienst. De bezuinigingen bij het OM, in combinatie
met een reorganisatie en een vacaturestop, leiden tot verhoging van de
werkdruk en onrust onder het personeel, meldt NRC Handelsblad op
basis van interne stukken en gesprekken van de dienst. Vorige week
werd al bekend dat de verkeersboetes met 15 procent worden verhoogd. Nu blijkt dus dat het OM deze
maatregel neemt om de eigen financiële problemen op te lossen. Lees meer: Elsevier.nl
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Indiase regering wil graanoverschotten niet weggeven aan hongerende burgers
Ranjit Devraj
NEW DELHI, 13 september 2010 (IPS) - De Indiase regering wil geen graanoverschotten gratis weggeven
aan arme Indiërs, zelfs als er geen plaats meer is om die rijst of tarwe op te slaan. Dat standpunt leidt tot
hevige discussies in India.
De aanleiding was een uitspraak van het Indiase Hooggerechtshof. Dat rechtscollege reageerde op nieuws
dat 67.000 ton graan dat was aangekocht door de overheid, weggerot bleek bij gebrek aan opslagplaats. Het
Hooggerechtshof beval de regering overschotten weg te geven aan de behoeftigen in het land, en ervoor te
zorgen dat er in de toekomst bij steunaankopen rekening wordt gehouden met de opslagmogelijkheden.
Inmenging
Maar de reactie van premier Manmohan Singh vorige week verraste velen. Hij beschuldigde het
Hooggerechtshof van inmenging in beleidskwesties en stelde ook dat graan gratis weggeven de belangen
van de boeren zou schaden. De Indiase overheid koopt rijst en andere graansoorten aan bij de boeren in
het land om de prijzen te ondersteunen. Als we daarbij in slechte tijden de opslagcapaciteit in het oog
houden, "worden veel boeren overgeleverd aan handelaars die eventueel geen adequate prijzen betalen",
schrijft de regering in een verklaring aan het adres van het Hooggerechtshof. En dan bestaat volgens de
regering het risico dat die boeren het seizoen daarop geen graan meer zaaien. Heel wat experts zijn in hun
wiek geschoten door dat standpunt. Volgens Vandana Shiva, een Indiase wetenschapper die zich toelegt op
het recht op voedsel, zit de Indiase regering gevangen "in een tegenstelling die ontstaan is haar eigen
neoliberale ideologie, waarin elk aspect van het leven handelswaar wordt." Volgens Shiva is er niets op
tegen rijst en tarwe die dreigen weg te rotten, aan de armen te geven. "Als er geen plaats is in de
opslagplaatsen, hoe kan de regering dan nieuwe aankopen doen tijdens het volgende seizoen, dat al eind
september begint?" Nu wordt het graan dat de Indiase overheid aankoopt, enkel tegen een lagere prijs
verkocht.
Ratten
De Indiase overheid kocht in 2008-2009 55 miljoen ton graan aan. Een aanzienlijk deel daarvan moest onder
waterdichte zeilen in openlucht worden bewaard. In alle opslagplaatsen van de overheid samen is maar
plaats voor 15 miljoen ton. Daarnaast worden silo's gehuurd met een totale capaciteit van 10 miljoen ton.
"De overheid zorgt voor de voedselzekerheid van de ratten", zegt Prakash Karat, de leider van de
Marxistisch-Communistische Partij van India. Een oplossing is voor meer openbare opslagcapaciteit te
zorgen. Het Indiase gerecht is tegen het alternatief om privébedrijven een grotere rol te laten spelen. Dat zou
ertoe kunnen leiden dat nog meer gesubsidieerd graan via allerlei sluipwegen op de vrije markt terecht komt
dan nu al het geval is. Devinder Sharma, een expert voedsel- en handelsbeleid uit New Delhi, is tegen elke
gecentraliseerde oplossing. "Wat we nodig hebben is een systeem van lokale productie en opslag, dat begint
op dorpsniveau en dan pas doorschakelt naar hogere niveaus. Alleen een dergelijk systeem kan
voedselzekerheid en eerlijke prijzen voor boeren garanderen." Volgens Sharma geven gecentraliseerde
voedselsystemen in grote landen als India aanleiding tot massale lekkages, manipulatie van de markt en
verspilling. De regering miste de kans om de huidige overschotten eerder dit jaar weg te werken, toen de
graanprijs hoog was, oordeelt Sharma. "Maar niemand lijkt verantwoordelijk voor dat wanbeheer".
