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Haïtianen: VN oorzaak van cholera
Cholera-zieken in Haïti AFP
Toegevoegd: maandag 15 nov 2010
In Haïti zijn betogingen uit de hand gelopen van mensen
die de VN de schuld geven van de choleraepidemie.Zo'n duizend Haïtianen in de noordelijke
havenstad Cap-Haitien staken in twee steden
politiebureaus in brand en bekogelden VN-bases met
stenen. De politie en de VN-militairen gebruikten
traangas om de menigte uiteen te drijven. In een andere
stad, Hinchin het binnenland, werden ook Nepalese militairen bekogeld met stenen.
De oorzaak van de uitbraak is nog niet opgehelderd, maar de betogers zeggen dat de ziekte is
meegenomen door militairen uit Nepal, waar ook cholera heerst. Een week na hun aankomst op de VN-basis
in Haïti werden in de buurt de eerste cholera-gevallen vastgesteld. In Haïti is al decennia geen cholera
voorgekomen. Amerikaanse experts hebben vastgesteld dat de cholera die in Haïti voorkomt, lijktop de
epidemie die ook in Zuid-Azië heerst. Maar ze zeiden erbij dat zij de exacte oorzaak van de cholera-uitbraak
in Haïti nog niet hebben vastgesteld. Geen van de Nepalese VN-militairen heeft cholera.
Slechte omstandigheden
De VN heeft erkend dat er slechte sanitaire omstandigheden heersenop de basis van de Nepalezen. Maar
volgens de VN zijn de Nepalese militairen niet de bron van de cholera-epidemie op Haïti.
De ziekte heeft zich door de slechte hygiënische omstandigheden in Haïti snel verspreid. Het aantal
besmettingen kan volgens de VN oplopen tot 200.000. Tot nu toe zijn er zo'n duizend doden gevallen als
gevolg van de cholera-uitbraak.
In Haïti zijn 12.000 VN-militairen aanwezig die de Haïtiaanse regering helpen met de voorbereidingen van de
verkiezingen op 28 november. President Preval en de VN hebben al gezegd dat de stembusgang hoe dan
ook doorgaat, ondanks de cholera-epidemie.
http://nos.nl/artikel/198539-haitianen-vn-oorzaak-van-cholera.html

Verboden Balkenende met Hitler te vergelijken?
Terwijl Balkenende persoonlijk deelneemt aan de meest gore
misdrijven sinds Hitler zelfmoord gepleegd heeft schijnt het dat
een 67-jarige man in hoger beroep veroordeeld is tot een
werkstraf van 50 uur, omdat hij afbeeldingen van oud-premier
Balkenende met een Hitler-snor op internet heeft gezet. De
man voorzag de foto’s ook van swastika’s. In begeleidende
teksten vergeleek de man Balkenende met Hitler. Hij zei
eerder al dat hij daarmee niet de oud-premier persoonlijk wilde
treffen, maar een punt wilde maken over het beleid van
Balkenende. Het staat op PowNed.nl dus het zal wel waar zijn.
Balkenende en zijn kutcda nemen al jaren deel aan
oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide alsof ze Hitlers
helpers zijn en dan mag daar niet defamerend over gedaan worden?
De vervolging van die groteske misdaden zijn even zo vele jaren onderwerp van discussie en iedereen die
hen een beetje te compleet en volledig in de bek schijt wordt vervolgd en krijgt straf. De Nazi’s zijn de baas
in Nederland. Kennelijk ook al in de rechtspraak. Balkenende is een nare wannabe fascist die zich gedraagt
als een ordinaire Hitler. Dat doet hij in vereniging met onder andere Maxime Verhagen, George Bush, Tonny
Blair, Geert Wilders en kampbeul Erik Lucassen. Balkenende heeft schuld aan de dood van meer dan
zeshonderdvijftigduizend mensen, hoofdzakelijk arabieren, islamieten, moslims in Irak. Dan mag hij niet met
Hitler vergeleken worden? Dat zou zelfs voor Nederland een brug te ver zijn. Al die mensen zijn door
Balkenende gedood op een systematische manier die verdacht veel overeenkomsten heeft met de
genociden van Hitler. De bondgenoten van Balkenende bij en tijdens zijn genocide waren ook bondgenoten
van Adolf Focking Hitler: de familie Bush. Balkenende zat dermate ver met zijn tong in de reet van de familie
Bush dat hij er vanzelf een bruine Hitler snor aan overgehouden heeft.
http://www.hetzuur.nl/artikel/8488/verboden-balkenende-met-hitler-te-vergelijken/
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PVV moest pedo-klokkenluider weren
Door Micha Kat op 16 november 2010
Op 12 november vroegen we ons af hoe het toch te verklaren is dat de
PVV geen enkele aandacht wenst te geven aan de zaak-Demmink, zelfs
niet als een eigen kamerlid onder vuur komt te liggen wegens seksueel
misbruik. Het antwoord kwam al snel: de PVV zit ook in het misbruikcomplot. Sterker nog: de partij stond op het punt een kamerlid af te
vaardigen die de strijd wilde aanbinden met het netwerk van Haagse en
justitiele kindermisbruikers, maar serveerde deze politica, Mellony van Hemert (nummer 9 op de lijst voor de
kamerverkiezingen 2010) op het laatste moment af -of liet haar zichzelf afserveren- onder druk van de
Demmink-mafia, zo melden klokkenluiders aan klokkenluideronline.
Uiteraard werkten de MSM in de volle breedte mee aan deze spoedoperatie ‘demoniseer van Hemert voor
het te laat is’. Het fascinerende is dat Van Hemert cruciale informatie had over extreem en ritueel misbruik
waarbij jonge meisjes op de meest gruwelijke wijze worden verkracht en verminkt zoals we kennen uit de
gevallen Marianne Vaatstra, Julie en Melissa in Belgie, Milly Boelen en ook het zogeheten ‘meisje van
Nulde’ waarover Van Hemert specifieke informatie had omdat zij familie van haar was. Op het laatste
moment trok uitgeverij De Arbeiderspers vorig jaar een boek van Van Hemert (Mijn Familie) over Rowena
Rikkers (het meisje van Nulde) terug omdat het ‘leugenachtig’ zou zijn [backgrounds]. Volgens de ‘offciele
berichtgeving’ trok de ‘leugenachtige’ Van Hemert zich terug van de PVV-lijst ‘om medische redenen’ zonder
dat deze redenen ook duidelijk zijn geworden. NOVA besteedde aandacht aan de affaire en liet pedorechtspsycholoog Peter van Koppen aan het woord [watch video]. Hieronder volgt een melding over de
kwestie van een klokkenluider.
De PVV heeft een hele belangrijke klokkenluider laten gaan. Mellony van Hemert, wel degelijk
gezinstherapeut, wilde een groot kinderporno netwerk bekend maken. Justitie heeft onjuiste informatie over
haar verstrekt om haar geloofwaardigheid aan te tasten. Met name OM baas Harm Brouwer heeft een
belangrijke rol hierin gespeeld. Ze is monddood gemaakt. Mellony wilde haar politieke functie benutten om
deze schurken voor het gerecht te dagen. Ze is alles behalve een leugenaar. Ze heeft een netwerk bij justitie
willen openbreken met materiaal wat ze over hen had en nu is zij kapot gemaakt. Ik vind dit persoonlijk
vreselijk omdat ik dit soort schurken zelf ook wil aanpakken. Ik vond het tijd om een klokkenluider te
attenderen op een hele krachtige kleine klokkenluider.
Eerder had klokkenluideronline contact met een journalist van het AD te Dordrecht die aangaf dat er ‘geen
schijn van kans was’ dat in die krant over deze lezing van de aftocht van Van Hemert kon worden bericht.
Auteur: Micha Kat
Bron afbeelding: Minister-president @ Flickr.com

Iran lanceert 'grootste' luchtmacht oefening (video)
Het Iraanse leger is begonnen met haar grootste landelijke
luchtmacht oefening om voorbereid te zijn op eventuele aanvallen op
"openbare of nucleaire sites."
Lucht defensie eenheden van het leger en de Islamitische Revolutie
Garde (IRGC) nemen deel aan de vijfdaagse verdediging
manoeuvres genaamd "Modafean Aseman Velayat 3," (de Wachters
van de Islamitische luchtruim).
De landelijke lucht manoeuvres, worden in de buurt gehouden van
Iraanse "nucleaire en vitale locaties" en omvat het testen van lange
afstandsraketten. De oefeningen zijn tot doel om de respons
vermogens te versterken bij het tegengaan van bedreigingen tegen
bevolkt, vitale, strategische en nucleaire doelen. Iran heeft diverse grote defensie oefeningen in de
afgelopen maanden uitgevoerd te midden van bedreigingen en beschuldigingen door de VS en haar
bondgenoten. Vorige week, drong Israëlische premier Benjamin Netanyahu erbij de VS op aan om Iran te
bedreigen met militaire maatregelen om haar civiele nucleaire programma te stoppen - de oproep werd door
Washington afgewezen. "De enige manier om ervoor te zorgen dat Iran zich niet bewapend met kernwapens
is door een geloofwaardige militaire dreiging te maken tegen het land," verklaarde het departement van
Netanyahu op 10 november. Iraanse functionarissen hebben gewaarschuwd dat elke daad van agressie
door de Verenigde Staten of Israël op doelen in de Islamitische Republiek een onmiddellijke reactie zal
veroorzaken, dat niet beperkt zal worden tot doelen in het Midden-Oosten.
Youtube
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Noodtoestand Euroland – binnenkort Gulden-2 ?!
Posted on 16 november 2010 by admin
Deze week kondigt Herman van Rompuy met zoveel woorden de Europese
noodtoestand af. Onomwonden maakt hij duidelijk dat Europa op het punt staat
om uiteen te vallen.
Zorg
Zijn woorden drukten maandag oprechte zorg uit en waren zeker niet bedoeld als een
politiek spelletje om lidstaten naar zijn hand te kunnen zetten met betrekking tot de
Europese schuldenproblematiek. De actuele situatie is ernstig en verslechterd snel.
De zeepbel spat uiteen
Zojuist werd bekend gemaakt dat Oostenrijk de eerder toegezegde financiële hulp aan Griekenland –in het
kader van het Europese steunfonds- voorlopig heeft opgeschort. Uiteraard omdat Griekenland zich niet aan
de afspraken houdt. Dat hebben ze namelijk nooit gedaan, alleen doet het nu pijn.Vrijwel tegelijkertijd
maakte Finland bekend geen steun te willen verlenen aan een reddingsactie ten behoeve van Ierland.
De Ieren willen niet gered worden, dus dat komt goed uit. Finland is natuurlijk niet gek. In dat land weten ze
namelijk echt wel hoe onvermijdelijk de hazen met betrekking tot Ierland zullen lopen. Ondertussen
mompelde de Portugese Minister van Financiën dat zijn land misschien wel gedwongen zou worden om uit
de euro te stappen (en dus uit Europa) als er niet op korte termijn een einde zou komen aan de besmetting
van ‘onschuldige’ lidstaten. Daarmee legde hij de aandacht voor de onhoudbaarheid van de situatie in zijn
eigen land, met één daverende klap op het bordje van Europa. ‘Zoek het maar uit’, moet hij gedacht hebben.
“het is jullie probleem”. “Los het op”. Ondertussen is het akelig stil in Spanje.
Ministeriële impasse?
Terwijl ik deze column schrijf vergaderen de Europese Ministers van Financiën in Brussel over het
naderende einde van Europa. Natuurlijk hoop ik dat er een houdbare oplossing gevonden zal worden. Voor
de handliggend is die niet. Want anders was die al professioneel en publiekelijk geopperd en was er politiek
draagvlak voor. Daarvan is geen sprake. Er is plotseling een Gordiaanse knoop van problemen ontstaan die
zich niet zomaar laat ontrafelen. Geen wonder dat de lidstaten momenteel druk bezig zijn met het tellen van
de eigen knopen. Is het beter om er nu uit te stappen? Of kan de rit beter worden uitgezeten in afwachting
van een doorbraak?
Uitweg
De enige werkbare oplossing die er nog is heeft betrekking op het onderling kwijtschelden van
staatsschulden. Ik bedoel dan het vrijwillig kwijtschelden van schulden, op basis van de
compromisbereidheid van de lidstaten. Niet de verplichte ‘haircut’ die Duitsland voor ogen staat. Zo’n
oplossing brengt de welvaart in Europa abrupt op een veel lager niveau en zal ook nog eens de doodsteek
betekenen voor een groot aantal (systeem)banken. Maar de Europese bevolking bevrijd zich er wel door van
een loden last.
Wie zich brand…
Want hoe dan ook heeft Europa te lang en teveel op de pof geleefd. Net als de rest van de wereld. Daar
moet nu voor gebloed worden en is Europa slechts de eerste die aan bod komt. De bevolking is zich dit
pijnlijk bewust, getuige de bezuinigingssteun die de zittende Griekse regering onlangs van de bevolking
kreeg toen er tussentijdse verkiezingen waren. Komt er een oplossing voor de acute problemen van dit
moment? Worden we morgen wakker zonder euro? Ik heb geen idee. Maar ik vrees het ergste. Ook als er
toch witte rook is.
René Tissen, Business Universiteit Nyenrode - Bron: rtl-Z
http://iedereenbewust.nl/blog/2010/11/16/noodtoestand-euroland-binnenkort-gulden-2/

China heeft de snelste computer ter wereld
Published by Henk (Beheerder)
China heeft de snelste computer ter wereld. De supercomputer staat in
de havenstad Tianjin. De nieuwkomer met de naam Tianhe-1A (in het
Nederlands: “melkweg”) versloeg met een rekencapaciteit van 2,56
petaflop (ofwel 2,56 biljard berekeningen per seconde) de Amerikaanse
computer Cray XT5. De leider op de ranglijst werd nog maar in oktober
officieel voorgesteld. De supercomputer, die gebruikt wordt voor
wetenschappelijk onderzoek, werd ontwikkeld door de National
University of Defense Technology (NUDT) in de Chinese provincie
Hunan. Lees meer: HLN
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Nieuwsfeiten spreken elkaar steeds meer tegen
IN DE Z.G. REGULIERE PERS EN MEDIA BEGINT HET OP TE VALLEN DAT DE NIEUWSFEITEN EN
DAN MET NAME T.A.V. DE ECONOMIE EN DE FINANCIËLE WERELD ELKAAR STEEDS MEER EN
MEER RONDUIT TEGEN BEGINNEN TE SPREKEN.
DE OPMERKZAME LEZER EN TELEVISIEKIJKER ZAL HET ONGETWIJFELD MET MIJ EENS ZIJN DAT
DE BERICHTGEVING ZEKER T.A.V. ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ZAKEN NIET MEER MET
ELKAAR IN OVERSTEMMING ZIJN.
Aan de ene kant hoor je dat b.v. landen als Duitsland en Frankrijk en zelfs de V.S. procentueel er weer beter
voor staan dan een of twee jaar geleden. Aan de andere kant lees je weer dat de huizenmarkt, de
automobielindustrie e.d. zwaar moeten inboeten.
Via RTL-7 hoor je dagelijks dat het redelijk tot goed gaat met de beurzen, maar als je de politiek hoort dan
moet er alom bezuinigd worden.
De rente die de banken dienen te betalen aan de Centrale banken worden steeds lager, de rent die u en ik
moeten betalen aan de banken om het even voor wat, wordt steeds hoger.
De Federal Bank in Amerika, een particuliere organisatie drukt miljarden bij en de Dollar stijgt! Ondanks
zoveel input van niet gedekt geld!
De media spreken over een lichte opleving in de V.S., maar de tentenkampen met de daklozen worden
groter en groter.
U kunt de rij met voorbeelden en voorbeeldjes ongetwijfeld verder zelf nog wel aanvullen, zeker als u een
fervent krantenlezer bent. De elkaar tegensprekende berichten volgen elkaar op pingpongballen in een
spelletje.
Echter niet alleen financieel-economische berichten; wat te denken van een gemiddelde stijging van de
ziektekosten premie die nu rond de € 125,- per persoon ligt, incl. de bijverzekering, het z.g. aanvullingsfonds
zoals dat vroeger heette, maar andere cijfers leren ons dat we steeds gezonder gaan leven, ouder worden,
fitter blijven etc. Wat is nu waarheid?
Vandaag lazen we dat de jeugddelinquenten in de gevangenissen qua populatie met ong. 1.000 man is
afgenomen t.a.v. vorig jaar. Maar ik heb toch sterk de indruk dat de criminaliteit nog nooit zo hard gegroeid is
dan de laatste tijd.
Grote derde wereld-landen zoals Brazilië en India schijnen opkomende financiële en economische
grootmachten te worden, maar kleine derde wereld-landen daarentegen zinken steeds verder weg in het
moeras van armoede en ellende!
Over de omzetten en winsten van de wapenindustrie om die te publiceren, wel daarmee zijn de 'media' nooit
erg scheutig geweest, maar een beetje zoeken op het internet leert ons dat het de allerbeste business is om
erin te investeren! Want de handel draait als nooit tevoren!
DE VRAAG IS: WAT IS DE BEDOELING VAN DEZE MIJNS INZIENS BEWUSTE MISLEIDING, DEZE
VALSE VOORLICHTING?
IS DIT OOK EEN TEKEN DES TIJDS? MISSCHIEN EEN TIP OM WAT TE BESPAREN! ZEG HET
ABONNEMENT VAN UW DAGBLAD OP, SCHEELT AL GAUW € 250,- PER JAAR EN UW GRATIS
WEKELIJKS NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD, WAT TOCH DEUR AAN DEUR WORDT BEZORGD,
INFORMEERT U OOK WEL OVER HET WEL EN WEE UIT UW EIGEN OMGEVING.
45 miljoen Amerikanen lijden honger! Ja, u leest het goed !
16/11/10, 20u20
45 miljoen Amerikanen lijden vaak honger, dat is één op zeven!
Vooral Afro-Amerikaanse gezinnen hebben te kampen met voedselonzekerheid.
Het aantal Amerikanen dat moeite had om eten op tafel te krijgen bleef vorig jaar op hetzelfde niveau als het
jaar daarvoor. Maar de voedselonzekerheidsgraad blijft de hoogste sinds de federale regering het probleem
15 jaar in kaart begon te brengen, meldt de nieuwszender CNN op basis van een rapport van het ministerie
van Landbouw.
Vorig jaar was 14,7 procent van de Amerikaanse gezinnen "voedselonzeker". De term betekent dat zij
moeilijkheden ondervonden om op een gegeven moment één of meerdere gezinsleden te eten te geven
omdat ze te weinig geld hadden. Het percentage komt neer op 17,4 miljoen gezinnen of ruwweg 45 miljoen
mensen, aldus CNN.
In 2008 was 14,6 procent van de Amerikaanse gezinnen "voedselonzeker". Meer dan een derde van de
getroffen gezinnen of 6,8 miljoen in het totaal bevindt zich in een situatie die het rapport "zeer lage
voedselzekerheid" noemt. Ook hier is er weinig verschil met 2008.
De studie haalt ook aan dat Afro-Amerikaanse gezinnen en gezinnen van Hispanics meer te maken kregen
met voedselonzekerheid dan blanke. (belga/vsv)
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Wereld in crisis: Het grote schuld afschuiven is begonnen
Wie of wat is het échte monster achter het instorten van de wereldeconomie?
Als een uiterst giftige spin heeft de elite een globalistisch web om de
wereld gespannen waaruit geen ontsnappen meer mogelijk lijkt.
Nu het er steeds minder naar uitziet dat de machthebbers van de
wereld in staat zijn de financiële en economische crisis binnen
afzienbare tijd op te lossen wordt zowel in de reguliere als in de
alternatieve (internet) media gezocht naar een zondebok. Is het de
schuld van de hebberige Amerikanen? Hebben de banken te weinig
regels opgelegd gekregen? Heeft China de boel doen springen? Is de
Amerikaanse FED de kwade genius? 'Links' verwijt 'rechts' en 'rechts'
verwijt 'links'. Maar wie of wat is er nu écht schuldig aan de wereldwijde
financiële en economische crisis? En wat is het doel hiervan?
Het is eigen aan de mens om als de zaken fout gaan de schuld automatisch af te schuiven op iets of iemand
anders. Dat begint al op jonge leeftijd als een kind per ongeluk moeders favoriete vaas kapot laat vallen. Het
gebeurde altijd eerst 'vanzelf' en daarna wordt broertje of zusje, of de hond of kat als schuldige aangewezen.
De in de 16e eeuw levende Italiaanse elitaire filosoof Machiavelli begreep dat het aanwijzen van een
zondebok een zowel briljant als noodzakelijk middel voor de elite was om hun macht over de bevolking in
stand te houden. Zijn tijd ver vooruit zijnde zag Machiavelli dat het dreigen met dood en geweld de massa
uiteindelijk niet zou weerhouden de elite af te zetten, om zo hun gestolen rijkdom en vrijheid weer terug te
veroveren. Dus paste de heersende klasse haar tactiek aan door niet langer openlijk te dreigen met dood en
verderf, en gingen de elitairen gebruik maken van pyschologische angstzaai-technieken zoals -inderdaadhet afschuiven van de schuld van de ellende van de burgers op een zondebok, zoals al talloze malen
gedaan is met de Joden (en nu helaas weer).
Machiavelli suggereerde om de lagere machthebbers in de middenklasse als prooi te laten fungeren voor de
woedende menigte, zodat de échte machthebbers gewoon op hun plek zouden kunnen blijven zitten. Op
deze inmiddels beproefde methode zijn een aantal varianten mogelijk, die in onze tijd duidelijk zichtbaar zijn
geworden na het uitbreken van de wereldwijde crisis in 2008. Laten we eens zien wie er in de reguliere en
alternatieve media zoal als schuldigen worden aangewezen:
1. Het is de schuld van de Amerikanen
Sinds de hypotheek- en kredietcrisis is dit een nog altijd veel gehoord argument: de Amerikanen hebben ver
boven hun stand geleefd, véél te veel geld geleend en uitgegeven aan huizen, auto's, boten en vakanties geld dat ze nooit zouden kunnen terugbetalen. Overigens geldt precies hetzelfde voor veel Europeanen.
Klopt dit? Ja. Maar zijn de Amerikanen (en Europeanen) daarom schuldig aan het ontstaan van de crisis?
Nee. Hebzucht is bepaald niet alleen maar een karaktertrek van de Westerse mens. De Amerikaan en
Europeaan hebben echter de mogelijkheid gekregen om hun hebzucht de vrije loop te laten, omdat dit
gestimuleerd werd door de banken, die in de tijd dat het economisch nog goed ging veel te gemakkelijk
hypotheken en kredieten verleenden, tegen zeer lage rente.
Dus is het de schuld van de banken? Ook niet, hoewel ze wel deel uitmaken van het probleem. De
gemakkelijke, roofzuchtige (uit)leenpraktijken van de banken werden namelijk mogelijk gemaakt door de
Centrale Banken, die immers de hoogte van de rente bepalen en verantwoordelijk zijn voor de
geldvoorziening. Door het kunstmatig laag houden van de rente was krediet lange tijd enorm goedkoop, ook
voor de banken.
De Centrale Banken zijn daarnaast voor veel meer verantwoordelijk dan slechts het feitelijk uitdelen van
complete wagonladingen goedkoop geld aan de banken en via hen aan de consumenten. Verwacht echter
dat het anti-Amerikanisme en anti-consumentisme de komende tijd nóg sterker zullen worden, en daarmee
ook de verwijten van andere landen dat de 'ongereguleerde' vrije markteconomie de hele wereld in zijn val
zou hebben meegesleurd. Voorlopig zijn de 'hebzuchtige' Westerlingen, met de Amerikanen voorop, voor
veel niet-Westerse landen dus een gemakkelijke zondebok.
De waarheid is echter dat het Westerse consumentisme slechts een symptoom is van een veel ergere
kwaal, en níet de oorzaak, want dat zijn de Centrale Banken zélf.
2. Er waren te weinig regels voor de banken
Er wordt nogal eens geschreven dat een gebrek aan regulering de oorzaak is van het ongebreideld
speculeren van de banken en daardoor uiteindelijk het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Hoewel dit
deels waar is (denk aan de gigantische omvang van de zogenaamde derivaten), was er in de VS, het
centrum van de crisis, wel degelijk adequate regelgeving voor de banken. De Security and Exchange
Commission (SEC) fungeerde in Amerika al 20 jaar als waakhond en als beschermer voor iedereen in het
bankwezen die geconfronteerd werd met fraude en dat kenbaar wilde maken.
Het is overduidelijk dat er de laatste 20 jaar gigantisch veel fraude en bedrog door met name de grote
banken is gepleegd, maar toch zijn er in die periode slechts 5 (!) mensen door het SEC-fonds betaald omdat
ze naar buiten traden met ongeregeldheden. De conclusie kan niet anders zijn dat er weliswaar voldoende
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regels waren, maar dat ze simpelweg niet werden nageleefd en dat de controlerende instantie(s) hier beide
ogen voor dichtknepen. Er zijn zelfs talloze bewijzen dat klokkenluiders genegeerd en zelfs gesaboteerd
werden, juist door degenen door wie ze beschermd zouden moeten worden.
Nog veel vreemder is het dat de Federal Reserve, de Centrale Bank van Amerika, onder geen enkel toezicht
staat en door niemand gecontroleerd wordt, ook niet door de overheid. Voormalig FED-topman Alan
Greenspan gaf onlangs toe dat de FED een onafhankelijke (private) entiteit is die aan niemand
verantwoording schuldig is, noch aan het Congres, noch aan de Amerikaanse burgers. Als de reguliere
media nu zouden zeggen dat de instorting het gevolg is van het ontbreken van regels en
controlemechanismen voor de FED, dan zouden ze gelijk hebben. Bizar genoeg beweren ze juist het
tegenovergestelde, namelijk dat de FED nóg meer macht zou moeten krijgen om ons van de huidige
catastrofe te redden - een catastrofe, die de FED echter zélf veroorzaakt heeft.
3. China heeft de boel doen springen
In eerdere artikelen maakten we al melding van de de-facto handels- en valuta oorlog die is uitgebroken
tussen de diverse grote economische machtsblokken, met de VS, China en Europa voorop. In Amerika
wordt nogal eens met een beschuldigende vinger gewezen naar China, dat zijn munt, de yuan (/renminbi),
kunstmatig te laag zou houden en ook op andere manieren oneerlijke concurrentie zou plegen, zoals het
bevoordelen van Chinese bedrijven boven buitenlandse.
In de jaren '80 en '90 heeft de oligarchie in de VS echter zélf de hand gehad in het massaal verplaatsen van
Amerikaanse industriële productie naar China, omdat arbeid daar veel goedkoper was en de bedrijven dus
veel meer winst konden maken. Hierdoor werden miljoenen banen doelbewust uit de VS weggehaald en
geëxporteerd naar China. China heeft Amerika daar nooit toe gedwongen. Het waren de door de elite
geleide multinationals die hier volledig voor verantwoordelijk waren.
China is tevens níet verantwoordelijk voor de pogingen van de FED om door middel van Quantitative Easing,
het massaal bijdrukken van geld, de dollar te devalueren. Daarnaast wisten de Centrale Bankiers van
Amerika heel goed dat een zwakkere dollar nauwelijks enig effect zal hebben op de Amerikaanse export,
simpel en alleen omdat je als land wel iets te exporteren moet hebben. En aangezien die exportkracht de
laatste 25, 30 jaar naar China is verplaatst, zijn al die honderden miljarden niet ten goede gekomen van de
Amerikaanse economie en de burgers.
Waar is al dat geld dan wél terecht gekomen? Dat is bij de banken en andere financiële instellingen blijven
steken, die zichzelf ermee hebben verrijkt, terwijl het geld nu juist bedoeld was om de kredietstromen in de
VS weer op gang te helpen. In plaats daarvan is het krijgen van krediet in Amerika juist nóg moeilijker
geworden. Ondertussen steken de banken de enorme hoeveelheden 'bailout' belastinggeld waar ze mee
'gered' zijn in... China, omdat ze daar hogere opbrengsten voor hun investeringen en speculaties kunnen
krijgen.
De banksters hebben dus ironisch genoeg de dollar gedevalueerd met het massaal bijdrukken van geld, dat
echter niet ten goede komt van Amerika, maar rechtstreeks in de zakken van China verdwijnt. Dat is tevens
de reden waarom QE2 (de onlangs aangekondigde tweede ronde Quantitative Easing à $ 600-900 miljard)
niet in staat is gebleken om de verkopen van Amerikaanse staatsobligaties op te vijzelen, ondanks het feit
dat de FED deze massaal aan het opkopen is.
Ook in China veroorzaakt deze tactiek problemen. Door de massale toestroom van kapitaal -uit zowel de VS
als uit China zelf- is de Chinese huizen- en voedselmarkt in een inflatiespiraal terecht gekomen. China kan
echter wél besluiten om zijn dollarreserves te dumpen, zodat de eigen munt in waarde zal stijgen en
daardoor de onvermijdelijke explosie van prijzen ingedamd kan worden. Waarom doen ze dit dan niet?
Omdat de Chinezen wachten totdat ze iemand de schuld kunnen geven.
Ja, het schuld-afschuif spelletje wordt door alle grote landen gespeeld, niet alleen door de VS. De Chinezen
zijn zeer bedreven in dit spelletje, en wachten geduldig totdat de VS hen officieel van 'valuta manipulatie'
beschuldigt. Op dat moment zullen de Chinezen hun importbelastingen verhogen en wordt het dumpen van
de massale hoeveelheden dollars die China heeft verzameld een praktische en logische stap, in plaats van
de openlijke economische 'kernaanval' die het nu zou zijn. Hierbij moet bedacht worden dat dit scenario pas
realiteit wordt als beide Centrale Banken, dus zowel de Amerikaanse als de Chinese, het er over eens zijn
dat de dollar moet verdwijnen. Of gelooft u nog steeds in uiterst complexe 'toevalligheden'?
4. 'Links' verwijt 'rechts', en omgekeerd
Een aloude en beproefde tactiek is het beschuldigen van de politieke opponent(en). In Europa zijn dat de
socialisten (links) tegen de liberalen (rechts), waarbij de christen-democraten dan weer met de ene kant, dan
weer met de andere kant meedoen. In de VS gaat het om de Republikeinen tegen de Democraten, en de
Democraten tegen de Republikeinen.
Steeds meer mensen krijgen echter in de gaten dat zowel 'links' als 'rechts', zowel Democraten als
Republikeinen, van hetzelfde laken en pak zijn. In Amerika hebben beide partijen als zij aan de macht waren
zowel de FED als de corporatieve banken beschermd en zonder enige aarzeling bailouts uitgevoerd met
miljarden belastinggeld. Daar waar in Europa nog enige beleidsmatige verschillen tussen 'links' en 'rechts'
zijn te ontdekken (waarbij 'links' gelijk staat met globalisme en een grote overheid, en 'rechts' met de vrije
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markteconomie en een kleinere overheid), is daar in de VS al jaren geen enkele sprake meer van, de
retoriek van socialist en marxist Barack Obama ten spijt.
De enige nieuwe politieke dynamiek komt in Amerika van de 'Tea Party' met inmiddels bekende kandidaten
zoals Ron Paul en Rand Paul, en in Europa van de in opkomst zijnde populistische partijen (zoals de PVV in
Nederland). Op beide continenten worden zij keihard aangevallen en zwartgemaakt door het bestaande
politieke establishment, dat als de dood is dat het proces van steeds verder gaande globalisme, het
verschuiven van de macht naar een klein 'elite' groepje en zaken zoals ongelimiteerde immigratie een halt
toe wordt geroepen.
De nieuwe politici aan beide zeiden van de oceaan zijn bereid harde keuzes te maken, zaken waar met
name 'links' van gruwelt. Toch liggen de zaken niet zo heel erg moeilijk als ze lijken. Blijven we doorgaan
met het boven onze stand leven en geld uitgeven wat we niet hebben? Blijven we miljarden stoppen in de
bodemloze put van failliete banken, maatschappij ontwrichtende massa immigratie en verzonnen
milieuproblemen zoals de ontmaskerde Co2-opwarmingstheorie? Het wordt tijd dat de 'linksen' hun
Utopische dromerijen loslaten en met beide benen op de grond belanden: als er geen geld is, dan is er geen
geld - zeker niet voor zaken die de maatschappij en de economie niets opleveren en de rijkdom verplaatsen
van het volk naar een klein eliteclubje, in Europa het steeds monstrueuzer wordende fascistische spook van
de Europese Unie.
De valse links/rechts tegenstelling is daarom alleen iets waar naïevelingen nog in geloven. Beide kanten van
het politieke spectrum hebben volledig meegewerkt aan de onhoudbare situatie die nu is ontstaan, en
proberen ten koste van alles om hun macht te behouden. De tijd zal leren of de opkomst van de 'Tea Party'
in de VS en de populistische partijen in Europa nog in staat zullen zijn om het tij te keren.
5. Na de Grieken hebben nu de Ieren het gedaan
Eerder dit jaar kregen de Grieken de schuld van het uitbreken van een ware bestaanscrisis in de Europese
Unie, die maar ternauwernood bezworen werd. En ja, de Grieken bleken op alle niveaus massaal
gefraudeerd te hebben. Echter, net zo snel als de Griekse crisis uit de media verdween, verdween ook de
'Euro crisis', en begon de koers van de munt weer snel te stijgen. En nu is Ierland aan de beurt.
Hoewel Ierland niet de corrupte reputatie van Griekenland heeft, verkeert het land toch in grote problemen
omdat het niet meer in staat is om tegen aanvaardbare kosten geld te lenen om de staatsschuld te kunnen
blijven financieren. Hoewel het land zegt geen hulp van het EU-Noodfonds of van het IMF nodig te hebben
en door middel van forse bezuinigingen zelf zal pogen het huishoudboekje weer op orde te krijgen, lijkt de
EU de crisis in Ierland juist te benadrukken. Doel: de altijd lastige en Europa-sceptische Ieren éindelijk onder
de duim te krijgen, en afhankelijk te maken van Brussel en van het IMF.
'Als de Ieren nu maar een bailout van het IMF accepteren, dan komt alles weer in orde en zal de rust op de
Europese markten terugkeren,' zegt de EU in feite. Op deze manier krijgt nu Ierland de schuld van het in
gevaar brengen van de 'stabiliteit' van de hele wereld, zodat het land wel móet bezwijken onder de enorme
druk uit Brussel. Op dezelfde wijze kan ieder EU-lid dat het wáágt om op bepaalde terreinen onafhankelijk
van de superstaat EU te willen blijven, een vergelijkbare aanval uit Brussel verwachten. Nu al lijken de peilen
zich ook te gaan richten op Portugal en Spanje.
Landen die het centraliseren van de macht willen tegengaan en willen vasthouden aan onafhankelijkheid en
de vrije markt economie worden door de Europese Unie en de elite gezien als obstakels waarmee
afgerekend moet worden. Vorige week verketterde EU-president Herman van Rompuy iedereen die vast
blijft houden aan de 'illusie' van onafhankelijkheid (2). Ieder land, iedere partij, ieder individu dat het grote
doel van de elite -een wereldwijde superstaat onder auspiciën van de VN en het IMF- dreigt te blokkeren,
zal daarom uit de weg worden geruimd.
6. De Amerikaanse FED is de bron van al het kwaad
Na alle voorgaande punten lijkt dit voor velen de meest logische conclusie. Het nachtmerrie achtige
Amerikaanse Federal Reserve systeem heeft ervoor gezorgd dat niet alleen de VS, maar de hele wereld in
de problemen is gekomen. Maar ook deze aanname is slechts een deel van de waarheid, want zelfs de FED
is niet de bron van alle huidige ellende, in tegenstelling tot wat veel analisten denken.
De Federal Reserve is namelijk weinig anders dan een instituut dat als een soort omhulsel is gebouwd rond
het Centrale Banken systeem en tevens rond degenen die dit systeem besturen. Het opheffen van de FED
zal de dreiging die van dit systeem uitgaat dan ook niet volledig verwijderen. Het complete 'Ponzi' (pyramidespel achtige) concept van Centrale Banken moet namelijk eveneens verdwijnen. De FED is als een eierdoos
met daarin een paar door-en-door rotte en stinkende eieren. Om van de stank af te komen is het verwijderen
van de doos alleen niet voldoende.
Wat er nu in de internationale reguliere en alternatieve media gaande is kan daarom als buitengewoon slim
worden gezien. Voor het eerst mogen geluiden die oproepen tot het reguleren of zelfs opheffen van de FED
namelijk gehoord worden. Zelfs Alan Greenspan verklaarde onlangs dat QE2 een gevaar is voor de
wereldmarkten. Om ernstigere problemen te voorkomen riep hij de landen van de G20 vervolgens op om
'deels de eigen soevereiniteit op te geven, ten bate van iedereen.'
Dat is precies waar het de machtselite uiteindelijk om gaat: het langzaam maar zeker opheffen van de
soevereiniteit en onafhankelijkheid van ieder land op Aarde. De voorgestelde 'oplossing' van het 'FED
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probleem' wordt nu dus op slinkse wijze aannemelijk gemaakt: hef de 'boosdoener', de FED, op en geef de
controle over de Amerikaanse economie -en daarmee het hele land- over aan het IMF. Hiermee wordt het
ene elitaire bankensysteem echter vervangen door een nog veel bedreigender elitair bankensysteem,
namelijk een globalistische variant, die gericht is op het creëren van een één-wereldsysteem.
Moet de FED dan blijven? Absoluut niet! Maar voorkomen moet worden dat de FED alle schuld op zich
geschoven krijgt, waardoor de ware schuldigen onaangetast kunnen doorgaan met hun plannen en de ene
vorm van tirannie vervangen door een nog veel ergere tirannie. Als Amerika, als de wereld wil overleven,
dan moet niet alleen de FED verdwijnen, maar tevens het hele huidige systeem van Centrale Banken,
inclusief het IMF, inclusief de Europese Centrale Bank.
DE ECHTE VIJAND
Voor iedere lichamelijke ziekte is een oorzaak, of dat nu een bacterie of een virus is. Als we ons alleen
richten op pijn- en symptoombestrijding komen we nooit van de oorzaak van onze ziekte af. Het afschuiven
van de schuld op de Amerikanen, de Chinezen, de FED of de banken is symptoombestrijding, veroorzaakt
door de globalisten die niets lievers willen dan hun tegenstanders in kringetjes laten ronddraaien en ons
anderen de schuld laten geven.
Dit proces zal het komende jaar geintensiveerd worden, waardoor dit schuld afschuiven steeds meer
mensen, ongeacht de hoogte van hun opleiding, logisch in de oren zal klinken, zeker als angst de dominante
factor is. Dit moet ten koste van alles worden voorkomen. De vraag wie écht verantwoordelijk is voor de
huidige crisis moet keer op keer opnieuw worden gesteld: Wie had ECHT het initiatief, de kennis en de
rijkdom om deze instorting te veroorzaken? Wie zijn hier het meest bij gebaat? China? De financiële
speculanten? De Joden? Wij zelf? Of is het de globalistische machtselite, de top 1%, de wereld
manipulators, die bezig zijn om onze landen één voor één ten onder te laten gaan, zodat er een wereldwijd
politiek en financieel éénheidssysteem kan worden opgericht, een op de EU lijkende fascistische superstaat
zonder grenzen, waarin alle macht in handen zal zijn van dat kleine, extreem misdadige en kwaadaardige
clubje geniën.
Laten we hopen dat over de hele wereld steeds meer mensen dit verschrikkelijke monster, dat ons
zelfbeschikkingsrecht wil vernietigen en al onze nationaliteiten wil opheffen, in de ogen zullen durven zien,
en dat er actie zal worden ondernomen om een één-wereldregering onder centraal gezag van de VN en het
IMF te voorkomen. Zo niet, dan dreigt de mensheid al op korte termijn ten prooi te vallen aan het meest
onderdrukkende en gruwelijke dictatoriale systeem dat de wereld ooit heeft gekend.
Xander - Bron: Neithercorp - Zie ook:
(2) Xandernieuws 12-11-10: EU-president: Onafhankelijkheid landen is een illusie en een leugen
Newsweek beeldt Obama af als hindoegod Shiva, de Vernietiger
Speculaties over verband met de LHC deeltjesversneller en mogelijke 'stargates'
Het internationaal bekende opinieblad Newsweek beeldt op de cover
van de nieuwste editie die uitkomt op 22 november Barack Obama af
als de hindoegod Shiva, 'de Vernietiger' (1). De tekst die Newsweek op
Obama zet: 'God van alle dingen'. Bestaat er mogelijk een verband
tussen Obama, Shiva en CERN, oftewel de Large Hadron Collider
superdeeltjesversneller in Frankrijk, waar eveneens een beeld van
Shiva staat opgesteld?
Shiva de Vernietiger is in het hindoeïsme een tegenstrijdige god, de
'heer van de tijd', zowel een vernietiger als een hersteller, zowel een
weldadige hoeder van zielen als een wraakvolle wreker. Hij wordt meestal afgebeeld met slangen en een
kroon met daarop een halve maan en schedels, en wordt vaak omgeven door een krans van vuur. Zoals
iedereen weet is de halve maan tevens een belangrijk symbool van de islam. (2)
Er zijn een aantal eigenaardige associaties te maken die los van elkaar wellicht weinig te betekenen zouden
hebben of gekenmerkt kunnen worden als slechts toeval, maar die in
verband met elkaar gebracht een opvallend en mogelijk zelfs
onheilspellend patroon laten zien.
Zo bestaat er een merkwaardig verband tussen Obama, Shiva en
CERN, de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek. Allereerst
staat er voor het CERN gebouw een beeld van Shiva opgesteld (3)(zie
foto hieronder). Wat zou het verband kunnen zijn tussen Shiva de
Vernietiger en de Europese superdeeltjesversneller Large Hadron
Collider (LHC)? Volgens wetenschapper en Nobelprijswinnaar Frank
Wilczek is CERN op 9 november begonnen met een serie
levensgevaarlijke experimenten die in het slechtste geval zouden
kunnen leiden tot de vernietiging van onze hele planeet (4). Zijn de wetenschappers bij CERN, die alle
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bezwaren en zorgen van de hand hebben gewezen, zich misschien wel degelijk bewust van wat hun
deeltjesexperimenten uiteindelijk zouden kunnen veroorzaken?
LHC, spiraal in Noorwegen, Stargates
Op 9 december 2009 werd er in Noorwegen een spectaculaire spiraal
in de lucht gezien en door diverse mensen gefilmd (5) (zie foto
hieronder). De autoriteiten deden de spiraal af als een mislukte
Russische rakettest, een verklaring die gezien de beelden echter
nauwelijks geloofd werd. Sommigen legden het verband met de LHC in
Frankrijk en speculeerden dat de deeltjesversneller mogelijk een poort
naar een andere dimensie had geopend. Het verband met Barack
Obama? Wel, die was op het moment dat de spiraal verscheen precies
in Noorwegen, om daar de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te
nemen. En dan is er ook nog een connectie tussen de spiraal, de theorie dat deze werd veroorzaakt door de
LHC en Shiva. Shiva wordt afgebeeld in een vurige cirkel, die volgens sommigen een symbool zou kunnen
zijn voor een Stargate of 'sterrenpoort', een poort naar een andere dimensie, die de LHC in Frankrijk in
werkelijkheid zou zijn. De cirkel om Shiva is dan de 'poort' naar een andere dimensie van waaruit 'iets'
tevoorschijn zou kunnen komen. In de Stargate films en tv-series is zo'n sterrenpoort eveneens rond en een
letterlijke poort naar andere planeten en beschavingen in het heelal. De laatste dagen worden al enige jaren
bestaande bizarre en vergezochte speculaties dat er zich in de Golf van Aden een duizenden jaren oude
sterrenpoort te vinden zou zijn (6) gevoed door het feit dat er in zeer korte tijd een groot aantal aardbevingen
in de Golf van Aden bij Jemen hebben plaatsgevonden (43 in 36 uur tijd). Volgens complottheoretici was dit
als gevolg van het boven het zeewater verrijzen van de sterrenpoort, en is de enorme internationale
marinemacht in die wateren daar niet om piraten te bestrijden, maar om gereed te zijn voor het geval dat er
'iets' uit deze sterrenpoort tevoorschijn komt dat mogelijk vijandig blijkt te zijn.
Obama: de vernietiger door vrede?
Terug naar wat we wél kunnen zien: de cover van Newsweek. Ook hier vallen een aantal zaken op. Ten
eerste houdt Obama de hele wereld(bol) in zijn hand, die gekeerd is naar Noord Amerika. Dat is niet zo
vreemd, aangezien Obama president van de VS is. Sommigen merken echter op dat de militaire helicopter
daar pal boven mogelijk duidt op een militaire overname (staat-van-beleg) in de VS. Daarnaast houdt
Obama het nieuwe ontwerp van $ 100 biljetten in één van zijn handen - biljetten die in februari 2011 in
omloop zullen worden gebracht. Staan deze twee zaken -de komst van de lang gevreesde martial law en de
invoering van nieuwe $ 100 biljetten- met elkaar in verband?
Vooral christenen vinden ook de duif die Obama in één van zijn linkerhanden houdt een zeer opvallend
teken. Obama, de vredestichter - is het niet de Antichrist die volgens de Bijbel 'door vrede velen zal
vernietigen'? (Daniël 8:25, KJV). Obama was volgens veel 'eindtijd' christenen al vóór zijn verkiezing een
sterke 'Antichrist' kandidaat, mede omdat Jezus in het Hebreeuws letterlijk gezegd heeft 'Ik zag de satan als
Barak O Bama' (7). Daarnaast is er nog een oude islamitische profetie die stelt dat er in de eindtijd een lange
zwarte man aan het hoofd van het Westen zou komen te staan, en dat hij de helper zou zijn van de 'Mahdi',
de islamitische messias, die alle kenmerken heeft van de in de Bijbel omschreven Antichrist (8). In sommige
versies zijn de helper en de Mahdi zelfs één en dezelfde persoon.
De voorzichtige conclusie kan zijn dat langzaam maar zeker een aantal op zichzelf genomen fantastisch
klinkende en moeilijk te geloven theorieën en speculaties op opvallende wijze met elkaar in verband lijken te
kunnen staan. Obama-Shiva-LHC-Noorweegse Spiraal-Stargates-Vrede/Vernietiging-Mahdi/Antichrist. Het
verband is nog broos, maar niet langer onwaarschijnlijk te noemen. Kortom: iets om met een nuchtere, maar
open houding goed in de gaten te blijven houden.
Xander
(1) Steve Quayle ; (2) Veritas Indagator ; (3) Wikimedia ; (4) Xandernieuws 08-10-10 ; (5) Xandernieuws 0201-10 ; (6) Before It's News ; (7) Xandernieuws 04-08-09 ; (8) Xandernieuws 03-11-08
Zie ook:
08-10: 'CERN deeltjesversneller start op 9 november levensgevaarlijk experiment'
02-01: Noorweegse spiraal in oude culturen teken van het naderende einde
2009:
12-10: Bijbelcode: Barack Hussein Obama is de laatste koning van de eindtijd (Duizenden jaren oude
teksten wijzen Obama aan als de grote verwoester van het einde)
06-08: Nieuw boek waarschuwt voor islamitische Antichrist
04-08: Rabbi bevestigt onbedoeld Jezus' woorden: 'Ik zag de satan als Barak O Bama'
28-03: Hoge New Agers: Obama zal wereld in tijdperk van licht brengen ('In 2012 wordt de christelijke wereld
vervangen door de Luciferiaanse')
2008:
03-11: Islamitische profetie wijst naar Obama als helper van de mahdi
01-10: Is Barack Obama de 'bliksem uit de hemel' waar Jezus over sprak?
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Activiteiten in Jemen en de Sterrenpoort in de Golf van Aden (ingezonden)
Lees hieronder een uiteenzetting van gebeurtenissen rond de Sterrenpoort in de Golf van Aden.
(De poort wordt overigens al sinds de jaren '80 bestudeerd door geofysici, die spreken van sterk afwijkende
magnetische anomalieën in de Golf van Aden).
KOS Update 4 januari 2010:
Er zijn verhoogde activiteiten rond de hoofdstad Sanaa in Jemen. Milities van NATO, EU, Rusland, China,
Japan, de VS en zijn allen druk bezig met eigenlijk weinig of niets.
Er liggen momenteel honderden oorlogsschepen in de Golf van Aden. Zij omsingelen een open Sterrenpoort
in de Golf. Zeven mijl diep in de zee, onder de Sterrenpoort van Aden ligt een ontwakend, waarnemend
bewustzijn met ontzagwekkende capaciteit, om vrede op deze Aarde te brengen.
De geheime wetenschappers monitoren deze 'anomalieën' en ze weten dat ze niets kunnen doen om het
tegen te houden. Alle planeten in ons zonnestelsel en onze zon laten overgangsveranderingen zien in hun
samenstelling en magnetisme. Alle 'oude en nieuwe grids' activeren momenteel en zullen binnenkort een
ongelooflijke kracht demonstreren door een 5D kristallijn en elektromagnetisch veld rond de planeet te
genereren en een horizontaal krachtschild dat het gebruik van agressieve wapens onmogelijk maakt.
Door de Blauwe Maan Activatie heeft het Aarde-grid een boost gegeven aan de Sterrenpoort met krachtige
energie. Deze energie heeft zich opgebouwd sinds 31 december. De tweede volle maan in december was
niet meer dan een kosmische energie-boost die nodig was om het kristallijne Aarde grid op te starten en de
Diamanten Tetrahedrons te activeren die zich binnenin de Aarde bevinden en daarmee de Sterrenpoort te
openen, zoals dit in vroegere tijden al het geval was.
Deze activatie van het grid staat onder toezicht van Ashtar van de Galactische Federatie. Op zijn commando
worden alle wapens uitgeschakeld. We lanceren shuttles vanuit onze Moederschepen en we zullen de
militairen uit alle landen wereldwijd, thuisbrengen naar hun families.
De escalatie die zich momenteel afspeelt in Jemen zijn de laatste stuipen van degenen die al lange tijd aan
het bewind staan om oorlog te voeren. Ze kunnen de moederschepen massaal uit de Sterrenpoort zien
komen. Ze zijn zich er bewust van dat zodra de Sterrenpoort zijn hoogtepunt van kracht bereikt, hun wapens
niet langer zullen werken.
Op dat moment moeten we over tot Disclosure/bekendmaking om uit te leggen waarom de soldaten niet
langer vechten. Vandaag zei staatssecretaris Hillary Clinton dat Jemen zowel een regionale als globale
dreiging is. Ze liet 'Kosmisch' achterwege. Deze bewering zal tevens haar laatste zijn. Er zal geen
oorlogvoering meer van haar hand komen, zodra de Sterrenpoort zich volledig opent.
De soldaten vanuit de hele wereld zullen hierdoor direct worden geraakt. Ze zullen vol afgrijzen naar hun
wapens kijken, en het niet kunnen bevatten. Ze zullen hun maten aankijken en degenen waar ze op schoten
en opmerken dat geen enkel wapen nog werkt. Ze zullen radiocontact opnemen met hun commandanten en
het zal in één klap gebeurd zijn, over de hele wereld.
De Sterrenpoort van Aden, aan de kust van Jemen, is DE KRACHT die alle geweren en wapens wereldwijd
uitschakelt. Er zal gelijktijdig wereldvrede zijn. De schepen van de Galactische Federatie zullen dan
binnenkomen om de soldaten terug naar hun thuisland en hun families te brengen. Iedereen zal deze
schepen zien en het volledig zichtbaar worden van alle schepen zal niet lang meer duren.
Visualiseer Vrede.
Uitvoerige data over de Sterrenpoort in de Golf van Aden (jan-mei 2009)
4 januari '09 - In de Golf van Aden, omcirkelen meer dan 300 marineschepen van vrienden en vijanden, de
ondergrondse diepzee Sterrenpoort, die zich boven het water heeft geactiveerd met zichtbare metaalachtige
ringen die in de lucht zweven en een volledige inter-/multidimensionale poort hebben geopend, waardoor
enorme sigaarvormige schepen binnenkomen. Wanneer zij uit een Sterrenpoort vandaan komen, is er een
kort moment waarop zij zichtbaar worden.
Bedenk eens wat dat voor een enorme toename van gebeurtenissen het teweeg brengt in dat gebied en dat
alle negatieve poorten zijn afgesloten en vergrendeld. En dat betekent dus ook dat deze sigaarvormige
schepen afkomstig zijn van positieve galactische machten.
28 januari '09 - De Sterrenpoort van Aden gaat door met het ontwikkelen van een waarnemend vermogen
dat het hele gebied zal transformeren, waaronder landen als Saudi Arabië, Irak, Iran, Jordanië en afdalend
naar het zuiden richting Somalië (waaronder ook Jemen).
17 februari '09 - Spiralen* (of Superstrings) van energie zijn naar buiten gekomen door de Sterrenpoort van
Aden in de afgelopen week. Ze komen van 30.000 lichtjaren ver weg, gelegen in het 'Delta Kwadrant'. (*zie
ook 'Spiraal Noorwegen' of foto Xander)
Marineschepen vanuit de hele wereld omsingelen deze 'anomalie' nog steeds en kunnen niets doen. Zij
willen niet dat u iets af komt te weten van de grootsheid van dit fenomeen of wat het voorspelt.
Het voorspelt namelijk jullie verheffing en hun ondergang, tenzij zij hun harten openen om de
liefdesfrequenties te ontvangen en toe te laten.
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16 april '09 - Je zult je afvragen wat een gebied, dat nu vol ligt met meer dan 300 marineschepen uit zelfs
China, Iran en alle Europese en Aziatische landen, te maken heeft met (Somalische) piraten. Het antwoord
op die vraag is dat het als cover-up dient voor de activiteiten van al deze marineschepen die daar
maandenlang een afzetting vormen rond de Sterrenpoort in de Golf van Aden.
De Sterrenpoort van Aden is de meest belangrijke nieuwe ontwikkeling op deze planeet in miljoenen jaren
tijd.
In mei 2009 zou zich ook in de buurt van Florida een tweede Stargate moeten openen. Teams zijn reeds
onderweg om dit fenomeen te bestuderen en te rapporteren. Er zullen zich niet lang na deze twee nog meer
poorten openen. Het zal lastig worden om dit in de doofpot te stoppen.
Zodra de Sterrenpoort het punt van vol vermogen heeft bereikt, zal het gouden deeltjes uitzenden over het
hele gebied die niet alleen Saudi Arabië, maar ook alle andere landen rond de Golf van Aden, bereiken.
Hierdoor zullen de trappiramides/Ziggurats door het gehele Midden-Oosten als een netwerk worden
geactiveerd en vervolgens ook de rest van het wereldwijde planetaire grid, en groeit dan hoger rond de
planeet als een overkoepelend elektromagnetisch en kristallijn 5D krachtschild.Het grid van binnenuit de
planeet zal dan een horizontaal krachtveld genereren dat vijandelijkheden onmogelijk maakt en wapens
uitschakelt. Ashtar kan dit proces desgewenst in- of uitschakelen en doet dit nu ook, zodat er een goede
harmonieuze timing kan plaatsvinden met andere gebeurtenissen en de reacties daarop die de kritische
massa bereiken, zoals arrestaties, economische systemen, het zichtbaar maken van de schepen en de
aankondiging van NESARA.
14 mei '09 - Nieuwe poorten zullen zich dit jaar op vele locaties openen. Let op de totale media black-out
over de Sterrenpoort in de Golf van Aden, die nu al enige maanden permanent open en actief is en
harmonische interacties heeft die helpt om andere 'anomalieën' te activeren, gedurende het jaar(*). Zeven
mijl diep in de zee, onder de Sterrenpoort van Aden ligt een ontwakend, waarnemend bewustzijn, met
ontzagwekkende capaciteit, om vrede op deze Aarde te brengen.
De geheime wetenschappers monitoren deze 'anomalieën' en ze weten dat ze niets kunnen doen om het
tegen te houden. Alle planeten in ons zonnestelsel en onze zon laten overgangsveranderingen zien in hun
samenstelling en magnetisme. Alle 'oude en nieuwe grids' activeren momenteel en zullen binnenkort een
ongelooflijke kracht demonstreren door een 5D kristallijn en elektromagnetisch veld rond de planeet te
genereren en een horizontaal krachtschild dat het gebruik van agressieve wapens onmogelijk maakt.

