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Maandagmorgen briefing (Week 49, 2010)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 12-12-2010
Het is een zeldzaamheid dat een vredesnobelprijs niet wordt opgehaald door de
gelauwerde. Het gebeurde in 1935, toen de Duitse journalist Carl von Ossietzki
werd vastgezet door het nazi-regime. Hier en daar klonk daarom de vergelijking
met 1935 als in 2010 de winnaarsstoel in Oslo ook leeg bleef. De Chinese
dissident Liu Xiaobo en nu nobelvredesprijswinnaar zit vast in China, en blijft vast
zitten, terwijl de Chinese autoriteiten fel de keuze van het nobelprijscommittee
bekritiseren. China is autoritair, ondemocratisch, niet-open en ja, de cheap-score
met 1935. Het geïnflateerde nobelvredesprijs circus 2010, wat eigenlijk alleen nog media en politici
interesseert omdat het zo hilarisch doorzichtig politiek is, was prijsschieten voor China-tegenstanders.
Ondertussen zit in Engeland een zeker Julian Assange vast omdat hij wordt verdacht van “sex-zondercondoom-zonder-instemming-van-de-tegenpartij”. Een misdrijf zo ernstig dat een internationaal
arrestatiebevel is uitgevaardigd, en interpol zich met de zaak bemoeide. In Nederland wordt een
zestienjarige jongen gearresteerd voor het “hacken” van de websites van geldboeren VISA en Mastercard.
De scholier nam deel aan een internationale internet-actie, samen met duizenden andere mensen.
In 2006 bekent Liu Xiaobo tegenover Zweedse journalisten dat hij een groot voorstander is van de Irakoorlog
en de “democratie-export” van George W. Bush.
Protest Engeland
Pissen tegen het beeld van Churchill (Oooooeeeee), het jatten van de Union Jack uit oorlogsmonumenten
(Aaaaaaaah), bendes uit andere delen van London die opeens rond het regeringskwartier hun bendeoorlogen uitvechten (Uh?) en de genadeklap, het aanvallen van de limo van Prince Charles. Engeland walgt
op dit moment van het geweld tijdens de studentenprotesten (volgens de MSM). Vlam in de pan terwijl het
lagerhuis, met een Lib-Dem Party die zich niet aan haar verkiezingsbeloftes hield, wordt afgestemd over het
verhogen van collegegeld. Van 3000 Pound naar 6000 of hoger per jaar. Elitarisering (neofeodalisme) van
het onderwijs.
Wat ontbreekt in het verhaal zijn de duizenden demonstraten die door de politie werden ingesloten, tijdens
ijzige kou, en alleen de blokkade mochten verlaten indien zij zich lieten filmen door de politie. Vervolgens
mocht de verkleumde groep een charge met 15 paarden in ontvangst nemen.
De boodschap is duidelijk: protest is iets voor criminelen. George Orwellland UK toont glashard aan dat de
“veiligheidsmaatregelen” tegen “terreur etc” eigenlijk gewoon op de eigen bevolking zijn gericht.
Neofeodalisme VS
Omdat al die protestgroepen nogal lastig zijn in een corpocratie wordt in de VS, harder als ooit tevoren,
geschroeft aan wetgeving om “anti-oorlog” groepen onder de definitie van “terroristen” te krijgen. De logica:
jij tegen oorlog in Irak, dus daarmee ondersteun je Al Qaida in Iraq dus je bent een terrorist. Binnenkort
uiteraard ook bij ons en onze buren.
Filmen van politie
Dus....vragen ze zich in de VS ondertussen ook af: mag je de pigs filmen tijden hun werk?
“Darth” Dick Cheney
Het verleden haalt de ex vice-president Dick Cheney in, als hij direct wordt aangeklaagd voor omkoping in
een corruptie-schandaal in Shell-oliekolonie Nigeria. De oud werkgever van Cheney, een tevens
aangeklaagde in de zaak, Halliburton is bereid om 500 miljoen dollar te betalen om Cheney “uit de
gevangenis te houden”. Oud Halliburton dochter KBR zou 180 miljoen gesmeert hebben voor de aanleg van
een gas-fabriek te waarde van 6 miljard dollar.