Sharma kan ermee leven dat het overtollige graan nu zou worden weggegeven, maar vindt dat het graan
alleen naar de meest behoeftige Indiërs mag gaan. "De gratis verdeling zal tot politieke problemen leiden",
voorspelt hij. "Elke politicus zal proberen voorraden naar zijn of haar deelstaat of kiesdistrict te sturen."
In absolute cijfers lijden er nergens meer mensen honger dan in India. Volgens internationale schattingen
zijn 350 miljoen Indiërs niet zeker of ze elke dag voldoende eten op tafel zullen krijgen. IPS(PD, RP)
Machine kan gedachten omzetten in spraak !
Published by Henk
Een gedachten lezende machine is een stap dichter bij de werkelijkheid
nadat wetenschappers een manier hebben ontdekt om andermans
gedachten te vertalen in woorden.
Onderzoekers zijn er voor het eerst in geslaagd om hersensignalen te
vertalen naar spraak met behulp van sensoren bevestigd aan het
oppervlak van de hersenen. De doorbraak, die tot 90 procent accuraat
is, biedt een manier om te communiceren voor verlamde patiënten die niet kunnen spreken en kan
uiteindelijk leiden tot de mogelijkheid om van iedereen de gedachten te lezen.
“We waren in extase toen het begon te werken,” aldus professor Bradley Greger, een bio-ingenieur in Utah
University die leiding gaf aan het team van onderzoekers.
“Het was gewoon een van de momenten waarop alles samen kwam.
Lees meer: telegraph.co.uk (engels)
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DNA-douche effectief tegen winkeldiefstal
Een pakket aan maatregelen om winkelovervallen in de regio RotterdamRijnmond tegen te gaan, is volgens de politie een groot succes. Bij de
zestig winkels die een zogeheten DNA-douche installeerden, daalde het
aantal overvallen zelfs naar nul.
-15 procent
Dat zegt een politiewoordvoerster dinsdag na berichtgeving daarover in
het AD. In bepaalde gebieden in Rotterdam werd soms wel dagelijks een
winkelier overvallen. In bijna twee jaar tijd daalde het aantal winkelovervallen in de regio met 15 procent.
Meer aanhoudingen
Tot 31 mei 2010 werden 156 overvallen gepleegd en arresteerde de politie 46 overvallers. In het jaar
daarvoor werden 416 overvallen gepleegd en werden ruim tweehonderd verdachten aangehouden. De
politie spreekt van een stijging in het aantal aangehouden verdachten van een overval: 133 in 2007, 179 in
2008 en 201 in 2009.
DNA-douche
Een DNA-douche bij de ingang van de winkel zorgt ervoor dat de dader bij het wegrennen na de overval
wordt besproeid met een kleurstof die daarna alleen met uv-straling kan worden waargenomen.
Politieagenten zijn daarom uitgerust met speciale lampen om zo de daders te 'ontmaskeren'. De spray blijft
72 uur op iemands kleding of huid zitten.
© RTLZ.nl

Justitie-pedo’s werven al op universiteit
Door Micha Kat op 14 september, 2010
Ex-bewindsman Willem Vermeend blijkt kinderopvang-bobo * Vrijdag
weer een echte KLOA met topgasten en over onze pedo-justitie
Een Groningse student die kinderporno in zijn bezit had gaat volledig
vrijuit omdat ‘hij bij een veroordeling een carriere bij Justitie wel kan
vergeten’. Een grap? Dacht het niet: een alerte tipgever wees ons op dit
bericht op de website rechtenstudie.nl. De tipgever tekent aan: Ik denk
dat die student het wel ver gaat schoppen bij justitie als rechterhand van JD . Over tipgevers gesproken:
er komen er steeds meer en met steeds betere info! Wat te denken van Indian Scout 1929 die ons meldt dat
Willem Vermeend (PvdA) voorzitter is van de branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang, een
functie die niet zou zijn terug te vinden [in elk geval niet op de 'officiele' site parlement.com] op zijn talrijke
en ellenlange CV’s? Nog verdachter wordt het als we weten dat deze nevenfunctie van Wilde Willem aan het
licht is gekomen via een overlijdensadvertentie in NRC Handelsblad van een collega-kinderverkraopvangbobo die ook vrijmetselaar was. Hoeft niets te zeggen. Absoluut niets.