"Splitsing België is technisch mogelijk, maar ingewikkeld"
© photo news
België opsplitsen is technisch mogelijk, maar het wordt een
ingewikkelde zaak en het is vooral een politieke keuze. Dat lijkt
de conclusie te zijn van de Panaroma-uitzending 'Plan B',
waarbij 11 professoren hun licht laten schijnen over de vraag of
en hoe ons land kan worden gesplitst.
Nu de communautaire onderhandelingen vijf maanden na de
verkiezingen nog altijd niets hebben opgeleverd en de PS enkele
weken geleden openlijk sprak over Plan B, wilde Panorama nagaan of een splitsing wel degelijk mogelijk is
en hoe dat technisch kan worden gerealiseerd. Elf professoren maakten voor hun eigen vakgebied de
denkoefening.
De reportage bewijst dat het thema geen taboe meer is en dat een splitsing ook mogelijk is. Het zal dan
echter wel een politieke keuze zijn die leidt tot zeer moeilijke en vooral zeer ingewikkelde onderhandelingen
tussen Vlamingen, Brusselaars en Walen. De grootste obstakels zijn zoals verwacht Brussel en de sociale
zekerheid.
"Splitsing niet wenselijk"
Uit de reportage blijkt ook dat vooral de Franstaligen het sociaal-economisch moeilijk zullen krijgen. Een
splitsing van de sociale zekerheid zal hen voor problemen stellen en ook economisch heeft Wallonië minder
overlevingskansen dan Vlaanderen. Beide partijen zullen het in een overgangsfase moeilijk krijgen.
De Franstaligen en de traditionele Vlaamse partijen verwerpen het plan B. Tijdens een debat na de
uitzending benadrukten CD&V, sp.a, Open Vld en Groen! dat een splitsing nog veel moeilijker is dan de
huidige onderhandelingen en dus niet wenselijk. N-VA, Vlaams Belang en LDD stelden met genoegen vast
dat de geesten geëvalueerd zijn. (belga/svm)
21/11/10 22u00
www.Hln.be
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Filmpje Dennis Prager: Het simpele Midden Oosten probleem in 6 minuten uitgelegd
Simpel gezegd is er maar één reden waarom er nog steeds geen
vrede is in het Midden Oosten: de ene partij, de Arabieren, wil de
andere partij, de Joden, vermoorden.
De Amerikaanse nationale talkshow gastheer, auteur en Midden
Oosten expert Dennis Prager heeft een 6 minuten durend filmpje
gemaakt over het al tientallen jaren aan de gang zijnde conflict
tussen de Arabische wereld en Israël. In het filmpje, dat in korte tijd
een grote hit is geworden op YouTube, stelt Prager dat het Midden
Oosten conflict het simpelst te verklaren probleem op de hele Aarde
is, maar tegelijkertijd het moeilijkste op te lossen.
'Het motto van 'Prager University' is: geef ons 5 minuten en wij geven u een heel semester. Zelf heb ik vele
semesters gevolgd over het conflict in het Midden Oosten. Ik ben afgestudeerd aan het Midden Oosten
Instituut van de Universiteit van Columbia. Semester na semester hebben we het Midden Oosten conflict
bestudeerd, alsof dit het meest complexe conflict ter wereld is, terwijl het waarschijnlijk juist het eenvoudigste
te omschrijven conflict is. Het is misschien het moeilijkst op te lossen, maar echt het simpelste om uit te
leggen.'
'Het gaat kort gezegd hierom. Israël wil graag bestaan en de rechten van de Palestijnen om een eigen staat
te hebben, erkennen. De Palestijnen en veel andere moslims en Arabieren erkennen echter níet het
bestaansrecht van de Joodse staat Israël. Iedere opiniepeiling onder Palestijnen laat zien dat de
meerderheid geen Joodse staat Israël wil en niet geloofd dat zo'n staat zou moeten staan of ook maar enige
basis voor bestaan heeft.'
'Dit is al het geval sinds 1948, toen de Britten vertrokken en de VN tot een verdeling van het land besloot:
Palestina werd in tweeën gesplitst in een Joods deel en een Arabisch deel. De Joden accepteerden het,
maar de Arabieren niet, en wat gebeurde er? Op het moment dat het werd aangekondigd vielen ongeveer
zeven Arabische legers de Joodse staat aan om het te vernietigen.'
'Tot ieders verrassing overleefde de kleine Joodse staat het. Toen gebeurde het in 1967 opnieuw, toen de
Egyptische dictator Nasser verklaarde de Joodse staat Israël te zullen uitroeiien. Jordanië en Syrië sloten
zich bij hem aan, maar Israël viel als eerste aan en wist zo te overleven. En dat is de enige reden waarom
Israël de Westbank van Jordanië*, het gebied waar veel Palestijnen woonden, ging 'bezetten'.'
'Nadat de oorlog in 1967 voorbij was verzamelden de Arabieren zich in Khartoum (de hoofdstad van
Soedan), en kondigden ten aanzien van Israël het volgende aan:
- NEE tegen erkenning
- NEE tegen vrede
- NEE tegen onderhandelingen
Kortom, de drie beroemde 'NEE's'. Wat had Israël moeten doen?'
'In 1979 sloot Israël een overeenkomst om de hele Sinaï -een gebied dat groter is dan Israël zelf-, waar olie
te vinden is, terug te geven aan Egypte, omdat dit land vrede met Israël wilde sluiten. Israël geeft dus land
terug voor vrede, en zal dat altijd doen. Maar willen de vijanden van Israël écht vrede? In de Palestijnse
gebieden wordt in de ene na de andere radio- en TV uitzending opgeroepen tot het vermoorden van de
Joden omdat Allah dat wil. Dat is de doorsnee boodschap van de Palestijnse TV.'
'Daarom is het Midden Oosten conflict helemaal niet moeilijk te verklaren: de ene partij wil de andere dood.
Weet u wat het motto van Hamas is? 'Wij houden net zoveel van de dood als de Joden van het leven.' Legt u
mij eens uit hoe Israël met mensen die dít geloven vrede kan sluiten.'
'Eén van de belangrijkste dingen waar niemand over praat is het feit dat nú iedereen over een Palestijnse
staat praat, maar niemand dit deed toen dit gebied nog onder Jordaanse heerschappij stond. Waarom is
dat? De waarheid is dat men pas over een Palestijnse staat begon te praten toen de Palestijnen onder
Israëlische heerschappij kwamen. Daarom is dit (de eis voor een onafhankelijk Palestina) altijd slechts een
manier is geweest om de Joodse staat Israël te vernietigen.'
'Ik zeg bewust 'Joodse staat', want dat is wat het land is! Er zijn héél veel Arabische landen, maar er is
slechts één Joodse staat, en die is net zo klein als het landje El Salvador! Maar toch, als buitenaardsen naar
onze wereld zouden komen en de VN zouden bezoeken, de kranten zouden lezen of de wereldwijde TVuitzendingen zouden bekijken, dan zouden ze tot de conclusie komen dat het grootste probleem op Aarde
een landje ter grote van El Salvador is: de staat Israël. De enorme drukte rondom dit kleine democratische
landje is volkomen irrationeel (tussen 2006 en 2010 werd Israël in 20 van de 25 resoluties van de VN
Mensenrechtencommissie veroordeeld - Myanmar -het voormalige Birma- 4 keer, en Noord Korea slechts
één keer).'
'Stel dat Israël morgen al zijn wapens zou neerleggen en zou zeggen: wij vechten niet meer, of dat de
Arabische landen hun wapens zouden neerleggen en het vechten zouden afzweren. Wat zou er dan
gebeuren? In het eerste geval zou de staat Israël onmiddellijk worden vernietigd en zouden de Joden
massaal worden vermoord. In het tweede geval zou er al binnen een paar dagen vrede zijn.'
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'Ik zei al in het begin dat het een heel simpel probleem is. De ene partij wil de andere dood, en als dat niet zo
zou zijn, dan zou er vrede zijn. En herinnert u zich vooral dat er in het gebied dat geografisch 'Palestina'
wordt genoemd in de hele wereldgeschiedenis nog nooit een NIET-Joodse staat is geweest. Israël is de
DERDE autonome Joodse staat die er in dat gebied is gekomen. Er was nog nooit een autonome Arabische
staat, er was nog nooit een autonome moslimstaat, noch enige andere autonome staat (die niet-Joods was).'
'Hier gaat het om: Waarom mag een klein landje ter grote van El Salvador dat zichzelf Israël noemt niet
bestaan? Dat is het Midden Oosten probleem in een notedop.'
* De Jordaanse overheersing van de Westbank werd maar door 2 landen erkend: Groot Brittannië en
Pakistan. Sinds het vertrek van de Britten is de Westelijke Jordaanoever feitelijk een door Jordanië bezet
niemandsland geweest -waar illegalen massaal in gedumpt werden-, tot de oorlog tegen Israël in 1967. ALS
er al een Palestijnse staat had moeten komen, dan had het toen gemakkelijk kunnen gebeuren. Maar
nogmaals: NIEMAND sprak daar toen over, ook de Arabieren en de Palestijnen niet.
Xander - Bron: YouTube / Arutz 7

Japan eist Amerikaans militair antwoord op aanval Noord Korea
Noord Korea wijst Zuid Koreaanse militaire oefening als oorzaak escalatie aan - Analisten: Amerika's zwakte
gevaarlijk signaal aan zowel vriend als vijand

De Japanse premier Naoto Kan heeft in een urgent telefoongesprek
met president Barack Obama een militair antwoord geëist op de
Noord Koreaanse beschietingen vandaag op het Zuid Koreaanse
eiland Yeonpyeong, waarbij 2 militairen omkwamen en er 13 gewond
raakten. Premier Kan stelde dat het niet zo kan zijn dat Noord Korea
in een paar maanden tijd twee keer een militaire aanval kan
uitvoeren zonder dat daar een krachtige militaire reactie op komt van
de VS, Zuid Korea en Japan.
Dezelfde eisen bracht de premier in een ander telefoongesprek over aan de Zuid Koreaanse president Lee
Myung-bak. Tevens dringt Kan aan op een spoedzitting van de VN Veiligheids Raad. Daarnaast gaf hij zijn
ministers opdracht om zich voor te bereiden op iedere 'onverwachte gebeurtenis', zodat daar 'vastberaden
op gereageerd' kan worden.(2)
Zuid Korea reageerde op de beschietingen met het afvuren van een aantal granaten op Noord Korea, wat
het regime onmiddellijk met een beschuldigende vinger naar de Zuid Koreanen deed wijzen, alsof zij met de
provocaties waren begonnen. Eerder dit jaar werd op 26 maart een Zuid Koreaans marineschip tot zinken
gebracht door hoogstwaarschijnlijk Noord Koreaanse torpedo's. Hierbij kwamen 46 Zuid Koreanen om het
leven. Ondanks deze vijandige aanval ondernam Zuid Korea destijds geen militaire tegenactie tegen haar
Noorderbuur.
Het hoofdkwartier van de Amerikaanse Zevende Vloot in het Japanse Yokosuka is in extra staat van
paraatheid gebracht, evenals de daar aanwezige marinestrijdkrachten zoals het supervliegdekschip USS
Washington. De Amerikaanse schepen dienen als paraplu voor de jaarlijkse massale Zuid Koreaanse
militaire oefening, die afgelopen maandag is begonnen en waar 70.000 militairen bij betrokken zijn. Noord
Korea beschouwt deze jaarlijkse oefening steevast als een 'direkte bedreiging' en noemde deze dan ook als
de oorzaak van de escalatie van vandaag.
Desalniettemin heeft president Obama de Japanse premier te verstaan gegeven dat Amerika niet militair
betrokken wil raken en het daarom bij een scherpe veroordeling zal laten. Analisten zien Obama's weigering
in te gaan op het verzoek van bondgenoot Japan als een gevaarlijk signaal van zwakte aan niet alleen het
adres van Noord Korea, dat hierdoor steeds brutaler wordt, maar ook aan het adres van Iran en de andere
Amerikaanse vijanden in het Midden Oosten. Tevens zullen Amerika's bondgenoten Japan en Zuid Korea
gaan twijfelen aan de al tientallen jaren durende bescherming door onder andere de Amerikaanse Zevende
Vloot.
Het gewapende treffen tussen Noord en Zuid Korea komt een dag na het artikel van gisteren waarin staat te
lezen dat de Zuid Koreanen overwegen om na 19 jaar opnieuw Amerikaanse kernwapens in het land te
stationeren. Tevens werd onthuld dat Noord Korea net als Iran is overgegaan tot het verrijken van uranium,
naar alle waarschijnlijkheid eveneens voor de productie van kernwapens. De communistische dictatuur heeft
reeds de beschikking over ongeveer 8 tot 12 met plutonium gefabriceerde nucleaire bommen.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Jerusalem Post - Zie ook:
22-11: 'Amerikaanse kernwapens naar Zuid Korea om Noord Korea af te schrikken'
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Ufo’s, Maitreya en een Boodschap van Delen
Benjamin Creme
Louden Nelson Community Center organiseerde een Share International
bijeenkomst over UFO's en de terugkeer van "Redder Maitreya"
Ongeveer 80 mensen kwamen bijeen in de Louden Nelson Community
Center om een lezing van Share International bij te wonen over UFO's
en de terugkeer van een verlosser bekend als "Maitreya," of de "Wereld
Leraar."
Spreker Michiko Ishikawa, een bescheiden Japanse vrouw werkt al meer
dan 30 jaar samen met de oprichter van Share International, Benjamin
Creme. Ishikawa vertelde het publiek dat de toenemende UFO
waarnemingen en graancirkels, het begin van de "eeuw Aquarius" en de verschijning van een "wonder ster"
in de hemel, de terugkeer van de Messias inluidt die door vele wereldgodsdiensten wordt verwacht.
Beelden van de gekleurde bewegende ster waren te zien op de Japanse Fuji televisie op 17 juli 2009, en
werd op het evenement getoond. Vergelijkbare waarnemingen hebben zich overal rond de wereld
voorgedaan, zei Creme, die in het tijdschrift Share schreef dat de "sterren" eigenlijk buitenaardse
ruimteschepen zijn, die elk ongeveer de grootte van vijf voetbalvelden hebben.
Eigenlijk, is Maitreya al teruggekeerd. Rond zijn '40ste, leefde hij in de Indiase gemeenschap in Londen,
volgens Creme, die ook beweert over een telepathische link te beschikken met de wereldleraar.
Wat nog moet komen is de "Dag van de verklaring," wanneer Maitreya, die al 25 keer op tv verscheen onder
een pseudo-identiteit, zijn ware identiteit zal onthullen. Hij zal dit doen door de oprichting van een gelijktijdige
telepathische band met elk persoon op de planeet, zei Ishikawa.
"U zult een stem in uw hoofd horen en denken dat u gek bent geworden," zei Ishikawa. "Maar hoe meer
mensen over deze informatie beschikken, hoe meer voorbereid ze zullen zijn, zelfs als ze het niet echt
geloven." Delen van de boodschap ligt aan de wortels van de groep. De leden zijn van mening dat alleen
door herverdeling van de middelen (socialisme red.) de mensheid in staat zal zijn om een komend tijdperk
van vrede binnen te treden. Zodra we afstand doen van oorlog en nucleaire energie, wat wereldwijd kanker
veroorzaakt door onze etherische lichaam te verstoren, zullen we worden verwelkomd in een bredere
gemeenschap met de "ruimte broeders" die ons de geheimen van koude fusie en reizen door tijd en ruimte
zullen onderwijzen. Zij bewonen al elke planeet in het zonnestelsel, maar op een etherische, niet-fysiek vlak,
verklaarde zij. De in Schotland geboren Creme heeft de afgelopen 35 jaar doorgebracht met het schrijven
van boeken en toespraken, onder wat hij beschrijft als telepathische begeleiding van Maitreya. De
organisatie verkoopt een driemaandelijks tijdschrift en Crèmes boeken, en wordt volledig bestuurd door
vrijwilligers en donaties, zei Ishikawa. De groep heeft "geen geld", voegde ze eraan toe, en bestaat voor het
enige doel om de boodschap van Maitreya’s terugkeer uit te dragen en het promoten van hun "transmissie"
meditatie technieken.
Michiko Ishikawa
De esoterische filosofie van Creme baseert zich op een interessante
reeks van subculturele bewegingen, van UFO,s en graancirkels, tot
en met 2012 gelovigen, tot astrologen. Hij omhelst de overtuiging dat
de menselijke evolutie geleid wordt door zogenaamde "Meesters van
Wijsheid," hoge geestelijke wezens die al de profeten
"overschaduwen" en zelfs grote wetenschappers zoals Einstein, die
bovennatuurlijke inspiratie van deze wezens kreeg. De groep schat
dat zo'n 30 miljoen mensen tot nu toe hun boodschap hebben
gehoord.
In antwoord op vragen van het publiek over de vraag waarom
Maitreya nog steeds niet verschenen is na 35 jaar van voorspellingen door Creme, bemoedigde Ishikawa de
bezoekers door te zeggen dat zij hun gebeden levend moeten houden.
"De meester zegt dat 1,8 miljard mensen in de wereld al klaar staan om te reageren op hem, dit is een
enorm aantal. Innerlijk zijn ze klaar om te reageren, dus ik hoop dat u ervoor zorgt dat uw gebed levend blijft.
Voor zover ik weet, is het geen hoax."
Tenminste een aantal aanwezigen leek hiermee in te stemmen. Eliahu Goodman, uit Santa Cruz die Creme
voor het eerst in de jaren 80 hoorde spreken, ziet dit alles als mogelijk. "Ik ben zeer vermakelijk, voor zover
de verschijning van een wereldleraar betreft", zei Goodman. "Wat UFO's betreft, zijn er zeker veel
waarnemingen geweest die door de media vermeld zijn."
Creme heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt, omwille van "het gevoel van zuiverheid in zijn hart en
de zuiverheid van zijn voornemens."
"Zelfs als er geen Maitreya is, zelfs als er geen graancirkels zijn, zelfs wanneer alles flauwekul blijkt te zijn, is
het delen van deze boodschap een goed idee."
santacruz.patch.com
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Anarchie in Griekenland
Door Marcel Meijer
In Griekenland is er een opkomst merkbaar van anarchisten. De berichtgeving
kenmerkt zich helaas door vele misverstanden. Sommigen van de anarchisten
gebruiken geweld en daarom worden gelijk alle anarchisten als gewelddadig
neergezet. De anarchisten zijn anti-democratisch en dus zijn zij de
verpersoonlijking van het kwaad. Zij erkennen de Griekse overheid niet meer als
legitiem en dat is voor veel mensen nog moeilijk te bevatten. Vanwege de
parallellen met de andere Europese landen is de situatie in Griekenland juist heel
interessant. Daarom is het juist goed om eens in de achtergronden te duiken van het anarchisme.
De situatie in Griekenland is interessant omdat Nederland dezelfde richting op beweegt. In Griekenland heeft
de overheid weinig meer te bieden. Deze overheid moet belasting innen om de rente te kunnen betalen,
maar ze heeft weinig meer te bieden op het gebied van dienstverlening. Er moet flink betaald worden, maar
de overheid geeft nog maar weinig terug. In de hele Eurozone zie je deze trend ook terug, maar niet zo sterk
als in Griekenland. Er wordt bezuinigd op de dienstverlening en tegelijkertijd worden de lasten verhoogd.
Men gaat meer betalen en de overheid geeft er minder voor terug. Aan Griekenland zie je dat er grenzen zijn
aan wat de bevolking nog accepteert. In de Nederland komt over enkele jaren de verrassing als blijkt dat dit
geen tijdelijke maatregelen zijn. Als alles goed gaat dan is de dienstverlening door de overheid verminderd,
de lastendruk is verhoogd en de staatsschuld is hoger geworden. En dat is nog het best-case scenario
waarbij de voorspellingen van het kabinet uitkomen. Dan zit Nederland over vier jaar in een situatie die
financieel slechter is door de hogere staatsschuld en dat betekent dat het volgende kabinet weer een pakket
moet presenteren met lastenverzwaringen en afbouw van dienstverlening. Wellicht dat de anarchistische
bewegingen in Nederland ook een opleving zullen beleven.
Bij anarchisten is er vaak de associatie met chaos en geweld. Anarchisten zijn niet voor chaos, zij zijn voor
een organisatie zonder de aanwezigheid van een geweldsmonopolist. Zij zien een organisatie van de
maatschappij gebaseerd op vrijwillige samenwerking en zonder dus machtsmisbruik. De manier waarop
deze organisatie vorm gegeven wordt verschilt per anarchistische stroming. Anarchisme is dus zeker niet de
afwezigheid van orde en organisatie. Anarchisten streven naar een andere orde.
Verder wordt anarchisme geassocieerd met geweld. Het overgrote deel van de anarchisten heeft juist een
grote hekel aan geweld en machtsmisbruik. Maar er is een klein deel dat voor het initiëren van geweld is.
Een vreselijke ideologische en logische dwaling. Want het omverwerpen van een overheid met geweld leidt
ertoe dat nu die andere partij met geweld de macht krijgt. Vervolgens is er dus weer iemand aan de macht
die geweld kan gebruiken. De hoop van de anarchisten is vervolgens dat deze mensen hun macht weer op
zullen geven en de overheid zullen ontmantelen. Het communisme in zijn pure vorm is een anarchistische
ideologie. De strategie daarbij was dat er een centrale overheid opgezet zou worden die alle bezittingen in
zou nemen. En vervolgens zou deze overheid zichzelf ontmantelen. Lenin heeft in Rusland pogingen
gedaan om dit voor elkaar te krijgen, maar toen Stalin eenmaal aan de macht was werd dit weer ongedaan
gemaakt.
Er zijn ook anarchisten die niet geloven in een geweldadige revolutie. Zij willen een geweldloze samenleving
bereiken zonder het gebruik van geweld. De agoristen hebben hier een strategie voor bedacht om dit te
bereiken. Zij roepen iedereen op om te leven als vrije individuen en de overheid te negeren. Zij leven
volgens het non-agressieprincipe en zij gebruiken dus geen geweld tegen mensen die geen agressie tegen
hun gebruiken. Maar ze houden zich niet aan de in hun ogen willekeurige overheidsregels. Zij handelen en
produceren bijvoorbeeld, maar ze doen daarbij geen belastingaangifte. Zij voelen geen morele plicht om
belasting te betalen. Het is hun hoop dat deze zwarte markten uiteindelijk zo groot zullen worden dat de
overheid overbodig wordt. In Griekenland kun je je voorstellen dat je op een gegeven moment een
particuliere school moet zoeken omdat de overheid dat niet meer kan regelen. En je huurt zelf maar
beveiliging in omdat het politieapparaat niet meer functioneert. Zet dit proces door dan maakt de markt de
overheid overbodig is het idee hierachter.
Anarchisme wordt geassocieerd met extreem links, maar anarchisme is niet iets dat speciaal links of rechts
is. Bij afwezigheid van een geweldsmonopolist zoeken anarchisten naar ideeën om de maatschappij te
organiseren. Vanuit links denkt met dan bijvoorbeeld aan arbeidersorganisaties die zelf het eigendom
hebben over de productiefaciliteiten. Ook in de huidige maatschappij bestaan dergelijke initiatieven waarbij
de arbeiders het eigendom over de fabriek hebben. Zij bepalen samen wat er wordt geproduceerd en
hoeveel de arbeiders daarvoor zullen krijgen. Vanuit rechts denkt men meer aan een organisatie
gecentreerd rond ondernemingen. Ondernemers zien kansen als er maatschappelijke functies kunnen
worden uitgeoefend. Er zullen mensen zijn die particuliere scholen oprichten of beveiligingsbedrijven.
Mensen kunnen alles wat zij nodig hebben aanschaffen. Weer anderen denken dat deze twee elkaar niet
hoeven uit te sluiten. Een bedrijf in het eigendom van een ondernemer zou kunnen concurreren met een
bedrijf dat in eigendom is van zijn werknemers. Laat de beste maar winnen. Een geheel andere stroming is
het anarcho-primitivisme. Zij menen dat de huidige massamaatschappij een onmogelijkheid is. Mensen zijn
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volgens hen niet gemaakt voor het leven in grote groepen. Politici en directeuren staan te ver weg van de
mensen waarover ze beslissen en dat leidt tot machtsmisbruik. Zij menen dat de oplossing is om terug te
gaan naar het leven in kleine gemeenschappen. Deze gemeenschappen zullen een eenvoudig bestaan
leiden.
De weerstand tegen democratie is ook kenmerkend voor anarchisten en wordt vaak niet goed begrepen. Het
gaat om het stellen van prioriteiten. Het is niet zo dat anarchisten tegen stemmen zijn om tot een beslissing
te komen. Het gaat erom welke macht de mensen weggeven. Mensen hebben het recht op zelfbeschikking
en op hun eigendommen. Als er via een democratisch proces wordt besloten dat ik geen zelfbeschikking heb
en dat bepaald wordt hoe ik mijn leven moet leiden dan is dat volgens anarchisten niet legitiem. Dus
stemmen is wel toegestaan, maar zelfbeschikking en eigendomsrechten staan daarboven. Neem
bijvoorbeeld een vereniging van eigenaren in een flatgebouw. Zij beslissen bij meerderheid hoe het geld
wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld schoonmaak, onderhoud en beveiliging. Maar alle deelnemers hebben
hier ook mee ingestemd dat ze zich neer zouden leggen bij de beslissing die de meerderheid neemt. De
vraag is dus welke macht het instituut heeft waar je op stemt. Als je stemt op een instituut dat inbreuk doet
op de zelfbeschikking van mensen dan wordt dat proces niet erkent door anarchisten. Stel dat jij bijvoorbeeld
een joint wil roken en die koop je bij iemand die daarin handelt. Er is geen slachtoffer en je hebt niemand
kwaad gedaan. Niemand heeft daarom het recht om in te breken in deze transactie. En ze hebben zeker niet
het recht om je te arresteren voor het roken van deze joint. Het roken van deze joint valt binnen de
zelfbeschikking van mensen en kan je niet worden afgenomen. Ook al is het instituut dat je dat recht
afneemt democratisch gekozen dan nog is dit niet rechtmatig. Anarchisten menen dus dat er grenzen zijn
aan de bevoegdheden van democratische instituten. Van belang daarbij is de volgorde van de principes. De
zelfbeschikking moet altijd gerespecteerd worden en alle beslissingen die door stemmen genomen worden
moet deze zelfbeschikking behouden en respecteren. Stemmen is mogelijk, maar dit stemmen zou nooit de
initiatie van geweld mogelijk mogen maken.
Een klassiek voorbeeld hiervan is het opbouwen van staatsschuld. Dit gaat nog een stap verder omdat
degenen die de staatschuld af moeten betalen niet hebben kunnen stemmen. Zij moeten belasting betalen,
maar de beslissing hierover is genomen door degenen die voor je kwamen. Dit noemt men ook wel
belastingheffing zonder stemrecht. Wij betalen nu belasting om rente te kunnen betalen over de staatschuld
die gemaakt is voordat ik kon stemmen. Door democratische beslissingen kun je niet bepalen dat je iemand
die buiten dit proces staat opzadelt met een schuld. Dat zou ingaan tegen het non-agressie principe. Je komt
wel onder dwang belasting innen, maar iemand heeft daar niet zelf voor gekozen. De democratische
beslissingen zouden de eigendommen van anderen moeten respecteren. Het verpanden van de arbeid van
toekomstige generaties valt daar dus zeker niet onder.
Door te stemmen op een kamerlid geef ik mijn toestemming aan het gebruik van de macht die dit kamerlid
heeft. Los van de plannen die dit kamerlid heeft stem je daarmee in met de macht die dit kamerlid heeft. Een
anarchist zal dus niet stemmen bij de verkiezingen omdat hij tegen machtsmisbruik is. Door te stemmen
legitimeer je de macht van een ander om dwang en geweld te gebruiken tegen mensen die zelf geen dwang
of geweld hebben gebruik. Volg je het non-agressie principe zeer strikt dan is dat een inbreuk tegen dit
principe. Je kan namelijk iemand anders niet een recht geven dat je zelf niet hebt. Als een burger geen
geweld mag initiëren dan is er ook geen recht om weg te geven aan zijn vertegenwoordiger. Dat wil niet
zeggen dat een anarchist tegen stemmen in het algemeen is. Stemrecht binnen een kader waarbij de
zelfbeschikking van personen wordt beschermd is zeker acceptabel voor een anarchist.
Anarchisten zijn tegen machtsmisbruik en zijn daarom tegen alle machtstructuren die deze macht
bevorderen. Onder anarchisten is er wel de nodige onenigheid over welke machtsstructuren het gebruik van
dwang en geweld promoten. Zo zijn er anarchisten die tegen privaat eigendom zijn omdat eigendommen dan
gebruikt kunnen worden om misbruik te maken van anderen. De bekende kreet “eigendom is diefstal” komt
uit deze hoek. Dit zijn de links georiënteerde anarchisten zoals de anarcho-syndicalisten. Anderen zijn juist
weer fel voorstander van eigendomsrechten omdat er geen zelfbeschikking kan zijn zonder privaat
eigendom. Dit hoort weer bij de meer rechts georiënteerd anarchisten zoals de anarcho-kapitalisten. De
eerder genoemde agoristen vallen ook onder het anarcho-kapitalisme.
Interessante vraag is natuurlijk of de anarchisten in Griekenland gelijk hebben dat de staat daar geen
legitimiteit heeft. Griekenland haalt nu heel veel belasting op om schulden te betalen die gemaakt zijn in het
verleden. Er zijn jongeren die hier nooit een stem in gehad hebben. Dan kun je je afvragen of zij gelijk
hebben, dat zij de staat niet meer erkennen. Dat kan zich uiten in het weigeren om bij te dragen door middel
van belasting. Is er een grens waarbij mensen de macht van de overheid niet meer accepteren en de
overheid haar macht verliest. Meer pragmatisch kun je de overheid zien als een bedrijf dat diensten
verleend. En dat bedrijf is de prijzen flink aan het verhogen en ondertussen daalt de kwaliteit van de
producten die ze levert. Komt er een moment dat de mensen dat product niet meer “kopen”. Dat is nog niet
het geval in Griekenland, maar de crisis is nog niet voorbij.
www.devrijeeconomie.nl
Door Gastschrijver op 18-11-2010
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Atheïst-vrijmetselaar top 'heel vreemd', zegt Atheïst leider
De allereerste topontmoeting tussen vertegenwoordigers van
seculaire, atheïstische en maçonnieke organisaties en leiders van de
Europese Unie was "zeer vreemd," verklaarde een Europese top
ongelovige.
Door de Europese Commissie omschreven als "niet-confessionele
levensbeschouwelijke organisaties" kwamen zij bijeen met de
voorzitters van de Europese Commissie, het Parlement en de Raad
om hun standpunten over armoede en sociale uitsluiting te
bespreken.
De eerste vergadering van zijn soort, is de seculiere tegenhanger
van de summits van de drie instellingen, dat nu verplicht is onder het
Lissabon Verdrag om regelmatig plaats te vinden met religieuze leiders. David Pollock, de voorzitter van de
Europese Humanistische Federatie, vertelde EUobserver dat zijn organisatie tegen de vergaderingen zijn,
maar ging toch naar de bijeenkomst met religieuze figuren.
"Er is geen reden waarom wij als atheïsten of vrijmetselaars, net zomin als religieuze leiders, een bijzondere
expertise hebben op het gebied van strategieën voor armoedebestrijding. Er waren een aantal tamelijk
voorspelbare uitingen van verontwaardiging dat burgers in armoede leven en oproepen voor meer
solidariteit, maar geen specifieke strategie. Er was veel goede wil, maar niet meer dan dat," zei hij. "Het was
allemaal een beetje vreemd."
De vertegenwoordigers gaven korte drie minuten durende verklaringen over het onderwerp armoede in de
Unie en gingen daarna lunchen met de drie voorzitters.
De heer Pollock is van mening dat de EU verder moet gaan dan alleen het uitbetalen van liefdadigheid en
zijn focus op armoedebestrijding, en in plaats daarvan moet kijken naar de inspanningen van specifieke
besluiten om de inkomensongelijkheid te verminderen, evenals het verhoging van het minimumloon en
verlaging van lasten.
De groep was tegen de institutionalisering van religieus overleg onder het Lissabon Verdrag, maar: "nu het
verdrag gepasseerd is, kan dit niet meer ongedaan worden gemaakt, en kerken hebben al toegang tot de
hoogste niveaus, dus is het belangrijk dat wij ook deelnemen om tegen argumenten te kunnen geven."
Atheïst Ierland, het in de Verenigd Koninkrijk gevestigde National Secular Society, de Europese Vereniging
voor Vrije Gedachten en de Belgische seculiere Action Centre namen ook deel aan de vergadering van twee
uur, evenals de maçonnieke Grootloges of Grand Oriënt uit acht EU-lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland,
Griekenland, Italië, Luxemburg, Portugal en Roemenië.
"In totaal waren er 18 vertegenwoordigers, de atheïstische of seculiere organisaties waren in de minderheid,
met vijf humanistische groepen om 12 vrijmetselaars," zegt Pollock.
Hij vindt het ongepast dat atheïstische groepen op één hoop zijn gegooid met de geheime vrijmetselaars. "Ik
veronderstel dat ze daar waren, voor zover zij voorstanders zijn voor de scheiding tussen kerk en Staat,
hoewel sommigen wel een paar vriendelijke referenties geuit hebben over de christelijke waarden. Maar ik
heb hier geen probleem mee, vooral wat zij te zeggen hadden over armoede."
Ontstaan in de late 16de eeuw in Engeland en vervolgens over de hele wereld verspreid, ontstond in 1877
een breuk tussen Engels sprekende lodges en hun continentale tegenhangers over de God vraag.
Engelstalige vrijmetselaars eisen dat hun leden geloven in een godheid (lucifer red.), terwijl de continentale
vrijmetselaars dit niet doen.
Atheïsten zijn meer bezorgd over wat zij omschrijven als de "bevoorrechte
toegang" aangeboden aan religieuze groeperingen. De laatste religieuze EUtop, in juli, was ook gericht op het vraagstuk armoede. Op eerdere
bijeenkomsten met religieuze leiders werd gesproken over
klimaatverandering, immigratie en "flexicurity" - een Deens model voor de
verzorgingsstaat. "Het zijn niet alleen de vergaderingen, het proces omvat
veel meer. Waar wij bezorgd over zijn, zijn de kerken - en in het bijzonder de
katholieke Kerk, die in de beste positie zit om dit proces te benutten - om
zichzelf in de vroegste fase van de beleidsvorming te plaatsen. Zij willen
expliciet pre-legislatieve overleg,” zegt Pollock. Andere internationale fora
waar kerken institutionele toegang hebben, geven een idee van wat het
Vaticaan in de EU hoopt te bereiken.
"Als het gaat om gezinsplanning, vrouwenrechten, en homorechten, dan zijn ze zeer actief bij de VN. De
kerk kraait positief over hoe recent zij in staat was om taal te elimineren over toegang tot abortus, veilige
zwangerschappen en seksuele voorlichting in een recent verslag over de millennium doelstellingen voor
ontwikkeling," merkt hij op. "Men moet zeer bezorgd zijn over vergelijkbare maatregelen die zouden kunnen
plaatsvinden als gevolg van dit proces in de EU."
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Van haar kant, ontkent de katholieke kerk geen bijbedoelingen te hebben in de uitoefening van het overleg.
"Abortus, en andere thema's zijn natuurlijk een grote zorg voor de katholieke kerk, maar we weten heel goed
dat dit geen bevoegdheden zijn van de Europese Unie," zei Johanna Touzel, woordvoerster van de
Commissie van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE), de Europese kerk lobby
organisatie.
"Zelfs als we een dergelijk invloed zouden willen, kunnen wij dit niet te doen omdat de EU geen
verantwoordelijkheid hierin heeft. In plaats daarvan wordt dit op nationaal niveau geregeld," vervolgde zij.
"De dialoog is open, zeer transparant, en een democratisch procedure. Het wordt niet achter gesloten
deuren gevoerd. U kunt een gepubliceerde lijst bekijken met alle deelnemers, alle voorstellen en bijdragen."
De voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, een vrome katholiek, zei na de vergadering:
"Wij erkennen de ervaringen van de humanistische en filosofische leiders bij het omgaan met deze uitdaging
[armoede] Ik kijk uit naar verdere versterking van deze dialoog."
EUobserver.com