Synthetisch terreur
Zoals hier al vaak aangehaald, blijken terreurzaken in de VS meestal opgezet te zijn door de FBI. Dat een
bizar spel speelt. Hier een overzicht van de FBI “pipeline to extremism”.
Synthetisch terreur Zweden
Een Irakese man blaast zich op in Stockholm......en...iemand bij de Zweedse defensie wist wat er ging
gebeuren.
Climate Gate
“Scams die hard, but eventually they die, and when they do, nobody wants to get close to the corpse. You
can get all the hotel rooms you want this week in Cancun. The global-warming caravan has moved on,
bound for a destination in oblivion.”, zoals een rechts-conservatieve Amerikaanse krant het proces in Cancun
beschreef.
Tsja, cap&trade is in de Verenigde Staten dood, en wordt in Europa door schandaal na schandaal geplaagd.
Wat konden de afgevaardigden aan de klimaatconferentie nog voor hun broodheren uit het vuur slepen om
geld te verdienen aan de “opwarmingshype” (lees: het opraken van goedkope fossiele brandstoffen)?
Beloftes over het verdrag van “kyoto” dus, wat neer komt op de voortzetting van de cap&trade luchthandel in
Europa. Bescherming van oerwoud, al is onduidelijk hoe dit samengaat met de westerse vraag na de
biobrandstof palmolie. En dat was het wel.
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Tsja, dat terwijl de NASA nu haar modellen aanpast en uitgaat van 1.64 graden verwarming van de aarde als
we dubbel zoveel CO2 uitstoten. Kortom, de klimaatevangelisten hebben weer eventjes iets om over na te
denken (bijvoorbeeld over waarom ze zo heilig geloven in iets).
Kosovo
Drugs, organen en pijpleidingenkolonie Kosovo blijft na de verkiezingen stevig in maffia Albanese handen.
Hoewel deze ronde de Serven wel meededen, en ook kleinere Servische partijen in het parlement komen, en
Servië onder druk van de EU “je mag boycotten of stemmen” uitsprak, blijft alles eigenlijk bij het oude.
Wikileaks
Nieuws aan het Wikileaks front? Ach, Amerikanen boos op Zwitsers vanwege Iran, Saudi Arabië wilde
Libanon binnenvallen en de paus wil geen moslims bij de EU.
Wat wel opmerkelijk is: de CIA honey-pot mirror van wikileaks.
....vs the people
Niet alleen honey-pots: het is oorlog om Assange en “vrijheid” in het algemeen binnen de corpocratie. ......
.....want ook de privileges van de superrijken “changen” niet onder Obama.
Max Keiser
Max Keisers campagne om JP Morgan kapot te maken gaat weer een stap verder: bestel nu Silver Keisers
om de zilverprijs omhoog te krijgen!
....and so: Bron en video: http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_49_2010/

Maandagmorgen briefing (Week 50, 2010)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 20-12-2010
De Euro wordt vanaf 2013 permanent “gered”. De Europese leiders zijn het
erover eens dat een “crisismechanisme” (kan het vager) de problemen moet
opvangen die nu zijn ontstaan in bepaalde Europese landen met te hoge
staatsschulden. Hiertoe dient alleen nog even het Verdrag van Lissabon te
worden aangepast. Het gaat om een kleine verandering, de clausule met de
zogenaamde “non-bailout” optie (landen mogen andere landen niet financieel
bijspringen), dus gelukkig kan een ratificatieproces, met alle negatieve
referendums van dien, worden ontweken. Kortom: op democratische wijze is besloten “investeerders” in
Euro-staatsschuld permanent schadeloos te stellen indien hun investering fout loopt. Stand “banken vs volk”
in de Europese kredietcrisis: 12 : 0. Nu nog de ECB op mega-mega-schaal schulden van banken laten
afkopen. Komt nog.