Lees hier een interview met Vermeend in het blad kiss4kids. En hier onze backgrounds
over Vermeend van wie vaststaat dat hij zich overgeeft aan seksuele perversiteiten, zij
het dat we nooit een melding hebben ontvangen over kindermisbruik (wel over al het
andere dat ooit is bedacht of uitgeprobeerd). We weten dat omdat Wilde Willem zich ooit
de woede op de hals haalde van advocatenkantoor Nauta Dutilh waar hij zich voor een
tonnetje of wat op de lijst van adviseurs liet zetten maar zich vervolgens nooit meer heeft
laten zien. Te druk met de kinderopvang. Tsja, dan roep je het toch allemaal een beetje
over jezelf af, zeker als deze webmaster deep sources heeft bij ND… Zou Willem zijn
overgestapt naar de club van Demmink? Maar ook als hij zich ‘beperkt’ tot 16+, is
Vermeend dan de aangewezen figuur om pedo-misstanden in de opvangbranche met
wortel en tak uit te roeien met al zijn relaties in Den Haag waar Joris D. als een tiran de scepter zwaait?
Tot slot: vrijdag eindelijk weer een echte KLOA met als gast Trushka Oldenbroek, de moeder van de in
2000 dood gevonden Tom Oldenbroek [bekijk item EenVandaag]. Zou Tom een slachtoffer kunnen zijn van
de Justitie-perverts? De overeenkomsten met de zaak-Vaatstra zijn te talrijk om op toeval te kunnen
berusten: waarom doet Justitie er alles aan de moordenaars van twee pubers -16 en 17 jaar- te beschermen
en het onderzoek te saboteren? Vaatstra-onderzoekster Klaske Ferwerda laat er haar licht op schijnen. In
het tweede uur spreken we met Infowars.com-star reporter Jurriaan Maessen over Eugenetica, NWO en
Bilderberg [lees dit en zoek zijn naam op in de zoekfunctie van Infowars.com]. Be there!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/4698/justitie-pedos-werven-al-opuniversiteit.htmlhttp://www.klokkenluideronline.nl/artikel/2012/beerput-oranje-3-vrij-nederland.html
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Overheid VS bespioneert burgers vanuit bestelbusjes met röntgenstralen
Moeten we straks misschien ook in eigen land gaan oppassen voor
'verdacht gewoon uitziende' witte bestelbusjes?
Ze zien er heel normaal uit en zijn daarom onherkenbaar: witte
bestelbusjes en kleine vrachtauto's in dienst van de overheid, met in de
laadruimte een röntgenapparaat dat op de snelweg dwars door uw auto,
uw bezittingen én uw kleren heenkijkt. In Amerika zijn al tientallen van
deze busjes in gebruik; gaan we in Nederland, net als het geval was met
de speciale bodyscanners op luchthavens, ook hierin de Verenigde
Staten volgen? Onzichtbaar voor de argeloze (snel)weg berijder scannen twee mannen in de laadruimte van
een willekeurige bestelbus uw auto en kijken of er zich mogelijk verboden wapens, drugs of -in het geval van
andere bestelbussen of vrachtwagens- illegalen in verborgen zijn. In April 2010 besloot het Amerikaanse
departement van Homeland Security om 30 van deze bestelbusjes in te zetten in het grensgebied met
Mexico. Het leger gebruikt al enige tijd vergelijkbare busjes om militaire bases te beveiligen en bij antiterreuroperaties in bijvoorbeeld het Midden Oosten. Al in 2006 kreeg het Amerikaanse korps van mariniers
de beschikking over 52 van deze 'X-ray' busjes. Inmiddels zou producent American Science & Engineering
zo'n 500 van deze busjes hebben verkocht. Marc Rotenberg, woordvoerder van het Electronic Privacy
Information Center, zegt dat de apparaten zonder twijfel voor meer doelen zullen worden gebruikt dan alleen
maar het opsporen van wapens, drugs en illegalen. 'Zulke vragen zijn er altijd in het geval van mobiele
scanners. Het grote verschil is dat de scanners op luchthavens door de mensen herkend kunnen worden.