Vingerafdrukken zijn ons eigendom
Paspoort Centrale opslag vingerafdrukken kan struikelblok worden
Door: Remco Tomesen - Gepubliceerd: vrijdag 13 november 2009
De staat schendt de privacy door centrale opslag van vingerafdrukken, zeggen juristen. Een proces van drie
burgerrechtenclubs maakt dan ook een goede kans.
Vingerafdruk in het geding
Hij is in de maak, het centrale opslagpunt voor vingerafdrukken. ‘Ergens in de tweede helft van 2010 moet hij
af zijn’, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dan is Nederland de unieke eigenaar van één centrale
database waarin alle vingerafdrukken van Nederlanders met paspoort of identiteitskaart zijn opgeslagen.
Burgerrechtenorganisaties Privacy First, Platform Bescherming Burgerrechten en Vrijbit vinden dat een
grove privacyschending. Ze vrezen misbruik, een mogelijke aanval van kwaadwillenden op de database. Zij
beginnen daarom een proces tegen de staat, werd vorige week bekend. Juristen zeggen nu dat ze met dat
proces goede kans van slagen hebben.
‘Wat de overheid gaat doen met de opslag van vingerafdrukken, dat gaat een stap te ver’, zegt Bart
Schermer, privacyjurist, verbonden aan de Universiteit van Leiden. ‘Het gaat om lichaamskenmerken die
burgers weggeven aan de overheid’. Een burger die een nieuw paspoort aanvraagt en zegt dat hij zijn
vingerafdruk niet wil afstaan, zou volgens hem ‘best wel eens in zijn recht’ kunnen staan.
‘De vraag is of de centrale opslag wel nodig is. Daar kun je grote vraagtekens bij zetten’, zegt jurist Arnoud
Engelfriet van ICTRecht.nl. Andere landen kiezen volgens hem niet voor centrale opslag. Zij vinden
bijvoorbeeld een chip op een paspoort met de kenmerken van de vingerafdruk voldoende. Daarmee kun je
immers ook controleren of een vingerafdruk echt is. De paspoortwet waarin de centrale opslag geregeld is, is
deze zomer door Tweede en Eerste kamer geloodst. Vanaf september moeten Nederlanders hun
vingerafdruk afstaan als ze een nieuw paspoort of id-kaart aanvragen. Die vingerafdruk is Nederland door
Europa ‘opgelegd’. Maar geheel op eigen initiatief besloot de Nederlandse regering om die afdrukken op te
slaan in een centrale database. ‘Deze komt op één plek in Nederland te staan’, reageert het ministerie van
Binnenlandse Zaken. De reden voor centrale opslag zou vooral ‘organisatorisch’ zijn.
Vingerafdrukken zijn ons eigendom
‘Als je één centraal opslagpunt maakt, creëer je een veiligheidsrisico. Denk aan hackers die een aanval
plegen’, zegt Schermer. ‘Een crimineel die vingerafdrukken heeft, kan ze bijvoorbeeld gebruiken om 100.000
valse paspoorten mee te maken. Of hij kan vingerafdrukken op een plaats delict verspreiden, om de
aandacht van de echte dader af te leiden.’
Dat laatste is trouwens alleen relevant als opsporingsdiensten de database mogen gebruiken om criminelen
op te sporen. Nu mag dat nog niet, maar volgens Schermer is de kans groot dat het straks wel mag.
Bijvoorbeeld als de roep om veiligheid toeneemt na een terreuraanslag.
De burgerrechtenorganisaties zullen eerst waarschijnlijk een gang langs Nederlandse rechters maken. Als
ze daar bot vangen, komen ze uit bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
Eerder zei in deze krant hoogleraar privacyrecht Egbert Dommering dat de database in strijd is met het
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vingerafdrukken zijn persoonlijk eigendom, omdat het
biometrische persoonskenmerken zijn. Nederland mag dat Europees verdrag negeren, als er sprake is van
dringend maatschappelijk belang.
Maar juist die noodzaak is twijfelachtig. Engelfriet: ‘Waarom hebben andere landen níet zo’n centrale opslag
nodig om paspoortfraude te voorkomen?’
Bron: http://www.depers.nl/binnenland/352769/Vingerafdrukken-zijn-ons-eigendom.html
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Herman Van Rompuy: De Nationale staat is dood en Eurosceptici zijn een gevaar voor de vrede
Toespraak Van Rompuy in het Pergamon museum,voor troon van
Satan
De G20 is weer in volle gang met weer de meest bizarre
uitspraken door de genodigde wereldleiders.
Ook onze ongekozen president van het ondemocratische Europa
Van Rompuy en zijn puppetmaster zijn van de partij. Eerste leek het
er nog even op dat de puppetmaster Barroso was vergeten zijn
Puppet mee te nemen maar toch was er ook nog een stukje van het
script voor Van Rompuy. Van Rompuy stelde dat ” The age of the
nation state is over and the idea that countries can stand alone is an
‘illusion’ and a ‘lie’. Maar om de critici ook gelijk het stilzwijgen op te
leggen voegde hij er aan toe dat Eurosceptici het grootste gevaar voor de vrede zijn.
“The ‘danger’ of Euroscepticism was spreading beyond the confines of countries such as Britain and was
becoming a stronger force across the whole continent. ‘We have together to fight the danger of a new
Euroscepticism,’. ‘This is no longer the monopoly of a few countries.” ‘In every member state, there are
people who believe their country can survive alone in the globalised world. It is more than an illusion – it is a
lie.’
Hoezo communisme? Van Rompuy stelt hier dus dat mensen die vragen of kritiek uiten rond om het beleid
en bemoeienis van de al ondemocratische Europese Unie, een al op zich historische machtsgreep uit de
geschiedenis van de mens, een groot gevaar is voor de samenleving en vrede. Dat is nog al een uitspraak.
Betekend dit dat er op een bepaalde situaties waar de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, zoals
een opstand als resultaat van de omvallende economie, mensen mogen worden bestempeld als
Staatsgevaarlijk? Hiermee bedoeld de Europese Unie. Na de ratificatie van het Lissabon verdrag is tevens
ook de doodstraf heringevoerd. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het
Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het
geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust. En het Europese Hof staat boven die van een Europees
lidstaten.
‘The biggest enemy of Europe today is fear, Fear leads to egoism, egoism leads to nationalism, and
nationalism leads to war.‘Today’s nationalism is often not a positive feeling of pride in one’s own identity, but
a negative feeling of apprehension of the others.’ In a strong defence of the euro, he said the recession
would have been far worse if France still had its franc and Germany still had its mark.
Bilderberg lid Van Rompuy heeft goed opgelet tijdens zijn aanwezigheid bij de (geheime) bijeenkomst waar
hij zijn zegen wist te behalen boven Bakenende en Blair. De aanval de nationale staten in Europa zijn
begonnen. Angst speelt de grootste rol volgens Van Rompuy , maar wie voed deze angst(en). En zowaar
hier is dan zeker een oplossing. Hiermee verklaar onze Van Rompuy eigenlijk de oorlog tegen elke individu
die zich nog altijd meer verbonden voelt naar zijn/haar vaderland dan de Europese Unie. En mensen die
geloven dat hun staat alleen kan overleven op het globale(gesmeten)wereldniveau gelooft in een leugen.
Maar uiteindelijk zal de grootste leugen regeren. Van Rompuy voegt er aan toe dat het nationaal gevoel
vandaag de dag niet iets is om trots op te zijn. En dit is precies wat Brussel wilt.
Hoe meer de poppenkast in Den Haag alles weet te verprutsen en dagelijks wetten en verdragen door te
voeren die opgelegd zijn door de Unie zelf, zal de meerderheid uiteindelijk smeken om een groot Centraal
Europa. Hierbij wordt de media slim ingezet door onzin issues te houden rond om een dubbel paspoort en
de PVV terwijl begrotingen en bezuinigen rustig worden doorgevoerd. Entertainment kan hier niet in
ontbreken vandaar ook dat de EU haar begroting hiervoor met 85% gaat verhogen.
Het idee dat Duitsland en Frankrijk niet op hun zelf zouden kunnen staan is een lachertje. Duitsland betaald
naast Belgie en Nederland al jaren de rekening van Europa. Beide landen hebben een grote positie in de
energiemarkt, communicatie en industrie. Het zijn eerder de
smerige spelletjes die de Wereldbanken, Multinationals en
Elite hebben uitgespeeld op de lidstaten waardoor zijn
afhankelijk worden gemaakt van een ander. Dit was allemaal
volgens plan.
Lees verder: Wacholland.org/nl
Lees ook:
D66(6) jongeren wil (verplicht sterilisatie)eugenetica
bespreekbaar maken
Gerald Celente this is the beginning of the end of the Euro
De Troon van Zeus (Satan) nu in Berlijn, het hart van
Europa!
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Iran heeft raketten uitgerust met begeleiding systemen
Published by Henk (Beheerder)
Israëlische generaal: Iran heeft raketten uitgerust met begeleiding
systemen.
Waarmee Iran aanzienlijk haar raket arsenaal heeft versterkt. Iraanse
ambtenaren en analisten zeiden dat Iran en de bondgenoten in het
Midden-Oosten hun ongeleide geleide raketten hebben omgezet. Ze
zeiden dat de conversie de raket arsenalen van Syrië Hamas,
Hezbollah en Iran heeft getransformeerden van wat een
terreurdreiging werd genoemd, naar een militaire dreiging.
Lees meer : Bron: World Tribune

Voor fans van petities: Openheid over de Nederlandse goudvoorraad
Ondanks dat er al jarenlang een grote financiële crisis is, geeft onze centrale
bank, De Nederlandsche Bank (DNB), geen openheid van zaken over onze
goudvoorraad- en vorderingen. DNB noemt het goud zelfs “ons nationaal
appeltje voor de dorst”. In het jaarverslag 2009 worden de bewaarplaats(en) en
de feitelijke voorraad niet genoemd. De goudprijs is al jaren hard aan het stijgen.
Het is niet uit te sluiten dat goud weer direct gekoppeld gaat worden aan geld,
zeker nu er wereldwijd sprake is van een valuta-oorlog. Waarom doet DNB hier
zo geheimzinnig over? De Nederlandse burger heeft recht op transparantie, nu
meer dan ooit.
Zie deze link voor meer informatie en de daadwerkelijke petitie.
http://www.dnb.nl/binaries/Geld en Goud_tcm46-211379.pdf
http://anarchiel.com/display/voor_fans_van_petities_openheid_over_de_nederlandse_goudvoorraad

Palestijnen vuren fosforgranaten af op Israël media en VN zwijgt…
Published by Henk (Beheerder)
Palestijnse terroristenvuurden vanuit de Gazastrook zeven
mortiergranaten in het zuiden van Israël af, op vrijdag, toen de
joden werden de Shabbat aan het voorbereiden waren.
Van bijzonder belang is dat vier van dezegranaten werden
ingepakt met witte fosfor. Israël is boos door het achterwege
blijven van een VN-reactie op het gebruik van fosforgranaten
door de Palestijnen.
Lees meer:
http://www.israeltoday.co.il/default.aspx?tabid=178&nid=22291

Celente: Euro gaat kapot, oorlogen op komst
vrijdag, 19 november 2010 18:25
Griekenland is in mei 2010 gered door de Europese Centrale Bank en naar
verwachting zal ook Ierland een bailout krijgen. De failliete landen zullen een
domino-effect op gang brengen en Portugal, Italië en Spanje zullen volgen, aldus
Gerald Celente, oprichter van het Trend Research Insitute, op RT. Een mooie
samenvatting uit een tweet van Mathijs Bouman: 'After Ireland said it is no Greece
and Portugal said it is no Ireland, the Spanish minister said Spain is no Portugal'. Volgens Celente zouden
valuta-oorlogen en handelsoorlogen in de toekomst wellicht kunnen escaleren tot echte oorlogen.
Bron en video: http://biflatie.nl/videos/4117-gerald-celente-euro-gaat-kapot-oorlogen-op-komst
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NAVO-raketschild nu al zinloos vanwege Turkse controle
Turken kunnen raketschild gaan gebruiken tegen Israël

Het met veel tamtam aangekondigde NAVO-raketschild, dat
Europa moet gaan beschermen tegen vijandelijke
raketaanvallen, is al bij voorbaat zinloos nu blijkt dat het systeem
onder Turkse controle komt te staan. Turkije, dat het afgelopen
jaar een militaire alliantie aanging met Iran, Syrië en Hezbollah,
heeft het namelijk voor elkaar gekregen dat de NAVO het
oorspronkelijke doel van het schild -Europa beschermen tegen
raketten uit Iran en Syrië- openlijk heeft geschrapt. (1)
Het is president Obama zelf geweest die instemde met de
Turkse eis om Iran en Syrië te schrappen als officiële dreiging
voor de NAVO landen in Europa. De afgelopen jaren wilden de Amerikanen een dergelijk schild gaan
opzitten in Polen en Tsjechië, wat op veel verzet uit Rusland stuitte. De Amerikanen verzekerden echter dat
het systeem alleen gericht zou zijn op raketaanvallen uit Iran. Nu de NAVO onder druk van Turkije en
Obama hiervan heeft afgezien weet eigenlijk niemand meer tegen wie het schild ons moet gaan
beschermen.
Dat bleek ook uit de loze verklaring die Obama gaf op 19 november op de NAVO bijeenkomst in Lissabon.
'Voor de eerste keer hebben we instemming bereikt over de ontwikkeling van een raketschild dat sterk
genoeg is om alle Europese NAVO landen en bevolkingen te beschermen, en ook die van de Verenigde
Staten.' Obama specificeerde echter niet tegen wie het schild ons gaat beschermen, en aangezien het niet
Iran en Syrië mogen zijn, en ook niet Rusland, dat zelfs mee gaat doen met het schild, wie dan wel?
Omdat het raketschild in Turkije zal worden gebouwd eiste Ankara dat het zelf de controle krijgt over het
systeem. Door de Turkse alliantie met Iran en Syrië kan daarom niet verwacht worden dat de toekomstige
Turkse bevelhebber van het raketschild acties vanuit Iran, Syrië of Hezbollah op dezelfde wijze als een
bedreiging zal zien als zijn NAVO collega's dit zouden doen. Hij zou slechts de bevelen opvolgen van
premier Erdogan, die zich sinds begin 2009 in steeds fellere anti-Amerikaanse, anti-Westerse en antiIsraëlische bewoordingen uitlaat.
Tevens maakt Turkse controle over het raketschild ook de Amerikaanse veiligheidsgaranties aan het adres
van Israël van nul en generlei waarde. Immers, Turkije zal raketten uit Iran, Syrië en Libanon niet gaan
tegenhouden, vooral niet als ze op Israël worden afgevuurd. Op deze manier weten de Turken het
toekomstige NAVO-raketschild zelfs te gebruiken als een grote bedreiging voor de Joodse staat, zeker
omdat de Amerikanen het systeem willen integreren met de al bestaande raketafweersystemen in Israël. Als
een Turkse generaal hier de controle over krijgt, maakt dit Israël in het geval van raketaanvallen uit Iran en
Syrië extra kwetsbaar.
Xander - (1) DEBKA

"Google manipuleert zoekresultaten"
Vandaag,13:39 door Redactie
Google plaatst bepaalde "hard-coded" links bovenaan zoekresultaten en benadeelt zo gebruikers en
concurrenten, zo beweert onderzoeker Ben Edelman. De zoekgigant zegt dat het de zoekresultaten niet
aanpast, maar dat is volgens Edelman niet waar. Zo verschijnen de eigen Google Finance en Health
diensten bovenaan de resultaten. "Hoe kan het dat Googles minder populaire diensten zo goed geplaatst
worden?", vroeg de onderzoeker zich af.
Hij ontwikkelde een diagnostisch procedure om het aanpassen van de zoekresultaten te identificeren en
ontdekte dat dit bij tal van opdrachten het geval is. Google heeft meerdere keren onbevooroordeelde
resultaten beloofd, hoewel het één keer toegaf dat het de eigen links bovenaan plaatst.
De eerste link in de zoekresultaten krijgt 34% van al het zoekverkeer, terwijl de nummer twee minder dan
17% krijgt. "Als deze cijfers ook voor Googles hard-coded links gelden, dan pakt Google elke keer als het
een eigen link bovenaan plaatst eenderde van de beschikbare clicks voor zichzelf."
Edelman is bang dat Google "onjuiste voorstelling van zaken" tegenover gebruikers, uitgevers,
adverteerders, investeerders en toezichthouders heeft gegeven. Door de verschillende opmerkingen van
Google werknemers over het manipuleren van zoekresultaten te vergelijken, "kan ik alleen concluderen dat
de beloften van Google niet waar zijn. Als dat zo is, moet Google de valse verklaringen intrekken en een
rectificatie publiceren."
Security.nl
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Abbas wijst Amerikaans bouwstop voorstel af vanwege Jeruzalem
Plan Obama lijkt steeds meer op geniepige valstrik - Minister Landau: Geen terugkeer naar 'Auschwitz
grenzen' van 1967 - Nadert de vervulling van Zacharia 14?

Nachtelijk beeld van Israël (rechts van het midden), gezien
vanuit de ruimte (foto genomen op 7 november 2010).
Mahmoud Abbas, het hoofd van de Palestijnse Autoriteit,
heeft na overleg met de Egyptische president Mubarak
besloten om het Amerikaanse plan voor een nieuwe,
tijdelijke bouwstop op de Westelijke Jordaanoever af te
wijzen, omdat Jeruzalem van deze bouwstop uitgezonderd is
(1). De Palestijnen zullen niet terugkeren naar de
onderhandelingstafel zolang Israël niet stopt met alle
bouwactiviteiten in zowel Judea, Samaria als in Oost
Jeruzalem, ook in de delen waar overwegend Joden wonen.
(2)
Abbas heeft met zijn verharde standpunt de Israëlische premier Netanyahu wellicht uit een steeds
benauwder wordende positie gered. Netanyahu heeft de afgelopen week geprobeerd om zijn regering te
overtuigen het Amerikaanse voorstel te accepteren, maar het verzet uit zowel zijn eigen partij, de
coalitiepartijen als uit het hele land wordt met de dag sterker, mede omdat er uit Washington tegenstrijdige
berichten komen over het feit of de regering Obama nu wel of niet bereid is om de aan Netanyahu gedane
beloftes op papier te zetten.
Amerikaans plan vol onduidelijkheden
Het Amerikaanse voorstel omhelst een nieuwe bouwstop op de Westbank voor 90 dagen, met de toezegging
dat er daarna niet opnieuw om een verlenging zal worden gevraagd. Tevens zouden de Amerikanen beloven
om het komende jaar ieder Palestijnse initiatief om via de VN éénzijdig een onafhankelijke staat uit te roepen
te blokkeren. Daarnaast zou Israël nog eens 20 extra F-35 gevechtsvliegtuigen geleverd krijgen.
Al snel bleken er allerlei onduidelijkheden in het plan te zitten, reden waarom Netanyahu zijn plan nog
steeds niet officieel ter goedkeuring aan het kabinet heeft gepresenteerd. Eerst ontkenden Amerikaanse
officials dat Jeruzalem van de nieuwe bouwstop zou worden uitgesloten (7). Coalitiepartij Shas, die bij een
stemming in het kabinet waarschijnlijk de doorslag zal geven, eiste vervolgens een schriftelijke garantie van
de Amerikanen dat Israël gewoon mag doorbouwen in Jeruzalem. Komt die garantie er niet dan zullen de
Shas ministers tegen stemmen, waardoor het plan zal worden afgewezen. Een ander addertje onder het
gras is de levering van nog eens 20 F-35 gevechtsvliegtuigen. Aanvankelijk werd de indruk gewekt dat Israël
hier niets voor zou hoeven te betalen, maar later werd dit door de Amerikanen ontkend. Daarnaast vragen
analisten in Israël zich af wat 20 extra gevechtsvliegtuigen, die waarschijnlijk pas in 2020 geleverd worden,
voor zin hebben, zeker als de Amerikanen aan die levering de eis verbinden dat Israël eerst volledig akkoord
moet zijn gegaan met de oprichting van een Palestijnse staat. (3)
Plan geniepige valstrik van Obama
De andere belofte van de Amerikanen, het blokkeren van anti-Israël resoluties in de VN-Veiligheidsraad,
inclusief éénzijdige pogingen van de Palestijnen om via deze weg een eigen staat erkend te krijgen, lijkt na
nadere analyse op een ronduit geniepige valstrik van Barack Obama. De Amerikanen volgen namelijk al 62
jaar deze politiek in de VN. Door dit vaste gegeven ineens als voorwaarde te presenteren voor Amerikaanse
bescherming van Israël en vooral door te stellen dat de belofte 'een jaar geldig is', zegt Obama feitelijk tegen
Israël: ga akkoord, of wij zullen over maximaal een jaar niet langer éénzijdige anti-Israël resoluties en acties,
inclusief die voorzien in de oprichting van een Palestijnse staat zonder dat er een akkoord met Israël is,
blokkeren.
Mahmoud Abbas kan nu rustig blijven doen wat hij al jaren doet, namelijk voortdurend nieuwe eisen stellen
en uitvluchten zoeken om maar geen directe gesprekken met Israël aan te hoeven gaan. Nu duidelijk is dat
de Palestijnen met enig geduld kunnen wachten op internationale erkenning van hun eigen staat zonder dat
ze daarbij Israël te hoeven te erkennen, is het niet nodig om nu te gaan praten over vrede, iets dat de
Palestijnse terreurcollega's bij Hamas sowieso niet willen. Daarnaast ziet een meerderheid van de
Palestijnen de oprichting van twee staten slechts als een tussenstap naar het grote doel: de 'bevrijding' van
heel Palestina en de opheffing van de Joodse staat Israël. (6)
'Geen terugkeer naar Auschwitz grenzen'
Ondertussen wordt er in Israël dagelijks fel geprotesteerd tegen het Amerikaanse plan. Duizenden inwoners
van de Joodse nederzettingen in Judea en Samaria protesteerden vandaag bij het kantoor van premier
Netanyahu in Jeruzalem tegen de mogelijke nieuwe tijdelijke bouwstop. Uzi Landau, minister van
Infrastructuur namens de Israël Beiteinu partij, noemde vandaag de Oslo akkoorden uit 1993 een 'fatale
ziekte' en verketterde de Palestijnse eis om terug te keren naar de 'Auschwitz grenzen van 1967'. Landau
verweet het de regering Netanyahu steeds nieuwe concessies te willen doen aan de Palestijnen. (4)
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Danny Dayan, de voorzitter van de Raad van Joodse gemeenschappen in Judea en Samaria, schatte in dat
een nieuwe bouwstop door de meeste nederzettingen waarschijnlijk toch gewoon genegeerd zal worden (5).
Het hoofd van het Rabbijnse Congres voor Vrede, Rabbi Joseph Gerlitzky, vergeleek een eventuele nieuwe
bouwstop afgelopen week zelfs letterlijk met 'bloedvergieten', omdat het de internationale druk op Israël
alleen maar zal vergroten en de moord op Joden zal aanmoedigen. (8)
Nadert de vervulling van Zacharia 14?
Opnieuw blijkt de Israëlische hoofdstad Jeruzalem dus de onoverkomelijke splijtzwam te zijn. Geen enkele
Israëlische regering zal akkoord kunnen gaan met een verdeling van de stad en het opgeven van de Joodse
wijken die ten oosten van de 1949/1967 grenzen zijn gebouwd. De Palestijnen maken echter keer op keer
duidelijk dat Oost Jeruzalem de niet onderhandelbare hoofdstad van 'Palestina' moet worden. Iedere nieuwe
onderhandelingsronde, hoe veelbelovend ook, zal dan ook stuklopen op de kwestie Jeruzalem.
President Obama beseft dit en heeft nu indirect de Palestijnen laten weten dat het over circa een jaar
afgelopen is met de Amerikaanse bescherming van Israël in de VN, waardoor de Palestijnen éénzijdig Oost
Jeruzalem tot hoofdstad kunnen uitroepen, en bij Israëlische weigering een door de internationale
gemeenschap gelegitimeerde aanval op de stad kunnen uitvoeren. Zal dan in vervulling gaan wat zo'n 2500
jaar geleden door de profeet Zacharia werd voorzegd?:
'Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen
zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap
(oostelijk deel?), maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden (westelijk deel?). Dan zal de
HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed... Dan zal dit de plaag zijn,
waarmee de HERE alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij
nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal
wegteren in zijn mond... (kernoorlog?)... Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen Jeruzalem
zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om zich neer te buigen voor de Koning, de HERE der
heerscharen... (in het 1000-jarig Vrederijk, na de terugkeer van Jezus Christus)' (Zacharia 14:2-3; 12-13a;
16, NBG).
Xander - (1) Arutz 7 ; (2) Jerusalem Post ; (3) DEBKA ; (4) Jerusalem Post ; (5) Arutz 7
(6) Ynet News ; (7) Arutz 7 ; (8) Arutz 7

Angstaanjagend pact
Published by Henk (Beheerder)
Terreurexpert verwacht bloedig optreden van Europese ’slapende cellen’
Terroristen willen binnen enkele weken toeslaan in Duitsland,
waarschuwden geheime diensten deze week. In Europa liggen al enige
tijd ‘sleeper-cells’ klaar die voor deze aanslagen worden geactiveerd,
zegt Ronald Sandee.
Sandee is voormalig terreuranalist bij de militaire geheime dienst MIVD,
thans verbonden aan de Amerikaanse antiterreurdenktank Nefafoundation. Achter dit ‘Europlot’ schuilt Saif al-Adl, de nieuwe operationele commandant van Al-Qaeda. Hij
werd begin dit jaar vrijgelaten door Iran en heeft zich weer genesteld aan de top van Al-Qaeda, met nog
twee gevreesde terroristen: Abdullah Achmed Abdullah en Illyas Kashmiri. Angstaanjagend pact tussen drie
‘dogs of war’, extreem bedreven in terreuraanslagen.
15 april 2010. Onder de kop ‘ Al-Qaeda-kopstuk vrij ‘ brengt De Telegraaf als eerste Europese krant het
nieuws dat de gevreesde terrorist Saif al-Adl is vrijgelaten uit Iraanse hechtenis. Die onthulling is recent
bevestigd door buitenlandse inlichtingenbronnen tegenover Der Spiegel en Asia Times . Naar nu blijkt zitten
Al-Adl en zijn kompanen inmiddels in Waziristan. Daarmee wordt de vrees bewaarheid dat Saif al-Adl een
nieuw terreurtijdperk inluidt voor Al-Qaeda…
De vrijlating van één van de beruchtste Al-Qaeda-commandanten maakt geheime diensten zenuwachtig,
want met zijn terugkeer is de slagkracht van Al-Qaeda „verdubbeld en mogelijk verdrievoudigd”, aldus
bronnen, die vrezen dat hij het startsein geeft voor aanslagen wereldwijd. Saif Al-Adl is gesignaleerd in de
grensregio Afghanistan-Pakistan, als nieuwe militaire commandant van Al-Qaeda.
Een nachtmerrie, want Al-Adl heeft de capaciteiten om de door luchtaanvallen uitgedunde leiding van de
terreurorganisatie nieuw elan te geven, zeggen inlichtingenexperts als ex-MIVD’er Ronald Sandee en de
Australische onderzoekster Leah Farral, die werkt aan een doctoraalscriptie over de commandostructuur van
Al-Qaeda.
Lees meer :telegraaf.nl
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De dood van de euro
Geplaatst op: zondag 21 november 2010 door: Emmeke Smit
Bronnen: The Sunday Times, Financial Times, Sunday Telegraph
De Engelse zondagskranten hebben de treurmars voor de euro
ingezet. In de Sunday Telegraph vraagt William Hague, minister van
Buitenlandse zaken, zich hardop af of de euro overleeft. De Sunday
Times legt uit dat het antwoord, vroeger of later, nee zal zijn.
Herman van Rompuy begon overigens zelf, vorige week. De
haikuschrijvende opperbaas van de EU zei dat de EU bezig is met
een 'strijd om te overleven'. Niet de Euro dus, maar de EU zelf. "Want als de Euro ten onder gaat, gaat de
EU ten onder."
Dat zal dan gebeuren, denkt de Times. Want de enige weg om de euro te redden is veel meer macht geven
aan de EU. En dat wil Engeland niet, maar de inwoners van een heleboel andere landen zien daar ook niets
in. Wij zien het kabinet Wilders/Rutte nog niet de begrotingsmacht overdragen aan Brussel.
Maar als ieder land zelf mag blijven prutsen zal de prijs onbetaabaar hoog blijken. Griekenland kostte al 120
miljard, Ierland zal volgende week 100 miljard krijgen en Portugal zal 180 miljard nodig hebben. (Spanje
wordt onbetaalbaar) De tussenstand, vermoedelijk dit jaar te bereiken, is dan400 miljard.
Dat is politiek onhaalbaar.
Engeland moet op dit moment al 8 miljard bij passen, voor de redding van een munt die ze niet hebben. De
Sunday Times voorspelt dat daar problemen van komen.
De meest waarschijnlijke oplossing is dat er twee euro's komen. Een
voor de sterke landen, onder leiding van Duitsland. En een voor de
rest.
Die laatste kan dat zwak worden, zodat de zwakke landen weer
goedkoop worden en klanten aantrekken, waaronder toeristen.
Eigenlijk is de vraag iet langer of het gebeurt, maar eerder wanneer
en hoe.
En hoeveel geld de burgers in de sterke landen nog kwijt zijn voor
het onvermijdelijke plaatsvindt.
En dan zijn er nog de burgers van de landen die in de Europese
gevangenis zitten. Sommige Grieken plegen bomaanslagen. Heel veel Ieren worden steeds bozer.
Voor de liefhebbers:
Ambrose Evans-Pritchard: "The horrible truth starts to dawn on Europe's leaders"
Bronnen: The Sunday Times, Financial Times, Sunday Telegraph

In Ierland breekt binnenkort de pleuris uit
Geplaatst op: zondag 21 november 2010 door: Maarten Muns
Als de crisissfeer, de economische neergang en de onzekerheid
over de toekomst nog lang aanhoudt, zal in Ierland binnenkort wel
eens de pleuris uit kunnen breken. Zo waarschuwt de leider van een
van Ierlands grootste vakbonden, die van de electriciteitswerkers.
Als de draconische ingrepen in publieke voorzieningen van 15
miljard doorgaan zal dat leiden tot ordinaire straatrellen en
opstootjes met de politie. De vakbond roept op tot grootschalige
burgerlijke ongehoorzaamheid tenzij de regering snel nieuwe
verkiezingen uitschrijft, 'want zo kan het niet langer'
De vakbond vreest dat de aangekondigde maatregelen nog eens bovenop de enorme bezuinigingen komen
die al genomen zijn. 'In dat geval zal het leven in Ierland ondraagelijk worden,' aldus de vakbondsman.
Komende week gaat een noodkabinet zich over de ontstane situatie buigen. Om te beginnen met het
vertrouwen in de banken hersteld worden, om een verdere uitvloei van geld en mensen tegen te gaan.
Nu weten we allemaal dat de soep van vakbonden nooit zo heet wordt gegeten als zij die opdienen, maar
het leven in Ierland is op het moment allerminst een pretje.
Bron: The Observer
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Veiligheidsadviseur VS handelt als een Nazi..!
Door GuidoJ. ⋅ november 21, 2010
Het zijn heftige woorden, maar we willen het oordeel hierover graag aan jouzelf
overlaten. En je alleen de onderstaande informatie en video aanbieden en het
verhaal vertellen achter deze ‘enge man’.. Een man die een uiterst dubieus
bestaan leidt, vlak achter het openbare, politieke leven. Niet bijzonder in de
publiciteit kwam, maar ‘macht’ genoeg had om de VS uit te roepen tot een halve
politiestaat.
Gevangenen het gevoel geven dat ze stikken, verdrinken.. Martelen..? Nee joh, het is juridisch veilig, dus
toegestaan.. Aldus Chertoff..!
En natuurlijk allemaal in naam van ‘the Warrrrrr on Terrrorrrrr’ .. Michael Chertoff is de naam en op de foto
zie je zijn beeltenis. Hij wordt beschermd door de Mains StreamMedia in de VS en is verantwoordelijk voor
het invoeren van de full-body-scanners op vliegvelden in de hele Verenigde Staten. En raad eens.. Michael
Chertoff is zélf de man die grote belangen heeft in het bedrijf dat uiteindelijk als leverancier van deze
apparaten werd aangewezen..
Aandelen van het bedrijf, dat deze full-body-scanners produceert en op vliegvelden plaatst, en waar Chertoff
grote belangen in heeft, schoten door het dak, bij het bekend worden dat de ‘Amerikaanse overheid’ de
order ging plaatsen. Chertoff’s werk ging voor hem eindelijk ‘vruchten afwerpen’..
Hoe lang moet het nog doorgaan met het bedonderen en bangmaken van de bevolking, vóórdat deze
opstaat…?!!
Michael Chertoff heeft de VS meer schade aangedaan dan enige andere persoon; zijn geschiedenis spreekt
voor zich..! Maar er leidt een bizar spoor van de CIA naar het ‘importeren’ van Nazi-beleidsmakers ná de
Tweede Wereldoorlog naar de VS.
Kijk eerst naar deze YouTube, die je een boel duidelijk zal maken.
Op de een of andere bizarre manier, werkte deze Michael Chertoff al aan de Patriot Act VOORDAT de
aanslagen van 9/11 plaatsvonden.. Deze ‘Patriot Act’ werd nog sneller aangenomen door het Amerikaanse
Congres, dan het puin opgeruimd was van de ingestortte WTC-torens. Deze wet gaf de president bijna
ongelimiteerde bevoegdheden ‘het land te redden’ en ‘alles te doen wat hij goedachtte in het belang van de
veiligheid van het land’…
Allemaal natuurlijk in de naam van de, jaja, daar komt ie weer.. ‘The Warrrrr on Terrrroorrrrrr’…
Michael Chertoff.. a picture paints a thousand words..?
Deze uiterst bizarre man heeft ook aan de basis gestaan van het legaliseren van
het martelen van gevangenen door middel van het ‘waterboarden’..
Michael Chertoff was ook de man die zijn handen niet uitstak en daardoor New
Orleans, ná Orkaan Cathrina liet creperen. En nu is hij dan de man achter de ‘full
body scanners’..
Allemaal natuurlijk in het belang van Amerika, in het belang van de Amerikaanse
staatsburger. Want die heeft toch zijn/haar macht uit handen gegegen, zo vlak ná
9/11? Die burgers wilde toch dat de president hen zou beschermen..
En dat 9/11 een ‘false flag-operatie’ zou kunnen zijn…? Wie hield dáár nou
rekening mee? Bush jr. bedoelde het toch allemaal zo goed met zijn ‘American
citizens’.
Maar het verhaal ligt inmiddels zo, dat als wij niet uitkijken in Europa, wij straks
ook in zo’n apparaat staan..! Wij ook worden gemolesteerd en bij het minste geringste in ‘verzekerde
bewaring’ worden gesteld..!
De ‘full-body-scanner’ is een massa-stralingsapparaat dat miljoenen mensen zal gaan doorstralen en dat
één grote persoonlijke vernedering zal gaan betekenen voor -als het aan Chertoff ligt- miljarden mensen
jaarlijks..!!
De nieuwe groei-industrie in de VS heet ‘het criminaliseren, het vernederen, beroven en gevangenzetten van
Amerikaanse staatsburgers’..
Misschien zal er later, in een ander tijdperk, teruggekeken worden op dit tijdperk, als ‘Het tijdperk van
Chertoff’..?
Maar het ziet ernaar uit dat de Amerikanen het zat zijn..! Chertof’s gedrag, en de uitvloeiselen van zijn naziachtige fascistische gedrag, hangt bijna iedere Amerikaanse politicus de keel uit..!! Een uiterst interessant
steekspel ontspint zich in de VS. Het lijkt erop dat Michael Chertoff’s graai- en hebzucht uiteindelijk hem de
kop gaat kosten.
Het lijkt een goed verhaal voor de onafhankelijk journalisten in Nederland, om dit verhaal uit te diepen en jou
en mij op de hoogte te houden.
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We houden je op de hoogte..!
(Visited 124 times, 124 visits today)
Aanbevolen artikelen:
1. Boek beschuldigd Bush van 269 oorlogsmisdaden..
2. De Codex Alimentarius in werking…??!!
3. Het ‘Bush’-boek: het bedriegen gaat gewoon door!
4. Een ooggetuige van de overvallen Gaza-hulpboot vertelt.
5. 1.366.350 Doden in Irak, de werkelijke, kille cijfers..
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/veiligheidsadviseur-vs-handelt-als-een-nazi/
Reactie
1. En het volledige vrije internet, zoals we het nu kennen, volledig plat, das ist der volgende
Strategische Stap van onze gewaardeerde Heimat Homeland SSecurity F.E.M.A. kamp medewerker
Doctor Herr Chertoff. En we vinden het allemaal wel best in PVV Mossad Nederland, want we
hebben boter op ons hoofd en ouwe kaas in de harde kop en een bruin gekleurde broek zoals
vanouds, wie de moeite neemt om de historische documenten over de Oranje ‘Glorious Revolution’
1688 te bestuderen, nu het nog kan, snapt snel hoe het achter de ellebogen allemaal werkt in dit
tweede Sumerische moeras thuisland vol met slangen gebroed (Chaldea), maar nee de scooters
hebben het allemaal gedaan en wij zijn in de heer of recentelijk in de new age;
Quote:
“In a speech last October, Homeland Security director Michael Chertoff identified the web as a “terror
training camp,” through which “disaffected people living in the United States” are developing “radical
ideologies and potentially violent skills.” His solution is “intelligence fusion centers,” staffed by
Homeland Security personnel which will go into operation next year.
The U.S. Government wants to force bloggers and online grassroots activists to register and
regularly report their activities to Congress. Criminal charges including a possible jail term of up to
one year could be the punishment for non-compliance.
A landmark legal case on behalf of the Recording Industry Association of America and other global
trade organizations seeks to criminalize all Internet file sharing of any kind as copyright infringement,
effectively shutting down the world wide web – and their argument is supported by the U.S.
government.
A landmark legal ruling in Sydney goes further than ever before in setting the trap door for the
destruction of the Internet as we know it and the end of alternative news websites and blogs by
creating the precedent that simply linking to other websites is breach of copyright and piracy.”
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_mediacontrol26.htm
Are Russian Jews Descended from the Khazars?
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar05.htm

Miljoenen Amerikaanse medische gegevens op straat
Vandaag,11:45 door Redactie
De medische gegevens van meer dan vijf miljoen Amerikanen zijn de afgelopen maanden op straat beland.
De officiële teller van het Ministerie van Volksgezondheid in Amerika staat momenteel op 5,35 miljoen
persoonsgegevens. Sinds september 2009 vonden er 192 incidenten plaats, waarbij deze gegevens in
andermans handen zijn gevallen.
Onlangs gaf een Amerikaanse zorgverzekeraar aan dat het een USB-stick met onversleutelde bestanden
van 286,000 mensen was verloren. Deze stick bevatte identiteitsnummers voor de zorgverzekeraar van de
patiënten en ook informatie over hun gezondheid. In 801 gevallen ging het ook om de laatste vier getallen
van hun social security nummer, en in zeven gevallen was het complete social security nummer vermeld.
Op deze website staan alle verloren gegevens waar meer dan vijfhonderd burgers bij zijn betrokken.
Ongeveer 52% van alle gerapporteerde incidenten is te danken aan diefstal. Uit een eerder gehouden
presentatie door het Ministerie van Volksgezondheid bleek dat de meeste data-incidenten via laptops
plaatsvinden (24%), gevolgd door papieren documentatie (22%), desktopcomputers (16%) en draagbare
apparaten zoals smartphones (14%).
Security.nl
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Glenn Beck roept op tot vreedzame revolutie tegen Amerikaanse regering
'Naakte' bodyscanners en 'pornografisch' fouilleren druppel voor veel Amerikanen

De in Washington intens gehate, maar bij het volk immens
populaire talkshow presentator, 'Tea Party' voorman en auteur
Glenn Beck heeft tijdens een uitzending op Fox Business
opgeroepen tot een vreedzame revolutie tegen de Amerikaanse
regering. Aanleiding: de groeiende woede van de Amerikaanse
bevolking over de 'naakte' bodyscanners op de vliegvelden en
vooral over de grove, 'pornografische' fouilleermethoden die de
luchthavenmedewerkers op zowel mannen, vrouwen, tieners als
jonge kinderen toepassen (zie foto).
In de VS is een ware rel ontstaan over de Transportation Security Administration (TSA), die belast is met de
veiligheid op de Amerikaanse vliegvelden. De op steeds meer luchthavens geïnstalleerde bodyscanners
blijken niet alleen een veel nauwkeurig plaatje van het naakte lichaam van iedere passagier weer te geven
dan eerst werd toegegeven, maar tevens wordt iedereen die een scan om deze reden weigert onderworpen
aan een agressieve en vernederende fouillering waarbij TSA-medewerkers hun handen letterlijk tussen de
benen, in het kruis en over de borst van de passagier laten glijden. Op dit filmpje wordt een klein jongetje
voor de ogen van talloze wachtende passagiers letterlijk half uitgekleed en gefouilleerd.
Scanners en fouillermethoden de druppel?
Na het door bijna niemand gewilde 'Obamacare', 'Cap & Trade' (torenhoge Co2-belastingen) en het
leegroven van de burgers door de FED lijkt de meest recente vrijheidsberovende maatregel overheidsofficials die legitiem 'hun handen in onze broeken mogen steken'- voor veel Amerikanen de druppel
te zijn die de emmer doet overlopen. 'Misschien is onze reactie over de TSA praktijken slechts het begin,'
aldus rechter Andrew Napolitano, die tijdens het programma Freedom Watch zijn vriend Glenn Beck
interviewt, die hij 'één van de belangrijkste personen en misschien wel aanstichter' noemt van de
populistische, zich tegen de overheid verzettende volksbeweging die in Amerika steeds meer aanhangers
krijgt.
'De plaatjes laten nog niet half zien hoe het echt is,' aldus Beck, wijzend naar de in de media gepubliceerde
foto's van hoe luchthavenpassagiers er op de scanners uitzien. Een insider die te gast was in Becks
programma bevestigde niet alleen dat de werkelijke beelden véél gedetailleerder zijn, maar ook dat deze
beelden inderdaad naar een andere locatie kunnen worden verzonden, iets dat de overheid tot nu toe altijd
ontkend heeft. 'Ze hebben gewoon tegen ons gelogen,' aldus Beck.
'Ze zeggen dat het allemaal zo erg niet is,' gaat hij verder. 'Maar kom op zeg! Mijn 16 jaar oude dochter wier
borsten betast worden door een vrouw of man, daar heb ik problemen mee! En mijn 5 jarig zoontje die van
onderen bevoeld wordt door een 40 jarige vent? Echt niet!' Beck geeft vervolgens toe dat hij vroeger
voorstander was van dit soort veiligheidsmaatregelen -die worden toegestaan door de beruchte 'Patriot Act'-,
maar dat hij daarmee fout zat. 'Vroeger vertrouwde ik de regering nog. Tot 2003, toen stopte ik daarmee.
Deze technologie is goed als ze wordt gebruikt door mensen die je vertrouwt, maar niet in de handen van
degenen die je níet vertrouwt.'
Rechter Napolitano merkt op dat deze maatregelen sowieso geen enkele zin hebben, omdat mensen die
kwaad willen de scanners en fouilleermethoden makkelijk weten te omzeilen door bijvoorbeeld verboden
voorwerpen te smokkelen IN hun lichaam, zoals in borstimplantaten. 'Als de 'slechteriken' zaken in hun
lichaam verstoppen, moeten wij dan straks allemaal een inwendig onderzoek ondergaan voordat we op het
vliegtuig mogen stappen?' vraagt hij zich af.
Waarom de overheid deze maatregelen doorzet
Beck vindt dat de Amerikanen het net als de Israëlische nationale luchtvaartmaatschappij El Al moet gaan
doen, die een geweldige reputatie heeft opgebouwd met wél werkende anti-terreurmaatregelen. 'Er zijn vier
redenen waarom dit volgens de overheid toch moet gebeuren,' gaat Beck verder over de in Amerika zwaar
omstreden luchthavenpraktijken: '
1. Het zou de beste manier zijn om ons te beschermen. Wij weten dat dit niet klopt. 2. Bepaalde mensen Michael Chertoff (minister Homeland Security onder Bush) en George Soros, die tot voor 2 dagen terug
11.000 aandelen in het bodyscan-bedrijf had- verdienen er hopen geld mee, dus daarom is het 'oké'.
3. Het is net als met de Tsjechische Revolutie in 1964: de bevolking staat op, de top komt vervolgens naar
beneden. Dat is wat er nu gebeurt: zorg dat de mensen zich gaan verzetten, zodat de overheid reden heeft
om hen te vermorzelen.'
Beck wordt onderbroken door Napolitano, die vraagt: 'Denk je écht dat de overheid er doelbewust op uit is
om de mensen te provoceren en tegen zich op te zetten, zodat ze ons kunnen verpletteren?'
'Ja!' beaamt Beck. 'Dit gebeurt pal vóór de drukste reistijd van het jaar. Toch heeft de president er nog niet
één toespraak over gegeven, niet één!' Inmiddels heeft Obama het onderwerp eindelijk ter sprake gebracht.
Dat gebeurde op de recente NAVO topontmoeting in Lissabon. Obama zei begrip te hebben voor de
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klachten van de reizigers over de agressieve methoden, maar benadrukte dat ze nodig zijn om de
vliegtuigen te vrijwaren van verborgen explosieven (2).
'Even wat anders,' gaat Napolitano verder. 'Op dit moment is er een strijd aan de gang voor de ziel van de
Republikeinse partij. Ron Paul wordt mogelijk de voorzitter van het Financiële subcomité van het Huis van
Afgevaardigden...' 'Beter kan het niet!' onderbreekt Beck hem. 'Sommigen Republikeinen gaan misschien
proberen hem te stoppen,' vervolgt de rechter. 'Maar als ze hier niet aan vasthouden, zullen we hen dan ooit
nog kunnen geloven?' 'Nee!' antwoordt Beck. 'Maar het is de oude garde die dit niet wil,' aldus Beck, die
uitlegt dat die nog steeds probeert om zijn eigen mannetjes aan het roer te krijgen en te houden.
Obama gaat 'gebeurtenis' aangrijpen
Dan dringt Napolitano aan dat Beck de vierde reden geeft waarom de overheid ondanks massale protesten
doorgaat met de 'naakte' bodyscanners en de grove fouilleermethoden. 'De vierde reden is een combinatie
van de tweede, derde en vierde reden:
4. Laten we zorgen dat de mensen zich gaan verzetten en gaan zeggen: géén scanners! Omdat onze
veiligheid aan alle kanten rammelt en we het niet goed aanpakken weten we dat het slechts een kwestie van
tijd is voordat er wat gebeurt. En áls er dan wat gebeurt en er zijn géén scanners meer, kan de president
éindelijk zijn toespraak geven over de veiligheid op onze luchthavens, en zeggen: zien jullie het nou? Ik
probeerde jullie te beschermen. Maar 'die mensen' gingen zich verzetten tegen de scanners, waardoor nu
andere mensen zijn gestorven. Luister dus niet meer naar 'die mensen', want IK zal jullie beschermen!'
Beck benadrukt dat hij niet per se insinueert dat er een 'gebeurtenis' -een aanslag, een ramp- doelbewust
wordt geënsceneerd, maar denkt wel dat het de overheid niet slecht zou uitkomen, omdat op die manier de
strenge maatregelen er toch doorgedrukt kunnen worden.
Gedachtenrevolutie
'Onze overheid heeft uitgezocht hoeveel onrecht wij zwijgzaam zullen accepteren, maar het moet nog blijken
wat er gebeurt als we daar genoeg van hebben,' citeert Beck vervolgens de laatste regel uit zijn nr.1
bestseller 'Broke' (Blut). Op de vraag van rechter Napolitano wat er dan zal gebeuren, denkt Beck even na.
'Ik hoop dat we hen dan naar huis sturen,' antwoordt hij bedachtzaam. 'Ik hoop dat we zeggen: we hebben
genoeg van jullie. Ik denk echter dat ze hun positie zullen blijven vasthouden, en daarom denk ik dat er
uiteindelijk een.... ehhh... er moet een gedachtenrevolutie komen in dit land... Dit is als een vliegdekschip.
Die draai je niet zomaar even om. Hoe sneller je dat doet, des te groter is de kans op een gewelddadige
revolutie, en dat is gevaarlijk, dat moet niet.'
'De Amerikanen weten eindelijk weer iets over onze geschiedenis, en dat is voor het eerst in vele jaren. Voor
het eerst in mijn hele leven hebben Amerikanen weer belangstelling voor onze Grondwet en praten ze er
zelfs over. Dat is pure winst.'
Xander - Bron: YouTube ; (2) The Oval - Zie ook:
08-01: Bodyscanners op vliegvelden laten volledig naakt lichaam zien

Slaaf, gij zult betalen!
“Und bist du nicht williig, so brauch ich Gewalt!”. Deze woorden van Johann
Wolfgang von Goethe in de “Erlkönig” worden door politici dagelijks gebruikt. En
dat zelfs buiten alle contacten en afspraken om. Zo is de vraag niet meer OF u
aan Ierland moet betalen, maar WANNEER.
Ierland, net als Griekenland, Portugal en Spanje (en Italië?) zit met zware financieringsproblemen en zoekt
hulp bij politieke collega’s in andere landen.
Daarbij moet zwaar de show opgevoerd worden om de belastingbetaler koest te houden. Er worden in deze
procedures, afspraken, contracten en pacten die in marmer gebeiteld waren, geschonden.
Het gaat nu in eerste instantie weer om 80 miljard euro!. Een koopje na de 110 miljard aan Griekenland!
EN NU, maandag 15 november, blijkt dat het Griekse tekort veel groter is dan eerst voorgespiegeld. Dus zal
de beloofde verbetering van de Griekse tekorten beslist niet gehaald worden.
U bent natuurlijk niet bewust bedrogen. Dit is een gewone “vergissing” of is door verborgen duivelse
krachten zo maar ontstaan. Zeker is dat de politici er niets aan konden doen!!!
Ondertussen hebben de drie topbazen in de EU (Duitsland, Frankrijk, Engeland) al met elkaar besproken
wat er moet gebeuren. De anderen zullen dat wel slikken.
Eigenlijk is het vermakelijk te zien hoe de politici weer om de hete brei heen draaien om formuleringen te
vinden om hun daden zo te verklaren dat zij niets aan de ellende konden doen, maar dat ze wel de redders
in de nood zijn. Alles voor uw bestwil. Als u maar betaalt!
Blijft de vraag: Hoe kan Nederland bevrijd worden van de EU?
Uiteraard moet die oplossing IN Nederland gezocht worden!
http://www.vrijspreker.nl/wp/2010/11/slaaf-gij-zult-betalen/
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'Amerikaanse kernwapens naar Zuid Korea om Noord Korea af te schrikken'
China drijvende kracht achter nucleaire opmars Noord Korea en Iran