Het is nu duidelijk hoe de VS het “Assange-spelletje” willen gaan spelen. De sleutel is Bradley Manning, de
man die wordt verdacht wikileaks de beelden van “lol-schietende” Amerikaanse helicopterpiloten in Irak te
hebben toegespeeld. Met de uit 1917 stammende “anti-spionage” wetgeving gereactiveerd (zie MMB week
49), kan Manning worden ingezet om Assange in de USA te vervolgen, en ook uitlevering van Assange te
verlangen. De Zweden doen er in ieder geval alles aan om de recht-is-krom-en-krom-is-recht zaak tegen het
opperhoofd van wikileaks in leven te houden.
Ondertussen is het nieuwe “target” Bank of America, de bank waarover wikileaks waarschijnlijk ook nog wat
goodies in de kast heeft. De bank weigert transacties naar wikileaks te verwerken.
Korea
Zuid Korea gaat waarschijnlijk hetzelfde stuntje herhalen waarmee het eerder al nemesis Noord Korea
provoceerde: artillerie-oefeningen in betwist gebied. Noord Korea heeft al aangegeven de oefening als
nieuwe bedreiging te zien en zal daar naar handelen. Rusland en China hebben de VN gevraagd om in te
grijpen.
Pakistan
De CIA bureauchef in Islamabad moet gedwongen Pakistan verlaten omdat zijn identiteit openbaar is
geworden. De man wordt genoemd in een mogelijke rechtzaak van slachtoffers van Amerikaanse droneaanvallen. Al snel werd vermoed dat de Pakistaanse veiligheidsdienst ISI achter het lekken van de naam
zaten. De Pakistanen ontkennen echter iets met de zaak te maken te hebben.
Afghanistan
“Tegen 2014 zijn we uit Afghanistan”, roept veep Joe Biden. De eerste Amerikaanse troepen zullen in juli
2011 beginnen met de afmars (maximaal effect voor presidentsverkiezingen). Tegen 2014 moet het
Afghaanse (huurlingen) leger in staat zijn om voor veiligheid te zorgen. En de bewaking van de TAPIgaspijplijn die tegen die tijd ook eindelijk klaar zal zijn.
Iran
Iran en de P5+1 praten weer over het Iraanse nucleaire programma. Kernpunt: de verrijking van uranium
door Iran zelf. Wederom heeft Iran een “swap” van uranium voorgesteld, wederom tegen dezelfde condities
(Iran stuurt uranium over de grens voor en krijgt brandstof voor haar kerncentrale terug of ten minste
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materiaal dat kan worden gebruikt voor medicinale doeleinden). De gesprekken worden in januari in Istanbul
hervat. Opvallend, daar in mei dit jaar eigenlijk al een akkoord met Iran werd bereikt over het uranium. Dit
akkoord werd echter door Turkije en Brazilië “gepushed” en daarom door het westen afgeschoten.
Global , ah, whatever
Zeer amusant sloopwerk van WUWT van een alarmistisch AP stuk dat waarschijnlijk ook in uw lokale is
overgetikt.
“Darth" Dick Cheney
Ah, Nigeria’s anti-corruptie orgaan heeft de zaak tegen Haliburton en Dick Cheney laten vallen in ruil voor
een paar miljoen. Hakiburton zou miljoenen aan smeergeld hebben betaald om een gasfabriek in het
Afrikaanse land ter waarde van miljarden te bouwen.
Obama’s homeland bespionering
Obama mag toch niet zonder gerechtelijk bevel mobiele telefoons uitpeilen. Dit heeft het Amerikaanse
federale hof bepaald.
Huurlingen
Was de privatisering van oorlog onder Bush nog relatief “nieuw”, onder Obama explodeert het aantal
huurlingen “in dienst”.