Dat is echter totaal anders met de mobiele scans in bestelbusjes, die feitelijk een vorm van verborgen
toezicht zijn.' Rotenberg ziet dat de technologie weliswaar voordelen heeft, maar vindt wel dat er wettelijke
garanties moeten komen zodat mensen die niet verdacht worden niet zomaar bekeken en 'uitgekleed'
kunnen worden door de bedieners van het röntgenapparaat. Ook zou er volgens hem gekeken moeten
worden of de machines geen risico vormen voor de gezondheid van de gescande personen. (1) Gezien het
feit dat Nederland net als de Verenigde Staten en andere landen ook luchthavenscanners, waarmee heel
eenvoudig naaktfoto's van iedere willekeurige passagier te produceren zijn, heeft geïnstalleerd, lijkt het niet
vergezocht te veronderstellen dat dergelijke busjes ook door de Nederlandse overheid zullen worden
aangeschaft of misschien zelfs al op onze snelwegen rijden. Misschien iets om in gedachten te houden als u
de volgende keer op de snelweg een wit bestelbusje inhaalt... Xander - (1) World Net Daily

Beerput Oranje (16): exit kroonprins
Door Micha Kat op 13 september, 2010
Volgens onbevestigde en niet verifieerbare bronnen zou onze kroonprins
recent met de staart tussen de koninklijke benen zijn vertrokken als
commissaris (toezichthouder, controleur) bij De Nederlandsche Bank. De
website Blikopdebeurs.nl ontdekte dat de naam van ZKH is weggehaald
op de website van de bank bij de Raad van Commissarissen. In deel 9
van onze serie Beerput Oranje stonden we uitgebreid stil bij de rol van PWA als bancair toezichthouder. Het
schokkende is natuurlijk niet zozeer het vertrek van ZKH, maar het feit dat geen enkel medium hier
melding van maakt. Jammer dat de directeur van de RVD Henk Brons heeft afgezegd voor de ‘Nacht van
de Journalistiek’ waarop we hem over deze zaak hadden kunnen ondervragen. De Oranjes, zo kunnen we
eens te meer concluderen, houden de MSM in een wurgende, verstikkende houtgreep. Steeds meer
aanwijzingen komen er bovendien voor directe betrokkenheid van het KH
bij seksuele perversiteiten en kindermisbruik. Want nu steeds duidelijker wordt dat het KH de MSM compleet
aan het lijntje hebben, mogen we toch wel aannemen dat het zwijgen over de zaak-Demmink direct te
herleiden is tot een koninklijk veto. In de research voor onze komende serie Demmink versus Chamuleau
stuiten we weer op die fameuze Roosevelt Stichting die uiterst dicht op Oranje zit en waarvan Demmink en
Felix Rhodius in de advisory board zitten. Arend de Ru was directeur van deze Stichting en volgens bronnen
een kindermisbruiker, net als Demmink en wellicht ook Rhodius die een seksuele relatie onderhield met
Kees Lunshof van De Telegraaf waavan het kindermisbruik min of meer vaststaat. Zowel De Ru als
Demmink zaten in het bestuur van de Foundation voor Cambodja (Demmink nog steeds). Dit lezen we in
een artikel over De Ru dat verscheen in Elsevier (16 juli 2005): De Ru kwam geregeld langs in het huis van
Andreas Oosthoek, hoofdredacteur van de PZC in Thailand. Oosthoek: “Samen reisden we dan naar
Cambodja. Als bestuurslid van de Foundation for Cambodja was hij betrokken bij het opzetten van scholen
voor arme kinderen.” Cees Chamuleau zette ook een school op in Cambodja voor arme kinderen. Hij kwijnt
nu al bijna vijf maanden weg in een Cambodjaanse gevangenis. Chamuleau wordt verdacht van het
misbruiken van kinderen.