Dat Noord Korea feitelijk als China's 'proxy' fungeert is al langer
bekend. Dat het land tevens een militair verdrag sloot met Iran (inzet
midden) weten velen in het Westen echter niet.
De Zuid Koreaanse minister van Defensie Kim Tae-young heeft
verklaard dat zijn land overweegt om voor het eerst sinds 19 jaar
Amerikaanse tactische kernwapens op zijn grondgebied te plaatsen
vanwege de escalerende spanningen met Noord Korea. De
communistische dictator Kim Jong-il, die afgelopen zomer dreigde
een kernbom te gooien op een geplande gezamelijke marine oefening van de VS en Zuid Korea, laat de
nucleaire ontwikkelingen van zijn land steeds openlijker aan de wereld zien. Zo heeft een Amerikaanse
professor een rondleiding gekregen langs de Noord Koreaanse uraniumverrijkings centrifuges - technologie,
waarmee kernwapens kunnen worden gemaakt en die permanent wordt gedeeld met Iran.
Volgens professor Siegfried Hecker, werkzaam aan de Stanford Univeriteit, hebben de Noord Koreanen hun
plutonium installaties, waarmee naar schatting zo'n 8 tot 12 kernbommen zijn gefabriceerd, gedeactiveerd,
en zet het land nu net als Iran in op het verrijken van uranium. Daarbij werkt Noord Korea al 10 jaar nauw
samen met Iran en Syrië, waardoor dubbel onderzoek wordt vermeden en kosten worden bespaard. Iran en
Noord Korea hebben zelfs een permanente militaire afvaardiging op elkaars grondgebied gestationeerd, iets
waar professor Hecker al meerdere malen voor gewaarschuwd heeft.
Naast dat de drie landen technologie delen stemmen ze inmiddels ook hun diplomatieke strategieën op
elkaar af, waardoor er van een heuse 'nucleaire alliantie' kan worden gesproken. Het doel is voor iedereen
duidelijk: het doorbreken van de wereldwijde Amerikaanse hegemonie bij het bepalen welke landen wel en
welke niet over kernwapens zouden mogen beschikken. Het anti-Amerikaanse blok wordt daarbij in het
geheim gesteund door China, dat al langere tijd steeds openlijker verklaart de VS ook militair naar de kroon
te willen steken.
Dat Noord Korea ondanks het feit dat het als pariastaat wordt behandeld en in bittere armoede leeft toch in
staat is gebleken om een kernwapenmacht te worden is een duidelijk bewijs dat de Westerse tactiek die
gebaseerd is op het instellen van sancties en het steeds maar weer opnieuw aangaan van
onderhandelingen niet werkt. Het laat tevens zien dat de vele anti-Amerikaanse sceptici, die al lange tijd in
zowel de reguliere als de alternatieve media de angst van het Westen dat Iran kernwapens ontwikkelt
belachelijk maken, ongelijk hebben, aangezien ze jarenlang hetzelfde over Noord Korea hebben beweerd.
De Noord Koreanen hebben hun kernwapen technologie inmiddels geëxporteerd naar Iran, Syrië en volgens
sommige Aziatische inlichtingenbronnen ook naar Myanmar (het voormalige Birma).
De sancties die president George Bush en zijn opvolger Barack Obama instelden hebben eveneens niet het
gewenste effect omdat Noord Korea en Iran worden gesteund door China, dat Obama's streven naar het
tegengaan van nucleaire proliferatie -het voorkomen dat steeds meer landen kernwapens krijgen- saboteert
en de strategische banden met Iran inmiddels opvoert tot het niveau van die met Noord Korea. Volgens de
OPEC zijn de Iraanse olieverkopen aan China in de recente maanden met 30% gestegen tot 597.800 vaten
per dag. Op 10 november verklaarde een hoge Chinese official dat de overheid de investeringen -nu al meer
dan $ 40 miljard- in de Iraanse olie- en gasvelden zal opvoeren. China doet er dus alles aan om de steeds
groter wordende dorst naar energie van het land veilig te stellen en te beschermen.
Het zal daarom wellicht niet lang duren voordat Iran net zoveel zelfvertrouwen heeft als Noord Korea en
eveneens een Westerse of Arabische expert uitnodigt om op een mogelijk nog onontdekte locatie de
uraniumverrijkings centrifuges van het land te komen bekijken, om zo eens en voor altijd duidelijk te maken
dat geen enkel land Iran nog kan stoppen kernwapens te verkrijgen.
Het enige wat de VS en zijn bondgenoten nog kunnen doen is wat nu ook met Noord Korea wordt gedaan:
beschuldigen, protesteren, maar tegelijkertijd benadrukken dat gesprekken nog steeds mogelijk zijn. Op
deze manier wist Noord Korea een kernwapenmacht te worden; op dezelfde wijze zal ook Iran een
kernwapenmacht worden. Wat voor gevolgen het voor de wereld zal hebben dat dit soort dictatoriale,
fascistische en onvoorspelbare regimes, die voortdurend oorlogszuchtige taal uitslaan, over de meest
vreselijke massavernietigingswapens beschikken, laat zich niet moeilijk raden.
Xander - Bron: DEBKA
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Franse Defensie Liga zegt moslims de wacht aan
Ook islamisering Groot Brittannië en Nederland gaat onverminderd door - Trends Research Institute
verwacht vanaf 2012 burgeroorlog achtige toestanden in Europa

Hoewel het illegaal is kunnen moslims in Frankrijk al enige jaren
ongestoord massaal op straat bidden en de toegang voor nietmoslims voor langere tijd blokkeren.
De Franse Defensie Liga (LDF), een naar het voorbeeld van de
Engelse Defensie Liga (EDF) gemodelleerde pro-vrijheids
volksbeweging, heeft de in Frankrijk levende moslims de wacht aan
gezegd. In een officieel communiqué worden moslims
gewaarschuwd dat de tolerantiegrens van de Fransen bijna bereikt is
en dat er vanaf nu gevolgen zullen zijn als de moslims doorgaan met
hun provocerende gedrag.
'Waarschuwing aan moslims die geloven dat de publieke ruimte zonder gevolgen kan worden overgenomen,'
begint het communiqué. 'Al enige jaren wagen sommige van uw moslimmannen het om de publieke ruimte
te bezetten voor uw gebeden. Deze bezetting is zoals u weet illegaal en zoals wij heel goed weten een
provocatie en machtsvertoon om jullie dominantie, verachting van onze wetten en seculiere aard van ons
land in bepaalde delen van Frankrijk te laten zien.'
'Deze politiek-culturele demonstraties zijn in strijd met onze wetten en onze cultuur. Ze zetten onze
territoriale integriteit onder druk met als doel de bouw van moskeeën af te dwingen, die vaak gefinancierd
worden met geld van niet-moslims die zichzelf als slachtoffer beschouwen van de gigantische
zwendelpraktijken waar onze gekozen officials medeplichtig aan zijn.'
'Moslim militia en bepaalde moslims blokkeren op volkomen illegale wijze straten voor niet-moslims,
verhinderen dat burgers en bewoners daar kunnen lopen, naar hun huis kunnen gaan of hun huis kunnen
verlaten. De burgemeesters zeggen niets, de politie zegt niets, de Staat zegt niets. Dat betekent dat het
Franse volk, de burgers zelf het over moeten nemen, omdat al hun ruggegraatloze volksvertegenwoordigers
hebben gebogen voor deze intimidatie.'
'De boodschap van het Franse volk ten aanzien van deze 'gebeden' is duidelijk: Stop onmiddellijk met
bidden op de openbare weg, dat is illegaal. Ga ergens anders bidden of bidt helemaal niet; dat kan ons
totaal niets schelen. Maar niets geeft jullie het recht om onze straten te bezetten, jullie moeten onze wetten
respecteren.'
'Jullie hebben enorm veel geluk dat de Fransen -van alle overtuigingen en origines- zo geduldig en
toegeeflijk naar jullie zijn, maar in het licht van jullie arrogante provocaties zal op zekere dag de grens zijn
bereikt. Dan zullen jullie niet langer kunnen jammeren over discriminatie, want dan zullen jullie zélf de enige
reden zijn voor jullie onvermijdelijke toekomstige problemen als jullie doorgaan met het trotseren van onze
wetten.'
'Wie wind zaait, zal storm oogsten. Stop met het zaaien van tweedracht in Frankrijk, stop met het bezetten
van onze straten en steden met jullie ongelegen gebeden.' (1)
Hoewel het in Frankrijk al sinds 1905 verboden is dat de staat religieuze activiteiten financiert, heeft de
burgemeester van Parijs, Bertrand Delanoë, onder druk van moslims 20 miljoen euro belastinggeld
uitgegeven voor de bouw van een islamitische moskee (/'cultureel centrum').
De Franse Defensie Liga bestaat uit steeds meer burgers die de voortgaande islamisering van hun land zat
zijn. Hiermee riskeren zij het ingrijpen van de staat, die het nalaat om de autochtone bevolking te
beschermen en de wetten van het land te handhaven. Ondanks het feit dat bij de wet verboden is grijpen de
autoriteiten al jaren niet in als moslims massaal hele straten blokkeren omdat zij menen op dat moment te
moeten bidden.
De Franse overheid zal waarschijnlijk net als de Britse overheid hard ingrijpen tegen leden van de Defensie
Liga, terwijl het breken van de wetten en het geweld van moslims zoals gewoonlijk onbestraft zal blijven.
Velen verwachten dan ook dat dit het ontstaan van radicale anti-islamitische groeperingen alleen maar in de
hand zal werken. (2)
Islamisering Groot Brittannië en Nederland gaat onverminderd door
Ook in Groot Brittannië rukt de islamisering steeds verder op. In bijvoorbeeld de Oost Londense
deelgemeente Tower Hamlets is Lutfur Rahman, een moslim die verdacht wordt van banden met radicale
groeperingen, gekozen tot burgemeester. Hiermee krijgt hij de beschikking over een miljoenenbudget dat hij
volgens sommige commentatoren zal gaan gebruiken om onder andere Britse moslims die niet onder de
sharia wetgeving willen leven het zwijgen op te leggen. (3)
Gisteren berichtte The Daily Mail dat de streng islamitische, racistische sharia wetgeving wordt onderwezen
op zogenaamde 'weekend scholen' voor moslimkinderen in Groot Brittannië. Zeker 5000 kinderen tussen de
6 en 18 jaar krijgen door Saudi Arabië gefinancierd 'onderwijs' over het 'Zionistische complot' van de Joden
om de hele wereld over te nemen, leren dat Joden apen en varkens zijn en dat de sharia instrueert dat van
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criminelen de hand of voet moet worden afgehakt. Dit bericht haalde gisteren zelfs de extreem linkse, proislamitische NOS (teletekst pagina 133). (4)
Aangezien de Nederlandse Tweede Kamer -met uitzondering van de PVV en de SGP- onlangs besloot om
de islamisering van Nederland NIET tegen te houden, zullen ook wij naar alle waarschijnlijkheid op zeker
moment met Britse en Franse toestanden te maken krijgen. Gerald Celente, voorman van het inmiddels over
de hele wereld hoog in aanzien staande Trends Research Institute dat het uitbreken van de financiële crisis
in 2008 al jaren van tevoren correct voorspelde, verwacht in één van zijn meest recente rapporten dat
Europa daarom vanaf 2012 te maken gaat krijgen met burgeroorlog achtige toestanden, omdat de
autochtone bevolking zich volgens hem dan actief tegen de islam zal beginnen te keren. (5)
Xander - (1) Vlad Tepes ; (2) Vlad Tepes ; (3) Spectator ; The Daily Mail ; (5) Trends Research Institute

Paus sluit aftreden niet uit
VATICAANSTAD- De 83-jarige paus Benedictus XVI sluit niet uit dat hij
aftreedt als hij fysiek of mentaal niet meer in staat is zijn ambt te
vervullen.
Foto: EPA
Dit staat in Licht van de Wereld, een boek met interviews met de
kerkvorst dat dinsdag in het Vaticaan is gepresenteerd.
„Als de paus duidelijk merkt dat hij niet langer fysiek, psychologisch en
spiritueel in staat is de plichten van zijn ambt te vervullen, dan heeft hij het recht en onder bepaalde
omstandigheden ook de plicht om af te treden”, aldus de paus.
Het boek baarde eerder deze week al opzien toen bekend werd dat erin staat dat de paus het gebruik van
condooms niet meer in alle gevallen uitsluit. Licht van de Wereld is geschreven door de Duitse journalist
Peter Seewald en in simpele omgangstaal gehouden. Benedictus XVI is paus sedert april 2005.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/8298059/__Paus_sluit_aftreden_niet_uit__.html?p=5,2

Herman Van Rompuy hekelt groeiend populisme in Europa
Niet democratisch verkozen EU President
Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, heeft
tijdens een lezing aan de K.U.Leuven scherp van leer
getrokken tegen het groeiend populisme in de EU.
"Het is een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling die zich
in vele West-Europese landen voordoet en pakweg 10 à
20 jaar terug niet bestond."
De oorzaak dient volgens Van Rompuy gezocht in de
groeiende onzekerheid op economisch, ecologisch, moreel, ideologisch en religieus vlak. "Iemand die angst
heeft, wordt op zichzelf teruggeworpen, kiest voor zichzelf en ziet in de andere een potentiële tegenstander.
Dit vijandbeeld ligt aan de basis van het groeiend populisme. Hierbij wordt de burger verteld dat hij goed
bezig is en gelijk heeft, maar iemand anders met de buit gaat lopen. Zijn probleem zal opgelost zijn als die
andere kan verwijderd worden." Van Rompuy wees erop dat dit individualisme het omgekeerde is van de
Europese gedachte die voortbouwt op solidariteit en samenwerking. "De EU hanteert een genereuze
gedachte en streeft naar een groter belang dan het louter nationale belang", aldus Van Rompuy, die
beklemtoonde dat er niets mis is met "positief nationalisme" waarbij mensen zich verwant voelen met een
gemeenschap. Op een vraag betreffende de positie van de Roma's in de Europese Unie, wees Van Rompuy
erop dat de Europese Commissie "heel concrete voorstellen gaat doen om de achterstelling van deze
minderheidsgroep weg te werken en ook zal nagaan welke instrumenten op de diverse beleidsniveaus
hiervoor kunnen ingezet worden".
hln.be - Lees ook: Het principe: Draaien en liegen moet
Populisme is eerder een politieke stijl dan een ideologie. Het is een discours waar het volk centraal staat;
een communicatiewijze die door eender welke ideologische stroming gebruikt kan worden om haar
boodschap over te brengen. Ze gaat uit van de onderdrukking van de bevolking door een elite die de staat
beheerst, en wil aldus naar een samenleving waar het volk de staat beheert en de staat zo geen instrument
van onderdrukking meer kan zijn. Hierbij refereert ze constant aan de economische en sociale status van de
"gewone man". (Wikipedia)
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Computerwormvirus Stuxnet verlamt Iraansatoomwapenprogramma
Posted on 23 november 2010 by brabosh
De Jerusalem Post bevestigt vandaag wat door deskundigen vorige
week werd voorspeld. Het Stuxnet wormvirus stopt langzaam het
nucleaire programma van Iran. Iraanse diplomaten hebben
toegegeven dat technische problemen geleid hebben tot een
volledige shutdown van de duizenden centrifuges die uranium
moeten opwerken tot kernmateriaal waaruit atoomwapens kunnen
ontwikkeld worden.
Een ongelooflijke prestatie in moderne oorlogsvoering en dat is
beslist een understatement! Jammer dat Europa dergelijke middelen
niet voor handen hadden om het herbewapeningsprogramma van het Derde Rijk in de jaren 1930 stil te
leggen. Uit de New York Times van vorige week: De Duitse software-ingenieur Ralph Langner, die in
september er heet eerste bij was om te melden dat het Stuxnet computerwormvirus blijkbaar bedoeld was
om doelen te saboteren in Iran, schreef vrijdag vrijdag 19 november op zijn website dat het programma
bestond uit twee aparte ‘digitale raketkoppen’ ontworpen voor het uitschakelen van zowel de Iraanse
centrifuges die worden gebruikt om uranium te verrijken, alsmede de stoomturbines van de Bushehr
kerncentrale.
Langner beschreef twee verschillende aanvalsmodules die zijn ontworpen om te draaien op verschillende
industriële controllers gemaakt door Siemens. “Het lijkt erop dat raketkop 1 en raketkop 2 werden ingezet in
combinatie als een algemene cyberaanval tegen het Iraanse nucleaire programma,” schreef hij. “Het is
duidelijk dat er enkele jaren van voorbereiding aan voorafgingen in het ontwerp van deze aanval. Het is ook
duidelijk dat de gebruikte aanvalsmethodiek niet beperkt is tot specifieke doelstellingen, noch soorten van
controles of merken,” aldus Langner.
Iraanse kerncentrale van Bushehr
Stuxnet is te vergelijken met de komst van een F-35
straaljager op een slagveld tijdens ed Eerste Wereldoorlog. De
technologie is veel beter dan alles wat ooit werd gezien en wat
werd aangenomen dat mogelijk was. Een aspect dat in het
achterhoofd moet worden bewaard is dat dit type aanval
zonder voorgaande is.
Voor het geval Stuxnet, was er de kwestie met het Maroochi incident in 2000, toen een ontevreden insider
opzettelijk afvalwater dumpte door het manipuleren van de besturingssystemen. Vergeleken met Stuxnet,
lijkt dit thans meer op een grap. Het is alsof je van het raden van een paswoord in de jaren 1980 één grote
sprong moet maken naar APT (Advanced Persistent Threat) cyberaanvallen zonder de minste leertijd.
Hier is een gerelateerd artikel over de cyberoorlog tussen Israël en Iran. Iran was er toen in geslaagd om het
Israëlische communicatiesysteem dat zorgde voor de verbindingen tussen het centrale commando in Tel
Aviv en het commando op het veld, volledig stil te leggen tijdens de Tweede Libanon-oorlog van 2006:
“The Israelis might regard cyberwarfare, for now, as a more promising way of pressuring Iran. But whether or
not they are linked to the Stuxnet worm, they still face the danger of Iranian retaliation. Iran is thought to
have tried – with limited success – to cut computer communications between Israel’s military headquarters
and field commanders in Lebanon in 2006.
It was also suspected of triggering a malfunction in the computers operating Israel’s sirens last year during
its attack on Gaza. More recently, Iran is said to have set up the Iranian Cyber Army, a group of hackers with
links to the Revolutionary Guard whose orders are to prepare for cyberwar.”
Europese veiligheidsexperts twijfelen er geen ogenblik aan dat Stuxnet werd ontwikkeld in een goed
gefinancierd militair laboratorium. Men schat dat tenminste 10 gespecialiseerde programmeurs zes maanden
lang full-time gewerkt hebben aan de ontwikkeling van het virus, dat hij beschreef als “het meest verfijnde
stukje malware (kwaadaardige software) dat ooit werd ontdekt.”

Bronnen: Missing Peace: Stuxnet computer worm succeeds in
stopping Iran’s nuclear programm door Yochanan Visser van 23
november 2010; op deze blog: Virus aanval op Iraans
computernetwerk veel ernstiger dan gedacht van 4 oktober 2010
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Maandagmorgen briefing (Week 45, 2010)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 15-11-2010
Na Griekenland gaat nu Ierland vrij voorspelbaar kopje-onder in het spel rond
Europese staatsschuld. Net als de dollar door QE2 procenten verliest ten
opzichte van...ja, alles inclusief de Euro, schieten rente en de prijzen voor
verzekeringen op Spaans, Portugees en Iers staatsschuld omhoog. Er wordt
door het weersverschijnsel en fenomeen extraordinaire “beleggers” en “markt”
getwijfeld aan de Ierse economie en het vermogen van het land de immer
oplopende verliezen van genationaliseerde banken te blijven betalen. Ierland is
misschien wel het beste voorbeeld hoe in de kredietcrisis de bevolking via besparingen moet betalen voor de
verliezen van banken. En de komende “bailout” van Ierland is misschien wel het beste voorbeeld hoe de
Europese politiek wordt afgeperst door grootkapitaal. Banken.
Hoewel de Ierse regering zelf zegt nog geen kredietproblemen te hebben, en zij pas in 2011 wellicht zal
aankloppen bij Europa voor gunstige leningen, doet de situatie verdacht veel lijken op de zaak
“Griekenland”. Eerst geen problemen, maar nu wat meer druk vanuit de “markt” opeens de facto failliet. Er
bestaat daarom een redelijke kans dat Ierland toch geld nodig zal hebben. Zeker gezien het feit dat de Ierse
staat constant bij moet springen bij bijvoorbeeld de Irish Anglo bank waar het ene miljarden-lijk uit de
bankkluis valt na de andere. Het geschatte begrotingstekort van Ierland van 30% zal naar verwachting voor
18% worden opgevreten door “bankreddingen”.
Het is daarom niet zo heel toevallig dat de markt nu Ierland “laat vallen”. Maar er speelt nog een hele
belangrijke factor mee in de “tweede aanval” op de Euro: de plannen van (vooral) Duitsland en Frankrijk om
banken mee te laten betalen aan crisis. Duitsland wil eigenlijk een constructie waarin een Euroland toch in
de schuldsanering kan komen, en waarbij de kosten van de herstructurering van de schulden ook voor een
deel door de investeerders in het betreffende staatspapier worden gedragen (sinds een investeerder geen
“risico” meer loopt en keer-op-keer schadeloos moet worden gesteld door staten en dus
belastingbetalers??).
Duitsland wilde dus twijfelen aan “het gouden randje” van het Europese reddingsscherm, ofwel de
vastgelegde “bailout” voor iedereen met bijvoorbeeld Griekse of Ierse obligaties (een reden waarom China
driftig in Griekenland en Portugal investeert). Het resulaat: de prijzen van CDO’s en andere
beleggingsproducten op Europese staatsleningen kropen weer omhoog met alle gevolgen voor de rentevoet
op toekomstige leningen. Voor Ierland betekende dit een historisch hoge rente.
In principe volgde een herhaling van het spel zoals dit jaar werd gespeeld bij de eerste “Euro-crisis”. Maar
waar toendertijd werd gesproken over een “aanval” van “investeerders” op de Euro en de Euro-zone, blijft
het nu stil. Natuurlijk spreek de MSM nog over de natuurfenomenen “markt” en “beleggers” maar de
algemene toon gelatender. De reactie van de politiek laat echter zien dat er ook deze ronde weer sprake is
van afpersing.
Zodra duidelijk wordt dat Ierland het volgende Griekenland gaat worden, haasten de Duitsers zich om te
melden dat het “failliet-vervaren” voor Euroland pas in 2013 van kracht zal worden, als het “reddingsscherm”
(bailout voor banken) van EU en IMF niet meer van kracht is. Daarnaast zal bij een eventuele
herstructurering van schulden slechts op nieuwe schulden verliezen genomen moeten worden. Al het “oude”
schuldpapier blijft gedekt.
De “Ierse crisis” in het kort door Mike Whitney: “De Ieren stonden voor een pijnlijke keuze tussen de “too big
to save” banken of insolvent raken, en ze kozen voor het laatste.”
Overige nieuws vanavond...of niet....
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_45_2010/

Eurocisis is terug!
Redactie - 16 november 2010
Ja, hoor. Het is weer raak in Griekenland, Portugal en Ierland. Euro onder
zware druk.
Telegraph: Contagion hits Portugal as Ireland dithers on rescue.
Guardian: Ireland told: Take EU bailout or trigger crisis
Montreal Gazette: Euro under siege as now Portugal hits panic button
Guardian: Greece Deficit Much Bigger than Previously Thought
Wall Street Journal: Greece bites the hand that feeds it
Wisselkoers: Euro terug op 1$36
Nederlandse Media: Niks aan de hand
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'Christenen in het Westen moeten zich gaan opmaken voor vervolging'
Duitse kinderen in Berlijn die 'Christian' heten worden door moslims in elkaar geslagen - Islamitische terreur
ook in Nederland in opkomst
De Sehitlik moskee in Berlijn. In de Duitse hoofdstad worden
autochtonen, Joden en christenen steeds grover
gediscrimineerd en geterroriseerd door moslims.
De internationale, in Groot Brittannië gebaseerde christelijke
hulporganisatie Barnabas Fonds waarschuwt Westerse
christenen zich op te maken voor vervolging, net zoals dat in
grote delen van met name de islamitische wereld dagelijkse
praktijk is. Volgens het fonds zijn er al talloze tekenen aan de
wand dat deze vervolging feitelijk al begonnen is. Zo werd er
onlangs een zaak aangespannen tegen het Britse echtpaar
Owens om te beslissen of hun christelijke geloof hen
ongeschikt maakte om pleegouders te zijn.
'Bij vervolging denken wij meestal aan het openlijke geweld en de onrechtvaardigheid die onze broeders en
zusters door heel de niet-Westerse (met name islamitische) wereld ondergaan, zoals de gruwelijke
belegering (van een christelijke kerk) in Irak. In de Westerse maatschappij kruipen echter steeds
verraderlijke bedreigingen, en daar moeten we klaar voor zijn,' aldus het Fonds, die kerken in heel Groot
Brittannië oproept om deze maand één zondag te wijden aan de christenvervolgingen in de wereld en ook in
eigen land.
Volgens het Barnabas Fonds worden onze religieuze vrijheden op dit moment aangevallen. Vrijheid van
religie wordt 'publiekelijk ondermijnd' door de wereldleiders, inclusief de Amerikaanse president Barack
Obama, minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton en de Engelse minister van Binnenlandse Zaken
Theresa May, mede omdat zij de term 'vrijheid van religie' hebben vervangen door 'vrijheid van aanbidding'.
'Het is begrijpelijk dat christenen in het Westen, een bastion van vrijheid en tolerantie, neigen te denken dat
vervolging iets is wat alleen gelovigen die ver weg van huis wonen overkomt,' aldus dr. Patrick Sookhdeo, de
internationale directeur van het Barnabas Fonds. 'Maar het wordt steeds duidelijker dat ook wij ons moeten
wapenen om te moeten lijden voor Christus.'
Ashley Samelson, directeur bij het Becket Fonds voor Religieuze Vrijheid, is het met hem eens. 'Iedere
gelovige weet dat religie veel meer is dan de vrijheid om te aanbidden. Het omvat ook het recht openlijk te
prediken, te evangeliseren, je naar je geloof te kleden en publiekelijk voor je overtuiging uit te komen.' (1)
Moslimterreur in Berlijn - nu ook in Nederland
Het huiveringwekkende voorportaal van wat ons ook in Nederland te wachten staat is te zien in Berlijn, waar
moslims al grote delen van de stad beheersen. Naast openlijke Duitservijandigheid en antisemitisme blijken
(vooral uit Turkije afkomstige) islamitische leerlingen hun Duitse medeleerlingen te onderdrukken,
terroriseren en als 'slaaf' te behandelen (2). Hierbij wordt naast psychisch ook grof lichamelijk geweld niet
geschuwd. Afpersing en bedreiging van Duitse leerlingen en zelfs leraren door moslimjongeren zijn aan de
orde van de dag. Veel Duitse kinderen durven amper meer naar school omdat ze volledig kapot gemaakt zijn
door de islamitische terreur.
In Duitsland beginnen nu zelfs de meest progressieve krachten heel langzaam te erkennen dat er wel
degelijk iets helemaal fout zit met de islam en de massale immigratie. De Süddeutsche Zeitung, een beetje
te vergelijken met de extreem linkse Nederlandse Volkskrant en tot nu toe altijd pro-islam, weidde afgelopen
week voor het eerst een artikel aan de dramatische situatie in Berlijn. In de Duitse hoofdstad worden
autochtone jongeren dermate gediscrimineerd door moslims, dat zelfs een leering die 'Christian' heet
maandenlang in elkaar werd geslagen omdat in zijn naam het woord 'Christus' zit. (3)
'Diegene die prestaties levert wordt voor flikker uitgemaakt en Duitse medeleerlingen voor varkensvreters,'
aldus de krant. 'Niet-Duitse jongeren verachten Duitsers en beschouwen Duitsland alleen maar als
'buitsamenleving'.' Dat is exact volgens de Koran, waar een hele soera gaat over 'de buit', het in de naam
van Allah beroven van de ongelovigen en het plunderen van hun bezittingen en landen.
In Nederland is het al niet anders. In het inmiddels beruchte Gouda maken moslimjongeren en -kinderen in
een complete wijk al jaren de dienst uit en terroriseren zij er dagelijks lustig op los. De burgemeester van
Ede deed onlangs een boekje open over een wijk waar vooral Marokkanen wonen en waar vrijwel iedere
dag auto's in de brand worden gestoken (4). In Rotterdam werd een 82 jarige vrouw met scootmobiel
mishandeld door Marokkaanse meisjes en uitgescholden voor 'Hollandse varkenshoer' (5). En overal wordt
er hard geroepen dat er iets moet gebeuren, maar ingegrepen wordt er niet, omdat ook in Nederland vooral
de 'progressieve' -linkse, dus PvdA, GroenLinks, SP en D66- krachten en de 'christen'-democraten van het
CDA nog steeds weigeren openlijk het verband te leggen met de islam en de Koran.
Xander
(1) Christian Today ; (2) Het Vrije Volk ; (3) Amsterdam Post ; (4) De Telegraaf ; (5) AD
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Punt.nl dreigt Xandernieuws offline te halen

Vanavond heb ik een email ontvangen van een
moderator van punt.nl waarin mij wordt
gesommeerd het laatste artikel 'Christenen
moeten zich gaan opmaken voor vervolging'
aan te passen, omdat er een klacht zou zijn
ingediend dat er in het artikel wordt opgeroepen
tot haat tegen de moslims. Vanzelfsprekend bestrijd ik dat ten zeerste.
In de email wordt nergens gezegd wát er in het artikel niet zou kunnen. Ik zou dus ook niet weten wat ik zou
moeten aanpassen, en heb dat de desbetreffende moderator -dhr. Martin van Stoutenberg- dan ook laten
weten. Iedereen kan zien dat ik de gepresenteerde feiten in het artikel niet zelf verzin, maar baseer op
berichten van kranten zoals het AD, de Telegraaf en het Vrije Volk. Daarnaast wordt er inderdaad een
bepaald beeld geschetst van de islam wat voor iedereen verifieerbaar is, maar wordt NERGENS
opgeroepen tot haat en/of haatvolle acties tegen de moslims. Ik wil dat ook helemaal niet.
Het laatste woord is hierover nog niet gezegd, maar mocht de site ineens verdwenen zijn, dan weet u wat de
reden is. Ik beschik al langere tijd over een eigen domein, maar heb vanwege langdurige chronische ziekte
niet de energie om dit domein in te richten en de site over te zetten. Het zou dus kunnen dat punt.nl vandaag
of morgen om 'beleidsmatige' -lees: politieke- redenen een einde maakt aan 2 jaar en 2 1/2 maand
Xandernieuws. Ik schreef al vaker dat de media in Nederland met name gecontroleerd wordt door 'links', en
dat de vrijheid van meningsuiting daardoor zwaar onder druk staat. Zie hier het bewijs.
Hoe dan ook, mochten dit de laatste uren Xandernieuws zijn, dan dank ik iedereen hartelijk voor de
getoonde belangstelling, tips en bijdragen! Als mijn gezondheidstoestand ooit weer eens verbetert, dan
waag ik vast wel weer eens een nieuwe poging op mijn eigen domein, waar ik minder kwetsbaar ben voor dit
soort sterk 'politiek correct' getinte censuur.
Xander
Punt.nl: 'Toon' van artikel Xandernieuws over islam bevalt ons niet
Hartelijk dank voor de vele steunbetuigingen en hulpaanbiedingen!

Op mijn vraag aan punt.nl wáár ik in het artikel 'Christenen in het Westen moeten zich gaan opmaken voor
vervolging' mij precies schuldig zou maken aan racisme, heb ik geen antwoord gekregen. In een -overigens
nette- reactie van een moderator van punt.nl wordt slechts de 'toon' van het artikel aangehaald en wordt mij
verweten dat ik de lezer probeer te overtuigen van mijn standpunt. Dat is de reden waarom ik -inmiddels
verlengd tot morgenavond- de tijd krijg om de feiten die iedereen op de links onder aan het artikel kan
nalezen, mooier voor te stellen dan ze zijn.
Hieronder de argumentatie van moderator dhr. Stoutenberg:
De wijze waarop u deze feiten en nieuwspublicaties aanhaalt, samenvoegd en voorziet van commentaar
bepaalt de toon van een artikel op uw blog. Het overgrote deel van uw publicaties stuurt zeer duidelijk één
richting op zonder dat een lezer echt moeite hoeft te doen om uw mening hierover te moeten concluderen.
Daarnaast probeert u de lezer zonder enige schroom te overtuigen van uw standpunt, een standpunt dat
weinig aan duidelijkheid te wensen over laat.
Hoewel ontkend wordt dat mijn vrijheid van meningsuiting in het geding is, heb ik zojuist terug geschreven
dat ik de indruk heb dat dit wel degelijk het geval is, en wel om de volgende redenen:
1. Punt.nl kan niet aantonen dat ik de huisregels heb overtreden en waar dit dan gebeurd is, aangezien ik
me nergens in het artikel schuldig maak aan racisme, noch oproep tot haat of acties tegen moslims.
Nogmaals: dat wil ik ook helemaal niet.
2. Punt.nl haalt als argument de 'toon' van mijn blog aan. De 'toon' is iets puur gevoelsmatigs, dus kan het
dreigement om Xandernieuws offline te halen niet anders zijn dan een 'politieke' beslissing, omdat de
moderator feitelijk toegeeft dat mijn manier van schrijven over een bepaald onderwerp hem niet bevalt.
3. Het argument van punt.nl dat ik de lezer van mijn mening probeer te overtuigen vind ik buitengewoon
eigenaardig, aangezien iedere (blog)schrijver dit doet. Als ik geen mening over bepaalde onderwerpen zou
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hebben, zou ik ook geen blog hoeven schrijven. Maar klaarblijkelijk zijn bepaalde meningen acceptabel en
andere niet. Ik schrijf ook regelmatig zeer kritisch over de EU en over (delen van) het huidige christendom.
Daar zijn tot nu toe geen klachten over ingediend. Ik dus weinig anders dan concluderen dat ik bepaalde
subjectieve 'politiek correcte' grenzen van punt.nl moet hebben overschreden. Kortom: aan mijn vrijheid van
meningsuiting wordt niet getornd, mits het ten aanzien van de islam maar een bepaalde en 'genuanceerde'
meningsuiting is. Wie bepaald echter wat genuanceerd is? Punt.nl, in dit geval. Terwijl ik in het artikel slechts
enkele feiten aanhaal uit (de vertaling van) een linkse, tot nu toe altijd pro-islamitische Duitse krant! Maar
feiten die de islam in een minder rooskleurig daglicht stellen mogen op punt.nl klaarblijkelijk niet (meer)
vermeld worden. Overigens heb ik punt.nl laten weten dat als er aangegeven wordt waar precies in het
artikel sprake is van racisme, ik bereid ben dit aan te passen. Maar nogmaals: ik zou het niet weten.
Daarnaast heb ik dhr. Stoutenberg mijn dank overgebracht voor het rekening houden met mijn gezondheid
en het om die reden verlengen van de 'deadline' naar 48 uur (morgenavond).
Aan alle lezers en hulpaanbieders
Mijn enorme dank voor de vele steunbetuigingen en mensen die hun hulp hebben aangeboden! Gezien mijn
al eerder gemelde gezondheidsproblemen is het me nog niet gelukt iedereen te beantwoorden, maar daar
zal ik vandaag mijn uiterste best voor doen.
Xander

Palestijnen ontkennen Joodse historie en claimen nu ook de Klaagmuur DUBBEL ?
De Tempelberg in Jeruzalem met op de voorgrond de Klaagmuur.
Het Palestijnse ontkennen van zowel de algemene als de Bijbelse
Joods historie heeft een nieuw dieptepunt bereikt met de bewering
dat de Westelijke Muur (Kotel), beter bekend als de Klaagmuur, pas
in de 16e eeuw een plek kreeg in de Joodse religieuze traditie.
Daarom blijven de Palestijnen niet alleen de autoriteit opeisen over
de hele Tempelberg, maar ook over de Klaagmuur - een volkomen
onaanvaardbare eis voor iedere Jood en Israëliër.
Een zogenaamde 'wetenschappelijke studie' van de Palestijnen zou
hebben uitgewezen dat de Klaagmuur vóór de Balfour Declaratie van 1917, waarin de Joden werd beloofd
dat ze naar hun eigen land konden terugkeren, zelfs nog nooit een plek van aanbidding voor de Joden zou
zijn geweest. Dit is geheel in tegenspraak met ontelbare historische verslagen en bewijzen van het feit dat
de Klaagmuur al sinds de verwoesting van de Tweede Tempel in het jaar 70 het belangrijkste en meest
heilige symbool voor zowel de Joodse religie als de Joodse nationaliteit is geweest.
De Palestijnse bevindingen zijn gebaseerd op veronderstelde teksten uit de Joodse Encyclopedie die
zouden zeggen dat de Westelijke Muur pas in 1520 deel ging uitmaken van de Joodse religieuze traditie, en
oorspronkelijk geen onderdeel was van de Tweede Tempel. Tevens leunt de studie op de theorie dat de
Bijbel niets meer is dan een historisch document, dat niet gebaseerd is op geschriften en vertalingen die in
de loop van 2500 jaar zijn samengesteld. De Palestijnen ontkennen de Bijbel, mede omdat hierin vele
honderden malen wordt bevestigd dat zowel Jeruzalem als het land Israël aan de Joden toebehoort.
Om het rapport nog wat kracht bij te zetten wordt Israël een 'racistische bezettingsmacht' genoemd die
schuldig zou zijn aan 'massaslachtingen tegen de Westelijke Muur en de islamitische en christelijke
heiligdommen... Geen enkele moslim of Arabier of Palestijn kan daarom, om wat voor reden dan ook, één
enkele steen of stukje stof opgeven van de Westelijke Muur of andere heilige plaatsen, omdat dit een
concessie zou zijn over de Tempelberg, Jeruzalem en de heilige plaatsen.'
De Tempelberg is de heiligste plaats van de Joden. De laatste jaren hebben de Arabieren hun jarenlange
propagandacampagne opgevoerd om de seculiere en Bijbelse geschiedkundige verslagen en daarmee de
duizenden jaren oude band van de Joden met Jeruzalem en de Tempelberg te ontkennen. Tevens hebben
de Arabieren feitelijk de Bijbel herschreven en beweren ze dat niet Izaäk, maar Ismaël de zoon was die
Abraham (bijna) moest offeren. In de Bijbel is Izaäk de zoon der belofte; uit hem kwam het volk Israël voort.
Ismaël werd verwekt bij een slavin en werd de stamvader van (uiteindelijk) de moslims.
Ondanks protesten van Israëlische archeologen hebben moslimgeestelijken vele tonnen materiaal van de
Tempelberg, waaruit blijkt dat er inderdaad twee Joodse Tempels zijn geweest, verwijderd, in een poging de
geschiedenis te ontkennen en te vervalsen. Vreemd genoeg wordt in de Koran het land Israël overduidelijk
aan de Joden toegekend, een zaak waar klaarblijkelijk maar heel weinig moslims van op de hoogte zijn.
De Palestijnse 'studie' werd één dag nadat het Israëlische kabinet instemde met de bouw van een miljoenen
kostend toeristencentrum bij de Klaagmuur gepubliceerd. Volgens de Palestijnse Autoriteit is het centrum
illegaal omdat het hele gebied door de Palestijnen wordt geclaimd.
Xander - Bron: Arutz 7

Nieuwsbrief nr. 110 – 29 november 2010 - pag. 38

Superziekteverwekker verspreidt zich in EU
Bron: (c) www.refdag.nl
STOCKHOLM – Een onbehandelbare ziekteverwekker met
de naam NDM-1 is inmiddels opgedoken in dertien
Europese landen, waaronder Nederland.
De New Delhi Metallo-beta-lactamase (NDM-1) werd het
eerst in India en Pakistan gevonden. Veel patiënten die tot
nu toe ziek zijn geworden, hebben deze landen ook bezocht.
Intussen is de ziekteverwekker zich verder aan het
verspreiden.
In totaal zijn 77 mensen geïnfecteerd, met name in GrootBrittannië. Ook in Nederland zouden enkele mensen ziek
zijn geworden. Daarnaast zijn ook in de VS, Canada en
Australië ziektegevallen geconstateerd.
Inmiddels zijn er zeven patiënten overleden, aldus het European Centre for Disease Control in Stockholm
(ECDC), het EU-agentschap voor ziektepreventie, woensdag.
De opkomst van de NDM-1 is zeer verontrustend, aldus Dominique Monnet van de ECDC. „Het publiek
denkt bij deze NDM-1 aan een superziekteverwekker. Maar het gaat om meer. Je kunt dit beschouwen als
een supersuperziekteverwekker.”
In augustus dook NDM-1 op in Groot-Brittannië. Het gaat om een gen dat wordt overgedragen door
bacteriën. Daardoor kunnen de bacteriën een enzym aanmaken dat de werking van vrijwel alle antibiotica
neutraliseert. Daaronder zijn ook antibiotica die op dit moment achter de hand worden gehouden voor
patiënten die met geen enkel ander antibioticum meer zijn te behandelen. Zo wordt de laatste
verdedigingslinie tegen resistente bacteriën aangetast.
Het gen is al diverse malen aangetroffen in bacteriën zoals E-coli en Klebsiella pneumonia, die beiden bij
mensen kunnen leiden tot ernstige urineweginfecties en longontstekingen.