Derivaten
China begint voorzichtig met de uitgave van derivaten op staatsschuld, en misschien corporate schuld, maar
de regels zijn volgens bankiers te streng. Er moeten meer Chinese derivaten komen en vooral, meer
flexibele (lees: innovatieve).
war-on-internet
Het censureren van het internet door regeringen is nu in een stroomversnelling geraakt, nu duidelijk hoe
open informatiestromen kunnen zijn die corporate-regeringsbelangen schaden. Frankrijk krijgt een zwarte
lijst met sites die geblokt gaan worden (en dus kunnen worden), en ook Groot-Brittannië gaat filteren (in het
belang van kinderen, weet u).
Tot slot de rechter hand van Colin Powell.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_50_2010/rss
Noord-Korea dreigt met nucleaire oorlog
december 13, 2010 By: Polleke
Noord-Korea waarschuwt dat de samenwerking
tussen de VS en Zuid-Korea een nucleaire oorlog in
de regio kan veroorzaken. Via het Chinese dagblad
‘Rodong Sinmun’ liet Noord-Korea zaterdag weten
dat zowel het leger als het volk voorbereid is op een
totale oorlog die zich niet zal beperken tot het
Koreaanse schiereiland. Deze waarschuwing werd
afgegevenvoor hetmoment dat Zuid-Korea begon met schietoefeningen. Deze oefeningen van de marine
vinden op 27 verschillende locaties plaats en duren van maandag tot en met vrijdag.
Een Zuid-Koreaanse stafofficier van de gezamenlijke krijgsmachten probeerde wat af te doen aan de
betekenis van de oefeningen die deze week worden gehouden door te zeggen dat het slechts om
routineoefeningen gaat en niet zullen plaats vinden bij de onlangs onder vuur genomen westkust.
Het weerhield Noord-Korea er echter niet van om uit te halen naar Zuid-Korea en ze te beschuldigen van
samenzwering met de VS en Japan om de druk op Pyongyang te vergroten. “Deze samenwerking is niets
meer dan verraad om het hele conflict tussen de Korea’s te laten escaleren en de donkere wolken van een
nucleaire oorlog over het Koreaanse schiereiland te laten samenpakken”, aldus een commentaar van het
officiële Noord-Koreaanse Nieuwsagentschap in het Chinese ‘dagblad voor het volk’, de Rodong Sinmun.
Om de eenheid te benadrukken hebben topdiplomaten van Zuid-Korea, de VS en Japan tijdens een
ontmoeting in Washington gezegd dat de onderhandelingen over het stopzetten van het Noord-Koreaanse
nucleaire programma niet zouden worden hervat voordat het land zijn gedrag zou bijstellen. Admiraal Mike
Mullen, Hoofd Staf van de gezamenlijke strijdkrachten der VS, bracht afgelopen week een bezoek aan ZuidKorea en waarschuwde Pyongyang om te stoppen met zijn “oorlogszuchtige en roekeloze gedrag”.
Dat heeft klaarblijkelijk weinig indruk gemaakt.
Bron: Rodong Sinmun ; Bron: The Belfast Telegraph
Toegift: Deze link brengt u bij (soms schokkende) afbeeldingen binnenin het Noord-Koreaanse ‘US Crime
Museum’. U krijgt een inkijk in de Noord-Koreaanse perceptie op het Westen (de VS) en het christendom in
het bijzonder! Ter lering en ZEKER geen vermaak. Zoals het spreekwoord luidt ‘als je met een vinger wijst,
wijzen er drie naar jezelf’.