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Héé huurder, soms ook niks te verbergen?
Ingezonden - 14 september 2010
Als de dood zijn de directies en personeelsleden van de diverse woningcorporaties dat hun eigen doopceel
in handen komt van derden of huurders. Dat ligt voor de hand.
Als het om bescherming van de privacy van huurders gaat geven de meeste woningcorporaties niet thuis,
getuige het onderzoek van Ruud Kerssens van BDO Adviseurs in de Telegraaf van 14 sep 2010. Maar
woningcorporaties zijn beslist niet de enigen die nonchalant omspringen met vertrouwelijke
persoonsgegevens. Bij de KvK begint het onderhand op een nationale hobby te lijken. Heel Nederland is
inmiddels ook op de hoogte van de problematiek rond dat vervoersgedrocht OV-chipkaart, een krakemikkig
systeem dat veel te vroeg is gelanceerd door megalomane figuren die maar blijven volhouden dat er niets
aan de hand is. Gewoon de strippenkaart naast dat vervoersgedrocht handhaven. Dan heb je rustig de tijd
om technische- en financiële problemen op te lossen. Nee, denken ze bij TLS, de vervoersbedrijven en op
het Haagse Binnenhof: we torpederen gewoon de vrije keus en persen iedereen een vod door de strot dat
een regelrechte privacyval is, plus dat we een berg info cadeau krijgen die we zeven jaar mogen bewaren,
niet alleen vanwege marketingactiviteiten maar ook voor allerlei andere “diensten”. Heel Nederland op de
harde schijf: vanwege terrorisme- en criminaliteitsbestrijding (kuch), alsof alle Nederlanders opeens crimineel
geworden zijn. Daar heeft Beatrix geen last van. Die heeft geen OV-chipkaart nodig, haar vervoer wordt door
de (huurbetalende) belastingbetaler opgehoest, jaar in, jaar uit. Maar dat terzijde.
De uitkomst van het onderzoek
van Kerssens is een teken aan
de wand. Niet alleen vanwege de
gebleken laksheid van de
woningcorporaties zelf maar ook
van de huurder in het algemeen.
Iedere ingezetene van Nederland
is verplicht ervoor te zorgen dat
derden niet met zijn persoonlijke
gegevens aan de haal kunnen
gaan. Daar komt weinig van
terecht omdat negen van de tien
Nederlanders het maar niet
kunnen laten om te roepen dat ze
niks te verbergen hebben. En
daar spelen de in de aanhef van
bovenstaand artikel genoemde
instanties al jaren handig op in.
Machthebbers in Nederland
vinden het maar wat prachtig dat
bijna iedereen denkt dat je je IDvod altijd bij je moet hebben,
terwijl er pertinent geen
draagplicht is.!! Lekker makkelijk,
die laat-maar-waaien-mentaliteit,
denken ze, we krijgen de info
toch wel. Maar dat zou eens rap
moeten veranderen. Ieder mens
heeft zaken die een ander geen
sikkepit aangaan, maw: heeft een
politieagent ook maar iets te
maken met uw BSN als hij een
bon uitschrijft omdat u met de
fiets op de stoep reed? Heeft een
medewerker van een stembureau
iets met dat BSN te maken? Heeft een woningbouwcorporatie iets met uw BSN te maken? Huurders, kom in
actie. Controleer vandaag nog welke gegevens uw verhuurder van u op zijn harde schijf heeft staan en of
deze goed is beveiligd tegen bv. hackpogingen. Neem gerechtelijke stappen als u ontdekt dat de boel niet
deugt of als uw verhuurder uw bezwaren bagatelliseert. Bedenk dat uw verhuurder nooit uit eigen beweging
contact opneemt als het gaat om uw persoonsgegevens. Daar zult u zelf achteraan moeten, liefst samen
met alle andere wijkbewoners!
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12106
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