Menstruerende vrouwen moeten rode armband dragen van hun baas
Bron: (c) www.hln.be
Een werkgever in Noorwegen verplicht menstruerende vrouwen om een
rode armband te dragen. De vrouwen mogen dan vaker dan 'normaal' naar
het toilet gaan. Uit een rondvraag van de Noorse vakbond Parat blijkt verder
dat steeds meer werkgevers het toiletbezoek van hun werknemers
controleren.
Een werkgever heeft zijn vrouwelijke werknemers alvast verplicht om een
rode armband te dragen als ze menstrueren. Zo weet hij meteen dat ze een
"goede reden" hebben om vaker dan 'normaal' naar het toilet te gaan,
schrijft de Deense nieuwssite epn.dk. Het opmerkelijke initiatief is geen
alleenstaand feit. Zo worden steeds meer werknemers gecontroleerd op hun
toiletbezoek, blijkt uit de enquête.
Sleutel afhalen
Bij een andere werkgever moeten de bedienden hun toiletbezoek registreren. Zo werd een bediende met
buikkrampen op het einde van de werkdag op het matje geroepen. Ze was iets "te vaak" naar het toilet
gelopen. Verder blijkt nog dat 66 procent van de ondervraagde Noren een sleutel of een badge moeten
afhalen om naar het toilet te gaan. Zo wordt het 'tijdsgebruik' op toilet gemeten en geregistreerd.
Camera
31 procent geeft ook aan dat hun toiletbezoek geregistreerd wordt met een camera. Amper 16 procent zegt
dat er helemaal geen vorm van controle is.
Het zijn opmerkelijke, zoniet schokkende cijfers. Wij vragen ons alvast af of u op het werk ook gecontroleerd
wordt als u naar het toilet gaat. Mag een werkgever het toiletbezoek van zijn werknemers controleren? Laat
ons weten wat u ervan vindt!
Reactie
Dit heeft de Aldi ook geprobeerd in NL in het verleden met rode sjaaltjes. Die werden al snel teruggefloten
nadat eea in de media bekend was geworden.
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Monsanto betaalt boeren om herbicidengebruik te verhogen
Bron: blogs.desmoinesregister.com
Monsanto Co betaalt boeren om het aantal herbiciden dat ze gebruiken te
vergroten. Het kortingsprogramma is ontworpen om te voorkomen dat meer
oppervlakte besmet wordt met onkruiden die resistent zijn tegen een bijzonder
populaire herbicide, Roundup.
Monsanto heeft vandaag aangekondigd dat het voor de eerste keer herbicide
kortingen aanbied voor sojabonen en het vergroot kortingen voor het gebruik op
katoenvelden waar het resistentieprobleem het ergst is.
Boeren kunnen de kortingen verdienen voor het gebruik van andere herbiciden
dan Roundup, dat de handelsnaam is voor glyfosaat. Roundup wordt op de
meeste soja, maïs en katoenvelden in het land gebruikt als gevolg van de ontwikkeling van de biotech
zaadvariëteiten die immuun zijn voor de onkruidverdelger.
Echter, het overmatig gebruik van Roundup heeft met name in het Zuiden geleid tot de verspreiding van
glyfosaat resistente onkruiden. Wetenschappers zeggen dat de boeren behoefte aan een breder scala aan
herbiciden hebben om het resistentieprobleem onder controle te houden en moeten stoppen met uitsluitend
op Roundup te vertrouwen.
Monsanto bied volgend jaar sojatelers kortingen aan van $ 6 per acre voor het gebruik van twee extra
onkruidverdelgers. De kortingen zou ongeveer 25 tot 35 procent compenseren van de kosten voor de extra
herbiciden. Zelfs als boeren volgend jaar meer herbiciden gebruiken, zoals Monsanto hen probeert te laten
doen, zullen ze waarschijnlijk niet hun totale onkruidbestrijdingkosten verhogen aangezien de prijs van
Roundup is gedaald, zei Monsanto medewerker Randy Barker.
De meeste katoen en maïstelers gebruiken al meerdere herbiciden maar 60 tot 70 procent van de sojatelers
gebruiken uitsluitend Roundup, zei hij. "We willen dat graag zien stijgen naar het niveau van maïs en
katoen", zei hij. De herbiciden die in aanmerking komen voor kortingen zijn inclusief Monsanto producten,
zoals Warrant, ook chemicaliën die door concurrenten zijn gemaakt.
Het gebruik van aanvullende herbiciden zal niet alleen Roundup resistente onkruiden onder controle houden,
maar zullen bijdragen aan de winst van de boeren door het vergroten van hun soja opbrengst, zei Michael
Owen, een Iowa State University onkruidspecialist die werkt aan een door Monsanto gefinancierd meerdere
staten onderzoek over het onkruidresistentie probleem.
Een recente analyse in Iowa ontdekte dat onkruid in het begin van het groeiseizoen de sojabonenoogst met
6 tot 8 bushels per acre kan verlagen, zei hij. Owen was ook lid van een National Research Council paneel
dat eerder dit jaar waarschuwde dat de milieuvoordelen van Roundup resistente gewassen verloren kan
gaan als het resistentieprobleem is niet onder controle wordt gehouden. Het gebruik van het
herbicidentolerante gewassen staat landbouwers toe om het onkruid onder controle te houden zonder hun
velden te ploegen en de bodem gevoelig voor erosie te maken.
Door Philip Brasher

Camera op lichaam van alle Nederlandse agenten?
Published by Henk (Beheerder)
In Nederland zijn agenten tevreden over zogenaamde
‘bodycams’ die ze op hun lichaam dragen, blijkt na een
experiment in vijf politieregio’s. Toch heeft de proef niet
kunnen hardmaken dat geweld tegen politiemensen
afneemt, zegt Henk Ferwerda van Bureau Beke, dat de test
in Arnhem uitvoerde in opdracht van de Raad van
Korpschefs. Het systeem wordt daarom nu intensief getest
in één regio. Bureau Beke brengt aan de hand van die test
volgend jaar een advies uit aan de Raad van Korpschefs. Als de uitkomst positief is, wordt het gebruik van
bodycams volgens Ferwerda in heel Nederland ingevoerd. Vooral politiepersoneel zelf is te spreken over de
camera’s, blijkt uit het onderzoek. Volgens een flink deel van de ondervraagde dienders leidde het dragen
van een camera er namelijk toe dat mensen zich rustiger gedroegen tegen de agenten. Uit het onderzoek
bleek ook dat burgers overwegend positief waren over de mobiele camera’s. De helft van de ondervraagden
gaf wel aan zich zorgen te maken over inbreuken op de privacy.
Bron: HLN
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Currency wars - Deel 1: QE2
Door democraatus, gepubliceerd op 17-11-2010
Ome Ben van de FED heeft het voor elkaar. Na een flinke bailout van de
banken ad $700 miljard in de vorm van TARP, gaat de FED een tweede
ronde van monetaire versoepeling - Quantitave Easing - doen, QE2 dus.
Dit pakket bestaat uit $600 miljard. De printer van Ben draait overuren.
Met QE1 kocht de FED allerlei schrotpapier van banken met verse
dollars op, zodat de banken van deze schrotpapieren verlost waren. Het
ontvangen geld moesten banken bij de FED parkeren, en daarover betaalt de FED dan rente. Een
makkelijke manier om de diep kraterende balansen wat op te peppen. Allemaal ten koste van de
buitenwereld. Uiteraard hoeven deze banken hun zwarte gaten niet kenbaar te maken naar de buitenwereld
toe. Daarvoor zorgde voldoende druk op de accountantregels toezichthouder, de FASB, wel voor. Waar een
Team Obama wel niet goed voor is.
QE2 lijkt een ander beestje te worden. Waar bij QE1 de verse dollars kraters bij banken dichtten en
binnenboord werden gehouden doordat ze als reserve bij de FED worden aangehouden, kondigde de FED
met QE2 aan VS schuldpapieren te gaan kopen. Iedere maand een beetje. De FED gaat dus actief
schuldpapieren kopen door middel van vers geprinte dollars. Dat betekent dat een deel van de immer
oplopende staatsschuld van de VS direct betaald wordt met stukjes papier met inkt er op. Ofwel: met lucht.
Het monetariseren - ’monetizen‘ van de VS staatsschuld met monopoly geld uit de lucht. Stom toevallig
precies het bedrag aan tekorten van de VS overheid de komende tijd. De keizer zonder kleren gaat vrolijk
voort met spenderen, koste wat kost.
De huidige bezitters van dollars zijn daar niet blij mee. Immers, zij hebben dollars vergaard door
daadwerkelijk spullen/diensten te leveren, en zien nu Ome Ben vrolijk meer dollars bijmaken uit de lucht en
vervolgens daadwerkelijk uitgeven. Dit verschil met QE1 wordt door verschillende economen als een
‘landmark’ gezien, of het oversteken van de Rubicon. In een uitgebreide brief protesteren niet de minste 23
economen tegen dit plan van de FED. Terecht, want wat moeten houders van dollars, buitenlandse
investeerders inclusief, nou vinden van het feit dat hun dollars zomaar bij worden geprint door een Centrale
Bank.
Een logische gedachte is dat deze investeerders in het vervolg geen US Treasuries meer willen kopen, of
alleen tegen een veel hogere rente. Een hogere rente is precies het tegenovergestelde dat de FED zegt dat
men met deze actie wil bereiken. In ieder geval steeg de rente na de eerste maandelijkse aankoop door de
FED. Het is veel aannemelijker dat Ome Ben deze truc uithaalt om daarmee de overheid aan het spenderen
te houden om zo de inzakkende private markt tegengas te bieden. Het resultaat zal een verzwakte dollar
zijn, maar Ome Ben heeft weer een jaartje gerekt op de USS Titanic. Zo werkt dat spelletje. Uiteraard ten
koste van de gewone man.
http://zapruder.nl/portal/artikel/currency_wars_deel_1_qe2/rss
Currency Wars - Deel 2: zwakkere dollar, cui bono?
Door democraatus, gepubliceerd op 17-11-2010
Ome Ben riep nog: “nee, we gaan de schulden van de VS niet ‘monetizen’”.
Krap 1 jaar later: ja, we gaan het toch gewoon doen. Het maakt niet uit dat
China maatregelen gaat nemen om zichzelf te beschermen. De ongekend harde
woorden van de Duitse minister van financiën, Schauble, doen er niet toe. Een
protestbrief van 23 vooraanstaande economen mag niet baten. De trein van
QE2 is vertrokken.
Wat is de achtergrond van dat gedoe met de dollar?
Landen met verschillende valuta zien hun wisselkoers fluctueren. Dat komt door
wisselende vraag naar verschillende valuta, en bijvoorbeeld ook de interne
economie van een land. Een sterke economie van een land levert vaak een
sterkere munt op. De markt bepaalt op ieder moment hoe graag men een
bepaalde valuta vast wil houden.
Als een munt minder waard wordt ten opzichte van buitenlandse munten, kan een buitenlander meer kopen.
Overheden kunnen dat gegeven gebruiken met de gedachte voordeel te behalen (op de langere termijn ten
onrechte, zoals we straks zien). Een voorbeeld om dit toe te lichten (vrij naar een artikel van R.P. Murphy op
mises.org).
In land A kost een bosje riet $5 en in land B €5. De wisselkoers is 1:1, voor $1 krijgt je €1 terug. De Centrale
Bank in land A kondigt aan om in één week voor elke bestaande dollar één extra dollar bij te maken. De
wisselkoers zal zich aanpassen door vraag en aanbod; handelaren bereiden zich voor op het nieuwe geld.
De wisselkoers gaat naar 2:1. Voor elke $2 krijg je €1. De boer in land A heeft nu een voordeel: zijn bosje
riet van $5 is nu de helft goedkoper voor iemand uit land B. Voor iemand in land A blijft het bosje gewoon $5,
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wat nu veel goedkoper is dan in land B. De boer in land B ziet het omgekeerde; zijn bosje riet van €5 is
relatief gezien 2x zo duur als die van zijn concurrent in land A. Landgenoten B kopen hun bosjes riet nu
liever in land A dan in land B.
Zo wordt de export van land A wordt dus gestimuleerd doordat land B meer goederen kan kopen in land A.
Deze redenering wordt veel gebruikt - ook door vooraanstaande economen - om het verzwakken van de
eigen munt te propageren. Als andere landen daarin meegaan en dus alle landen hun best doen om hun
eigen munt minder waard te maken, krijgen we het fenomeen van ‘currency wars’. Elkanders economische
positie bestrijden door de munt te manipuleren.
Over de verborgen kosten van deze acties spreken economen echter zelden. In de werkelijkheid zullen de
verschillen al snel door de markt opgepakt worden. Tegelijk met het verspringen van de wisselkoers van $1:
€1 naar $2:€1, zullen handelaren de prijs van riet in land A omhoog brengen naar - laten we zeggen - $8 per
bos, en de prijs in land B naar €4 per bos. Er komt een nieuw evenwicht tot stand.
Voor boer in land A zijn het extra inkomsten, voor de boer in land B een verlies aan handel. Echter, inwoners
van land A zien geen prijs van $5 meer, maar $8. Dit terwijl hun inkomen niet is gestegen. Producenten in
land A die grondstoffen moeten importeren uit land B zijn ook het haasje. Doordat hun dollars minder kopen
in land B, zien zij hun kosten stijgen.
Het is dus bepaald niet zo dat land A alleen maar wint. Het is slechts herverdeling van welvaart ten koste
van een grote groep ten gunste van de boeren in land A. Een verborgen kostenpost - unseen costs - waar
men het nooit over heeft.
Zo is devaluatie van de munt, het minder waard maken van de binnenlandse valuta, vele malen gebruikt
door landen om de export te boosten ten koste van andere landen. De rekening wordt aldus geserveerd aan
degenen die deze valuta houden, zowel in het eigen land als het buitenland. Consumenten, spaarders en
pensioenfondsen bijvoorbeeld.
http://zapruder.nl/portal/artikel/currency_wars_deel_2_zwakkere_dollar_cui_bono/rss
Currency Wars - Deel 3: openlijke strijd
Door democraatus, gepubliceerd op 17-11-2010
Het currency spel wordt al sinds mensheugenis op globaal niveau
gespeeld. Tussen de grote valuta is voortdurend een wisselwerking
gaande, met één leidend thema. Fiat valuta als onze munten zijn, zijn ze
allemaal op weg om een waarde 0,0 te bereiken. Dat proces blijft alleen
onzichtbaar omdat alle valuta tegelijk dalen. Dan gaat de euro weer wat
naar beneden, dan weer de Japanse Yen, dan weer de dollar, dan weer
de euro, etc. Dat wekt de suggestie bij het grote publiek dat valuta niet
minder waard worden en slechts ten opzichte van elkaar bewegen.
Degenen die hun postzegel van 2 (gulden)cent nog kunnen herinneren , weten echter beter....
Als het proces van inflateren van de munt (meer geld bijmaken, al dan niet via het bankwezen in de vorm
van krediet uit de lucht) rustig aan gaat, zal er weinig spanning ontstaan tussen landen onderling. Dat wordt
anders als landen zich gaan haasten om te devalueren. Niemand wil zijn export beperkt zien omdat zijn
buurland de munt devalueert. Er ontstaat een heuse oorlog, een ‘currency war’.
De VS gaat met QE2 nu zonder omhaal rechtstreeks schulden ‘monetizen’. Dit beleid staat in contrast met
andere landen. Verschillende landen in de EU hebben flinke bezuinigingsmaatregelen afgekondigd om het
oplopen van de schulden tegen te gaan. Terwijl zij proberen de boeken op orde te krijgen, blijft de VS vrolijk
dollars bijprinten onder het dollar imperium.
Dit wekt in toenemende mate wrevel tussen machtsblokken. De VS krijgt een export voordeel door een lager
wordende dollar. Bovendien worden veel dollars door het buitenland gehouden. Als de dollar minder waard
wordt, zijn ook de schulden van de VS minder waard. Zo wordt het spendeergedrag van de VS voor een
deel gedragen door buitenlandse crediteuren. Precies zoals je het voor je ziet bij een imperium, waar de
keizer belasting heft van de overwonnen gebiedsdelen. Ditmaal via het ingenieuze schuldensysteem achter
het dollar imperium.
Als zijstapje kan het Plaza-akkoord uit 1985 worden genoemd. Japan stemde toe dat de Japanse Yen flink in
waarde toenam ten opzichte van de dollar, waarmee de VS export destijds een welkom zetje kreeg. Japan
werd daarmee aantrekkelijk voor kapitaal, en het land beleefde een boom van instromend kapitaal met een
vastgoed hausse, gevolgd door een verschrikkelijke bust. Het knappen van de Nikkei- en vastgoedbel in
Japan zijn ze nog steeds niet te boven. En dat terwijl Japan heer en meester is in QE: Quantitative Easing.
Hét voorbeeld uit de praktijk waarom QE domweg niet werkt.
De onderlinge strijd wordt nu steeds openlijker gevoerd. In de media verschijnen wekelijks uitlatingen van
officials, tekens van wrevel tussen machtsblokken. Er gaat geen G20 meeting voorbij of we zien de scheuren
in het oppervlak. De VS beschuldigt China van manipulatie van de Chinese Yuan (die is gekoppeld aan de
dollar), terwijl China meent zich te moeten beschermen tegen het dollar imperium om niet een soort tweede
Japan uit 1985 te worden. De Chinezen liggen weer niet lekker in de rest van Azië (lees: Japan). Het recept
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voor een heet diner, het is slechts wachten op de kok. De VS blaast de laatste adempjes in het dollarimperium zonder een reddingsboot op te zoeken, terwijl de rest van de wereld geen raad weet over een
alternatief. De SDR (Special Drawing Rights) van het IMF of toch een Internationale markt met diverse
machtsblokkenen zonder grote leider?
Het startschot voor schermutselingen lijkt te gaan komen in de vorm van handelsbeperkingen. Obama zal op
een gegeven moment politiek gedwongen zijn om deze beperkingen in te stellen tegen China, waarna de
Grote Depressie 2.0 echt van start kan.
Wie zal nou toch onze nieuwe Credit Anstalt worden?
http://zapruder.nl/portal/artikel/currency_wars_deel_3_openlijke_strijd/rss
Rijk Land, sterk Leger
In het Westen maar ook in buurlanden zoals Vietnam, Japan en Zuid
Korea wordt China als een potentiële dreiging gezien voor de
nationale veiligheid.
Militairen van het Volksbevrijdingsleger hijsen de Chineze vlag
tijdens de openingceremonie van de Asian Games eerder deze
maand in Guangzhou.© AFP
Dossier Blog Shanghai
Deze dreiging van China gaat niet uit vanwege de
mensenrechtenstatus in het land of de wijdverspreide
milieuvervuiling. Wat China zo dreigend maakt is een zogenaamde onvoorspelbaarheid. Het Westen vindt
China bedreigend omdat het land zo 'anders' is. Het is geen democratie, het deelt niet dezelfde historische
en culturele achtergrond en het heeft een totaal andere ontwikkeling doorgemaakt. Bovendien is de regering
niet transparant wat de beleidsvorming onpeilbaar maakt. Deze onpeilbaarheid creëert ook onrust onder
China's buurlanden die vrezen dat het land wellicht weer terug wil naar de tijd dat het de leider in Azië was.
Wat deze dreiging werkelijker maakt, is dat China een groot leger heeft, waar enthousiast in wordt
geïnvesteerd.
Nilofar Sarwar.
De dreiging die uit gaat van China heeft dus grotendeels te maken met
zijn militaire macht. China heeft echter altijd veel nadruk gelegd op het
leger. Tijdens het Mao regime was het leger de belangrijkste eenheid van
het land. Toen de Culturele Revolutie uit de hand liep en er
schermutselingen uitbraken tussen het leger en de Rode Gardisten, koos
Mao voor het leger boven zijn trouwste volgers. Ook onder Deng Xiaoping
was de verdere ontwikkeling van het leger een van de vier punten op de
politieke hervormingsagenda.
Er is ook een sterke traditie binnen de communistische partij om
toekomstige politieke leiders eerst een functie aan te wijzen binnen het Centraal Militair Comité. De
benoeming van Xi Jinping, de voorspelde toekomstige leider van China, tot een militaire post is hier geen
uitzondering op.
Een focus op het belang van het leger en de onderlinge verbondenheid met de politiek is dus niet iets van de
afgelopen paar jaar. Het is echter waar dat de rol van het leger is veranderd vergeleken met de jaren tachtig.
In de jaren tachtig kwamen economische belangen voor militaire belangen. Maar in de jaren negentig werd
die trend weer gekeerd, hetgeen de internationale samenleving zorgen baart.
De verontrusting is alleen maar toegenomen toen de People's Liberation Army (PLA) in 2004 een document
publiceerde waarin ze hun nieuwe missie uiteenzetten. De grootste verandering in de missie van de PLA is
dat het nationaal belang niet alleen binnen de landsgrenzen zal verdedigen maar ook buiten de territoriale
grenzen.
Een tweede verandering dat met achterdocht wordt aangezien, is de assertievere rol die de PLA heeft
aangenomen in het buitenlands beleid. In het verleden zette de regering een beleid uiteen gevolgd door
commentaar van het leger. Recentelijk is die situatie omgekeerd, het beleid wordt uiteengezet voorafgegaan
door de mening van het leger. Echter, ook in China is er een lopend debat over de vraag hoe groot de rol
van het leger zal moeten zijn in het buitenlands beleid.
Deze nieuwe ontwikkelingen worden argwanend in de gaten gehouden in het buitenland en met name in
Washington. Deze argwaan is begrijpelijk maar niet volledig gegrond. Het is waar dat China zijn leger
uitbreidt, maar dit is altijd al de missie in China geweest. Voor een opkomende wereldmacht als China is
militaire uitbreiding bijna onvermijdelijk. Militaire inferioriteit van China is niet iets dat de wereld voor lief moet
nemen en dusver zijn er geen redenen om aan te nemen dat China zijn leger offensief zal gebruiken.
© Trouw 2010
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De Stuxnetworm heeft wel degelijk Iraanse nucleaire faciliteiten gesaboteerd.
Bron: Webwereld - Gepubliceerd: Zaterdag 20 november 2010
Auteur: Andreas Udo de Haes
De Stuxnetworm heeft wel degelijk Iraanse nucleaire faciliteiten
gesaboteerd. Webwereld zet de bewijzen voor de meest gehaaide
cyberaanval ooit op een rij.
Over Stuxnet doen de wildste theorieën de ronde. Het zou een Indiase
satelliet en duizenden Chinese fabrieken hebbengesaboteerd. De James
Bond-verhalen zijn niet van de lucht. Is het echt zo spannend? Ja.
Webwereld ging op zoek en probeert het kaf van het koren te scheiden.
Naast een fikse online zoektocht is hiervoor gesproken met experts van
Symantec, De Nederlandse Profibus- en PLC-expert Rob Hulsebos, het
internationale atoomagentschap IAEA, de TU Delft, en drie gezaghebbende
denktanks: Instituut Clingendael, de Federation of American Scientists en
het Center for Strategic and International Studies in Washington.
Er is geen bevestiging van de Iraanse president Ajehadinejad (die hebben we ook niet gebeld), maar al het
beschikbare bewijs versterkt de reeds populaire theorie: Stuxnet is gericht tegen het nucleaire programma
van Iran. Meer specifiek, de uranium verrijkingscentrale bij Natanz en mogelijk ook de kernenergiecentrale
bij Bushehr.
En met succes. De genoemde complexen liggen weliswaar niet in puin, maar er zijn sterke aanwijzingen dat
Stuxnet storingen heeft veroorzaakt in de cascades van ultracentriguges (Natanz) en uitstel van
operationalisatie van Bushehr. We zetten de bewijzen op een rij. Elk afzonderlijk zijn ze wellicht niet
afdoende om de zaak te beklinken, maar naast elkaar is het bewijs vrijwel onomstotelijk.
Infectiepatroon: epicentrum in Iran
Het eerste belangrijkste indirecte bewijs is de geografische verspreiding van Stuxnet-infecties. Want hoewel
de worm zeer specifieke industriële systemen aanvalt, heeft het tienduizenden Windows-pc’s geïnfecteerd.
Dat klinkt paradoxaal, maar is logisch. Kort gezegd, wie de buit wil, zal eerst moeten inbreken bij de bank en
daarna nog de kluis kraken. Windows is in dit geval de bank, en Siemens de kluis.
Maar anders dan bankrovers, gaat Stuxnet grondig te werk. Om er zeker van te zijn dat de buit wordt
binnengehaald, breekt Stuxnet simpelweg in bij elke bank die het tegenkomt. Vervolgens kraakt het elke
kluis en stuit zo onherroepelijk op de buit. Denk aan The Agent uit de filmThe Matrix: in zijn eentje al
dodelijk, maar net zo goed in staat om zichzelf oneindig te klonen.
Al die Stuxnet-klonen pakken dus alle Windows-pc’s die ze tegenkomen. Maar niet geheel in het wilde weg:
één variant verspreidt zich alleen via usb-sticks, de ander via LAN. En daarmee blijft de geografische
verspreiding beperkt vanaf het punt waar de eerste pc is besmet. Uitonderzoek blijkt dat bijna tweederde van
alle circa 100.000 gedetecteerde Windows-infecties in Iran hebben plaatsgevonden. Erik van Veen, manager
en onderzoeker bij Symantec Nederland zegt dan ook: “Symantec acht het zeer waarschijnlijk dat Iran het
doelwit was van Stuxnet.”
Makers: cybercomman
do’s in overheidsdienst
De meeste malware, ook complexe, is
afkomstig van criminele hackers en
cyberbendes. Kan het Iraanse
kernprogramma niet per ongeluk zijn
getroffen, terwijl Stuxnet een commercieel
doelwit had en afkomstig is van een
cybercriminelen?
Die optie is uitgesloten. Stuxnet is niet zo
maar complex, Stuxnet is, met een
gigantische marge, de meest ingenieuze
malware ooit. Tientallen trucs en functies
van Stuxnet zijn nog nooit eerder in het wild waargenomen, wat de worm tot een historisch unicum maakt.
“Alleen al het feit dat de worm gebruik maakt van vier tot dan toe onbekende zeroday-gaten in Windows, is
voor ons indicatie dat hier een overheid achter zit. Zoiets ligt ver buiten het bereik van cybercriminelen”, mailt
James Lewis, analist van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington.
En die Windows-infecties vormen slechts het eerste stadium. Stuxnet is een soort tientrapsraket die in elke
fase dieper weet door te dringen in de hardware van industriële systemen. Systemen waarover de expertise
zeer dun bezaaid is. Dat er zoiets als een rootkit of een man-in-the-middle aanval voor PLC’s
(aanstuurhardware voor machines) mogelijk was, had nooit iemand bedacht. Stuxnet heeft het allebei. Zo
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konden drie onderzoekers van Symantec alleen met hulp van verschillende specialisten de code ontrafelen.
Een Nederlandse Profibus-expert speelde hierbijeen sleutelrol.
Net als de onderzoekers hebben ook de makers gebruik móeten maken van de kennis en kunde van
verschillende experts. Ook de uiteenlopende ‘codestijlen’ van de verschillende modules van Stuxnet sterkt
het vermoeden dat Stuxnet is gemaakt door meerdere teams van hackers, die elk de beschikking hadden
over uitgebreide testfaciliteiten. Deze operatie gaat ver boven de pet van elke cyberbende momenteel
denkbaar. Hier zit zonder twijfel een staat achter. Welke staat dan? Hier zijn weinig concrete bewijzen, maar
de hoofdverdachte is Israël. Die heeft het duidelijkste motief, en dreigt al tijden met een aanval op nucleaire
complexen in Iran. Bovendien heeft het eerder een Syrisch complex gebombardeerd. Daarbij werd gelijktijdig
een cyberaanval uitgevoerd die Syrische radarinstallaties met succes platlegde.
Primair doelwit: Uranium opwerkfabriek Natanz
Het meest overtuigend is het bewijs dat Stuxnet het voorzien heeft op een fabriek waarmee Iran zelf uranium
verrijkt. Die verrijking vormt voor andere landen het grootste gevaar, omdat daarmee uiteindelijk uranium kan
worden verkregen geschikt voor kernwapens (zie verder onder strategisch belang).
Stuxnet heeft drie speficieke payloads, zeg maar ‘kernkoppen’. Uit onderzoek van Symantec blijkt dat twee
van de drie aanvalsmodules alleen in werking treden als zij industriële frequentieregelaars tegenkomen die
electromotoren aansturen die met extreme snelheden draaien. Boven de 800 Hz, dat is 48420 toeren per
minuut (rpm). Niet voor niets wordt de handel in dergelijke hogefrequentieregelaarsstreng gereguleerd. De
export naar ‘schurkenstaten’ is helemaal verboden. Maar Iran produceert zelf dergelijke technologie, door
Fararo Paya. Wat blijkt? Stuxnet is specifiek op zoek naar twee soorten frequentieregelaars: een van het
Finse Vacon en de ander van, u raadt het al: Fararo Paya.
Er zijn bovendien maar heel weinig industriële processen waarbij dergelijke omwentelingssnelheid
noodzakelijk zijn. De belangrijkste isuraniumverrijking. Maar zijn er geen andere industriële toepassingen
met dergelijke toerentallen? Pompen, turbines? We vroegen het aan Adrie Huesman, universitair docent TU
Delft van hetDelft Center for Systems and Control.
“50.000 rpm is wel extreem hoog. Compressoren komen hier nog het dichtste bij, maar die komen meestal
niet uit boven de 10.000 rpm. Met dat toerental kun je een druk opbouwen van 200 bar, dat is ongeveer de
maximum gangbare druk in bijvoorbeeld de chemische industrie. Hogere snelheden zijn niet nodig en dus de
investering niet waard, omdat het veel duurder wordt. Vanwege de extreme centrifugale krachten zijn dan
speciale materialen nodig”, legt Huesman uit.
“De Chinezen werken momenteel aan geavanceerde separatoren, maar die halen ook niet meer dan 10.000
rpm. Ik ken geen industriële applicaties die hogere toeren hebben dan dat.” Symantec meldt nog
desgevraagd dat andere experts rapporteren dat zogenaamde high speed cutters wel zeer hoge toerentallen
halen. En ook de ultrasone boor van de tandarts haalt het vereiste toerental, maar daarvoor zijn weinig
industriële toepassingen.
Er zijn dus sterke aanwijzingen dat het gaat om ultracentrifuges, aangestuurd door Finse of Iraanse
frequentieregelaars. Waarom dan alleen Natanz? Dat is de enige verrijkingsfabriek die momenteel
operationeel is in Iran, bevestigt het internationaleatoomwaakhond IAEA desgevraagd. Iran is druk bezig de
capaciteit uit te breiden, onder meer in een complex bij Qom, maar dat is nog in aanbouw.
Zijn er concrete aanwijzingen dat de uraniumverrijking in Natanz is gefrustreerd? Ja zeker, de Duitse
security-onderzoeker Frank Riegerzette ze op een rij. Uit metingen van IAEA blijkt dat het aantal
operationele centrifuges vorig jaar zomer plotseling is gedaald.
Op 31 mei 2009 waren er 4920
ultracentrifuges operationeel in het
complex, op 12 augustus was dan
teruggelopen tot 4592 en op 2 november
tot 3936. Si
ndsdien schommelt het rond dat aantal,
terwijl er tegelijk steeds meer (nog) nietwerkende centrifuges worden
bijgeplaatst. In augustus van dit jaar
waren er in totaal 8856 centrifuges,
waarvan slechts 3772 operationeel.
(Deze cijfers komen direct uit IAEArapporten, de cijfers in het grafiekje zijn
ietwat verwarrend, maar hier wel op gebaseerd. De grafiek zelf is van nucleair analistIvanka Barzashka, die
ook geconsulteerd is voor dit verhaal.)
Een woordvoerder van het IAEA bevestigt al deze cijfers en de substantiële dip in operationele centrifuges
bij Natanz, maar wil er geen verklaring voor geven.
Bovendien verscheen op 17 juli 2009 een mysterieus bericht op Wikileaks over een serieus nucleair incident
bij Natanz. Naar aanleiding hiervan zou de baas van Iran’s Atoom Energie Organisatie, Gholam Reza
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Aghazadeh, ontslagen zijn. De eerste Stuxnet-variant dateert van rond die tijd, blijkt uit een reconstructie van
Symantec. De tweede variant, die zich via LAN verspreidt, dook pas op in 2010.
Secundair doelwit: Kernenergiecentrale Bushehr
Dat roept de vraag op: waarom nog een tweede variant als de sabotage al gelukt was? Ten eerste, het
succes was beperkt, want de verrijking ging op een lager pitje gewoon door. Maar er was mogelijk nog een
ander doel. Zoals eerder gezegd, heeft Stuxnet drie ‘kernkoppen’. Sequentie A en B richten zich, via PLC
315 serie op frequentieregelaars van Vacom of Fararo Paya.
Sequentie C is nog ingewikkelder, maar lijkt volgens de Symantec-onderzoekers niet functioneel. Ze hebben
echter geen verklaring waarom de code er dan nog in zit. De Duitse PLC-expert Ralph Langnerheeft die
verklaring wel. Sequentie C infecteert een andere variant PLC, de serie 417, en voert daar een zogenaamde
man-in-the-middle aanval uit: het aftappen van commando’s.
Het is onduidelijk of deze module ook een saboterende werking had, of alleen een spionerende. Bushehr
wordt alleen gebruikt voor energieopwekking en is als zodanig een minder strategisch doelwit van sabotage.
Feit is wel dat de inwerkingstelling van de Bushehr-centrale enige malen is uitgesteld. Momenteel wordt daar
nu splijtstof in de reactor geladen.
Strategisch belang: dreiging van Iraanse kernwapens
Gezien de extreme complexeit en de staatsteun moet het doelwit van Stuxnet een strategisch belang
dienen. Er is al jaren gestaag aanzwellende internationaal-politiek-militaire ophef over de nucleaire ambities
van Iran. Vooral de verrijkingsfabriek van Natanz vormt een strategisch logisch doelwit. Vindt ook Alfred
Pijpers, onderzoeker bij Clingendael, gespecialiseerd in internationale betrekkingen met het Midden-Oosten
en auteur van “Een Israëlische aanval op de Iraanse atoominstallaties; fictie of werkelijkheid?” (pdf).
Natanz is strategisch veruit het belangrijkst, vertelt Pijpers, omdat dit tot nog toe de enige fabriek is waar het
Iraanse regime eigenhandig uranium kan verrijken, potentieel tot weapons grade. Bushehr is van minder
belang. “Bushehr staat eigenlijk helemaal buiten het eigen Iraanse kernprogramma. De brandstof voor deze
centrale komt uit Rusland en de afgewerkte splijtstof gaat ook weer het land uit,” legt Pijpers uit.
Concluderend, hoeveel indirect bewijs is er nodig om iets hard te maken? Natuurlijk, er zijn alternatieve
hypothesen mogelijk, maar daarvoor ontbreekt tot nog toe elk concreet bewijs. Dus zeker als Ockham’s
scheermes wordt gehanteerd, is er maar één conclusie mogelijk.

Overdosis: de volgende economische crisis
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Economische crisis op 19 november, 2010
De FED is bezig om 600 miljard dollar bij te drukken, in de zogenaamde QE-2.
Dat geld wordt uitgeleend aan de banken, die daarmee kunnen speculeren op de
wereldmarkt. Het resultaat zal zijn, dat de dollar minder waard wordt. Nog altijd is
de dollar de belangrijkste valuta in de wereldhandel. De staatsschuld van de VS
is nu 14 biljoen = 14.000.000.000.000 dollar. De VS heeft er dan ook alle belang
bij dat de dollar minder waard wordt. Omdat China de grootste schuldeiser is, wil
de VS dat China de yuan opwaardeert. Maar China kijkt wel uit, want dat zou
betekenen dat China opdraait voor de schulden van de VS. Tijdens de G-20
werd daarom geen enkel besluit genomen.
Helaas heeft geld de neiging om te stromen naar de plaats waar de winst het grootst is. Hoewel de VS
volhoudt dat die 600 miljard dollar nodig is om de Amerikaanse economie te stimuleren, is de rente in de VS
historisch laag. Het geld zal daarom waarschijnlijk niet worden belegd in de VS, maar in de groeiende
economie van China en andere Aziatische landen. Deze miljarden dollars stromen naar de wereldmarkt! Hoe
meer dollars daar in omloop zijn, des te meer dollars zal men op de wereldmarkt neertellen voor allerlei
grondstoffen. Wereldwijd worden grondstoffen dan duurder. De waarde van die grondstoffen blijft echter het
zelfde, de hogere prijs die er voor wordt betaald bestaat uit inflatie van de dollar.
De volgende documentaire gaat over de economische crisis die nog moet komen. Aan het woord komen de
economen Gerald Celente, Peter Schiff, Vernon Smith, Robert van Order, David M. Walker, Megan McArdle
en Karen Horn. Zij voorzien allen dat het huidige financiële beleid zal leiden tot een wereldwijde economisch
crisis!
Overdose: The Next Financial Crisis duurt 46 minuten.
Dit is nu het resultaat van de economische crisis in de VS:
For Sale: Welcome to United States of Tent Cities
Maar General Motors doet het weer goed!
Bron en video’s
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Quants, de alchemisten van Wall Street
Auteur: mr. drs. BOU gepost in catagorie: Economische crisis op 19
november, 2010
Quants zijn de quantitatieve analisten van de financiële markt. Ze gebruiken
ingewikkelde wiskundige formules, afkomstig uit de mathematische statistiek.
Door deze in te voeren in hun computers, proberen ze te voorspellen of de
prijzen op de wereldmarkt zullen stijgen of dalen. Als hun voorspelling
uitkomt, dan maken ze winst. Het gaat dan vaak om tonnen, miljoenen en miljarden. Als hun voorspelling
echter niet uitkomt, dan maken ze een dergelijk verlies. Het blijft dus een vorm van gokken!
Quants gokken niet met hun eigen geld, maar met het geld van grote beleggingsfondsen, zoals de
pensioenfondsen. Maken ze winst, dan mogen ze daar een percentage van houden, maar het verlies is voor
de opdrachtgevers. In dit elektronische tijdperk worden contracten razendsnel afgesloten en weer
doorverkocht. De handel in opties en andere derivaten is eigenlijk gebakken lucht. Quants produceren niets
en handelen zelfs niet in aardappels, huizen of grondstoffen, maar in financiële producten waarvan ze het
risico berekenen met hun statistische formules.
Op maandag 8 februari 2010 zond Tegenlicht een reportage uit over deze wiskundige goochelaars in de
wereld van de mondiale beurshandel. Tegenlicht praatte met de slimste Quants op Wall Street en laat zien
hoe de slechte hypotheken werden versneden tot winstgevende financiële producten. Onze financiële
markten zijn steeds afhankelijker geworden van wiskundige modellen en algoritmen. Een financieeltechnologische revolutie waarin wordt gehandeld met de snelheid van het licht…
Met: Paul Wilmott (quant goeroe die al jaren waarschuwt voor het gevaar van een door wiskundigen
ingezette ineenstorting van de financiële markten), Mike Osinski (werkte bijna 20 jaar op Wall St als
programmeur van software die slechte hypotheken versneed tot aantrekkelijke financiële producten –
computerprogramma’s waar banken miljarden instopten en waar biljoenen uitkwamen), Emanuel Derman
(ook wel ‘de Einstein’ van Wall St genoemd) en Matthew Goldstein (onderzoeksjournalist Reuters die als een
van de eersten de gevolgen van High Frequency Trading aankaartte).
Quants, de alchemisten van Wall Street duurt 48 minuten.
Nederlands ondertiteld op de website van de VPRO.
Bron en video’s

Welke rol speelt Noord Korea in de internationale politiek?
NOORD KOREA, EEN VLEKJE OP DE KAART, HET LIJKT NIETS VOOR TE STELLEN, DOCH HET
WORDT VAN CRUCIALE BETEKENIS, ZO LIJKT HET TOCH!
Ver weg gelegen in Noord West Azië, grenzend aan slechts China, Rusland (Siberië) en Zuid Korea. Om en
de nabij 23 miljoen inwoners en qua oppervlakte ongeveer 3 x Nederland. Het land is voor ¾ bergachtig en
mede door de geleide centrale planeconomie kent het land meer tekorten dan overschotten en dat geldt dan
in het bijzonder voor voedsel. Sinds 1952-1953 ten tijde van de Koreaanse oorlog is het schiereiland Korea
verdeeld in een Zuidelijk,kapitalistisch deel en een zeer strak op Stalinistische leest geschoeid
communistisch centraal geleidt Noorden.
Van oudsher was het Zuiden al de poort naar de rest van de wereld en daar bevonden en bevinden zich dan
ook de toonaangevende industrieën.
Opmerkelijk was en is dat Korea als een der weinige landen en dat zelfs al voor de Koreaanse oorlog een
groot aantal Christenen in zijn bevolking telde. Heden ten dage is Zuid Korea haast al numeriek een
Christelijk land te noemen. In Noord Korea echter worden Christenen vervolgd als bijna nergens anders ter
wereld en dit land, onder z.g. KIM-Dynastie geldt als een der allerergste vervolgers van de gemeente van
Christus Jezus in de hele wereld! Zo mogelijk nóg erger is de vervolging daar dan in extreem zwaar
Islamitische landen zoals Saoedië Arabië, Iran en Afghanistan.
Noord Korea's belangrijkste export product is: 'De Dood', en dit dan te lezen als alles wat maar met wapens
en nucleaire zaken te maken heeft. Voedsel, zoals gezegd daarvan heeft het landje keer op keer ernstige
tekorten van. Meerdere malen heeft Zuid Korea met MILJARDEN aan hulp bij moeten springen om hun
'broedervolk' ondanks dat zij zwaar in onmin met elkaar leven te ondersteunen en van een gewisse dood te
redden.
Welke rol dit land gaat spelen in de naaste toekomst is nog niet zeker te overzien, maar als we de berichten
die overigens spaarzaam door de grenzen van de door de staat gecontroleerde media aldaar mogen
geloven dan ziet het er niet best uit. Noord Korea's beste vrienden zijn op dit moment Iran en Syrië, de
aarstvijanden van Israël en de nog immer beschermende rol die Comm.China speelt ten aanzien van Noord
Korea is op z'n zachts gezegd laakbaar.
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Het onderstaande bericht vanuit Het Laatste Nieuws van vandaag laat ook niet veel positiefs zien. Noord
Korea zou weleens de katalysator kunnen worden van de in de bijbel voorspelde horde die straks een derde
deel der mensheid gaat doden en waarvan de bijbel het aantal stelt op 200.000.000! ( Openb. 9:16 )
Dat aantal is dan ook merkwaardig gelijk aan wat Comm. China maximaal aan troepen (leger) op de been
kan brengen. Hetgeen nog nooit eerder is vertoond in de geschiedenis.
Het is geenszins dom om met name Noord Korea én Comm. China de komende tijd NAUWLETTEND te
volgen zeker met het oog op het profetisch gebeuren,wat zijn weerslag zal vinden in een der kleinste landjes
ter wereld, maar wel God's eigen land! ISRAËL! Want daar tegen is de haat gericht. Tegen God zelf!
Silvia Videler
Dr. Richard Wolff over de economische crisis
Auteur: mr. drs. BOU gepost op 21 november, 2010
Dr. Richard Wolff is een marxistische econoom wiens achtergrond en visie
al eens op BOUblog zijn besproken. Wie niet op de hoogte is van de
Marxistische economische theorie, zou eens moeten kijken op de website
van Dr. Richard Wolff. Professor Wolff geeft namelijk ook online college!
Op 30 september 2010 gaf professor Wolff een lezing over de maatregelen
die worden genomen tegen de economische crisis en waarom deze
maatregelen niet werken. Dit economische systeem werkt namelijk niet meer. De kloof tussen arm en rijk
wordt steeds groter. Dit leidt tot agressie en op den duur wellicht zelfs weer tot een wereldoorlog, zoals eind
jaren ’30 van de vorige eeuw. Alleen zal het ditmaal nog erger zijn!
Er is wel degeljk een alternatief voor deze situatie. Het voorstel van professor Wolf is een verandering van
de kapitalistische productiewijze naar arbeiders-zelfbestuur. In het huidige systeem is er een Raad van
Commissarissen, die een directie aanstuurt die in dienst is van het bedrijf en die daarom aan de R.v.C. moet
gehoorzamen, waarna alle medewerkers weer moeten gehoorzamen aan degene die boven hen staat. Deze
beslissingsstructuur is top-down. De besluiten dienen daarom het belang van de top van een bedrijf en deze
top wil zo veel mogelijk winst maken.
In een systeem van arbeiders-zelfbestuur zou men alle medewerkers regelmatig bij elkaar roepen, om
gezamenlijk te bepalen wat er zal worden geproduceerd, door wie, op welke wijze en voor hoeveel geld het
product zal worden aangeboden. Tevens kan dan worden beslist hoe men de inkomsten zal verdelen over
de aanschaf van nieuwe grondstoffen en machines, lonen voor de medewerkers en uitkeringen of
pensioenen. Deze structuur is bottom-up. De beslissingen dienen het belang van alle werknemers, hun
naasten en hun omgeving. Voor wie denkt dat dit niet realistisch is, wijs ik op de documentaire over
arbeiders zelfbestuur in Argentinië: The Take.
Deze lezing van Dr. Richard Wolff werd gegeven voor studenten van het Graduate Program in International
Affairs van The New School in Greenwich Village in New York. Deze school geeft aanvullende cursussen
voor studenten die niet tevreden zijn met de eenzijdige technocratische benadering die wordt geleerd op de
universiteiten. Hun colleges kan men ook online volgen!
Met dank aan Zaphod.
Why the Economic Crisis Deepens | The New School duurt een uur en 13 minuten, waarna het publiek
drie kwartier lang vragen kan stellen.
Bron en video: http://www.boublog.nl/2010/11/21/dr-richard-wolff-over-de-economische-crisis/

Engel met gsm op Sint-Jan
Hilversum (ANP) 23 november 2010
De gerestaureerde Sint-Janskathedraal in Den Bosch is binnenkort een moderne engel rijker. De engel is
uitgerust met een mobieltje met één toets voor een directe verbinding met God, zei beeldhouwer Ton Mooy
vanochtend naar aanleiding van een artikel in het AD.
Het zandstenen beeld (1,25 meter hoog) is vandaag op transport gegaan naar Den Bosch en zal de
volgende maand op ongeveer vijftien meter hoogte op de zuidzijde van de kerk worden geplaatst.
Het idee voor de moderne engel komt van de kunstenaar zelf. Met de laatste uit een serie van in totaal 25
nieuwe engelen die hij en zijn medewerkers maakten voor de Sint-Jan, wilde hij een grapje uithalen en de
kunstcommissie van de kerk ging voor een deel akkoord. De straalmotoren in plaats van vleugeltjes en de
rok in plaats van een broek die hij voorstelde, gingen echter te ver, legde Mooy uit.
Het nieuwe beeld gaat zeker tweehonderd jaar mee maar is tegen die tijd wel weer flink achterhaald,
verwacht de beeldhouwer.
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID720030_FJaar2010.html
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Kennedy-moord: MSM weigeren waarheid
Door Micha Kat op 21 november, 2010
Net als bij joris demmink zwijgen de msm ook volledig over nieuwe
kennedy-onthullingen * dagelijks stort het imperium van de corrupte msm
verder in * kijk hier naar de kennedy-files van jesse ventura
Take this: Jesse Ventura, een voormalig gouverneur van een van de
belangrijkste Amerikaanse staten (Minnesota) begint een TV-show waarin
hij de ene spectaculaire onthulling na de andere brengt. Geen woord in de
MSM. Dan weet Ventura ‘de hand te leggen’ op een tape waarop een
cruciale bekentenis te horen is over de moord op Kennedy. Opnieuw: geen woord in The New York Times
en NRC Handelsblad. Geen bestrijding van de scoop, geen analyse, geen bevestiging; nul komma nada! Het
lijkt wel de zaak-Demmink! Conclusie: net als bij Demmink en inzake 9-11 mag ook de waarheid over de
moord op Kennedy niet worden erkend. Want dat is het verbijsterende aan de onthullingen van Ventura:
het Amerikaanse politieke establishment blijkt verregaand
medeplichtig aan de moord van Johnson via Nixon en Ford tot
de Bush-clan aan toe! Bronnen zijn -net als bij Demmink- tot
op de dag van vandaag scared as hell over de zaak te
spreken! Mensen die dreigden te gaan ‘zingen’ zijn -weer net
als bij Demmink- ‘onder vreemde omstandigheden’ om het
leven gekomen. Het is bijna niet te bevatten dat ook Clinton en
Obama de beerput gesloten moesten (wilden?) houden en dus
in feite geheel in lijn opereren met de meest reactionaire en
fascistoide krachten uit de Amerikaanse geschiedenis. Ventura
maakt ook aannemelijk dat het Watergate-schandaal alleen
kan worden begrepen tegen de achtergrond van de moord op
Kennedy en dat de inbraken gericht waren op het weghalen bij
Nixon van documenten die de waarheid bevatten over de samenzwering die ten grondslag lag aan de meest
geruchtmakende moord uit de wereldgeschiedenis, de ‘moeder van alle samenzweringen’. De boodschap
van Ventura begrijp ik zo: zonder de Kennedy-conspiracy -en het feit dat de samenzweerders daarmee weg
konden komen- was ook 9-11 niet mogelijk geweest. Met andere woorden: het ‘kraken’ van de moord op
Kennedy is cruciaal en elementair, ook om schoon schip te maken inzake alle vervolg-samenzweringen die
uiteindelijk hebben geleid tot de totale crisis waarin de wereld nu ten onder dreigt te gaan. Ik zie dat nu pas
en begrijp dan ook nu waarom collega Dankbaar zo veel aandacht aan de moord op Kennedy besteedt. Nu
de zaak-Demmink nog!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5741/kennedy-moord-msm-weigeren-waarheid.html
'Binnenkort stort Europa in het ravijn, net als in 1931'
Geplaatst op: maandag 15 november 2010 door: Emmeke Smit
De landen van de Euro lijken op bergbeklimmers die zich veilig wanen omdat ze met een touw aan elkaar
vastzitten. En inderdaad, als er eentje valt blijven er genoeg over om die ene omhoog te hijsen, maar als er
een heleboel vallen, dan zijn er steeds minder die het hele gewicht moeten dragen. Zodat ze tenslotte
allemaal het ravijn in duikelen. IN 1931 gebeurde in Centraal Europa iets soortgelijks. Het luidde een
economische neergang in Europa in en de opkomst van nare politiek'. Ambrose Evans-Pritchard, businesseditor van de Telegraph (Cambridge, Sorbonne) moet al heel lang weinig hebben van de euro. Maar de
vraag is of hij langzaam geen gelijk krijgt.
In een vlammend essay zet hij de overeenkomsten met de neergang na de crash van 1929 uiteen, die pas
echt erg werd toen de valutaoorlog van 1931 een nieuwe crisis veroorzaakte, die pas overging in de jaren
vijftig. Hij laat overigens ook anderen aan het woord, zoals de hoofdeconoom van de RBS die even weinig
heel laten van de politiek van ECB en EU.
Of de econoom van Unicredit: "Wat de ECB nu doet is een adembenemende mix van suïcidale
onverantwoordelijkheid en onbegrijpelijk chaos."
Ambrose Evans-Pritchard voorspelt dat na de redding van Ierland, die onvermijdelijk is, de focus zal
verschuiven naar Portugal, dat er slechter aan toe is dan Ierland. En als Portugal is gevallen volgt Spanje.
En daarna Italië. En al die reddingsoperaties moeten worden betaald door steeds minder landen die het
gewicht moeten dragen van steeds meer gevallen landen.
En op enig moment zal de belastingbetaler, bijvoorbeeld in Duitsland, er genoeg van hebben dat hij meer
belasting moet betalen omdat men in Griekenland t/m Italië op te grote voet heeft geleefd.
Klinkt niet onredelijk.
http://welingelichtekringen.nl/binnenkort-stort-europa-in-het-ravijn-net-als-in-1931.html
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oord-Korea opent vuur op Zuid-Koreaans eiland
© afp
HLN update Noord-Korea heeft tientallen granaten afgevuurd op een Zuid-Koreaans eiland. Daarbij raakten
13 Zuid-Koreaanse soldaten gewond, en viel er 1 dode. Zestig tot zeventig huizen staan er in brand. Dat
meldt de Zuid-Koreaanse tv-zender YTN. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft naar eigen
zeggen teruggevuurd en verkeert in opperste staat van paraatheid.
Stephen Bosworth gaat het Noord-Koreaanse dossier bespreken.
Stephen Bosworth gaat het Noord-Koreaanse dossier bespreken. © ap
Nog volgens YTN liepen verschillende woningen beschadigingen op. Het getroffen eiland in kwestie heet
Yeonpyeong en ligt ten westen van het Koreaanse eiland, in de Gele Zee. De bevolking van het eiland is
naar bunkers geëvacueerd. De stroom is er uitgevallen. Televisiebeelden tonen dat minstens vier grote
rookpluimen opstijgen van het eiland.
Niet eerste keer
Bij het eiland Yeonpyeong waren in 2002 en 1999 ook al problemen tussen de twee landen, die op zeer
gespannen voet leven. Noord-Koreaanse marineschepen overschreden de zeegrens en openden het vuur
op Zuid-Koreaanse schepen. De Noord-Koreaanse schepen trokken zich terug toen er versterking van ZuidKorea in aantocht was. Bij de incidenten vielen enkele doden. Een Zuid-Koreaans schip zonk.
Nieuwe nucleaire site
Noord-Korea is een zeer geïsoleerd streng-communistisch land. De overheid steekt veel geld in defensie,
waaronder de ontwikkeling van atoombommen. Deze week nog schrok de Amerikaanse gezant Stephen
Bosworth zich een hoedje toen hij een rondleiding kreeg in een centrum met zeer veel centrifuges om
uranium te verrijken. Momenteel vertoeft hij in Peking om er niet Noord-Koreaanse dossier in verband met
het bestaan van de nieuwe nucleaire site te bespreken.
Moskou waarschuwt voor escalatie
Rusland waarschuwt voor een escalatie van de situatie tussen Noord- en Zuid-Korea. "Het is belangrijk dat
het incident niet leidt tot een escalatie van de huidige
situatie", aldus een bron binnen het Russische
ministerie van Buitenlandse Zaken.
Ook China heeft haar ongerustheid over de situatie
uitgedrukt. "We hopen dat de betrokken partijen zullen
reageren op een manier die zal bijdragen aan de vrede
en stabiliteit op het Koreaanse eiland", aldus Hong Lei,
een woordvoerder van het Chinese ministerie van
Buitenlandse Zaken. (odbs/dpa/adv)
N.Korea