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Nieuw boek in ons boekwinkeltje: “Het geschonden gelaat van de Staat.
december 13, 2010 By: silviavideler
Het geschonden gelaat van de Staat
Auteur: Jkh. Mr. George Reuchlin
Prijs: € 24,95 ( Incl. Verpakkingkosten en Portokosten)
Prachtig klokkenluidersboek gepresenteerd op Nieuwspoort: MSM compleet
afwezig * Opnieuw een smerige rol van landsadvocaat Houtzagers * NVJvoorzitter houdt praatje en wijst op Autoweek-arrest
George Reuchlin is 22 jaar lang door de Staat geterroriseerd vanuit een
vervolging als ‘mileucrimineel’, een aanklacht waarvoor hij reeds direct buiten
vervolging werd gesteld en zelfs in 1993 een veroordeling van de Staat in de
wacht wist te slepen tot het betalen van een schadevergoeding. Maar toen
moesten de manipulaties van de Landsadvocaten onder leiding van mr. G.
Houtzagers nog beginnen! Niet voor niets luidt de ondertitel van het boek: Het geschonden gelaat van de
Staat; het grove onrecht dat de Nederlandse Staat haar burgers aandoet en de verfoeilijke rol van de
landsadvocaat. Uiteindelijk accepteert Reuchlin, voormalig directeur van het Rotterdamse Ahoy-complex
(hij verloor deze positie als gevolg van de vervolging) in 2007 een fooi-bedrag van 500.000 Euro. Al die jaren
hadden de landsadvocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuyn de zaak lopen saboteren en traineren,
gedrag dat Reuchlin omschrijft als ‘pervers en sadistisch’. Zoals we weten speelt Houtzagers ook weer een
prominente rol bij het onder de pet houden van de manipulaties bij de Haagse rechtbank in de Chipsholzaak. Reuchlin: De landsadvocaat dient zich verre te houden van trucjes, intimidatie, machtsmisbruik en
halve waarheden dan wel hele leugens.
De landsadvocaat dient zich ervan bewust te zijn, dat de Staat zich altijd in een sterkere positie bevindt dan
een natuurlijke persoon die voor zijn rechten opkomt. De Staat kan niet overlijden en beschikt over
ongelimiteerde financiële mogelijkheden om een juridische strijd tot in het oneindige te rekken. Van die
machtspositie mag de landsadvocaat geen misbruik maken. Toch blijkt te praktijk anders.[backgrounds Pels
Rijcken]. Hoe ver dat kan gaan en dat ook grove delicten door de landsadvocaten niet worden geschuwd
lezen we op blz. 182: In de zaak van de brand in het Catshuis belemmerde Houtzagers de rechtsgang en
frustreerde de waarheidsvinding door namens de Staat de deskundige van TNO op te dragen zijn onderzoek
te stoppen en aan de onderzoeker en de betrokken ambtenaren absolute zwijgplicht op te leggen. Fijntjes
wijst Reuchlin reeds in zijn inleiding op de Nederlandse praktijk bij groot onrecht een ‘onderzoek’ te gelasten
dat de ‘onderste steen moet boven brengen’ terwijl de werkelijke opdracht van de bewindspersoon aan de
onderzoekers is de deksel zo stevig mogelijk op de beerput te houden en te voorkomen dat op enige wijze
de reputatie van de overheid aangetast kan worden of een schadevergoeding kan worden ingediend. Hoe dit
werkt als Pels Rijcken zelf object wordt van onderzoek -weer de brand in het Catshuis- lezen we samen met
tal van andere Pels-affaires hier. Het is een raadsel dat de politiek maar vooral ook de media dit alles
kritiekloos blijven vreten. Een raadsel? Het is sadistisch en pervers.
In dit licht is het te roemen dat de voorzitter van de NVJ Huub Elzerman aanwezig was bij de presentatie van
het boek afgelopen vrijdag op Nieuwspoort, al zal dat niet leiden tot vlammende stukken in de
‘kwaliteitspers’. Maar veel te melden had Elzerman niet in zijn praatje anders dan dat hij wees op het
‘Autoweek-arrest’, blijkbaar om daarmee de suggestie te wekken dat de Staat der Nederlanden (die als
gevolg van het EHRM-arrest 35.000 Euro moest betalen aan uitgeverij Sanoma wegens het onterecht
dwingen foto’s af te staan van een omstreden ‘straatrace’) wel degelijk op haar nummer kan worden gezet
als de hogere belangen van vrijheid van meningsuiting en het functioneren van democratie en rechtstaat
daarom vragen. Verder was oud-Telegraaf coryfee Thomas Lepeltak aanwezig; tegen hem vertelde uw
webmaster wat hij heeft meegemaakt bij De Telegraaf en lichtte hem ook in over het kindermisbruik door
Kees Lunshof.
Het boek van Reuchlin -prachtig geschreven- handelt niet alleen over zijn eigen zaak, maar laat ook tal van
andere geruchtmakende zaken zien waarin de Staat tegenstanders
kapot heeft willen maken: Robert Horchner, Chipshol, Catshuisbrand,
Oltmans, Serco, Fred Spijkers, Burhoven Jaspers, Sam Broersma en
nog meer: een ware encyclopedie voor klokkenluiders! Alarmerend is
wel dat de lijst van dit soort zaken zo lang is. En dat de meeste ook zo
onbekend zijn. Maar dat ligt dan weer aan de media. Er was van de
‘kwaliteitskranten’ geen journalist aanwezig.
( tekst: Micha Kat)
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Geheime-Genootschappen : Denver: het NWO-vliegveld..? Creapy..!
Door GuidoJ. ⋅ december 12, 2010
Het Apocalyptische paard, dat je 'verwelkomt' op de luchthaven Denver International
Airport
Waarom moet je een nieuwe luchthaven bouwen, als de oude’ nog gewoon prima
functioneert? Sterker nog, als het nieuwe vliegveld klaar is, blijkt dat het minder banen
heeft voor vliegverkeer en minder geoutilleerd is dan het oude.. Kortom: de vraag
waarom er bijna US$ 5 miljard uitgegeven moest worden (een 3-voudige
overschrijding van het budget!), blijft tot op de dag van vandaag een groot raadsel!
Toch zijn er veel aanwijzingen, bovengronds zeg maar, die wel degelijk allerlei clues
geven over dit raadsel.
Er zijn in deze luchthaven, die in 1994 werd geopend, bijvoorbeeld bizarre ondergrondse ruimtes in volledig
ondergrondse ‘gebouwen’, die de afmetingen hebben van kantoorflats..
Deze gebouwen zouden eerst boven de grond worden gebouwd, maar ‘verdwenen’ toen ineens
architectonisch ondergronds.. De gebouwen zijn met tunnels verbonden en hebben ‘sprinklerinstallaties’,
aldus bouwvakkers, die uit de school klapten..
En er zijn nog veel meer uitermate huiveringwekkende feiten, die van Denver Airport een absolute
‘conspiracy-plek’ maken. Lees één van de vele artikelen over deze ‘creapy’ luchthaven.
Onderaan het artikel plaatsen we een aantal YouTube-filmpjes die je nog een veel omvattender beeld zullen
geven van de uitermate bizarre omstandigheden waaronder het vliegveld is gebouwd. We hebben de
complete serie YouTubes geplaatst van de indrukwekkende ‘Operation Trojan Horse’. In deze serie over de
onderdrukking van de mensheid, neemt dit Denver Airport een sleutelpositie in.
x
Denver International Airport: een sinistere plaats..
Vertaling origineel artikel: René Voogt
x
Laten we het gewoon eens op een rijtje zetten, alle zichtbare creapy zaken, die je kunt zien op het nieuwe
Denver Airport, dat nu zo’n 15 open is. Allereerst wordt je bij de entre van het vliegveld verwelkomt door een
apocalyptisch paard, dat als het donker is je zelfs met gloeiende rode ogen bekijkt.. Vervolgens zijn er de
nachtmerrieachtige muurschilderingen, vreemde woorden en symbolen verwerkt in de vloer, waterspuwers
(Gargoyles) die je op oude kathedralen aantreft zitten nu aan de muur je aan te staren vanuit ‘koffers’ en
tenslotte de constructie en positie van de start-en landingsbanen in de vorm van een Nazi-hakenkruis; deze
plek is ernstig negatief..