Published by Henk (Beheerder)
De VS hebben vannacht hun geheime diensten een nieuw werktuig
gegeven, dankzij de succesvolle lancering door een Delta-IV draagraket van
een spionagesatelliet die de grootste ter wereld zou zijn. De Delta-IV van
Boeing is de krachtigste klassieke draagraket waarover de VS beschikken.
De 72 meter hoge Delta-IV, uitgebaat door de United Launch Alliance (ULA),
vertrok – na enkele keren uitstel om technische redenen – zondag om 23.58
uur Belgische tijd op Cape Canaveral in Florida, met als nuttige lading de
ultrageheime NROL-32 van het National Reconnaisance Office, de
overheidsdienst die de Amerikaanse spionagesatellieten ontwerpt, bouwt en
uitbaat. Officieel is over de satelliet niets meer gezegd dan dat het de
grootste kunstmaan ter wereld is en dat het tuig de nationale veiligheid ten goede komt. Deskundigen menen
dat het een afluistersatelliet is. Ze beschikt “waarschijnlijk uit gevoelige radio-ontvangers en een antenne
waarvan de diameter tot 100 meter zou kunnen bedragen”, aldus ruimtevaartdeskundige Ted Molczan.
Ter vergelijking heeft de website space.com het over de lancering in juli 2009 met een Ariane-5 gelanceerde
TerreStar-1 die 6,91 ton woog en bestempeld werd als de “grootste commerciële satelliet ter wereld”.
Het was de achtste en laatste lancering van ULA voor dit jaar, de 45ste sinds het bedrijf in december 2006 is
gevormd door Boeing en Lockheed Martin. Het was de derde operationele vlucht van de futuristisch
uitziende Delta-IV. Die kan 24 ton in een lage baan brengen en 11 ton in een geoysnchrone baan.
Bron: HLN
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‘Hitler is de held van veel moslims’
Posted on 22 november 2010 by brabosh
Besteller in de moslimwereld: Mein Kampf van Adolf Hitler door Joris Polman
Moslima Nahed Selim ziet de hand van ‘de onzichtbare ayatollah’ in de vervolging
van Geert Wilders. Terwijl de PVV-leider wordt uitgemaakt voor fascist, constateert zij
dat Wilders’ vergelijking van de Koran met Mein Kampf wel degelijk berust op
historische feiten. Bij de haard ligt een Arabisch boek met op de kaft een portret van
Adolf Hitler. Het is een bloemlezing uit Mein Kampf, het boek dat Hitler schreef om
zijn verderfelijke nationaal-socialistische ideologie te schragen, vertelt publiciste en
beëdigd tolk Nahed Selim. “In de Arabische wereld is Mein Kampf een populair boek.
Je kunt het overal kopen. Deze versie heb ik in Egypte gekocht, het land waar ik ben
geboren. Het is alweer de achttiende druk.”
Dubbele boodschap: 1. De Holocaust is een leugen 2. Wij gaan jullie allemaal uitroeien
Het is geen toeval dat het boek zo’n prominente plek inneemt in de woonkamer van de 57-jarige Selim. De
moslima die in Nederland vooral bekend is vanwege haar inspanningen om de vrouwenemancipatie in de
islamitische gemeenschap te bevorderen, heeft een essay geschreven waarin ze onder meer dieper ingaat
op de verwantschap tussen het nazisme en de totalitaire islam. De Onzichtbare Ayatollah heet het geschrift
dat deze week verschijnt in een gelijknamige bundel. Daaraan werkten ook journalist Carel Brendel en
arabist Hans Jansen, die een prominente rol speelt in het proces tegen Wilders, mee.
“Hitler is een held voor veel moslims in de Arabische wereld”, vertelt Selim. “In het voorwoord van dit boek
wordt hij neergezet als een held uit een Griekse tragedie. Iemand die opkwam voor een belangwekkend
ideaal, maar die daar uiteindelijk aan ten onder is gegaan. Ook in Egypte is nog altijd veel waardering voor
hem. Rommel, Hitlers generaal die uiteindelijk in de Egyptische woestijn door de Britten werd verslagen, was
in de ogen van veel Egyptenaren geen bezetter, maar een bevrijder.”
In het essay wijst Selim op de historische banden die vertegenwoordigers van de totalitaire islam hadden
met Hitler en zijn handlangers. Haj Amin al-Hoesseini, de voormalig grootmoefti van Jeruzalem, wierf in de
Tweede Wereldoorlog 25.000 moslims voor de Hanzar-divisie (Hanzar betekent kromzwaard, red.), een SSdivisie die volgens Selim door Heinrich Himmler was ingezet om joden, christelijke Serven en zigeuners uit te
roeien in Oost-Europa. Propagandaminister Joseph Goebels zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat zijn antijoodse toespraken in grote delen van de Arabische wereld via de radio te volgen waren. De nauwe banden
van de grootmoefti met de nazitop in Duitsland stonden hem niet in de weg om vanaf 1948 nog een
vooraanstaande rol te spelen als president van de voorlopige Palestijnse regering, schrijft Selim.
Protocollen van de Wijzen van Sion in het Arabisch
In haar essay trekt Selim meer parallellen tussen de islam en het nationaalsocialisme. Daarmee verdedigt ze ook nadrukkelijk de vergelijking die Geert
Wilders heeft gemaakt tussen Mein Kampf en de Koran. Want ze heeft zich
geërgerd aan de politiek correcte denkers die Wilders hebben uitgemaakt voor
fascist en nazi vanwege zijn uitlatingen over de islam. En ze maakt zich grote
zorgen dat Wilders daarvoor terecht moet staan.
Ze wil met het essay aantonen dat die vergelijking zo gek nog niet is en voert en
passant Winston Churchill op om haar gelijk aan te tonen. Zo schreef Churchill
over Mein Kampf: “Hier had men dan de nieuwe Koran vol blind geloof in oorlog:
gezwollen van taal, breedsprakig en vormloos – maar onheilspellend.”
In het proces tegen Wilders herkent Selim de hand van wat ze de onzichtbare
ayatollah noemt. Die ayatollah is volgens haar niet zozeer een persoon als wel
een kracht die in de Nederlandse samenleving de islamisering in de hand werkt.
De arabist Hans Jansen ging vorige week opzichtig onderuit bij Pauw en Witteman toen hem werd gevraagd
naar voorbeelden van die islamisering. Selim somt ze desgevraagd wel op: een verbod op de opvoering van
het toneelstuk Aïsha, de arrestatie van de cartoonist Nekschot, scholen die toestaan dat islamitische meisjes
thuis worden gehouden bij schoolreisjes, een eigen kliniek voor moslims, een apart gemeentelijk loket voor
vrouwen in een Utrechtse moskee, een jeugdzorgconsulent die een islamitische familie alleen mag
bezoeken onder begeleiding van een imam, de groeiende haat tegen joden en homoseksuelen, en zo kan ze
naar eigen zeggen wel even doorgaan.
Selim: “De onzichtbare ayatollah bestaat uit religieuze voormannen, maar ook uit politici, juristen,
journalisten en andere belangrijke spelers uit het maatschappelijk middenveld die kritiek op de islam
onmogelijk maken. Het wrange is dat die laatste groep voornamelijk bestaat uit mensen die kritiek op het
christendom zien als verlichting en kritiek op de islam als haat zaaien. Zij vergelijken de PVV met de NSB en
maken Wilders uit voor fascist en nazi, juist omdat hij de Koran met Mein Kampf vergelijkt en de islam een
totalitaire ideologie noemt. Maar het is niet Wilders, maar de onzichtbare ayatollah die moet worden afgezet.
Deze tekst verscheen maandag 22 november in de papieren editie van SPITS.
Een verkorte versie leest U hierr.
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Zembla: De overbodige griepprik
ma, 22/11/2010 - Ivo
De afgelopen weken hebben 4 miljoen mensen in Nederland een griepprik
gekregen. De griepprik is gratis voor ouderen en mensen met een
chronische ziekte, maar kost de overheid jaarlijks 55 miljoen euro. Volgens
het RIVM, dat verantwoordelijk is voor de vaccinatiecampagne, beschermt
de prik tegen de ernstige gevolgen van influenza. Maar klopt dat eigenlijk
wel? Hoe effectief is het vaccin? Griepdeskundigen uiten daarover in
ZEMBLA hun twijfels. 'De overbodige griepprik'.
Eigenlijk weet niemand precies hoe goed het griepvaccin werkt. Er is namelijk nooit goed onderzoek naar
gedaan. In 2006 publiceert de Cochrane Collaboration, een onafhankelijke organisatie waarbij
wetenschappers van over de hele wereld zijn aangesloten, hierover een vernietigend artikel. Ze hielden alle
onderzoeken tegen het licht en kwamen tot de slotsom dat er helemaal geen bewijs is dat de griepprik doet
waarvoor die is bedoeld, namelijk longontsteking en sterfte voorkomen. Deze conclusie heeft de Cochrane
Collaboration in juni van dit jaar in een nieuw artikel bevestigd. Hoogleraar innovatie en medische
biotechnologie H. Schellekens zegt hierover in ZEMBLA: "De studies bleken zo slecht uitgevoerd, dat ze
nauwelijks bruikbaar zijn. En van die studies die wel bruikbaar waren, luidt de conclusie dat het vaccin
eigenlijk niet werkt." Schellekens noemt het onethisch een hele bevolkingsgroep te vaccineren met een
vaccin dat bijna niets doet.
Aantal griepdoden lager
Het aantal mensen dat jaarlijks aan het influenzavirus in Nederland overlijdt, blijkt gebaseerd te zijn op een
grove schatting. Het RIVM stelt op haar site dat er jaarlijks tussen de 1000 en 2000 influenzadoden zijn. Als
er tijdens de winter meer mensen doodgaan dan normaal en als men weet dat het influenzavirus in het land
is, noteert het RIVM alle extra doden als influenzadoden. Schellekens stelt dat er waarschijnlijk veel minder
doden vallen door influenza omdat er in de wintermaanden ook mensen doodgaan aan allerlei andere
virussen waartegen het vaccin niet helpt. Hij kijkt liever naar de cijfers van het CBS, die per winter gemiddeld
aan niet meer dan 200 influenzadoden komen.
Toch blijven griepdeskundigen volhouden dat influenza een groot gevaar is dat jaarlijks bestreden moet
worden met het wintergriepvaccin. In 2007 werd de leeftijd waarop mensen gratis een griepprik kunnen
halen zelfs verlaagd van 65 naar 60 jaar. Daarmee kwamen er weer bijna een miljoen vaccinaties bij.
Nederland heeft de hoogste vaccinatiegraad ter wereld. De kosten van de afgelopen wintergriepcampagne
bedroegen 55 miljoen euro.
Verstrengelde belangen
De WHO, World Health Organization (de Wereldgezondheidsorganisatie), kwam het afgelopen jaar in
opspraak vanwege de belangen die haar adviseurs in de farmaceutische industrie hebben. Deborah Cohen
onderzocht die belangen en publiceerde hierover in het British Medical Journal. In ZEMBLA vertelt Cohen
dat er binnen de WHO adviseurs waren die er voor hebben gezorgd dat de definitie van een pandemie
versoepeld werd. Het aantal doden was niet langer van belang. Door het uitroepen van een pandemie traden
slapende contracten met de farmaceuten in werking en kon er voor miljarden aan vaccins worden
geproduceerd. Voor een pandemie die nog milder bleek dan de gemiddelde wintergriep en tot dan toe
slechts 144 doden had geëist.
De voorstanders van het wintergriepvaccin zijn dezelfde mensen die tijdens de Mexicaanse griep avond aan
avond in de nieuwsprogramma's zaten. Viroloog Ab Osterhaus werd steevast in de praatprogramma's
aangekondigd als 'de man die over onze gezondheid waakt'. Hij waarschuwde voor de miljoenen slachtoffers
die zouden kunnen gaan vallen. Osterhaus is behalve hoogleraar aan het Erasmus MC, lid van de
Gezondheidsraad en adviseur van de farmaceutische industrie.
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/zembla-de-overbodige-griepprik

66 miljard euro nieuw geld
Nov 23rd, 2010
De ECB heeft nu ter waarde van 66 miljard aan leningen uitgeschreven. Op de markt waren er tegen de
gestelde voorwaarden geen beleggers voor. Die 66 miljard is daarmee in feite verzonnen, want zo rijk was
de ECB niet. In de eerste week van November ging het om een aankoop ter waarde van 713 miljoen euro. In
feite is dit vals spelen, want onder normale marktomstandigheden had de rentevergoeding veel hoger
moeten zijn. Het geeft goed aan hoe verpest de obligatiemarkt nu is.
http://beurz.com/66-miljard-euro-nieuw-geld/
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De huizen worden steeds minder waard, en toch stijgt de ozb. Vijf
vragen
Geplaatst op: woensdag 24 november 2010 door: Gerard Driehuis
Het Financieele Dagblad stelt en beantwoordt 5 vragen
1. Hoe kan de ozb stijgen, terwijl huisprijzen zakken? De belasting is een
percentage van de woningwaarde, en veel gemeenten hebben dat
percentagegewoon verhoogd. Zo halen ze zelfs meer op dan vorig jaar.
2. Mag de gemeente zomaar het tarief verhogen? Ja met een maximum, gekoppeld aan de economische
groei en de inflatie
3. Waarom laat het ministerie zo’n hoge stijging toe? Omdat er in 2007 een bizarre afspraak is gemaakt.
De gemeenten bedongen dat de groei waarmee zij mogen rekenen, alvast vier jaar vooruit werd vastgelegd,
en wel op 2% per jaar. Hierdoor is de unieke situatie ontstaan dat er overal de economie is gekrompen,
behalve bij de bepaling van de ozb. Daar geldt nog steeds een ‘groei van 2%’.
4. Dat is toch oneerlijk? Ja
5. Wanneer grijpt de politiek in? Het is de politiek zelf die dit doet.

Bankrun op 7 december aanstaande?
Zoals u misschien al had gelezen in mijn poll, linksboven
opdeze website, hebben een aantal Franse activisten
opgeroepen tot een internationale bankrun op 7 december
aanstaande.
Wel, we hebben allemaal gezien wat zo'n bankrun kan
veroorzaken toen Pieter Lakeman zo'n 13 maanden geleden
een oproep deed om al het geld bij DSB-bank weg te halen.
De bank viel in no time om en de maatschappelijke gevolgen
waren niet mis. Omdat het nog om een relatief kleine bank
ging bleek de schade nog enigszins te overzien.
Ik kan u verzekeren dat als veel mensen gehoor geven aan de
oproep die de Franse activisten nu gedaan hebben, de
maatschappelijke gevolgen onnoemelijk veel groter zullen zijn. Meindert Reus heeft hierover al geschreven
in zijn boek: "Als de pinautomaten leeg blijven."
Als slechts 10 procent van de mensen hun geld weg zullen halen bij de banken, zal dat leiden tot de directe
ondergang van het kapitalisme. Het zal leiden tot complete chaos en terreur. Ik wil niemand bang maken
maar als mensen van de een op de andere dag niet meer bij hun geld kunnen, of als hun geld niets meer
waard zal blijken te zijn, kunnen ze gekke dingen gaan doen.
Met andere woorden: Een bankrun zal het einde van zo'n beetje alles zijn waar we aan gewend waren. Geld,
veiligheid, zekerheid, toekomstperspectief. Ik heb in mijn boek zelf geschetst dat ik daar niet bang voor ben
maar dat ik er van overtuigd ben dat de meeste mensen dat wel zullen worden. Ik heb ook een stappenplan
in mijn boek opgenomen waarmee men zich kan voorbereiden op de grote crash.
De protestacties in Frankrijk zullen inmiddels - ondanks uitgebreide pogingen van de Westerse media er zo
min mogelijk aandacht aan te besteden - bij iedereen wel bekend zijn. Omdat de Franse regering van
Nicolas Sarkozy echter helemaal geen gehoor geeft aan de wens van de overgrote meerderheid van de
Franse bevolking (70% van de Fransen steunt de protesten) komen drie Franse activisten met een nieuw
plan. Het plan berust op de aanname dat regeringen geleid worden door banken en multinationals, en
daarom moeten de protesten zich richten op die banken en multinationals. Dan wordt er wellicht wel naar
hen geluisterd.
Daarom wordt er opgeroepen op 7 december 2010 zoveel mogelijk uw geld van de bank te halen en uw
bankrekening op te zeggen.
Het Franse initiatief vindt inmiddels ook in andere landen navolging. De tegenstanders van het project
Stuttgart21 ondersteunen de actie in Duitsland, onder de naam 'Schwaben-Bankenstreich' en ook in Italië
zijn inmiddels initiatieven op touw gezet om mensen op te roepen de banken pijn te doen.
Johannes
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Vaccinaties: informeer je goed, voordat je het doet!
Door GuidoJ. november 23, 2010
Karel en Caroline van Huffelen zijn 2 bijzonder bevlogen mensen. Hun
passie om de wereld te helpen helen is onmiskenbaar te voelen in hun werk
en tijdens ontmoetingen met hen. Een mooi stel, dat is het..
Informatie over vaccinatie-schade komt steeds explosiever naar buiten!
In hun laatste nieuwsbrief schreven zij een uiterst goed gedocumenteerd
artikel over vaccinaties. Het verhaal is dusdanig indrukwekkend, dat wij het
hier integraal plaatsen. Over de ongelooflijke heftige NEGATIEVE reacties
die vaccins teweeg kunnen brengen en die nog steeds gebagatelliseerd
blijven worden. Want ‘vaccins-zijn-heilig’, dat is de heersende opvatting. We
mogen niet met deze heiligheid spotten, want dát is de consquentie van deze heiligheid natuurlijk.
Maar mogen we je deze vaccinatie-special van Caroline en Karel van Huffelen aanbieden en daarbij ook de
andere kant van de de heilige ‘Vaccinatius’ laten zien..?
Lees bijvoorbeeld het ontroerende ervaringsverhaal van een moeder wiens kind heftige getroffen werd
1. Ervaringsverhaal van een moeder
Simone van der Spek, moeder van zoon Willem, maakte per e-mail contact met ons over de ervaring waar
haar zoontje Willem op 9-jarige leeftijd doorheen ging na een DTP-injectie. Lees hier het hele Verhaal van
Willem.
Machteloosheid
Ik, Karel, werd zeer geraakt toen ik Willems c.q. Simones verhaal las. Geraakt door de machteloosheid van
de ouders die hun kleine man in no time achteruit zien boeren, degenereren, en die niet goed weten hoe ze
daar mee om moeten gaan. En geraakt door de machteloosheid van het medische circuit. De
machteloosheid van artsen die niet verder kijken dan hun neus lang is en deze machteloosheid projecteren
op een jongetje van negen jaar.
Dat wat zij niet blijken te kunnen genezen, zit kennelijk dan tussen Willems oren, maar ook tussen de oren
van zijn véél te bezorgde ouders. De neuroloog maakt het nog bonter dan de huisarts: Willem simuleert en
manipuleert zijn ouders met zijn fysieke verschijnselen..!
Willem wist
De enige die – in zekere zin – niet machteloos is, is Willem zelf. Hij wéét. Hij heeft een diep weten dat het
niet figuurlijk tussen zijn oren zit, maar eerder letterlijk. Zijn moeder schrijft dat hij het altijd heeft geweten en
aangegeven. Háár diepe weten wordt drie jaar later getriggerd als ze ‘toevallig’ in de Sleutel tot ZelfBevrijding over het Guillan Barre Syndroom leest: opeens valt het muntje. Wij zijn Simone dankbaar dat ze
deze ervaringen heeft willen delen. Want Willem is beslist niet de enige met een al dan niet ernstige nasleep
van inentingen.
Gelukkig gebeurde er het wonder van spontaan herstel. De rolstoel kon worden opgeruimd, maar er zijn er
helaas ook die overlijden na een inspuiting met het DTP-, pneumococcen-, HPV- of het (al dan niet
Mexicaanse) griepvaccin. Of mensen-kinderen die de rest van hun leven in een rolstoel moeten
doorbrengen. Waar wordt dit door veroorzaakt? Bestaat er wetenschappelijk bewijs voor de relatie vaccinfysieke schade?
2. Hersenspoelingen
Eerst even de volgende prikkelende stelling: Tot diep in de vorige eeuw was het de Kerk die voor eeuwig
leven zorgde. Die deed dat door middel van een doopceremonieel door een mannelijke priester waarin de
(aangeboren?) zonden werden afgewassen en een aanspraak op een goed leven in het hiernamaals werd
‘verzekerd’. In het hiernumaals werd er permanente verwarring (het construct ‘zonde’) gesticht, maar daar
werd de biecht voor uitgevonden.
Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN
VEILIG zijn!
De laatste decennia heeft de medische wetenschap deze rol van de
Kerk overgenomen. De priester is vervangen door een arts, het
doopceremonieel door een vaccininspuiting die voor ‘onsterfelijkheid’
(of perfecte gezondheid) moet zorgen. Ondanks die ‘perfecte’ vaccins
blijft in het hiernumaals de verwarring (= angst voor kwalen) bestaan.
Voor de wekelijkse biecht (omdat je ondanks de doop tòch zondig
bleef) is de gang door het medische circuit in de plaats gekomen voor
al diegenen die – ondanks alle ingespoten supervaccins – toch ziek
blijken te worden!
Beide systemen functioneren op hersenspoelingen, gebaseerd op angst. Angst voor de dood, voor de hel,
voor ziekte en voor lijden.
Die angst ziet er diep in. Géén enkele ouder wil zijn kind verliezen, dus men gelóóft klakkeloos de medische
wetenschap (i.p.v. de Kerk) die, in samenwerking met de overheid, min of meer klakkeloos de
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vaccinatieprogramma’s van de vaccinfabrikanten (Big Pharma) overneemt. Geloven is iets voor waar
aannemen wat je niet zeker weet.
Toxische stoffen
Echter, in alle vaccins zit zwaar toxisch materiaal, zoals kwik en aluminium (beide neurotoxisch en kankerc.q. dementiebevorderend), formaldehyde (kanker!) en tal van andere lichaamsvreemde stoffen die vaak op
langere termijn tot klachten leiden. Eén daarvan is het Guillain Barre Syndroom. Google op Guillain Barre en
op Golf-Oorlog Syndroom en doe je eigen research. Geloof ons niet, geloof de overheid niet, geloof de
farmaceutische wereld (belanghebbend!) niet. Onderzoek zelf en trek je eigen conclusies.
Wil jij je kind laten inspuiten met gifstoffen via DTP- en andere injecties zoals de ’maagdenprik’ (zgn. tegen
baarmoederhalskanker)? Wil je zelf toxische stoffen ingespoten krijgen via een griepvaccin?
Valse wetenschap
Sceptici en ‘mentalisten’ (waaronder veel wetenschappers) zullen zeggen dat het verhaal van Willem
nietszeggend is en niets bewijst. Zij willen vaststaand, onomstotelijk bewijs dat er een causaal verband is.
Mensen die – louter – in hun hoofd zitten willen bewijs en cijfers. Zij veronderstellen ten onrechte dat de
medische wetenschap hard bewijs levert t.a.v. de goede werking van vaccins. Het tegendeel is echter waar.
Het (zogenaamd) wetenschappelijk onderzoek naar vaccins wordt totaal beheerst door de farmacie…
3. Big Pharma betaalt en bepaalt
Het is een volkomen ondoorzichtig, zelfs duister systeem, waarin aan onderzoekers een
geheimhoudingsplicht wordt opgelegd. Uitkomsten die niet passen, worden geheim gehouden. Uitkomsten
die voordelig zijn voor de producent worden breed uitgemeten. Proefkonijnen (mensen) die worden ingeënt
met het nieuwe vaccin, worden slechts één a twee weken gevolgd. Door (medische) wetenschappers die
door Big Pharma betaald worden.
Van géén enkel vaccin staat vast dat het werkt en de gezondheid van de gevaccineerde bevordert
c.q. beschermt. Is dit wetenschap? Dit is pseudo-wetenschap die (doelbewust) onderzoek naar langetermijneffecten achterwege laat en vervolgens glashard beweert dat een vaccin veilig is.
Resonantie
Wij willen je aanmoedigen om alles wat je tot je neemt te onderzoeken voor je het ‘slikt’. Dat geldt voor
‘Werkelijk alles’ wat je tot je neemt: ook déze informatie! Maar ook elk vaccin, alle voedingsmiddelen (met
al dan niet lichaamsvreemde additieven), verhalen. Onderzoek niet alleen met je hoofd (en zijn beperkte,
lineaire kennis), maar daal ook af naar je hart. Ga naar binnen. Want daar ligt een oneindige kennis
besloten. Immers, jouw gevoel – jouw intuïtie – is aangesloten op wat wij noemen: het grote geheel (de
kosmische waarheid). Dit werkt via resonantie, waar de ratio géén chocola van kan maken.
Hebben we er Eckart Tolle voor nodig om ons hieraan te her-inneren: “Denken
is een ziekte geworden. De dingen die écht belangrijk zijn in het leven, komen
voort uit iets wat verstand te boven gaat.”
Of, zoals bestsellerauteur en leraar Eckart Tolle op 30 oktober 2010 in de
Rotterdamse Doelen tegen 3.000 toehoorders zei: “Denken is een ziekte
geworden. De dingen die écht belangrijk zijn in het leven, komen voort uit iets
wat verstand te boven gaat.”
Hierop berust het diepe weten van Willem en van zijn moeder. En ook van de
moeder van Freek Hagoort. Freek stierf op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij
zijn BMR- en DTP-vaccinaties had gekregen.
Freeks moeder ‘wist’ meteen. Vrouwen, moeders, zijn meestal beter aangesloten op de ‘kosmische
waarheid’ dan mannen, omdat zij het leven mogen dragen, koesteren en baren.
De officiële instanties en de overheid (die massa-vaccinatie voorstaan) ontkennen dat Freek tengevolge van
de inenting zou zijn overleden. Zijn moeder weet wel beter. Ratio (overheid, mannelijk) versus intuïtie
(moeder, vrouwelijk).
Afwezigheid van (rationeel bepaald) bewijs is nog geen bewijs van afwezigheid van gezondheidseffecten
van vaccins die niet op veiligheid zijn getest!
Méér info:
MeerWetenOverFreek.nl of VerontrusteMoeders.nl en DeGezondePatient.nl
4. Vaccinaties zijn niet ongevaarlijk
Zoals we hiervóór al aangaven komen in vrijwel alle vaccins (griep, baarmoederhalskanker, DTP, enz.)
zwaar toxische stoffen voor. We noemen er een aantal:
 kwik (thimerosal) : Alzheimer, autisme, hersenschade, kanker
 aluminium: Alzheimer, ADHD, hersenschade
 formaldehyde: kanker
 polysorbaat: onvruchtbaarheid
 MF59 (squaleen): MS, lupus, verlammingen (Guillain Barre!)
Het bestrijdingsmiddel thimerosal (of thiomersal) is een wettelijk verboden toxische stof. Toch zat het in de
miskoop van 34 miljoen vaccins die Minister Klink zich door viroloog Ab Osterhaus liet aanpraten. Osterhaus’
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belangen zijn totaal verstrengeld met die van Big Pharma (en de Wereld Gezondheidsorganisatie) die hij
feitelijk vertegenwoordigde.
Big Pharma heeft geen enkel belang bij gezonde mensen. Integendeel, vele wetenschappers en publicistenonderzoekers zijn daar helder over..! Voegen de farmaceutische concerns dáárom toxische stoffen toe aan
de vaccins die ze in bulkhoeveelheden laten produceren?
Ondermijning van het immuunsysteem
Lees in dit verband de nieuwsbrief van David Icke, een lijvig document van 30 pagina’s. Op de pagina’s 9 en
10 somt Icke enkele van de belangrijkste toxische ingrediënten in het H1N1 (varkens- of Mexicaansegriep)vaccin van de diverse farmagiganten op die inmiddels stiekempjes in het gewone seizoensgriepvaccin
zijn ingebracht! De bedoeling daarvan is het onderuithalen van het immuunsysteem van de gevaccineerde.
Merk op dat alle grote farmaconcerns de allervuilste giftige stoffen toevoegen..! En bedenk dat de ‘risicodoelgroepen’, waarop de griepvaccinatiecampagne zich richt, de allerzwaksten in de samenleving zijn, t.w.:
 bejaarden en ouderen
 (chronisch) zieken
 zwangere vrouwen (embryo’s in ontwikkeling!)
De eerste twee categorieën zijn de grootste medicijngebruikers en dat wil Big Pharma kennelijk graag zo
houden. De laatste categorie, die ook tot de Mexicaansegriep-risicodoelgroep behoorde (vroegtijdig
afgebroken zwangerschappen!), maakte nooit eerder deel uit van de risico-doelgroep voor
seizoensgriepvaccinatie. Icke maakt er gewag van dat de campagne zich nu ook op zwangeren zal gaan
richten met als target het immuunsysteem van de ongeborene voor altijd een flinke slag toe te brengen.
Je gelooft dit niet? Nogmaals: onderzoek zelf de ins and outs van de enorme toename van vaccinaties en
hun campagnes. Het is met vaccinaties gemakkelijk geld verdienen! Véél, extréém véél geld! En je kunt er
de massa simpel mee onderdrukken.
Ga naar DavidIcke.com, log in en lees de newsletter van 10 oktober 2010.
5. Verplichte vaccinaties plus dito microchip in de USA!
Jelly Zijlstra stuurde ons de volgende mail met deze link. Obama blijkt een grotere vriend van de (vaccin- en
microchip-) industrie dan van het volk te zijn: ‘angel or demon?’ is allang geen vraag meer voor ons!
6. Vaccinatievaria
In deze laatste alinea vermelden we een aantal links met informatie over allerhande vaccinatiekwesties die
veel vragen oproepen:
 Een nieuwe ‘bijwerking’ van het H1N1-vaccin, genaamd narcolepsie. Lees hier.
 Belangrijk bericht van Reine De Ceulaer uit België over het HPV-vaccin
 Voor méér info over de risico’s van het HPV-vaccin surf je naar Vaccinatieschade.be
 Of schaf het boek Baarmoederhalskanker van Désirée Röver aan: ISBN 978-90-202-0327-1 (HIER)
 Robert Fletcher raakte zwaar gehandicapt na een vaccininspuiting tegen de mazelen, bof en rode
hond; hersenbeschadiging erkend door de Medische Gezondheidsraad. Lees hier.
 Hepatitis B in landelijke vaccinatieprogramma’s opgenomen: zie Hepatitus B
 Info over dubieuze bestanddelen in het griepvaccin VaxiGrip van Sanofi Pasteur
 Over het verband tussen Pampers, Unicef en vaccinaties: Alles slaapt, sluimert zacht
 Het gevaar van kwik (Thimerosal) in vaccins: Key studies/fraud and manipulation
 Don’t Vaccinate Before You Educate en Make an informed Vaccine Decision (boeken van Dr. M.
Eisenstein)
 Opnieuw onderzoek na overlijden Freek na vaccinatie Idem
 EU-vergunning voor gentech-vaccin? Teken de petitie: Gentech
 Prevention & Treatment of Vaccine Damages
 Wetenschappelijk bewijs: de griepprik werkt niet!
 Free E-book: Beat Swine Flu without Dangerous Vaccines
 DVD’s van Dr. Tenpenny: Flu and Fluvaccines: What’s Coming Through That Needle
 Vaccine Death Coverup Implodes Worldwide
 Prohibit Nanotechnology in Organics (er worden ook al nanodeeltjes in vaccins toegepast!)
 Onze Nieuwsbrief Mexicaanse griep: vaccineren OF NIET? van okt/nov 2009
Aanbevolen artikelen:
1. Maria v.d. Hoeven stelt met PR-stunt de bevolking gerust inzake HPV-vaccinaties!
2. Onnodige vaccinaties: een insider klapt uit de school!
3. Verband vaccinaties met autisme en hersenbeschadiging!
4. Na de vaccinaties de terugslag op de autoriteiten?! (+update)
5. Vaccinaties: de kracht van de boycot!
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Schokkende aanvullingen op het artikel “Vaccinaties” (ingezonden)
1. Vandaag 23-11-2010 bekend gemaakt: Farmaceutische bedrijven zijn een vaccin aan het
ontwikkelen om het geheugen te wissen; Dat zou vooral voor veteranen met oorlogs-ervaringen een
hele goede oplossing kunnen zijn !!??
Lees dit spectaculaire artikel van Mike Adams:
http://www.naturalnews.com/030493_memories_PTSD.html
In verband met vaccinaties ook de website van Anneke Bleeker ‘Verontruste Moeders’:
http://www.verontrustemoeders.nl.
2. Op 21-03-2010 is HR3200, “de gezondheidswet” van Obama aangenomen
3. Naar het volk toe, is deze wet gepresenteerd als: elke Amerikaan een ziektekosten verzekering, ook
de allerarmsten, maar uiteraard zijn er nogal wat addertjes onder het gras;
Alle midden en hogere school leerlingen 50 uur per jaar verplicht en alle collegestudenten 100 uur
per jaar verplicht, VERPLICHT, DEEL TE NEMEN AAN een electonisch systeem het zgn. RFID.
Kortom het chippen van deze leerlingen. H.R. 1388 heeft besloten. (Note Annelies: HR1388 is een
onderdeel van HR3200)
Iedereen die terecht komt op de Eerste hulp van een ziekenhuis zonder medisch ID-kaart, krijgt
verplicht een RIFD-chip geinjecteerd. Als de chip geweigerd wordt, wordt ook elke medische
behandeling geweigerd.
Uit analyse van HR3200 door Prof. Dr. Staver komen er nog veel meer gruwelijkheden boven tafel,
w.o.:
Voortaan mag de overheid bepalen of een chronisch zieke nog een medische behandeling mag
krijgen, of dat hij moet sterven – niet alleen waar, maar ook wanneer en hoe. De overheid krijgt
direkte toegang tot de bankrekeningen van de mensen, en mag ieder gewenst bedrag afschrijven
ten bate van medische kosten.
Pg 425 (regel 4-12 en 17-19)
De overheid verplicht mensen tot een Advance (=DEATH) Care Planning Consult. M.a.w. oudere
mensen moeten aktief aan het einde van hun leven gaan denken. Daarbij krijgt de overheid de
macht om wilsbeschikkingen (codiciels) op te leggen, waar een advocaat een volmacht over krijgt.
Pg 425 (regel 22-25) + Pg 26 (regel 1-3) + Pg 427 (regel 15-24)
De overheid gaat burgers voorlichten hoe en waar ze het beste een einde aan hun leven kunnen
laten maken. De overheid gaat een serie verplichte regels opstellen die bepalen wanneer er een
eind aan iemands leven moet worden gemaakt. Ook mag de overheid bepalen HOE iemands leven
beëindigd moet worden.
Meer op mijn website: http://www.ObamaBarak.Come2me.nl
In België bestaat al ongerustheid bij de banken!
« Gepost op: Vandaag 24/11/10 »
'Plunderidee' Cantona maakt Belgische banken ongerust
Ex-voetballer Eric Cantona lanceerde de controversiële anti-bankenoproep. © afp
De Belgische banken zijn ongerust over de oproep van Geraldine Feuillien om op 7 december al het geld bij
de bank weg te halen. De 41-jarige Belgische filmmaakster doet dat als teken van protest en geeft zo gehoor
aan de oproep van de Franse gewezen voetballer Eric Cantona, die het idee lanceerde.
"Deze oproep kan de banken opnieuw in de problemen brengen", zegt beroepsorganisatie Febelfin in de
Coreliokranten.
Systeem stort ineen
"Als wereldwijd 10 miljoen mensen allemaal op hetzelfde moment hun geld van de bank weghalen, zal je
paniek zien, als het bankensysteem al niet compleet ineenstort", had Cantona eerder deze week gezegd.
De Brusselse Geraldine Feuillien pikte het idee op om de banken "te plunderen". Met een paar vrienden
ontwikkelde ze de website www.bankrun2010.com. Ze wil zoveel mogelijk mensen zover krijgen dat ze op 7
december bij hun bank al hun geld opvragen.
"Sinds de website online is, is de respons overweldigend. Overal in de wereld worden gelijkaardige
groepen opgericht." Feuillien denkt dat in Frankrijk en België gemakkelijk zowat 15.000 mensen aan de
bankrun meedoen.
Destabilisatie
De banken in België zijn totaal niet te spreken over het initiatief. "Deze actie kan ons fragiele financiële
systeem destabiliseren", zegt Michel Vermaerke, gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de
beroepsorganisatie van de Belgische financiële sector. "Sommige bankinstellingen in België moesten door
de overheid gered worden door de gevolgen van de kredietcrisis. Zo'n redding is niet voor herhaling vatbaar,
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niet het minst omdat zoiets veel geld kost. Ik hoop dat de initiatiefnemers daar ook bij stilstaan", benadrukt
Vermaerke. (belga/tw)
Reactie
Mensen, trap niet in de oproep van deze website. Een run op de bank VERDIEPT DE ECONOMISCHE
CRISIS. Daarom, gebruik uw gezond verstand. Met de Nederlandse banken is niets mis en hetzelfde geldt
voor de Belgische en Duitse banken. Door de bank te plunderen verliest u uw baan, uw veiligheid thuis (er
zijn grotere bedragen in huis) en uw vrijheid omdat de overheid zal ingrijpen door een verbod op contant
geld of een "bankholiday" waardoor iedere bank gesloten zal zijn en geldautomaten buiten werking gesteld
zullen worden. Tenslotte zal uw hard bijeen gespaarde geld niets meer waard zijn. Aangezien dit het
uiteindelijke doel is in de Nieuwe Wereldorde, totale controle, kun je je zelfs afvragen door wie deze
'beroemdheden' naar voren worden geschoven/ingefluisterd om dit soort zotte acties te verkondigen. Gaat
het economische verval soms niet hard genoeg voor ze? Is u dat allemaal een bankrun waard?
Haarp: Verwezelijkingen 2009 en geplande experimenten 2010-2011
Door admin op 24 november 2010
Inclusief ontketening instabiliteit van de ionosfeer
Het niet-geclassificeerde DARPA-budget van 2011 heeft een hoogtepunt
bereikt na de recente verwezelijkingen van talloze projecten waaronder de High
frequency auroral research program (HAARP). Het budget werd voorgesteld in
februari 2010. Het HAARP project wordt door vele mensen verdacht van
weermanipulatie en andere technische capaciteiten. De huidige investeringen
van productievernieuwing bij DARPA komt op een totaal van 200 miljoen dollar
per jaar en maar liefst 1 miljard dollar de komende 5 jaar.
De plannen van het HAARP project worden beschreven in de rubriek: Materialen en apparaten van
atomische schaal in het document van begroting fiscale jaar 2011 van het Ministerie van defensie.
Lees hier de volledige technische details:
Wemustknow.net ; Beforeitsnews.com
Bron Afbeelding(en): Sam_churchill @ Flickr.com ; Bron(nen): Kinderenvanhetlicht