Leo Tanguma, de schilder van de bizarre muurschilderingen op het DIA. Achter hem een
karakteristiek 'normaal' schilderij van zijn hand.
Er zijn zóveel onregelmatigheden rond het DIA (Denver International Airport), dat er een
lijvig boek over dat onderwerp geschreven zou kunnen worden. De faciliteiten en de
afgebeelde kunst laten veel waarnemers geloven dat DIA veel meer is dan alleen een
luchthaven: het is letterlijk een New-Age kathedraal, vol met occulte symbolen en
verwijzingen naar geheime genootschappen. Maar het is natuurlijk niet voor niets een
vliegveld. Daarom heeft de Britse koningin Elizabeth wellicht zoveel grond in de buurt
opgekocht via stroman-bedrijven en bezit ze er een -natuurlijk ook weer anonieme- villa in
de buurt. De kunst op het vliegveld (DIA) is GEEN opeenhoping van bizarre keuzes
gemaakt door mensen met een slechte smaak, zoals velen zullen denken. Het is een samenhangende
verzameling van symbolische stukken die de filosofie, de opvattingen en de doelstellingen weerspiegelen
van de mondiale elite. Het DIA is een van de grootste luchthavens in de VS en het heeft meer dan US$ 4,8
miljard dollar gekost..! En alles met betrekking tot deze luchthaven is zorgvuldig gepland en alles is er met
een reden; ook al is die voor velen (nog) volledig onduidelijk..
De luchthaven
De luchthaven-installaties roepen een berg vraagtekens op over het werkelijke doel van deze megastructuur. Talrijke theorieën gaan rond over DIA betreffende een ondergrondse militaire bases, zelfs een
basis van buitenaardse en/of reptielachtige wezens. In feite is er alles mogelijk is, en daarom zullen we ons
beperken tot de gedocumenteerde feiten.
De luchthaven werd gebouwd in 1995 op een stuk grond van 34.000 hectare. De bouw dwong de
internationale luchthaven ‘Stapleton’ te sluiten, een uitermate curieus besluit. Want deze ‘oude’ luchthaven
had meer poorten (‘gates’) en landingsbanen dan het nieuwe DIA.
De aanvankelijke kosten voor de bouw van deze nieuwe luchthaven, zouden zo`n US$ 1,7 miljard dollar
gaan bedragen, maar het project kostte uiteindelijk dus US$ 4,8 miljard dollar, 3,1 miljard dollar meer dan
deze begroting..! Een verdrievoudiging dus van de oorspronkelijke ramingen!
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Tal van bizarre feiten werden opgetekend tijdens de bouw van deze luchthaven; een opsomming:
 Er zijn verschillende aannemers zijn ingehuurd voor verschillende delen van de luchthaven. Zij zijn allen
ontslagen nadat hun klus geklaard was. Dit leidde ertoe, dat waarnemers geloven dat deze werkwijze
een strategie was om ervoor te zorgen dat niemand een volledig overzicht had van het project.
 Er is maar liefst 110 miljoen kubieke meter aarde verplaatst, veel meer dan normaal zou zijn, voor een
dergelijk vliegveld en ook hierdoor ontstond de verdenking dat men onder de grond aan het bouwen is
geweest..! We komen er later op terug.
 Er is een netwerk van bjina 8000 km glasvezelkabel geïnstalleerd voor de communicatie (Even een
vergelijking: de Verenigde Staten meten van kust tot kust zo’n kleine 5000 kilometer..)
 Er zijn vliegtuigtank-systemen geïnstalleerd, die 1000 liter vliegtuigbrandstof per minuut kunnen
verpompen. Een werkelijk krankzinnige hoeveelheid op een commerciële luchthaven.
 Er is vooral veel gebruik gemaakt van graniet uit de hele wereld; zelfs toen het project al heftig over de
begroting was gegaan, werd deze aankoop doorgezet. Het was dus kennelijk de bedoeling dat het
graniet er moest komen en dat de begroting slechts een farçe was geweest..