Nieuw lek WikiLeaks brengt regeringen in verlegenheid
Published by Henk
De Verenigde Staten hebben zes bondgenoten geïnformeerd over de
verwachte publicatie van geheime documenten door de onthullingssite
WikiLeaks. Het gaat om Groot-Brittannië, Australië, Canada,
Denemarken, Noorwegen en Israël.
Naar verwachting lekt de site de komende dagen duizenden
diplomatieke berichten over corruptiebeschuldigingen tegen politici in Rusland, Afghanistan en andere
Centraal-Aziatische landen. De beschuldigingen zouden zo zwaar zijn dat regeringen in verlegenheid
kunnen worden gebracht.
Ergste scenario
Het State Department zelf probeert in te schatten welke gevolgen het wellicht enorme lek kan hebben.
Woordvoerder Philip Crowley zei dat het ministerie “niet exact weet wat Wikileaks heeft of plant”. “Wij
bereiden ons voor op het ergste scenario”. Het zou gaan om zevenmaal meer documenten dan de 400.000
die in oktober over Irak zijn onthuld.
Volgens Wikileaks besprak het Witte Huis reeds met de New York Times details over de onthullingen. De
krant behoort samen met de Britse krant The Guardian en het Duitse magazine Der Spiegel tot de
mediapartners van de website. In juli deden ze al mee toen Wikileaks 75.000 geheime documenten over de
oorlog in Afghanistan openbaar maakte.
Turkije
Volgens de in Londen verschijnende Saoedische krant al-Hayat tonen de documenten dat Turkije steun
verleende aan al-Qaida in Irak. Andere documenten zouden aantonen dat de VS steun hebben verleend aan
de Koerdische Arbeidspartij PKK, die een afscheidingsoorlog tegen Ankara voerde en die sinds 1979 op een
lijst van het State Department van terreurorganisaties staat.
Lees meer: HLN
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Run the bank! 7 December!
Door Patman, gepubliceerd op 24-11-2010
Het huidige systeem is aan het falen maar overheden
grijpen niet goed in: ze vergroten de problemen door nog
meer geld te creëren en nog meer schulden aan te gaan.
Daarom moeten burgers nu zelf ingrijpen. Ingrijpen is
extreem eenvoudig: haal in de de dagen vlak voor 7
december zoveel mogelijk spaargeld en contant geld van de
bank. Doe het echt en denk niet dat jouw individuele bijdrage niet telt, het tipping-point is eerder bereikt dan
veel mensen denken en banken zijn veel kwetsbaarder dan ze toegeven. Zorg wel dat je voor een week
cash-geld, voedsel en drinken in huis hebt om te overleven. Mocht het systeem namelijk daadwerkelijk
klappen, dan zal dat zeker chaos geven. Tegelijkertijd zal herstel daarna veel sneller en veel grootschaliger
optreden dan wanneer we de huidige crisis laten door
etteren Herstel is namelijk momenteel nog niet in zicht. De
ernst van de problemen blijkt uit de enorme terrorismedreiging die Westerse overheden inmiddels op ons loslaten,
een bekend instrument om bevolkingen dociel te houden.
Een crash is nodig. Lokale economieën zullen ook veel
eerder en beter opbloeien dan globale economieën en dat
heeft veel voordelen. Niet in de laatste plaats op
duurzaamheid (groenheid). Uit de initiële ruilhandel zal al
heel snel een nieuw financieel systeem ontstaan op basis
waarvan een veel eerlijkere en welvarender samenleving
kan groeien.
Wat is er mis met het huidige financiële systeem?
• Het huidige systeem is exponentieel en daarom per
definitie niet duurzaam
Modern geld is niet gedekt door goud maar door ‘schuld’.
Banken mogen geld maken als ze er een lening (schuld) aan
kunnen koppelen. Het geld dat zo ontstaat, heeft als dekking
de belofte van een schuldenaar het in de toekomst terug te
betalen. De bank heeft er niets voor hoeven doen maar de
schuldenaar moet de lening met hard werken proberen terug
te betalen. Met rente. Om die rente te kunnen betalen moet
het geld voor die rente eerst gemaakt worden en daarvoor
heeft de bank een andere schuldenaar nodig die belooft dat
extra geld terug te betalen. Zonder lening namelijk geen
geldcreatie. Ook weer met rente. Enzovoort. Het systeem
kan daarom alleen blijven werken zolang mensen steeds
meer schulden op zich nemen. Hoe meer geld er gemaakt
wordt, hoe meer schuld er weer nodig is.
Mensen kunnen alleen maar leningen blijven nemen als de
economie en hun salarissen blijven groeien. Economische
groei is echter afhankelijk van (fysieke) productiviteit en
goedkope energie zoals olie, en die zijn beide - zoals alle
dingen in de echte wereld - aan limieten gebonden. Het huidige geldsysteem is daarom per definitie eindig.
In 2008 liep het systeem vast zonder hoop op structureel herstel. Peak-debt. Nu mensen zelf geen schulden
meer nemen, doen overheden dat voor hen, om het systeem draaiende te houden. Deze truc is binnenkort
uitgewerkt. Het huidige systeem opnieuw opstarten zal elke keer weer tot een crash leiden, dat is een
eigenschap van het systeem.
• Het huidige systeem is de bron van grote armoede en inkomensongelijkheid
Het huidige geldsysteem is er de reden van dat ‘geld omhoog valt’. Elke keer als een bank geld creëert en
de maatschappij de waarde daarvan accepteert, heeft de bank zich een deel van de totale welvaart kunnen
toe-eigenen. Zonder daarvoor enige tegenprestatie te leveren. Dit soort geldcreatie zorgt automatisch voor
ongewenste welvaartherverdeling.
Sinds de invoering van het systeem in zijn huidige vorm (Bretton Woods II) is de ongelijke verdeling van
welvaart in een stroomversnelling gekomen. Naarmate de geldhoeveelheid op aarde groter werd, werd de
inkomensongelijkheid op aarde dat ook. En het aandeel van mensen die leven in armoede ook. Steeds meer
mensen worden relatief steeds armer. Het zal niet lang meer duren of ook uw kinderen horen tot die groep.
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Op dit moment verdient slechts één procent van de rijkste mensen al bijna een kwart van al het inkomen.
Inkomensongelijkheid loopt gelijk op met de toename van de geldhoeveelheid op aarde. Die op zijn beurt
weer ongeveer gelijk op loopt met de toename van de hoeveelheid schuld. Het is niet onlogisch te denken
dat het geldsysteem daarom een belangrijke oorzaak is.
Voorstanders van het systeem zeggen dat het systeem ons welvaart heeft gegeven. Dat is onzin, welvaart
ontstaat niet door het drukken van geld. Het systeem heeft ons geen welvaart gebracht, maar ongelijkheid
en schuld. Onze welvaart verkregen we door de enorme toename in productiviteit in de 20e eeuw en de
uitbundige beschikbaarheid van goedkope olie.
• Het huidige systeem zorgt voor inflatie
Elke keer als een bank de geldhoeveelheid vergroot, wordt het bestaande geld minder waard. Dat heet
(monetaire) inflatie. Geld dat u nu verdient en op een spaarrekening zet, is in de toekomst niet meer
hetzelfde waard, zelfs niet met de rente die u krijgt op een spaarrekening.
• Het huidige systeem zorgt voor instabiele banken
Een bank hoeft maar een paar procent van al het
direct opeisbare geld daadwerkelijk in kas te hebben.
De rest van het geld is slechts de belofte van de bank
aan de spaarder of schuldeiser het te betalen. Ze
gaan er vanuit dat nooit iedereen tegelijk zijn geld
opneemt, maar als veel mensen dat toch doen (dat
heet een ‘bankrun’) kan een bank omvallen omdat ze
al dat geld helemaal niet kunnen uitbetalen. Banken
zijn in het huidige systeem daarom per definitie
instabiel. Een veilige bank bestaat in het huidige
systeem niet.
• Het systeem is per definitie kwetsbaar
Het globale banksysteem is per definitie niet-robuust
en bijvoorbeeld niet eens bestand tegen forse maar in
principe lokale bankruns. Daarom dat de Eurolanden zich nu in alle bochten wringen om de Griekse en Ierse
banken overeind te houden, als die vallen, valt een groot deel van het hele systeem. Het hele systeem is
een ketting van afhankelijkheden met de zwakste schakels als bepalende factoren. Het is verkeerd
ontworpen.
Een bankrun klinkt trouwens als iets misdadigs, maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat veel mensen
tegelijkertijd hun eigen geld weer opnemen. Als de bank dat geld niet kan betalen, is dat dan de fout van die
mensen?
• Het huidige systeem is in handen van onbetrouwbare figuren
Doordat het huidige systeem een gecentraliseerd systeem is, is het mogelijk dat de meeste macht en invloed
bij slechts een paar spelers worden belegd: ‘de elite’.
Slechts een paar mensen hebben het hele monetaire
systeem in handen. Deze mensen hebben bewezen
niet alleen onkundig maar ook extreem gierig en
volledig onbetrouwbaar te zijn. Terwijl de wereld de
grootste economische crisis in zijn geschiedenis
doormaakt, betalen de banken zichzelf grotere
bonussen dan ooit tevoren. De oplichting en fraude in
het financiële systeem is vrijwel totaal. Het ontbreken
van moreel en ethisch besef is vrijwel totaal. De
invloed van deze lui op onze politiek is misschien niet
goed zichtbaar maar wel vrijwel totaal.
Waarom waarschuw(d)en economen ons niet?
De meeste economen begrijpen niets van een echte
economie, hun modellen zijn niet representatief. Tot
voor kort begrepen de meeste economen en financieel
analisten niet eens hoe geld ontstaat of hoe ons
fractional reserve banking systeem werkt. Met de
crisis is die bewustwording wat gegroeid, maar het
overgrote deel weet het nog steeds niet. Ik vroeg het persoonlijk aan de toezichthouders van de DNB en die
wisten het niet. Ik vroeg het persoonlijk aan Prof. Heertje en die wist het niet. Mijn broer is afgestudeerd
econoom en die wist het niet. Hoe moeilijk dit ook is voor te stellen, economen leren in hun studie niet waar
modern geld vandaan komt.
Economie is ook geen exacte wetenschap maar meer een verzameling relevant geachte anekdotes die
vervolgens door de verschillende stromingen worden aanbeden of juist niet. Geen enkele economische
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theorie heeft zich ooit staande kunnen houden in de praktijk. Economie verschilt in fundamenteel opzicht gek
genoeg niet eens heel veel van klimatologie of meteorologie, en we weten allemaal hoe goed onze
weersvoorspellingen zijn. We zullen zo zien waarom dat is.
Waarom bescherm(d)en politici ons niet?
Als het huidige systeem zo instabiel en oneerlijk is, waarom zorgen politici dan niet voor betere
alternatieven? Politici begrijpen in principe ook niets van geld of bankieren, dat is ook niet hun taak. Politici
zijn bovendien gewend te denken in het dogma dat geld en bankieren centraal geregeld moeten zijn. Ze
denken dat dat stabieler en veiliger is, terwijl het tegendeel waar is volgens moderne systeemleer. Politici
zijn piramidedenkers en kunnen zich niet voorstellen dat de economie (of een maatschappij) in werkelijkheid
een zelf-organiserend systeem is. Ze weten net als de meeste mensen waarschijnlijk niet wat dat inhoudt.
Ze zijn gewend te denken in bureaucratische structuren, zoals dat voor het organiseren van dingen besturing
nodig is en dat voor die besturing een plan nodig is. Ze zien zichzelf als de plannenmakers. Dit is typisch
menselijk denken dat in de complexe wereld om ons heen maar hele beperkte gelding heeft. Politici
handelen dus vanuit een verkeerd begrip van datgene waarvoor ze zichzelf verantwoordelijk achten.
Een economie is net als het weer of het klimaat of een immuunsysteem, of het spel Sim-city een ‘chaotisch
en complex systeem’. Wetenschap weet nog niet goed hoe ze moet omgaan met dergelijke systemen, zeker
systeemkundige complexiteit (CAS) valt buiten het bereik van moderne wetenschap. De enige bekende
strategie om met zulke systemen om te gaan is ‘explore / exploit’, een soort trial-and-error. Hoe
onvoorstelbaar het voor mensen die er nog nooit naar gekeken hebben ook klinkt, in dergelijke systemen
heeft niet elke actie een voorspelbare reactie en heeft niet elk gevolg een directe oorzaak. Voor deze klasse
van systemen kunnen geen plannen worden gemaakt en geen voorspellingen worden gedaan. Ze
organiseren zichzelf op een manier die we niet begrijpen. Zelf-organisatie is de onzichtbare intelligentie van
de kosmos, de hand van god.
De wereldeconomie is dus niet te besturen. Ook niet door centrale banken of overheden. Het is niet zo dat
met rentestanden, inflatie en deflatie een economie is af te remmen of juist te versnellen, dat is een
hardnekkig misverstand dat veel economen nog steeds als waarheid hanteren. Dat het een misverstand is,
blijkt ook uit het telkens weer falen van de door overheden en centrale banken ondernomen pogingen om de
economie te redden. Elke keer blijkt de uitwerking van zo’n plan niet aan de verwachtingen te voldoen.
Ingrepen hebben wel invloed, maar van tevoren is niet te voorspellen welke invloed het zal hebben. Het
systeem zal een nieuw evenwicht zoeken, maar het is onvoorspelbaar hoe het dat doet, wanneer het dat
doet en waar dat nieuwe evenwicht zal liggen.
Wat is het alternatief?
In het huidige systeem zijn het boven alles de fractional reserve banking en renteheffing die maken dat het
systeem onhoudbaar is. Daarnaast zijn de aanwezigheid van centrale banken en het alleenrecht op
geldcreatie zeer ongunstig voor de eerlijkheid en stabiliteit.
Een nog groter probleem dan de corrupte en instabiele aard van het huidige monetaire systeem, is het feit
dat onze economieën zo afhankelijk zijn van banken. Banken zijn in de basis slechts faciliteiten. Geen
fundamenten. Zo kon het dus gebeuren dat zonder dat er enige fysieke reden voor was onze productiviteit
toch verminderde en economieën toch instortten. Alle machines zijn er nog, alle fabrieken zijn er nog, alle
mensen zijn er nog, en toch draait het allemaal niet zo goed meer. Hieruit blijkt dat de invloed van de banken
veel te groot is.
Er zijn echter goede alternatieven. Het huidige systeem is een klassiek centraal bestuurd systeem, een
zogenaamd bureaucratisch systeem. Aan het andere uiterste van het spectrum is een systeem denkbaar
waarin iedereen geld mag maken en iedereen een bank mag beginnen. Een volledig decentraal systeem.
Decentrale systemen hebben de eigenschap extreem robuust te zijn. En dus zichzelf te organiseren, net als
economieën. Een decentraal geld systeem zou de perfecte match zijn met de reële economie, die ook
verregaand decentraal is. Alleen een decentraal systeem kan meegroeien met een ander decentraal
systeem.
Als iedereen geld mag maken en iedereen een bank mag beginnen, zal er eerst chaos zijn, maar al snel zal
er orde ontstaan. Mensen zullen banken oprichten. Andere mensen zullen gaan lenen bij die soort banken
die geen rente vragen en zullen gaan sparen bij full-reserve banken die niet de instabiliteit hebben die onze
huidige banken hebben. De ongewenste soort bank en het geld waar zij in handelen zullen uitsterven.
Mensen zullen gaan betalen met de munt die hun levens en business het beste faciliteert. Het systeem zou
zeker werken maar niet veel mensen zullen het aandurven. Daarvoor zit de mensheid nog te vast in het
oude paradigma.
Een betere oplossing is daarom waarschijnlijk dat politici en regeringen een transitie gaan faciliteren. Om te
beginnen zouden ze het veel gemakkelijker kunnen maken om officiële full-reserve banken en peer-2-peer
banken op te richten en deze ook moeten ondersteunen met een juridisch raamwerk. Deze zouden kunnen
gaan bestaan binnen het huidige systeem. Overheden zouden meteen daarna moeten stoppen met het
garant staan voor spaartegoeden van geklapte banken. Als mensen zo graag hun geld bij een riskante bank
willen onderbrengen, is dat hun probleem. Dan moeten ze niet huilen als een bankrun hun geld doet
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verdampen. Op dit moment verhindert het globale bankkartel, ‘de elite’, dat deze concurrentie mag ontstaan:
ze beïnvloeden de wetgeving. Slechts een grote crisis, zoals een opstand, kan deze macht doorbreken.
Uiteindelijk, op de hele lange termijn, is er toch maar één mogelijkheid. De wereld is zo verbonden en divers
geworden (de kenmerken van een complex adaptief systeem), dat een nieuw monetair systeem niet meer te
engineeren of bedenken is. Dat is te complex voor menselijke intelligentie. Er is niemand op aarde die dat
kan overzien bovendien bestaat de benodigde wetenschap (nog) niet. Uiteindelijk zullen we daarvoor
moeten terugvallen op de enige universele intelligentie die wel alle overzicht heeft: zelf-organisatie. Evolutie.
De markt. De markt is de enige entiteit die weet wat voor financiële faciliteiten het nodig heeft… En de markt,
dat is alles zonder bankkartels, politiek of centrale munten en banken.
http://zapruder.nl/portal/artikel/run_the_bank_7_december/
Zie ook: http://www.nujij.nl/run-the-bank!-7-december!.10474795.lynkx

Herman Van Rompuy: De Nationale staat is dood en Eurosceptici zijn een gevaar voor de vrede
do, 18/11/2010 - Ivo
De G20 is weer in volle gang met weer de meest bizarre uitspraken door
de genodigde wereldleiders. Ook onze ongekozen president van het
ondemocratische Europa Van Rompuy en zijn puppetmaster zijn van de
partij.
Eerste leek het er nog even op dat de puppetmaster Barroso was vergeten zijn
Puppet mee te nemen maar toch was er ook nog een stukje van het script voor
Van Rompuy. Van Rompuy stelde dat ” The age of the nation state is over and
the idea that countries can stand alone is an ‘illusion’ and a ‘lie’. Maar om de
critici ook gelijk het stilzwijgen op te leggen voegde hij er aan toe dat
Eurosceptici het grootste gevaar voor de vrede zijn.
“The ‘danger’ of Euroscepticism was spreading beyond the confines of
countries such as Britain and was becoming a stronger force across the whole
continent. ‘We have together to fight the danger of a new Euroscepticism,’.
‘This is no longer the monopoly of a few countries.” ‘In every member state,
there are people who believe their country can survive alone in the globalised world. It is more than an
illusion – it is a lie.’
Hoezo communisme? Van Rompuy stelt hier dus dat mensen die vragen of kritiek uiten rond om het beleid
en bemoeienis van de al ondemocratische Europese Unie, een al op zich historische machtsgreep uit de
geschiedenis van de mens, een groot gevaar is voor de samenleving en vrede. Dat is nog al een uitspraak.
Betekend dit dat er op een bepaalde situaties waar de veiligheid niet meer gegarandeerd kan worden, zoals
een opstand als resultaat van de omvallende economie, mensen mogen worden bestempeld als
Staatsgevaarlijk? Hiermee bedoeld de Europese Unie. Na de ratificatie van het Lissabon verdrag is tevens
ook de doodstraf heringevoerd. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het
Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het
geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust. En het Europese Hof staat boven die van een Europees
lidstaten.
‘The biggest enemy of Europe today is fear, Fear leads to egoism, egoism leads to nationalism, and
nationalism leads to war.‘Today’s nationalism is often not a positive feeling of pride in one’s own identity, but
a negative feeling of apprehension of the others.’ In a strong defence of the euro, he said the recession
would have been far worse if France still had its franc and Germany still had its mark.
Bilderberg lid Van Rompuy heeft goed opgelet tijdens zijn aanwezigheid bij de (geheime) bijeenkomst waar
hij zijn zegen wist te behalen boven Bakenende en Blair. De aanval de nationale staten in Europa zijn
begonnen. Angst speelt de grootste rol volgens Van Rompuy , maar wie voed deze angst(en). En zowaar
hier is dan zeker een oplossing. Hiermee verklaar onze Van Rompuy eigenlijk de oorlog tegen elke individu
die zich nog altijd meer verbonden voelt naar zijn/haar vaderland dan de Europese Unie. En mensen die
geloven dat hun staat alleen kan overleven op het globale(gesmeten)wereldniveau gelooft in een leugen.
Maar uiteindelijk zal de grootste leugen regeren. Van Rompuy voegt er aan toe dat het nationaal gevoel
vandaag de dag niet iets is om trots op te zijn. En dit is precies wat Brussel wilt. Hoe meer de poppenkast in
Den Haag alles weet te verprutsen en dagelijks wetten en verdragen door te voeren die opgelegd zijn door
de Unie zelf, zal de meerderheid uiteindelijk smeken om een groot Centraal Europa. Hierbij wordt de media
slim ingezet door onzin issues te houden rond om een dubbel paspoort en de PVV terwijl begrotingen en
bezuinigen rustig worden doorgevoerd. Entertainment kan hier niet in ontbreken vandaar ook dat de EU haar
begroting hiervoor met 85% gaat verhogen.
Het idee dat Duitsland en Frankrijk niet op hun zelf zouden kunnen staan is een lachertje. Duitsland betaald
naast Belgie en Nederland al jaren de rekening van Europa. Beide landen hebben een grote positie in de
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energiemarkt, communicatie en industrie. Het zijn eerder de smerige spelletjes die de Wereldbanken,
Multinationals en Elite hebben uitgespeeld op de lidstaten waardoor zijn afhankelijk worden gemaakt van
een ander. Dit was allemaal volgens plan.
Beluister de sterke analyse van Alan Watt rond om dit artikel.
Europese begroting
Nederland betaald in verhouden meer aan Europa dan de rest van de lidstaten. Dat naast het hoogste
belastingtarief van de wereld. Zo betaalde Nederland in 2009 6,3 miljard euro en kreeg 1,9 miljard euro aan
subsidies terug. En waar die dan weer heen gingen is ook maar weer de vraag.
Sinds 1957 streeft de EU naar een eigen inkomstenbron. De Europese Commissie deed afgelopen week
enkele voorstellen daartoe. Het huidige systeem van contributies van de lidstaten moet volgens de
commissie op de schop, om plaats te maken voor één of meerdere vormen van belasting. Genoemd worden
onder meer:
Belasting van de financiële sector
Belasting van verkoop van emissierechten (21ste eeuwse aflatenhandel)
Europese vliegbelasting
BTW
Belasting op energie
EU vennootschapsbelasting
Het volledige document vindt u hier.
Nu alle lidstaten moeten bezuinigen binnen de EU wilt Brussel zelf meer besteden. Dit zou mede zijn voor
het nieuwe presidentiële paleis dat nu in aanbouw is en om meer personeel (ambtenaren) aan te nemen om
de werk druk te verminderen. In andere worden een nog grotere niet controleerbare bureaucratie te creëren
met een mooi poppenhuis.
Het mag duidelijk zijn dat de elite van de EU geen tegenspraak wil horen en zich niet bekommeren om de
meningen van de lidstaten die in hun ogen toch al niet meer bestaan. Maar ze blijven streven voor een
democratisch Europa.

End of Nations - EU Takeover & the Lisbon Treaty - Bron en video’s:
http://www.wacholland.org/nl/nieuws/herman-van-rompuy-de-nationale-staat-dood-en-eurosceptici-zijn-eengevaar-voor-de-vrede

Wolkenkrabber in Shanghai brandt compleet af, maar blijft staan
Bron: (c) shanghaiist.com
In Shanghai staat een wolkenkrabber in brand van 28 verdiepingen.
Massive Fire Engulfs Apartment: Jiaozhou Apartments, Jing'an District,
Shanghai, CHINA from Karl Loo on Vimeo.
Het vuur woedt al uren lang op 10 verdiepingen of meer.
Er zijn tot nu toe 12 doden geborgen.
Maar het gebouw staat nog altijd overeind.
De constructie lijkt dus een stuk sterker dan die van de Twin Towers in
New York, want die storten compleet in door brand.
Bron en video:
http://zaplog.nl/zaplog/article/wolkenkrabber_in_shanghai_brandt_compleet_af_maar_blijft_staan

NAVO: Elke dag miljoenen cyberaanvallen
Vrijdag,17:35 door Redactie
Anders Fogh Rasmussen, Secretaris-generaal van de NAVO, waarschuwde 'jonge leiders' vandaag dat er
dagelijks miljoenen cyberaanvallen via het internet plaatsvinden. Tijdens de Young Atlanticist Summit in
Lissabon sprak Fogh Rasmussen onder andere over terrorisme en cyberaanvallen. Hij waarschuwde dat we
IT vanzelfsprekend vinden. "Onze maatschappijen zijn volledig afhankelijk van informatietechnologie, en de
cyberdreiging tegen kritieke infrastructuur in alle landen groeit elke dag. Er vinden elke dag miljoenen
cyberaanvallen plaats, gericht tegen onze banksystemen, luchtverkeersleiding, overheidsdiensten en
elektriciteitsnetwerken. Dat zijn de systemen waarvan we afhankelijk zijn en die we moeten beschermen."
De NAVO gaat zich volgens Fogh Rasmussen meer op 'cyber defense' richten. "We zullen onze collectieve
mogelijkheden binnen NAVO verbeteren om cyberaanvallen af te slaan." Ook zal de NAVO individuele
landen meer gaan ondersteunen om zichzelf beter te verdedigen.
Security.nl
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Der Spiegel: Waarom de Euro deze crisis gewoon overleeft
Geplaatst op: donderdag 25 november 2010 door: Maarten Muns
Eerder dit jaar, toen Griekenland met miljarden gered moest worden
door de andere landen in de Eurozone, waarschuwden pessimisten en
doemdenkers voor een domino-effect: Griekenland was immers niet
het enige land dat een zwakke economie vol met onderliggende fouten
kende. Nu Ierland afgelopen week ook om hulp vroeg lijkt deze theorie
uit te komen. Het wachten is nu op welk land de volgende in de rij is:
Portugal of het veel grotere Spanje. Als die eenmaal gevallen zijn kan
de laatste Eurofiel het licht uitdoen en eindigt onze Europese droom in een monetaire nachtmerrie.
Gezien de huidige situatie zijn is het verleidelijk om op dit scenario los te speculeren. Maar in werkelijkheid is
het zeer onrealistisch om te veronderstellen dat het zo zal eindigen. Sterker nog, volgens Der Spiegel wordt
de euro op geen enkele manier serieus bedreigd. En daar kunnen ze daar in Hamburg best wel eens gelijk
in hebben. Ten eerste zijn Griekenland en Ierland verschillende gevallen. De enige overeenkomst is het
kleine aandeel dat zei in de economie van de Eurozone als geheel hebben, respectievelijk 3 en 2 procent.
Griekenland heeft structurele problemen. Veel te hoge pensioenen en ambtenarensalarissen, notaire
corruptie en massale belastingontduiking. Ierland daarentegen, is een modern en welvarend land. Op eigen
kracht groeide het uit van een armoedig zooitje tot een bloeiende economie die nog altijd meer exporteert
dan importeert, en in zich in hoog tempo van zijn staatsschulden ontdeed. Ierland vecht nu tegen de
gevolgen van zijn eigen succes. De economie groeide te hard en er ontstond een zeepbel in de
vastgoedsector. De financieële sector moet proberen dat te herfinancieren.
De bewuste landen zijn zich bewust van de gevaren. Landen die hun zaken altijd netjes op orde hielden,
zoals Nederland en Duitsland, bezuinigen iets meer dan gepland maar dat staat in schril contrast met de
hervormingen in de geplaagde economieën. Landen als Griekenland, Portugal en Spanje hebben afgelopen
jaar eindelijk betekenis gegeven aan de term economische hervormingen. Dat ging en gaat gepaard met de
nodige onrust.
Tenslotte heeft de euro als wereldmunt niets te vrezen van de Dollar of de Yen. De Amerikaanse en
Japanse economie kennen veel grotere zorgen dan de Eurozone. De euro zal voorlopig zeker een
belangrijke munt blijven, en dus aantrekkelijk voor investeerders.
Bron: Der Spiegel

Vallen de banken als we massaal ons geld opnemen?
Geplaatst op: donderdag 25 november 2010 door: Peggy van der Pas
De Franse acteur en voormalig voetballer Eric Cantona (die lang bij
Manchester United speelde en geliefd bij de Britten is) heeft opgeroepen
tot een nieuwe vorm van protest – het massaal opnemen van geld – om
de 'misdadige' banken ten val te brengen. Volgens Cantona kunnen de
protesterende studenten en ambtenaren in Frankrijk en het VK beter een
echte revolutie ontketenen, door naar de bank te gaan. ‘Het is niet
moeilijk,’ vertelt hij ondermeer op YouTube, ‘iedereen neemt gewoon al zijn geld in contanten op en systeem
klapt in elkaar. Geen wapens, geen bloedvergieten, of wat dan ook.’
De werkelijkheid is iets weerbarstiger. Al was het maar omdat de banken maar zo’n 5 tot 10% van de
spaartegoeden in contanten in hun bezit hebben, de rest is uitgeleend of belegd. En aangezien mensen
weten dat het een vorm van protest is, en er dus niet echt iets mis is met hun bank, zal er geen echte paniek
uitbreken, dus ook geen massale cashopname, stelt Wellings, directeur van het Britse instituut voor
Economische Zaken. Bovendien zou het digitale geldverkeer gewoon doorgaan. De actie zou alleen het
cash geldverkeer in de war sturen. Het zou eigenlijk alleen maar ongemak tot gevolg hebben voor veel
mensen die geen geld meer kunnen opnemen omdat de contanten op zijn. Maar het banksysteem breng je
er niet mee ten val, aldus Wellings.
In het geval dat het om één bank gaat, zoals Northern Rock in 2007 (of bij ons de DSB), dan staat de Staat
gerant. Maar mocht er werkelijk een run komen op de contanten van alle banken, zijn de gevolgen groter.
Toen dat in 2001 tijdens de economische crisis in Argentinië gebeurde, en iedereen zijn geld ging opnemen,
werden alle bankrekeningen voor maandenlang bevroren.
Net als bij een piramidespel, als je niet bij de eersten bent, ben je de pineut. Ondanks de geringe kans van
slagen die deze actie heeft, wordt op Youtube in elk geval vast stemming gemaakt. De video met Engelse
ondertiteling wordt afgesloten met de mededeling: in Frankrijk wordt geen tijd verspild en maakt men zich op
om op 7 december 2010 hun geld op te nemen.
Bronnen: BBC, YouTube
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2011 Wordt chaotisch, onvoorspelbaar, onberekenbaar - Het verval van een wereldorde
Door Leap2020, 18 november 2010 – Een analyse van het GEAB.
De dollar staat op het punt weer gewoon een nationale munteenheid te worden en daarmee alleen het
probleem van de VS. In Europa zal een steeds killere wind gaan waaien. De jongere generatie begrijpt dat
de babyboomers proberen hun welvaart op kosten van de volgende generaties te handhaven. Dit zou tot
gewelddadige reacties kunnen leiden, en dat terwijl aan de andere kant van de wereld Japan verwoede
pogingen doet uit de klauwen van de Chinese invloedssfeer te blijven.
De wereld is al flink in verval, zoals we dat aan het einde van 2009 voorspelden. Nog geen jaar later nemen
de economische moeilijkheden alleen maar toe, dreigen hele landen failliet te gaan en worden er
deviezenoorlogen gevoerd.
De regeringen van de grote landen en ook de G20 blijken niet in staat het eens te worden over degelijke
tegenmaatregelen. Daardoor lijken ernstige internationale conflicten onvermijdelijk. Met de topontmoeting in
Seoel begon een nieuwe etappe van de mondiale crisis, want daar werd duidelijk dat de VS geen
wereldmacht meer zijn. Waar de VS vroeger de leiding namen, was er vandaag de dag alleen maar haat en
nijd. Elk land probeert op het wereldpodium zijn eigen belangen door te drukken ten koste van de anderen.
Daarom denken we dat het nodig is een nieuwe waarschuwing af te geven: de wereld is in verval en de
huidige wereldorde lijkt een kritisch punt te overschrijden. Zoals altijd wanneer in gecompliceerde systemen
kritische punten worden bereikt, komt het tot sprongsgewijze, onvoorziene veranderingen van het systeem,
veranderingen die niet langer volgens de gebruikelijke wetmatigheden plaatsvinden en zich daardoor aan de
gebruikelijke prognosemethodes onttrekken. De huidige wereldorde staat daardoor aan de vooravond van
grote verrassingen wat betreft de economie, financiën, valuta, politiek en het sociaal bestel.
Tijdens de afgelopen jaren hebben we regelmatig wendingen in de ontwikkeling van de crisis voorspeld die
niets anders waren dan wiskundige uitdrukkingen voor dergelijke, door collectief inzicht veroorzaakte
versnellingen en sprongen in de ontwikkeling van de crisis. Naar onze mening werd voor en tijdens de G20bijeenkomst in Seoul een hele bundel gebeurtenissen zichtbaar die in de terminologie van de politieke
anticipatie 'breuken' genoemd worden, en waardoor de wereld nu weet dat de bestaande wereldorde aan het
uiteenvallen is.
Het is daarom dat we stellen dat het verval van de huidige wereldorde een kritisch punt heeft overschreden
of op het punt staat dat te doen. De gevolgen daarvan zullen in het eerste kwartaal van 2011 zeer duidelijk
zichtbaar worden en dwingen ons er toe nu al een waarschuwing af te geven. We willen de beslissende
breuken en de chaos die ze zullen veroorzaken hier de revue laten passeren.
Voortzetting en einde van quantitative easing: de Fed staat onder 'streng toezicht'
De beslissing van de Amerikaanse centrale bank om haar politiek van quantitative easing met de aankoop
van Amerikaanse staatsobligaties ter waarde van 600 miljard dollar tot juni 2011 voort te zetten (Quantitative
Easing II) heeft voor het eerste sinds 1945 algemene en soms harde kritiek van bijna alle andere grote
economische machten uitgelokt: Japan, Brazilië, China, India, Duitsland, de Asean-landen. Daarbij was het
niet de beslissing op zich die een beslissende breuk met de bestaande historische trends betekende, maar
de kritiek. Voor het eerst in 65 jaar werd de Fed voor een genomen beslissing overladen met kritiek vanuit
de rest van de wereld, en niet achter de schermen en diplomatiek verwoord, nee, het gebeurde voor de
camera's van heel de wereld in klare taal.
Dat lijkt in niets meer op de afgeborstelde atmosfeer van Jackson Hole en de nog meer afgeborstelde
omgangsvormen van de centrale bankiers van deze wereld bij hun jaarlijkse ontmoetingen. De dreigementen
van Ben Bernanke aan het adres van zijn collega's hebben dus niet het effect dat hij ervan gehoopt had.. De
rest van de wereld heeft de Fed in november 2010 duidelijk gemaakt dat de andere landen de VS niet meer
naar believen dollars zullen laten drukken. Dat zou namelijk betekenen dat de VS hun problemen op kosten
van de rest van de wereld zouden oplossen.
De dollar staat op het punt weer gewoon een nationale munteenheid te worden en daarmee het probleem
van de VS. Aan het einde van 2010 beleven we het einde van het tijdperk waarin de dollar het probleem van
de rest van de wereld was, zoals John Connally, minister van Financiën onder Nixon het in 1971 op niet mis
te verstane wijze uitdrukte, op een moment dat de VS eenzijdig de dollar loskoppelden van de
goudstandaard. Vandaag de dag moet de Fed bij haar beslissingen weer rekening houden met de belangen
van andere landen. Ze zijn nog net niet onder curatele gesteld, maar ze staat al wel onder streng toezicht.
We gaan er daarom ook vanuit dat er geen verdere quantitative easing zal volgen, ook al verkeren vele
bankiers en politici nog in de waan dat dat wel zo is; tenzij de VS het risico willen nemen op grote schaal in
buitenlandse conflicten verwikkeld te raken en bewust aansturen op de het instorten van de dollar.
Europa
In Parijs, Berlijn, Lissabon, Dublin, Vilnius, Boekarest, Londen en Rome nemend e sociale spanningen
zienderogen toe, wordt gestaakt en gedemonstreerd. De sociale gevolgen van het verval van de huidige
wereldorde beginnen aan het einde van 2010 in heel Europa zichtbaar te worden. Voorlopig hebben de
massale protesten nog weinig invloed op de besparingsprogramma's van de regeringen. Maar ze zijn wel
een indicatie van een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling: de mensen zijn de eerste schok van het
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begin van de crisis te boven en herkennen nu hoe lang ze zal duren en hoe ernstig ze is en - bovenal welke financiële en sociale offers er van ze verlangd worden.
Bij de volgende verkiezingen zullen de zittende regeringen een hoge prijs betalen voor het feit dat de
besparingsmaatregelen niet sociaal evenwichtig verdeeld zijn. Ze hebben er geen rekening mee gehouden
dat een dergelijke politiek alleen door de grote meerderheid gesteund zal worden wanneer men het gevoel
heeft dat de lasten eerlijk over alle schouders verdeeld worden. Op dit moment volgen de regeringen echter
nog steeds de neoliberale geloofsovertuiging uit de tijd van voor de crisis: verlagen van de hoogste
belastingschalen, verhogen van de BTW en andere kosten voor de consument. De sociale spanningen die
we als onvermijdelijk zien en de resultaten van de komende verkiezingen in de verschillende landen zullen
een omslag in het denken tot gevolg hebben. Tot die tijd zullen populistische en extremistische partijen
echter een sterke groei doormaken.
Er zal een kille wind waaien door het politieke landschap in Europa. Tegelijkertijd dient men er rekening mee
te houden dat de jongere generaties, die langzaam maar zeker beginnen te begrijpen dat de oudere
generaties proberen de rekening voor hun welvaart bij hen neer te leggen, zeer agressief reageren. Ze
zullen het niet accepteren dat de studiekosten stijgen terwijl de belastingen voor topverdieners en op winsten
uit kapitaal gelijk blijven of zelfs dalen. Om massale sociale onlusten te vermijden zullen de regeringen
gedwongen worden de hoogste belastingschalen te verhogen en een belasting op financiële transacties en
opbrengsten uit kapitaal in te voeren dan wel te verhogen; vooral een belasting van de banken is
noodzakelijk. Daarnaast zal Europa zijn markten proberen te beschermen met heffingen op import. De
handelspartners van de EU stellen zich daar beter nu al op in.
Azië
Sinds enkele weken zijn Tokio en Peking verwikkeld in een diplomatieke strijd die zeldzaam hard is
geworden. De kleinste aanleiding is voldoende voor harde verbale aanvallen. Bilaterale ontmoetingen vinden
alleen nog op het allerhoogste niveau plaats en elke ruzie wordt op het hoogste wereldpodium beslecht.
Daarbij valt het op dat de VS zich afzijdig houden. Uiteraard zijn de buurlanden zich ervan bewust dat China
probeert de enige supermacht in de regio te worden en tegelijkertijd snapt iedereen dat Japan probeert zich
tegen deze pogingen te verzetten.
Maar alle betrokkenen zijn verbaasd dat de allermachtigste in de regio, de VS, zich helemaal niets lijken aan
te trekken van de strijd. Men kan er bijna van uitgaan dat China wil proberen hoe ver het kan gaan in haar
pogingen invloed te krijgen in Japan. En dat Japan wil zien in hoeverre de VS überhaupt van zins en in staat
zijn in de regio een rol te spelen en China in toom te houden. De ontwikkelingen van de laatste weken
hebben aangetoond dat de Amerikaanse regering, verlamd door de patstelling in het Congres, economisch
en financieel van China afhankelijk, zich er liever niet mee bemoeit. Daarom kan er geen twijfel over bestaan
dat de men in het Verre Oosten tot het inzicht is gekomen dat het regionale evenwicht permanent veranderd
is. De Japanse ondernemers, verzwakt door de eindeloze recessie van de Japanse economie, zien het
graag gebeuren, want zij weten dat hun economische toekomst in China ligt.
Deze hele verzameling 'breuken' die rondom de G20-ontmoeting - die aantoonde dat de G20 absoluut niet in
staat is de economische conflicten tussen de lidstaten op te lossen - kon worden vastgesteld heeft de wereld
doen inzien dat wereldorde in verval is. En die vaststelling zal dit proces op zijn beurt weer versnellen. Al in
het eerste deel van 2011 zal het tot gebeurtenissen en ontwikkelingen komen die absoluut buiten het kader
van de tot nu toe gebruikelijke ontwikkelingen en veranderingen vallen: chaotisch, plotseling,
onvoorspelbaar, onberekenbaar.
http://www.zonnewind.be/economie/crisis/verval-van-een-wereldorde.shtml

Pre-bankrun: Ing en Abn bedriegen
Door Micha Kat op 23 november, 2010
Mede naar aanleiding van berichtgeving op deze website kregen de kamerleden
E. Blanksma (CDA) en M. Huizing (VVD) een vraag over de ‘onderliggende’
(=niet bestaande) ‘winsten’ [backgrounds] van ING en ABN Amro. Hier meer over
dit ongekende bedrog. Nu maar hopen dat deze kamerleden de vraag
doorsluizen naar de minister. Voor een algemene introductie in de plunderpraktijken van de Rothshields, de Rockefellers, Wellink, Bos en Gerrit Zalm kijk
hier. Intussen krijgt de internationale bankrun onder ‘leiding’ van Eric Cantona
steeds meer aandacht. NRC Handelsblad zwijgt. Blijft zwijgen. Maar wij niet! We’re fucked, people! Alleen
een subiete revolutie met ‘executie’ van de ‘elite’ kan ons nog redden. Immers: deze ‘elite’ voert ons as we
speak linea recta richting hel!
http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/5760/pre-bankrun-ing-en-abn-bedriegen.html
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Mahmoud Abbas looft prestaties van nazi Grootmoefti Haj Aminal-Hoesseini
Posted on 25 november 2010 by brabosh
MAHMOUD ABBAS SCHAAM U!
Mahmoud Abbas op 23 november 2010: “We moeten ook herinneren
aan het uitstekende [vroege] leiderschap over het Palestijnse volk door de
Grootmoefti van Palestina Haj Mohammed Amin al-Husseini, die de strijd
vanaf het begin heeft gesponsord en de strijd en overplaatsing sponsorde
voor de goede zaak en ver weg van huis is gestorven.“
[Engels: We must also recall the outstanding [early] leadership of the
Palestinian people, the Grand Mufti of Palestine-Haj Mohammed Amin alHusseini, who sponsored the struggle from the beginning, and sponsored
the struggle and displacement for the cause and died away from his home]
Embleem van de SS-Handschaar moslimdivisie
De Grootmoefti van Jeruzalem, traditioneel de geestelijke en religieuze leider van het ‘Palestijnse’ volk, was
een rabiate Jodenhater, die de drijvende kracht was niet enkel achter de bloedbaden van 1929 in Jeruzalem
en Hebron, maar ook achter de rellen van 1936-39 die resulteerde in de dood van honderden Joden.
Hij verhuisde naar Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog, in de hoop dat Hitler zou winnen en hem elke
Joodse man, vrouw en kind in Palestina zou laten vermoorden en stelde samen met de Führer
gedetailleerde plannen voor hoe een en ander allemaal moest worden uitgevoerd. Hij zal ook enkele SSWaffen Divisies oprichten speciaal voor moslims, met name de SS-Handschaar (Handzar) en de Kama
Divisies.
Berlijn, 28 november 1941. De grote held van Mahmoud Abbas, Grootmoefti Haj Amin al-Hoesseini van
Jeruzalem, op de thee bij Adolf Hitler. Samen plannen smeden om ook de Joden in de Arabische wereld uit
te roeien
Dit is dan die grote persoonlijke ‘held’ van Mahmoud Abbas!
Indien een westers politicus in het openbaar een nazi-sympathisant zou loven die de
Joodse genocide ondersteunde, zou hun carrière snel voorbij zijn. Wanneer echter
de zogenaamde ‘gematigde’ leiders van de Palestijnse Autoriteit dat doen, is er
niemand die er wat over zegt. Het idee dat het voor Arabieren acceptabel is om
bizarre en onaanvaardbare verklaringen af te leggen omdat ze Arabieren zijn, is niets
minder dan pure onverdraagzaamheid. Als ze worden behandeld als respectabele
wereldleiders, moeten zij zich aan dezelfde normen houden zoals om het even wie.
De tijd dat ze mogen zeggen wat ze willen zonder daarvoor rekenschap te moeten
afleggen is al lang voorbij.
Opmerkelijk: Dit bericht staat in 2 verschillende versies op de website van het
Palestijnse nieuwsagentschap Ma’an News. Om wat voor reden ook, werd dat deel
van zijn toespraak niet vertaald in de Engelstalige versie van het Ma’an artikel. Het werd daar de dag nadien
verwijderd door Ma’an News, wellicht nadat het was opgemerkt door westerse nieuwslezers. Daarentegen
op de Arabische versie van het bericht staat het er nog steeds op. De berichtgeving voor Westerlingen is
duidelijk niet dezelfde als die voor eigen [Palestijnse] achterban. Sommigen dingen kan het Westen maar
beter niet weten. De hypocrisie en media manipulaties van Pallywood op z’n best!
Bronnen: Elder of Zyon: New Abbas poster van 23 november 2010; The
Muqata: Who is Abu Mazen’s Hero? van 24 november 2010; lees ook op
deze blog: ‘Hitler is de held van veel moslims’ van 22 november 2010;
Nazisme, Islam, Israël: de islam is een nazisme avant, pendant et après
la lettre door Martien Pennings van 19 oktober 2010; Palestina verraden
– een recensie van Palestine Betrayed van Efraim Karsh door Daniel
Pipes van 11 mei 2010; Turken houden nog altijd heel veel van Adolf
Hitler van 6 juni 2010; Radicale islam is ontstaan uit propaganda van de nazi’s van 20 mei 2010; Hitler’s
erfenis: islamitisch antisemitisme in het Midden-Oosten van 2 januari 2010; De moslims en de Holocaust van
17 mei 2010; ‘Mein Kampf’ erg populair bij moslims in ‘Palestina’ en het Midden-Oosten van 15 mei 2010;
Het succesverhaal van de Protocollen van de Wijzen van Zion en Mein Kampf in het Midden-Oosten van 25
april 2009; Oorsprong van Jodenhaat in de Islamitische wereld van 14 april 2009; De Protocollen van de
Wijzen van Zion springlevend in het M-O van 12 maart 2009; Palestijnen werden in de jaren ’30 bewapend
door de nazi’s van 5 september 2009; VS weer boos op Israël: Jeruzalem bouwt 20 nieuwe woningen in wijk
Sheikh Jarrah van 26 maart 2010; Waarom wil Obama het Shepherd Hotel in Oost-Jeruzalem uit Joodse
handen houden? van 29 juli 2009; De Grootmoefti en Hitler, woensdag 9 december 2009 op Arte-TV van 5
december 2009; Barack Obama wil de Apartheid invoeren in Jeruzalem van 16 augustus 2009; Waarheid
over naziverleden van Al-Hoesseini ongewenst in Berlijn van 29 augustus 2009
http://brabosh.com/2010/11/25/mahmoud-abbas-looft-prestaties-van-nazi-grootmoefti-haj-amin-al-hoesseini/

Nieuwsbrief nr. 110 – 29 november 2010 - pag. 67

Over geld, macht, Islam, Wilders en oorlog
De huidige machtsverhoudingen in de wereld vinden voor een belangrijk deel
hun oorsprong in het oude testament dat voor zowel het Christendom als de
Islam en het Jodendom gelijk is.
Hierin staat dat het zondig is om rente te vragen.
Wikipedia zegt hierover:
In veel religies werd het heffen van rente op een lening als een zonde
beschouwd. Meestal ging dit uit van twee benaderingen. Volgens de eerste kon
geld zich niet zomaar ‘uit zichzelf’ vermeerderen, omdat alleen God of de
goden zaken konden scheppen. De tweede, meer praktische reden om het
heffen van rente als zonde aan te merken, was het feit dat woekeraars soms
doelbewust dermate hoge percentages rekenden dat de schuldenaar nooit uit
de schulden kon komen en al zijn goederen en uiteindelijk zijn vrijheid moest afstaan. Een dergelijke gang
van zaken werd gelijkgesteld aan stelen, en was daarmee een zonde.
Om deze reden verbood de katholieke kerk tot in de middeleeuwen het heffen van rente. Joden,
daarentegen, interpreteerden de regels van het oude testament anders. Het oude testament verbood het
vragen van rente aan broeders, en omdat niet-joden geen broeders waren (zo redeneerde men) was het
vragen van rente aan niet-joden toegestaan. Dit is de oorsprong van de prominente aanwezigheid van joden
in de bancaire en financiële wereld, tot op de dag van vandaag.
Nogmaals Wikipedia:
In de Middeleeuwen was het christenen verboden rente te heffen, wat leidde tot de positie van joden als
bankiers en geldverschaffers. Ook joden zelf was het in principe niet toegestaan rente te heffen, maar dit
renteverbod gold niet wanneer zaken werd gedaan met niet-joden.
Uiteraard trokken de enorme winstmogelijkheden later ook niet-joodse zakenlieden aan, maar de
internationale bancaire wereld telt nog steeds een onevenredig groot aantal joodse bestuurders en
topfunctionarissen. En dat heeft dus helemaal niks met een “joodse volksaard” of zoiets te maken, maar
heeft een puur historische oorsprong.
Wel werd al snel duidelijk dat de bijzondere maatschappelijke positie van bankiers enorme privileges met
zich meebracht. Buiten private rijkdom, groeide ook de bestuurlijke invloed van de bankiers. En die invloed
explodeerde met de introductie van een systeem met de naam fractional reserve banking in de late
middeleeuwen.
Het systeem hield in eerste instantie in dat bankiers maar een klein deel (bijv. 10%) van het aan hen
toevertrouwde goud in hun kluis hoefden te houden voor het geval een eigenaar het zou komen ophalen.
Omdat het nooit voorkwam dat alle eigenaren tegelijkertijd hun goud kwamen ophalen, bleef er altijd een
voorraad goud bij de bankiers. En dat goud (dat hun eigendom dus niet was) leenden ze uit tegen rente.
Met komst van waardepapieren (papiergeld) keerden de bankiers dit mechanisme om. Ze konden zelf
waardepapier drukken, en met het in bewaring nemen van één goudstuk, kon nu voor tien goudstukken
waardepapier worden uitgegeven, en tegen rente worden uitgeleend. De bankiers werden hiermee een
vrijwel onuitputtelijke bron van geld (en daarmee schuld), maar die bron bestond feitelijk op basis van
valsemunterij. Er werd immers papiergeld in omloop gebracht waar geen goud tegenover stond.
In eerste instantie stuitte dit systeem op weerstand bij de bestaande machthebbers, maar al snel bleek dat
de bankiers hiermee ook de constante geldhonger van koningen en staten konden stillen, en zo werden er
verbonden gesmeed tussen de bankiers en die machthebbers. In die zin dat deze vorm van valsemunterij
door de wetgevers werd gelegaliseerd op voorwaarde dat de staten ervan konden profiteren.
Ook nu nog is vrijwel het gehele wereldwijde bancaire systeem gestoeld op dit mechanisme. En dat heeft er
in de loop van de tijd voor gezorgd dat de bancaire wereld geworden is tot een supranationale wereldmacht.
Een wereldmacht die zich niets hoeft aan te trekken van grenzen of nationale wetten.
Vrijwel alle overheden en staten zijn volledig afhankelijk geworden van de welwillendheid van de financiers.
En dat geeft die financiers macht over de staten en de bestuurders ervan. Politici en bestuurders kunnen
zich uitsluitend bewegen binnen de door de bankiers gestelde kaders. En binnen die kaders staat het belang
van de financiers voorop. Voldoet een land of een politicus niet aan de eisen, dan wordt de geldkraan
simpelweg dichtgedraaid.
Tot het einde van de negentiende eeuw konden de bankiers die macht alleen laten gelden via de gevestigde
politiek in de landen die financieel afhankelijk gemaakt waren. Maar dat hield ook een beperking in van hun
invloed. En die beperking betekende dat men rekening moest houden met de internationale verhoudingen
tussen de verschillende staten. Staten die individueel weliswaar volledig in de financiële houdgreep zaten
van de bankiers, maar onderling vaak op gespannen voet stonden. Spanningen overigens waar de bankiers
garen bij sponnen omdat oorlogvoeren de belangrijkste oorzaak was van vraag naar kapitaal, en die
daarmee de afhankelijkheid van de staten aan de bankiers deed toenemen.
Dit systeem had de internationale bankiers dus enorme macht en invloed gebracht in het grootste gedeelte
van de wereld. Ze waren achter de schermen de werkelijk machthebbers geworden die de officiële
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machthebbers konden besturen met hun controle over geld. Dit gold voor de gehele westerse wereld. De
rest van de wereld was of gekoloniseerd door de westerse mogendheden, en vielen dus ook onder de
invloed van de bankiers, of oninteressant.
Dat veranderde tegen het einde van de 19e eeuw. Ten eerste werd in 1867 het Suezkanaal geopend.
Hierdoor werd de handelsroute naar de oostelijk koloniën met 8000 km bekort, en daarom werden de
omringende landen (met name Egypte) van groot strategisch belang. Maar nog belangrijker was de
ontdekking van grote olievoorraden in het Midden-Oosten.
Wikipedia:
Het Midden-Oosten was jarenlang slechts een achtergestelde regio van het Ottomaanse rijk. Met het einde
van de negentiende eeuw kwam daar sterke verandering in. Dit had twee oorzaken:
1. De strategische ligging. In 1869 werd in Egypte het Suez-kanaal geopend, wat een uiterst handige
handelsroute werd tussen Europa en India. De koning van Egypte, Ismail, wilde Egypte moderniseren en
bouwde uiterst moderne, semi-Parijse wijken in Cairo. Dit kostte ontzettend veel geld, en daarom zette de
Egyptische koning in 1875 de aandelen van het Suez-kanaal op de markt. Meteen kocht de Britse premier
de aandelen, waarmee Groot-Brittannië haar handelsroute met India ruim 8000 km had verkort. Het Suezkanaal was nu de navelstreng van het Britse rijk geworden. Na hevige rellen in Egypte tegen de Westerse
aanwezigheid, werd Egypte een Brits protectoraat.
2. De olie. In het begin van de twintigste eeuw werden enorme olievelden ontdekt in het Midden-Oosten,
voornamelijk in de Arabische golf.Deze twee oorzaken leidden ertoe dat het Midden-Oosten één van de
belangrijkste regio’s in de wereld werd. De Westerse mogendheden moesten dit zien te besturen.
Het Midden-Oosten werd dus in korte tijd ineens een enorm belangrijke regio. Een regio waarop de bancaire
elite dus (kosten wat het kost) haar greep moest krijgen. Door de potentiële enorme inkomsten uit olie, en de
controle over westerse handelsroutes, zouden de machthebbers in die regio geduchte concurrenten kunnen
worden, en dat kon uiteraard niet worden toegestaan.
Maar hier stuitten de bankiers op een probleem: het Midden-Oosten werd gedomineerd door de islamitische
religie, en volgens die religie mocht er geen rente gevraagd of betaald worden. Een religieuze wet die tot op
de dag van vandaag nog steeds bestaat in veel islamitische landen. De vertrouwde bankiersstrategie van
fractional reserve banking om de macht in handen te krijgen, ging hier niet op. Er moest dus iets anders
verzonnen worden.
Ook de invloed op de verschillende naties bood geen uitkomst. Men kon niet één van die naties verplichten
om het Midden-Oosten door middel van oorlog te onderwerpen. Dit zou de onderlinge machtverhoudingen
tussen de landen scheeftrekken en dat zou leiden tot een internationale oorlog tussen die uitverkoren natie
en de andere westerse landen.
De bankiers hadden weliswaar de macht over alle westerse landen afzonderlijk, maar de betrekkingen
tussen die landen waren van dien aard dat samenwerking uitgesloten was. Toch was bij gebrek aan
bancair/financiële strategieën, oorlog uiteindelijk de enige overgebleven mogelijkheid om het Midden-Oosten
te onderwerpen.
Maar om oorlog te kunnen voeren is een aanleiding nodig. Een aanleiding om de steun en de samenwerking
te genereren van de landen die deze beoogde oorlog moeten gaan voeren. Het is immers onmogelijk om
zomaar en zonder officiële rechtvaardiging een oorlog te starten zonder als agressor aangewezen te
worden. Bovendien zou dat de werkelijk drijfveer (totale wereldmacht van de bancaire sector) onthullen.
Meestal wordt de benodigde aanleiding gevonden in het provoceren van de beoogde tegenstander om
daarmee een aanval uit te lokken. Maar de landen in het Midden-Oosten hadden geen enkele baat bij een
aanval op hun afnemers. Olie was immers vooral gevraagd door de geïndustrialiseerde wereld, de westerse
landen dus, en de islamitische landen zouden die westerse landen (hun klanten) dus nooit aanvallen. Er
moest een ander plan komen.
Een langetermijnplan dat uiteindelijk zoveel onrust in de regio moest gaan brengen dat de islamitische
wereld aangevallen zou kunnen worden met steun van de rest van de wereld. En zo kwam men op het idee
van het zionisme. Een supranationale politieke beweging met als doel de stichting van een joodse staat op
Palestijns grondgebied, midden in de islamitische wereld. Een politieke beweging die gestoeld is op ideeën
over de joodse identiteit en de joodse geschiedenis. Een beweging die nauwelijks gebaseerd is op religieuze
gronden, maar die politieke en strategische doeleinden nastreeft.
Rond 1900 bestond er eigenlijk nauwelijks zoiets als een joodse identiteit. Joden waren verspreid over de
wereld en de meeste leidden een seculier bestaan. Veel van die joden hadden geprofiteerd van de welvaart
die hun historische voorsprong gebracht had. Ze behoorden vaak tot de elite en zagen geen aanleiding om
die positie op te geven en te vertrekken naar Palestina. Wel bestond er wereldwijd een groep orthodoxe
joden die terugkeer naar Israël nastreefden, maar dan uitsluitend op religieuze gronden, dus na de komst
van de Messias, en niet op seculiere basis, zoals het zionisme voorstelt.
Om het plan te laten slagen, moest er dus een strategie gevonden worden die uiteindelijk zou leiden tot de
acceptatie van een joodse staat op islamitisch grondgebied. Een staat die gesteund zou worden door de
westerse wereld en bestreden door de islamitische wereld. En in dat bestrijden zou een rechtvaardiging voor
een aanval gevonden worden.
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In 1897 kwam onder leiding van Theodor Herzl het eerste Internationale Zionistische Congres bijeen. Om te
kunnen slagen stelde men zich tot doel om te komen tot acceptatie van het idee dat joden een volk zijn.
Zowel bij joden zelf als in de westerse opinie.
Daarvoor waren 4 dingen nodig:
1- Zichtbaar maken van joden in de westerse samenlevingen door middel van segregatie. In eerste instantie
door het bevoordelen van joden ten opzichte van niet-joden. Dit zou dan zoveel weerstand oproepen bij nietjoden dat er een negatief beeld en een vijandige stemming t.o.v. joden zou ontstaan. De ontstane polarisatie
zou zowel de joodse identiteit versterken, als de tegenstand ertegen.
2- Het initiëren en stimuleren van vervolging van joden als gevolg van die negatieve stemming.
3- Het vinden van rechtvaardiging bij westerse naties in het verlenen van steun voor de oprichting van de
joodse staat als gevolg van die vervolging.
4- Het verbinden van de westerse naties.
De meeste joden woonden in Midden-Europa, met name in Duistland en Oostenrijk. Om de gewenste
tegenstellingen te creëren tussen joden en niet-joden, was het noodzakelijk dat dit gebied eerst tot grote
armoede gedreven zou worden, en dat joden alle eliteposities zouden innemen. Om die armoede te
bewerkstelligen en om de overige landen afhankelijker te maken van de bankiers, moest er een oorlog
komen.
De eerste wereldoorlog voldeed prima. Duitsland werd na de oorlog aangewezen als boosdoener, en werd
met het verdrag van Versailles gedwongen tot enorme herstelbetalingen. Dit bracht de geplande armoede
onder de bevolking. Tegelijkertijd werden joden in topposities geplaatst in de financiële, culturele,
economische en politieke wereld, en werden joodse ondernemingen volop gefinancierd. Joden vormden de
nieuwe en zeer zichtbare elite in een omgeving van Duitse armoede. En dit bracht de gewenste onvrede met
zich mee. Het was nu wachten op de eerste georganiseerde tegenstand.
Die tegenstand werd gevonden in een splinterpartij, de NSDAP, de Nationaal Socialistische (Nazi) partij die
zich afzette tegen Versailles en de joodse elite. Een gezicht werd gevonden in een herkenbare figuur
(markant uiterlijk, welbespraakt) en er werd een uitgekiende marketing/propagandastrategie ontwikkeld.
Bovendien werd deze beweging door de zionistische bankiers rijkelijk gefinancierd. Met dat geld kon Hitler
vliegensvlug (tussen 1933 en 1939) de economie herstellen, het sterkste leger van Europa opbouwen en
met de eer strijken om zo het Duitse volk achter zich te krijgen.
Voorwaarde van de bankiers was echter dat Hitler de joden zou vervolgen op een historisch ongekend
wrede manier. Voorstellen van de nazi’s om de joden te laten emigreren en zo Duitsland van de door hen
gehate joden te verlossen, werden door de bankiers dan ook van tafel geveegd. De joodse identiteit werd
eerst misbruikt, en de joden werden vervolgens letterlijk opgeofferd om het doel te bereiken.
Na de tweede wereldoorlog werd de holocaust gebruikt als aanleiding om de stichting van Israël te
rechtvaardigen. Daarnaast werden de verschrikkingen van die oorloog aangegrepen om de westerse landen
te verenigen in de VN en later de Europese landen in de EU. Alles in het kader van: “dit mag nooit meer
gebeuren”.
In 1948 werd de staat Israël gesticht op Palestijns grondgebied met medewerking van de westerse landen.
De oorspronkelijke islamitische bewoners van Palestina werden verdreven. Een daad die alleen kon worden
gerechtvaardigd door de holocaust, waaraan de Palestijnen uiteraard geen enkele schuld hadden. Dit stuitte
op grote verontwaardiging in de Arabische wereld en dat bracht de gewenste tweedeling tussen het Westen
en het Midden-Oosten.
Maar ondanks een paar militaire strubbelingen en de voortdurende provocaties van Israël en de westerse
landen, kozen de meeste islamitische landen toch voor het bewaren van een gespannen vrede. Het grote
internationale militaire conflict waarop gehoopt was, bleef grotendeels uit. Er was te weinig aanleiding voor
een groot internationaal initiatief om de gehele islamitische wereld aan te vallen en te onderwerpen, wat
natuurlijk wel het uiteindelijk doel was/is.
Al snel werd duidelijk dat er nog een andere strategie nodig zou zijn. Een strategie die ertoe moest leiden
dat moslims in een kwaad daglicht zouden komen te staan bij de westerse bevolking. Een strategie die de
gehele islamitische wereld zou aanwijzen als potentiële bedreiging. En die strategie werd gevonden in twee
richtingen: immigratie en terrorisme.
De immigratiestrategie werd gestoeld op de ervaringen die men had met de vooroorlogse joodse segregatie,
maar nu andersom. Dat wil zeggen: men stimuleerde decennialang immigratie vanuit islamitische landen,
maar de immigranten vormden nu niet de bovenklasse (zoals bij de joden) maar de onderklasse. Met name
ongeschoolde en kansarme moslims werden in groten getale naar de westerse landen gelokt. Daar kregen
ze in veel gevallen een voorkeursbehandeling als het ging om sociale en financiële ondersteuning. Dat
leidde tot veel onvrede bij de oorspronkelijke westerse bewoners. Een onvrede die door academische
opiniemakers en politici in de media werd weggezet als racisme en daarom niet mocht worden geuit. De
immigratie zorgde met name in de grote steden voor enorme problemen. Problemen die door het bestuur en
de politiek vrijwel volledig werden genegeerd, en afgedaan werden als xenofobie en onderbuikgevoelens.
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Zo liep de onderhuidse spanning steeds verder op zonder de mogelijkheid van een uitweg. Er ontstond een
latente anti-islam stemming die nergens gehoor kreeg, en nergens geuit kon worden zonder in de media
geridiculiseerd te worden.
In het begin van de 21e eeuw werd daar de terrorismestrategie aan toegevoegd. Er vond een aantal
aanslagen plaats, en die aanlagen werden in de schoenen van moslims of islamitische organisaties
geschoven. Tegelijkertijd werd het embargo op kritiek op moslimimmigranten geleidelijk opgeheven. De door
de bankiers beheerste media benadrukken voortduren het gevaar van terrorisme en dikken incidenten met
immigranten dagelijks aan. Daarnaast krijgen nieuwe politici die een anti-islam agenda voeren in vrijwel alle
landen vrij baan. Uiteraard zodanig ingekleed dat de bestaande gevestigde orde zonder gezichtsverlies kan
blijven zitten.
Er wordt een gezicht gevonden (markant uiterlijk, welbespraakt) om de plotseling losgelaten emoties te
verwoorden, te vertegenwoordigen en aan te wakkeren. De partij van die figuur wordt ook nu weer rijkelijk
gefinancierd door de bancaire zionistische elite. Nu wordt de immigratieproblematiek (die al die jaren
ontkend is) ineens het hoofdpunt op de agenda van alle politieke partijen en in de media.
Tegelijkertijd wordt er een internationaal propagandaoffensief gestart dat islamitische landen verdacht moet
maken. Eerst Irak, dat onder valse voorwendselen aangevallen wordt. En vervolgens worden de pijlen
gericht op Iran. Het is de bedoeling dat de internationale anti-islam stemming nu sterk genoeg is om de
steun van de bevolking te winnen voor een oorlog tegen een land dat in de geschiedenis van haar bestaan
nog nooit een ander land heeft aangevallen, laat staan een westers land.
En als de oorlog tegen Iran eenmaal een feit is (zo is de gedachte), zal dit leiden tot de gewenste
wereldoorlog tegen de gehele islamitische wereld. Een oorlog die rechtvaardiging zal vinden in de
wereldwijde angst voor islamitisch terrorisme of oorlogsdreiging. Een dreiging waarvan het idee in ruim
honderd jaar tijd, stap voor stap, zorgvuldig gecultiveerd is, en die moet leiden tot acceptatie van oorlog
tegen, en de onderwerping van het gehele Midden-Oosten aan de westerse mogendheden. En daarmee dus
aan de financiers die daar de dienst uitmaken.
Door Pieter Stuurman op 24-11-2010
http://anarchiel.com/display/over_geld_macht_islam_wilders_en_oorlog

China en Rusland stoppen met de dollar
Bron: http://www.chinadaily.com.cn/china/201011/24/content_11599087.htm
Volgens het volgende bericht lijken China en Rusland genoeg te
hebben gehad van de Amerikaanse dollar.
Afgelopen dinsdag hebben Vladimir Putin van Rusland en Wen
Jiabao van China afspraken gemaakt om de Amerikaanse dollar niet
meer te gebruiken voor wederzijdse handel tussen beide landen.
Volgens beide heren is dit echter niet een stap om de dollar in
waarde aan te tasten, maar puur een poging om beide landen hun
economie te beschermen en om de betrekkingen tussen beide landen te verbeteren.
Chinese experts said the move reflected closer relations between Beijing and Moscow and is not aimed at
challenging the dollar, but to protect their domestic economies.
"About trade settlement, we have decided to use our own currencies," Putin said at a joint news conference
with Wen in St. Petersburg.
De recente crisis heeft er voor gezorgd, dat zowel Rusland als China naar alternatieven voor handelen met
de dollar hebben gezocht. Nu lijken ze tot een definitief besluit gekomen te zijn. Wat het effect op de dollar
zal zijn is nog niet duidelijk gemaakt, maar het kan niet erg goed zijn voor de dollar.
Naast het laten vallen van de dollar lijken China en Rusland een sterk oosters front te willen vormen. Beide
premiers hebben laten weten dat ze uitkijken naar een grote, sterke en welvarende samenwerking.
Wen said at the press conference that the partnership between Beijing and Moscow has "reached an
unprecedented level" and pledged the two countries will "never become each other's enemy". Over the past
year, "our strategic cooperative partnership endured strenuous tests and reached an unprecedented level,"
Wen said, adding the two nations are now more confident and determined to defend their mutual interests.
"China will firmly follow the path of peaceful development and support the renaissance of Russia as a great
power," he said.
De vraag is nu, hoe lang duurt voor ze het op internationaal niveau doorvoeren?
Het begint er steeds meer op te lijken dat de dagen van de dollar langzaam maar zeker geteld zijn. Wat voor
effect zou dit verbond op de euro hebben?
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“Crisis is een Kans”: Schep een Wereldcrisis om een Wereldregering aan te stellen
LET OP; Dit artikel is dus NIET vanuit een christelijk, bijbels, profetisch perspectief geschreven, maar het is
zéér interessant te lezen dan ook anderen op het gebeuren wat wij, EINDTIJD gebeuren noemen, een
duidelijke visie hebben. (red. S.V.) Het volgende is een stukje uit een nog te publiceren boek van Andrew
Gavin Marshall over 'Global Government', Global Research Publishers, Montreal. Voor meer van deze
auteur over de economische crisis en het wereldbestuur, kijk naar het onlangs uitgebrachte boek van Global
Research: "The Global Economic Crisis: The Great Depression of the XXI Century," Michel Chossudovsky
en Andrew Gavin Marshall (Redacteurs), waarin de auteur drie hoofdstukken bijdroeg aan de geschiedenis
van centrale banken, de opkomst van een wereldvaluta en centrale Wereldbank, en de politieke economie
van de wereldregering. Probleem, Reactie, Oplossing: “Crisis is een kans”
In mei 2010 verklaarde de directeur van het IMF, Dominique Strauss-Kahn: "crisis is een kans” en hij riep op
tot "een nieuwe wereldwijde munt uitgegeven door een centrale Wereldbank, met een krachtig bestuur en
institutionele kenmerken”, en dat de "centrale Wereldbank ook zou kunnen dienen als laatste redmiddel
geldschieter." Hij verklaarde echter, "Ik vrees dat we nog heel ver van dat niveau van mondiale
samenwerking zijn." [1] Nou, misschien niet zo ver als het lijkt.
Het begrip wereldbestuur is vandaag de dag een evolutionaire weg ingeslagen, met de belangrijkste
wereldwijde politieke en economische spelers en instellingen die stapsgewijs het wereldregeringapparaat
opbouwen. In de moderne wereld is wereldbestuur een internomhullend, snijdend en verweven web van
internationale organisaties, denktanks, multinationale ondernemingen, landen, NGO's, filantropische
stichtingen, militaire allianties, inlichtingendiensten, banken en belangenorganisaties. Globalisering - een
term die populair werd in de late jaren 1980 om te verwijzen naar de wereldwijde verspreiding van
multinationale ondernemingen - heeft de belangrijkste ideologische en institutionele fundamenten voor dit
proces gelegd. Wereldwijde sociale, economische en politieke integratie treden niet tegelijkertijd op, maar de
economische integratie en bestuur op wereldniveau is en zal de andere sectoren van de menselijke sociale
interactie voor blijven, zowel qua tempo als qua mate van integratie. Kortom, het economisch wereldbestuur
zal het tempo bepalen en het sociale en politieke wereldbestuur zal volgen.
In 1885 schreef Friedrich List, een Duitse mercantilistische economische theoreticus, dat als het ging om de
integratie van een "universele unie of federatie van landen," dat "alle voorbeelden uit de geschiedenis
diegene zijn waarin de politieke unie de weg heeft geleid en de commerciële unie is gevolgd. Er kan geen
enkel voorbeeld worden aangehaald waarin de laatste het voortouw heeft genomen, en het eerste uit is
voortgekomen."[2] De twintigste eeuw veranderde op deze manier de historische trend, met het ondernemen
van economische integratie - unie - die vervolgens wordt gevolgd door politieke integratie. Het beste
voorbeeld hiervan is de Europese Unie, die begon als een reeks handelsovereenkomsten (1951), die
uiteindelijk leidde tot een economische gemeenschap (1957), gevolgd door een economische unie (1993),
gevolgd door een monetaire unie (2002), en met het recente Verdrag van Lissabon, nu op weg naar de
invoering van een apparaat voor politieke unie (2009). Terwijl ditzelfde regionale bestuursmodel zich
voordoet op wereldschaal in Afrika, Zuid-Amerika, Oost-Azië, de Arabische Golfstaten, en met de NoordAmerikaanse en Euro-Amerikaanse integratie, doet het zich tegelijkertijd ook voor op wereldniveau. Met de
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in 1995 werden wereldhandelssystemen institutioneel
geïntegreerd, terwijl de grote wereldwijde economische instellingen van het IMF en de Wereldbank evenals
anderen waaronder de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), hun beheer van de wereldeconomie
versnelden. Het proces van globalisering heeft een stevig wereldwijd geïntegreerd economisch systeem
gevestigd, en nu vergemakkelijkt de wereldwijde economische crisis de invoering van een economisch
wereldbestuur: om een economisch apparaat te creëren voor een wereldregering, met inbegrip van een
centrale Wereldbank en een wereldmunt. Dit proces is exponentieel versneld door de economische crisis,
die de noodzaak, het verlangen, de urgentie en middelen creëerde om een structuur voor het economisch
wereldbestuur vast te stellen, zogenaamd onder het mom van "het voorkomen van economische crisis" en
"handhaving" van de wereldeconomie.
Explosies in Gele Zee blijken militaire oefeningen van Noord-Korea
De explosies die vandaag gehoord werden in de Gele Zee nabij het Zuid-Koreaanse eiland Yeonpyeong,
kaderen in militaire oefeningen van Noord-Korea. Dat meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie
vandaag. Afgelopen dinsdag werd het eiland in kwestie gebombardeerd door de Noord-Koreanen.
"Er is informatie over mogelijk artilleriegeschut in het Noord-Koreaanse territorium nabij het eiland
Yeonpyeong. De gegevens worden nagetrokken", zo luidde het bij het Zuid-Koreaanse leger. Na onderzoek
bleek het om militaire oefeningen te gaan.
Voor het eerst sinds de Koreaanse Oorlog (1950-1953) voerde Noord-Korea een bombardement uit op een
burgerzone van Zuid-Korea. Bij de aanval vielen vier doden en een twintigtal gewonden. (afp/ka) - Hln.be
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Het Noord-Koreaanse leger, stelt dat iets voor?
Geplaatst op: vrijdag 26 november 2010 door: Maarten Muns
Bron: Süddeutsche Zeitung
Duizenden militairen, tanks en raketlanceerinstallaties paraderen
regelmatig over het Grote Plein in Pyongyang, onder het toeziend oog van
de Grote Roerganger Kim Yung-il en zijn Zonen. Volgens het International
Institute for Strategic Studies heeft Noord-Korea inderdaad een van de
grootste legers van Azië. Het land kan zeker 1,1 miljoen soldaten in korte
tijd op de been brengen. Zuid-Korea beschikt over aanzienlijk minder soldaten en materieel, ook inclusief de
25.000 Amerikaanse militairen die in het land gelegerd zijn. Ook beschikt het Noorden over veel meer tanks,
gronddoelraketten en onderzeeboten.
Pyongyang beschikt ook nog over een door raadselen omhuld atoomprogramma. Naar eigen zeggen heeft
het land inmiddels meerdere kernkoppen die het kan inzetten. De cijfers liegen er niet om, maar veel is
onduidelijk over de werkelijke slagkracht van de Noord-Koreanen. Ondervoeding en een slecht moreel onder
de troepen hebben ongetwijfeld hun weerslag op het leger gehad. De natuurlijke hulpbronnen van het land
zijn uitgeput en de industiële producitie is sinds 1990 met de bijna twee derde teruggelopen.
Voor het lanceren van raketten is niet veel mankracht nodig. Ook als Pyongyang niet over lange
afstandsraketten beschikt ligt de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel, waar 24 miljoen mensen wonen, maar 40
kilometer van de onrustige grens.
Reactie
Dit soort vergelijkingen zijn ook gemaakt tussen NAVO en
Warschaupact voor 1989. Het Warschaupact werd sterker
geacht. Na de val van de muur bleek de indrukwekkende
Sovjet-armee echter vooral uit oud roest te bestaan.
Technologie is hier het toverwoord. De Zuid-Koreaanse
schepen, tanks en vliegtuigen zijn van Westers niveau, veel
geavanceerder dan wat Noord-Korea heeft en Noord-Korea
kampt met een brandstoftekort. We hebben in 2003 kunnen
zien hoe de geavanceerde Westerse vliegtuigen en tanks
het Iraakse leger opzij schoven. Irak had wel straaljagers die
zeker een paar Amerikanen hadden kunnen neerschieten,
maar ze liepen toch weer 10-20 jaar achter op dat gebied
dus de piloten vonden het risico te groot (er zouden in elk
gevecht 4 Iraakse piloten sterven voor iedere Amerikaan of
iets dergelijks) en bleven op de grond, hetzelfde gold voor
de tankbemanningen. Zij wisten dat het geen zin had om
terug te vechten. Het materieel van Irak kwam uit de jaren
'70 en '80, het materieel van Noord-Korea uit de jaren '50 en
'60, dus kun je nagaan hoe hard zij in de pan gehakt zouden worden door Zuid-Korea of een ander modern
land.
CERN reconstrueert heelal vlak na Oerknal
Published by Henk
Een digitale reconstructie toont een botsing van loodionen eerder deze
maand. Wetenschappers van het CERN zijn er met de grootste
deeltjesversneller ter wereld in geslaagd het universum te reconstrueren
zoals het enkele ogenblikken bestond na de oerknal, meldt het
Europese deeltjesonderzoekscentrum.
De botsing van loodionen in de 27 kilometer lange tunnel, 100 meter onder de Frans-Zwitserse grens, heeft
het bewijs geleverd dat er quark-gluonplasma is geweest juist na de geweldige ontploffing die naar de meest
gangbare theorie de kosmos heeft doen ontstaan.
Twee experimenten hebben de eerste rechtstreekse observatie toegelaten van het fenomeen van ‘jet
quenching’. In de plaats van het ontstaan van paren quarks die min of meer symmetrisch zijn, werd er één
volkomen ‘versmacht’.
Dit versmachten van een jet betekent dat er heel krachtige interacties zijn tussen de quark en zeer hete
materie”, legt kernfysicus Daniel Fournier van het CERN uit. “Dit komt overeen met een nieuwe toestand van
de materie, het quark-gluonplasma waarvan men nu een bewijs van bestaan heeft.” Lees meer: HLN
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Proces tegen paspoortwet gaat beslissende fase in: overheid in het nauw gedreven
Op 6 mei 2010 hebben Stichting Privacy First en 21 mede-eisers de Nederlandse Staat
gedagvaard in een civielrechtelijke procedure en geëist dat de nieuwe paspoortwet wordt
opgeheven dan wel onwettig wordt verklaard dan wel zodanig wordt verbeterd dat zij
geen gevaar meer voor de Nederlandse burger betekent. Er wordt met name geëist dat
de aanstaande centrale en huidige decentrale opslag van biometrische kenmerken
worden opgeheven.
Hierop heeft de Staat schriftelijk verweer ingediend (Conclusie van Antwoord). Op 29 november 2010 dient
bij de Haagse Rechtbank een comparitiezitting waarbij de rechter de voortgang bepaalt. Daarbij zullen de
advocaten mr. Christiaan Alberdingk Thijm voor Stichting Privacy First en mr. Cécile Bitter voor het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hun pleidooien houden. Daarbij komen ook
getuigendeskundigen aan bod die aantonen dat er wel degelijk betere alternatieven zijn voor het huidige
paspoort en de (de)centrale opslagmethode. Het recente rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het
sRegeringsbeleid, WRR Webpublicatie nr. 46, ondersteunt het standpunt van Privacy First volledig.
Waarom civielrechtelijk?
Deze procedure moet worden gevolgd omdat in Nederland toetsing van wetgeving aan de Grondwet niet
mogelijk is (!) in tegenstelling tot in alle andere landen in de EU. Daarom kan het nodig zijn te zijner tijd een
beroep te moeten doen op het (Europees) Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Waar meer
informatie? Informatie over het proces en de officiële documenten kunt u HIER downloaden.
Vraag aan de journalistiek
Vingerafdrukken zijn ongeschikt om te dienen als internationaal identiteitskenmerk. Welke rol speelde
Nederland bij de totstandkoming van de Europese verordening 2252 d.d. 13 dec. 2004 waar vingerafdrukken
verplicht werden gesteld? Waarom heeft men de paspoortwet zo opgesteld ondanks de negatieve adviezen
van het CBP en andere organisaties en wetenschappers? Waarom behandelt de Nederlandse overheid de
identiteit van een burger als een op zichzelf staand pakketje ‘perfect’ geregistreerde persoonsgegevens
zodat de persoon steeds moet aantonen wie hij is en wat zijn (nieuwe) situatie is in plaats van dat de
overheid de situatie bij de persoon moet aantonen?
Op 29 november 2010 zal de eerste openbare zitting plaatsvinden van de civiele rechtzaak van
Stichting Privacy First en haar 21 mede-eisers tegen de Staat der Nederlanden over de nieuwe
paspoortwet van 2009.
Adres: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ’s –Gravenhage - Tijd: 10.00 uur
Rol nr.: 2010/1807
Door Gastschrijver op 25-11-2010

Rusland mogelijk over op euro
Uitgegeven: 26 november 2010
AMSTERDAM - De Russische premier Vladimir Poetin heeft vertrouwen in de euro, ondanks de
schuldencrisis die een aantal lidstaten van de Europese Unie heeft getroffen. Dat zei hij vrijdag tijdens een
bespreking in Berlijn.
Poetin zei tevens dat Rusland in de toekomst mogelijk zelfs wil deelnemen aan de monetaire unie.
Ondanks de problemen heeft de euro zich volgens Poetin bewezen als een 'stabiele wereldvaluta'. Hij prees
bovendien de pogingen van de Europese Centrale Bank en de lidstaten om de munteenheid te stabiliseren.
"We moeten af van het overweldigende monopolie van de dollar. Het maakt de wereldeconomie kwetsbaar",
zo zei hij.
Op vragen of Rusland in de toekomst mogelijk ook overgaat op de euro, zei Poetin dat de 'toenadering van
Rusland en Europa onvermijdelijk is'. Op een persconferentie met de Duitse bondskanselier Angela Merkel
herhaalde hij dit nog eens.
Wel zei de premier dat er eerst nauwer moet worden samengewerkt op economisch gebied.
Merkel noemde het toetreden van Rusland tot de euro een 'toekomstvisie'. Maar, zo zei ze, 'hoe meer onze
economieën met elkaar vervlochten raken, des te interessanter zal het zijn om het valutabeleid aan te
passen'.
Poetin had vrijdag ook kritiek op de Europese Unie. Volgens hem stuiten Russische bedrijven op lastige
hobbels als ze proberen te investeren in de EU. Hij herhaalde dan ook zijn oproep voor een vrijhandelszone
tussen de EU en Rusland.
Merkel reageerde voorzichtig positief op dit voorstel. Ze zei in principe een voorstander te zijn van het idee,
maar waarschuwde dat er eerst nog veel werk moet worden verzet.
Ze merkte bovendien op dat de recente handelsakkoorden met Wit-Rusland en Kazachstan een stap in de
verkeerde richting zijn. Novum, © AFP
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Stalin beval executie 22.000 Poolse intellectuelen
Sovietdictator Josef Stalin heeft persoonlijk opdracht gegeven tot het
bloedbad in het bos van Katyn in 1940, dat aan circa 22.000 Polen,
voornamelijk officieren en intellectuelen, het leven kostte. Dat heeft de
Doema, het Russische parlement, nu ook toegegeven.
Tientallen jaren lang schoof Moskou de verantwoordelijkheid voor het
bloedbad op de nazi's.
In 1990 gaf de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov, toe dat de geheime dienst van de
Sovjet-Unie NKVD op last van Stalin in 1940 op drie plaatsen, waaronder het bos van Katyn in het westen
van het huidige Rusland, bijna 26.000 Polen heeft laten executeren.
Stalin hoopte op die manier de weerstand tegen het communisme in het inmiddels door de nazi's bezette
Polen de kop in te drukken. (anp/mvl) - © afp

Israël in 2011 op twee na sterkste onderzeese kernmacht ter wereld
Nieuwe technologieën geven Joodse staat grote voorsprong op vijanden
Volgens jaar arriveert de vijfde Dolphin onderzeeër in Israël.
Met de komst van nog eens twee in Duitsland gefabriceerde Dolphin
onderzeeërs heeft Israël volgend jaar de beschikking over vijf
hypermoderne onderzeeërs die in staat zijn om kernwapens af te vuren,
en zal het land in dit opzicht zelfs sterker zijn dan China, Frankrijk en
Groot Brittannië. Alleen de VS en Rusland beschikken over (veel) meer
onderzeeërs met kernraketten. Ook het Israëlische leger en de luchtmacht krijgen de beschikking over
nieuwe technologieën, waardoor een oorlog tegen de Joodse staat vrijwel niet te winnen valt.
Duitsland zou de volledige productiekosten van de eerste twee Dolphin onderzeeërs voor zijn rekening
hebben genomen, de helft van de derde en één-derde van de nummers vier en vijf. Aangevuld met eigen
Israëlische technologie zijn de Dolphins nauwelijks traceerbaar, waardoor ze erg moeilijk uit te schakelen
zijn en heel dicht bij hun doelwit kunnen komen. Eveneens om deze reden besloot Frankrijk om alle op het
land gebaseerde kernwapens weg te halen en de Franse kernmacht geheel te verplaatsen naar onderzeeërs
en vliegtuigen. De onderzeeërs zijn Israëls sterkste afschrikking tegen Iran. Vorig jaar besloot de Israëlische
regering om permanent tenminste één Dolphin onderzeeër in de wateren rondom Iran te stationeren. Een
eventuele massale Iraanse (raket)aanval op Israël zal dan ook een onmiddellijke en gruwelijke Israëlische
vergeldingsaanval tot gevolg hebben. Overigens dient opgemerkt te worden dat Israël het bezit van
kernwapens nog nooit heeft toegegeven, maar ook nooit heeft ontkend. Geschat wordt dat de Joodse staat
over 200 - 400 nucleaire bommen beschikt.
Ook de Israëlische luchtmacht en het leger krijgen op korte termijn de beschikking over hypermoderne
technologieën. Rond 2016 arriveren de eerste 20 F-35 gevechtsvliegtuigen in Israël, die worden betaald uit
Amerikaanse militaire hulpfondsen. Het voordeel van de F-35's, die gezamenlijk $ 2,7 miljard kosten, is dat
ze vrijwel onvindbaar zijn voor de vijandelijke radar en verticaal kunnen landen en opstijgen, waardoor ze
zelfs vanaf zwaar beschadigde vliegvelden kunnen worden ingezet. Samen met de geheime technologie om
vijandelijke radarinstallaties te 'verblinden' en uit te schakelen -waardoor in 2007 een in aanbouw zijnde,
zeer goed beschermde Syrische kernreactor volledig werd vernietigd zonder dat er ook maar één toestel
verloren ging- zal de Israëlische luchtmacht hierdoor nog meer in het voordeel zijn dan voorheen.
Deze maand zal het Israëlische leger een nieuw anti-raketsysteem voor zijn moderne tanks in gebruik
nemen. De Merkava-4 tanks zijn al versterkt met het systeem en de komende tijd worden ook alle andere
tanks ermee uitgerust. Het innovatieve systeem is geheel in Israël ontwikkeld door de bekende
wapenproducent Rafael en is het enige in zijn soort ter wereld. Zelfs de Amerikanen willen het nu van Israël
kopen om vervolgens in te zetten in Afghanistan.
Het anti-raketsysteem voor de Israëlische tanks elimineert de superioriteit die landen zoals Syrië en
terreurgroeperingen zoals Hezbollah hebben op het gebied van anti-tankraketten. Tijdens de Tweede
Libanonoorlog vertrouwde Hezbollah geheel op vele duizenden anti-tankraketten en deed het geen moeite
om zelf tanks te verkrijgen. Als deze raketten echter geneutraliseerd kunnen worden door het nieuwe
systeem blijft de islamitische terreurgroep dus kwetsbaar voor oprukkende Israëlische tanks. Hetzelfde geldt
voor Syrië, dat hoofdzakelijk verouderde tanks heeft.
De strategische balans in het Midden Oosten, die de afgelopen jaren in het nadeel van Israël leek om te
slaan, krijgt dus een krachtige tegenimpuls, waardoor de Joodse staat opnieuw een zeer geduchte
tegenstander wordt. De vele vijanden van Israël zullen beseffen dat er een extreem hoge prijs betaald zal
moeten worden als gepoogd wordt om de vele dreigementen de Joodse staat van de kaart te vegen, waar te
maken.
Xander - Bron: Ynet News

Nieuwsbrief nr. 110 – 29 november 2010 - pag. 75

'Stuxnet gevaar voor het Westen'; VS: Gebruik het tegen Noord Korea
Het Stuxnet virus maakt nog steeds Iraanse computersystemen
onklaar.
De Britse geheime dienst MI-6 waarschuwt dat het Stuxnet
computervirus, dat forse schade heeft aangericht aan het Iraanse
nucleaire programma en nog steeds actief is, eveneens de vijand van
het Westen is geworden omdat het virus op de zwarte markt zou zijn
verkocht aan terroristen. Aan de andere kant van de oceaan hebben
de Amerikanen zo hun eigen ideeën wat te doen met Stuxnet, namelijk
inzetten tegen Noord Korea.
Gisteren meldde de TV zender Sky dat Stuxnet in staat is om ieder van computers afhankelijk fysiek
systeem aan te vallen. Een niet bij name genoemde IT expert beweerde tevens dat er 'hard bewijs' is dat het
virus in handen is gevallen van de 'slechteriken. Meer kunnen we niet zeggen, maar deze mensen zijn zeer
gemotiveerd en vakkundig en hebben de beschikking over veel geld.' Sky gaf verder geen enkel aanvullend
bewijs wie de 'bad guys' dan wel zouden kunnen zijn. Een cyberterrorisme expert die later op TV verscheen
wist eveneens slechts te vertellen dat het virus zeer gevaarlijk is.
Het Stuxnet virus zou naast in Iran ook in China, India en Indonesië zijn opgedoken, maar daar in 'slapende'
toestand verkeren. Computerexperts in deze landen adviseren het virus met rust te laten omdat het
onschadelijk blijkt voor computerprogramma's en geen systemen ontwricht. Het enige land waar het virus
grote verwoestingen aanricht is Iran. Het feit dat het virus klaarblijkelijk specifiek is ontworpen om enkel
tegen Iran te worden gebruikt lijkt de Britten echter te ontgaan.
De Britse campagne tegen Stuxnet werd drie dagen geleden gelanceerd nadat het Internationale Atoom
Energie Agentschap (IAEA) berichtte dat Iran korte tijd de uraniumverrijkings installatie in Natanz had
stilgelegd vanwege de Stuxnet aanval op de vele duizenden centrifuges. Volgens Iraanse bronnen heeft de
fabriek zes dagen lang -van 16 tot 22 november- plat gelegen. Daarnaast werden ook diverse Iraanse
militaire computersystemen geïnfecteerd, waardoor een grote luchtverdedigingsoefening deels moest
worden afgeblazen.
De anti-Stuxnet campagne van Londen lijkt een boodschap aan Iran dat de Britten niet verantwoordelijk zijn
voor het virus en het net zo gevaarlijk achten als Iran. Mogelijk gaan de Britten zelfs samenwerken met hun
Iraanse collega's om te proberen het virus een halt toe te roepen. Of dat gaat lukken is de vraag, aangezien
een computer veiligheidsexpert het virus onlangs vergeleek met een 'F-35 die in de Eerste Wereldoorlog
opduikt'.
In de VS wordt heel anders tegen het Stuxnet virus aangekeken, en werd het bericht dat het virus nog
steeds schade aanricht aan het Iraanse nucleaire programma juist toegejuicht. Een flink aantal Amerikaanse
IT experts en bladen die gespecialiseerd zijn in cyber oorlogsvoering hebben daarom gesuggereerd om het
virus te gaan gebruiken om ook het Noord Koreaanse kernwapenprogramma te saboteren, zeker gezien het
feit dat dit land op 20 november een nieuwe uraniumverrijkings installatie aan de buitenwereld onthulde en
zowel Iran als Noord Korea deels gebruik maken van dezelfde uitrusting en technologie.
Xander* - Bron: DEBKA
Nederlandse sites maken er ook al melding van.
http://www.security.nl/artikel/35254/1/Stuxnet-code_verkocht_op_zwarte_markt.html
Stuxnet-code verkocht op zwarte markt
Vrijdag,15:17 door Redactie
De code van de Stuxnet-worm is op de zwarte markt verkocht, zo beweert de Britse televisiezender Sky.
"We hebben hard bewijs dat het virus in handen van de bad guys is - we kunnen niet meer zeggen, maar dit
zijn zeer gemotiveerde en zeer kundige mensen met veel geld achter zich, aldus Will Gilpin. "Je kunt
ziekenhuissystemen en materiaal uitschakelen. Je kunt energiecentrales uitschakelen, je kunt het
transportnetwerk in Groot-Brittannië uitschakelen", laat hij de zender weten.
"Het was slechts een kwestie van tijd voordat de Stuxnet-code voor iemand beschikbaar was", zegt Audun
Lødemel van anti-virusbedrijf Norman. Hij acht het mogelijk dat iemand met zelfs basale kennis de worm kan
aanpassen om schade aan de Britse infrastructuur aan te richten. "Dit is zeer ernstig en voor olie & gas,
spoorwegen, elektriciteit en watervoorziening is het rood alarm."
"Aangezien de code in Groot-Brittannie is verkocht, kan het zelfs de Olympische Spelen in Londen van 2012
in gevaar brengen", vult Righard Zwienenberg aan. Zelfs als de nationale infrastructuur geen doelwit is, kan
de worm geherprogrammeerd worden om SCADA-omgevingen in kleinere fabrieken aan te vallen.
Aanvallers zouden op deze manier de bedrijven kunnen afpersen door met sabotage van de machines te
dreigen.
Security.nl
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Geen oerknal maar kosmische cycli?
Friday, 26 November 2010
De cirkelvormige patronen binnen de kosmische achtergrondstraling suggereren dat ruimte en tijd niet
ontstonden tijdens de oerknal, maar dat ons universum continu cycli afwikkelt, of zogenaamde ‘aeonen’.
Dit stelt theoretisch natuurkundige Roger Penrose van de Universiteit van Oxford ondersteund door data die
zijn verzameld met behulp van de WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe). Hij noemt het ook wel
conformele cyclische kosmologie.
Concentrische cirkels
De bevindingen van Penrose druisen in tegen het algemeen geaccepteerde kosmologische model wat stelt
dat het universum zo’n 13,7 miljard jaar geleden plotseling uit het niets ontstond, extreem snel begon uit te
dijen en waar vervolgens sterren, planeten en uiteindelijk de mens uit zijn ontstaan.
Het bewijs is vergaard door Vahe Gurzadyan van het Yerevan Natuurkundig Instituut in Armenië, die zeven
jaar aan data van WMAP heeft geanalyseerd. Penrose en Gurzadyan zeggen dat ze duidelijke
concentrische cirkels in de data hebben geconstateerd.
Kosmische cycli
Kosmische achtergrondstraling lijkt overal te bestaan als een uniforme gloed aan microgolven. Wanneer
deze straling echter zeer nauwkeurig gemeten wordt, kan men extreem zwakke variaties in de helderheid
ontwaren, ook wel anisotropie genoemd. Deze variaties zijn gecodeerde schatten aan informatie over de
eigenschappen van ons universum.
De gevonden fluctuaties laten de wetenschappers als het ware een blik werpen in andere kosmische cycli.
Julian Barbour van de Universiteit van Oxford zei dat de cirkelvormige patronen ‘opzienbarend en
sensationeel zouden zijn wanneer hun bestaan kon worden bevestigd’. Hij voegde toe dat veel kosmologen
de oerknaltheorie ondersteunen en dus zeer kritisch zullen kijken naar de nieuwe bevindingen.
Bron: Dailygalaxy.com
Douane VS vingert alle anussen en vagina’s met dezelfde handschoenen
Door Patman, gepubliceerd op 27-11-2010
De Amerikaanse TSA beambten - de Transport Security Aministration voor
veiligheid op luchthavens - steken tegenwoordig hun in latex gehulde handen ín
de onderbroekjes van de reizigers. Alles voor de veiligheid natuurlijk. Een beetje
terrorist smokkelt tegenwoordig nucleair ontstekers in zijn ass. Weet iedereen.
En de moderne opblaas Kalashnikovs zijn keurig rechts achter de baarmoederopening van een gemiddelde
vrouw te verbergen. Een ABC-journaliste beschreef de nieuwe procedure als ’erger dan de gynacoloog‘. Al
dit groepsplezier heeft echter een zwarte kant. Al die anusjes en vaginaatjes worden namelijk met dezelfde
handschoenen aangeraakt zodat uw genitaliën netjes worden voorzien van alles wat de handschoentjes in
de rij voor je hebben opgepikt. Gedeelde smart is halve smart. De volgorde waarin lichaamsdelen worden
aangeraakt voldoet ook al niet aan medische voorschriften zodat de veiligheidsmaatregelen alles behalve
veilig zijn. Ze zijn onhygienisch, vernederend, besmettend en zelfs pandemie-faciliterend. Geluk bij dit
ongeluk is dat de naaktscanner waar alle passagiers ook nog door worden gehaald zoveel straling afgeven
dat al die vieze virussen en bacteriën en schimmels die de beambte in u heeft achtergelaten vanzelf weer
doodgaan. Dus maak u geen zorgen als u aan de beurt bent: ontspan, geniet en denk ‘gesteriliseerde melk’.
Ow, wacht, voor we het vergeten: koppel wel zelf even de stoma’s en externe blaaszakken af en verwijder
borstprotheses voor de procedure, anders doet de TSA het.
Zapruder.nl
Reacties
The Lucifer effect? Zie het Stanford Prison Experiment: http://www.lucifereffect.com/dehumanization.htm
En via de media krijgen we de laatste tijd steeds vaker te zien hoe normaal het is om door allerlei
gezagsdragers gekleineerd te worden.
We zien het hondse optreden van gevangenispersoneel in de VS, de hysterische pittbulls die niet op tijd
afbetaalde auto's terughalen, het veelvuldig gebruik van tasers, arrestanten die tegen de grond worden
gekwakt en afgeblaft, het schunnige gedrag van de douane op Australisch luchthavens, hoe de Britse politie
een keel op kan zetten, enz.
Soms gaat het vernederen schuil achter een 'beleefd airtje' maar vaak ook gaat het recht voor zijn raap. De
een vernedert min of meer beleefd, de ander laar zich voluit gaan. En in de VS spannen de gezagsdragers
qua agressie, hysterie en hondsdolheid de kroon.
Een programma als wegmisbruikers valt dan nog erg mee maar daarin valt dan weer op dat kleurlingen vaak
groffer worden behandeld dan anderen. Tja, het is duidelijk de bedoeling dat we er aan wennen en het als
normaal en vanzelfsprekend dienen te ervaren.
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Wat gebeurt er als de Dollar en Euro crashen?
Wat zal er gebeuren als de Dollar en Euro beiden crashen. De wereld zal
naderhand nooit meer hetzelfde zijn.
Sommige analisten waarschuwen dat de Amerikaanse dollar het gevaar loopt om
te crashen als gevolg van de exploderende Amerikaanse overheidsschuld, de
afschuwelijke Amerikaanse handels tekort en de nieuwe ronde van kwantitatieve
versoepeling, dat onlangs werd aangekondigd door de Federal Reserve.
Andere analisten waarschuwen dat de euro het gevaar loopt om te crashen als gevolg van de zeer ernstige
schuldencrisis die naties zoals Griekenland, Portugal, Ierland, Italië, België en Spanje heeft getroffen. Dus
wat gebeurt er als de dollar en euro beiden instorten? Nou, het zal zeker de huidige globale financiële orde
in chaos storten, maar wat zal uit het as herrijzen? Zullen de naties in de wereld terugkeren naar het gebruik
van tientallen verschillende nationale valuta of zullen wij voor de allereerste keer een echte mondiale munt
zien ontstaan? Tot voor kort was het idee van een wereldmunt absoluut ondenkbaar voor de meeste
mensen. In feite is het idee dat alle grote naties in de wereld zullen instemmen met een gemeenschappelijke
munt, erg vergezocht voor de meeste analisten. Echter, als er genoeg "chaos" is geproduceerd door een
gelijktijdige ineenstorting van de Amerikaanse dollar en euro, zou dit dan genoeg kunnen zijn om de grote
wereldmachten in te laten stemmen met een nieuwe financiële wereldorde?
Laten we hopen van niet, maar het is moeilijk om te ontkennen dat we afstevenen op een grote monetaire
crisis, en als de Amerikaanse dollar en/of de euro instort, zal de wereld naderhand zeker nooit meer
hetzelfde zijn. In het geval dat je het gemist hebt, hebben China en Rusland deze week een zeer grote
aankondiging gemaakt. Ze hebben de wereld verteld dat in plaats van met behulp van de Amerikaanse
dollar om handel met elkaar te drijven, zij nu hun eigen nationale valuta gaan gebruiken. De meeste
Amerikanen en Europeanen beseffen het niet, maar dit is een zeer, zeer grote deal.
Het feit dat de Amerikaanse dollar al vele decennia lang de primaire wereld reserve valuta is, heeft de
Verenigde Staten een enorme hoeveelheid economische macht gegeven. Maar nu beginnen de naties het
vertrouwen in de dollar te verliezen en langzaam van de dollar af te stappen.
Toen de Federal Reserve een nieuwe ronde van kwantitatieve versoepeling aankondigde begin november,
creëerde dit een enorme terugslag door andere naties. Al decennia lang hebben vele landen zwaar
geïnvesteerd in dollar gebaseerde activa, en zijn nu behoorlijk boos dat deze activa zal worden
gedevalueerd. De Chinese Viceminister van Financiën, Zhu Guangyao, gebruikte zeer harde taal om de
nieuwe kwantitatieve versoepeling van de Fed aan de kaak te stellen.
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble was zelfs nog botter. Hij noemde het huidige beleid
van de Federal Reserve "gedachteloos" en zei een absolute afkeer te hebben van de Federal Reserve op dit
moment.
"Ze hebben al een eindeloze hoeveelheid geld in de economie gepompt op rekening van de extreem hoge
staatsschuld en door een Fed-beleid dat al veel geld in de economie pompte. De resultaten zijn
verschrikkelijk."
Waar gaat dit allemaal heen? Het is niet alleen de Amerikaanse dollar die in de problemen zit. De euro loopt
ook gevaar. Denk maar aan de financiële problemen in een groot aantal Europese landen.
Er zijn al vele wereldleiders die openlijk spreken over de behoefte aan een echte mondiale munt. Immers, zo
beargumenteren zij, dat er geen sprake meer zal zijn van "valuta oorlogen" als we allemaal met dezelfde
munt betalen.
In feite verklaarde onlangs het Institute of International Finance, een organisatie die 420 van de grootste
banken en financiële instellingen in de wereld vertegenwoordigt, dat de tijd gekomen is voor een één
wereldmunt.
Lees verder: benzinga.com
Lees ook: dollar mondo new reserve currency mondo gold standard index

Rusland gaat buitenlanders aanvaarden voor legerdienst
Rusland gaat buitenlanders toelaten om in het Russische leger te
dienen, zo blijkt uit een wetsontwerp dat gepubliceerd staat op de
website van het Russische ministerie van Defensie. Alle buitenlandse
kandidaten die in het Russische leger wensen te dienen, moeten
tussen 18 en 30 jaar oud zijn en moeten bereid zijn om een contract
voor vijf jaar te tekenen. Tot nu toe waren enkel Russische burgers
welkom in het leger. Het wetsontwerp moet wel nog worden goedgekeurd door het parlement en bekrachtigd
worden door de Russische president Dmitri Medvedev. Het Russische leger telt ongeveer 1,13 miljoen
manschappen. (afp/lpb) - © reuters
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