 Er is een enorm tunnelsysteem gebouwd, ‘voor vrachtwagens en ondergrondse treinen’ tijdens de bouw.
De meeste daarvan worden echter momenteel niet gebruikt, maar zijn snel volledig operationeel te
maken.
 Er ligt een landingsbaan gereed, die onder een laagje aarde van zo’n 15 cm is verstopt. Waarom deze
baan verstopt moest worden is een raadsel.
Een analyse van de beschikbare gegevens reikt tot ten minste één conclusie: deze gigantische structuur zal
uiteindelijk veel meer moeten worden dan een gewone commerciële luchthaven. Hij heeft de capaciteit om
een enorme hoeveelheid mensen en voertuigen te verwerken, waardoor waarnemers denken dat de
structuur zelfs kan worden gebruikt als een militaire basis; anderen voegen er zelfs aan toe dat het in de
nabije toekomst gebruikt zal worden als een civiel concentratiekamp. (zie ook de verschillende filmpjes
hierover!). Laten we niet vooruit lopen over dit onderwerp, omdat er ‘natuurlijk’ geen hard bewijs is voor deze
claims. Het is echter wel te begrijpen waarom dit soort plannen topgeheim zijn. Maar laten we eens kijken
naar de rustgevende, reiziger-vriendelijke kunst die te zien is op DIA. Kosten noch moeite zijn gespaard om
de reiziger/bezoeker van de luchthaven te ‘imponeren’.
Het paard bij avond/nacht; een bizar schouwspel...
1 – Het paard van de Apocalyps
Dat ‘ding’ is dus hetgene dat u welkom heet, zodra u de poorten van het vliegveld
binnengaat. Een 7 meter hoge hengst van glasvezel met aderen die overal uit z`n hele
lichaam komen. Is het donker in de ochtend of ‘s avonds/’s nachts dan lichten de ogen,
demonische rood op. Mooi toch? Echt een stukje kunst dat indruk maakt..
Er wordt wel verteld dat kinderen het geweldig vinden. Interessant feit: het paard
doodde zijn schepper, Luis Jimenez, terwijl hij ermee aan het werk was. Een gedeelte
van het beeld kwam los in het atelier waar hij met de constructie bezig was; het brok
viel bovenop hem, en veroorzaakte fatale verwondingen o.a. in de vorm van een
slagaderlijke bloeding in het been. Zijn vrienden zeggen nu, dat het paard vervloekt
is…
Denver Airport, detailopname paard, met de zwarte anus..
Wat vertegenwoordigt dit beeld en waarom moest het precies op die plek komen? Is
het beeld bedoeld als de manifestatie van ‘Het vale paard van de Apocalyps’..? Dit
is het vierde paard dat voorkomt in het boek ‘Openbaringen’ in de Bijbel en wordt
heel toepasselijk ‘DE DOOD’ genoemd.
Met andere woorden, het paard dat de naam ‘Dood’ draagt, bracht doden met
wapens, met honger, en met ziektes. Dit is dan een vrij extreme ‘kunstzinnige’
uitdrukking op een familieluchthaven, vind je niet? Of heb je een ander beeld bij dit blauwe paard..?
Het lijkt er niet op dat het paard daar überhaupt hoort te zijn. Want spreek je bijvoorbeeld over Pegasus, een
paard met vleugels, dan is de relatie met een luchthaven voor de hand liggend. Maar lees door, je zult dan al
snel beseffen dat dit specifieke ‘Paard’ perfect past bij de rest van DIA. Want ook die ‘kunst’ is in één woord
als ‘bizar’ te kenmerken.
“En ik keek, en zag een vaal paard; en de naam van hem die erop zat was ‘de Dood’, en de hel volgde met
hem. De macht werd gegeven aan hen over een vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard,
door honger, en de dood, met de beesten van de aarde “. Openbaringen 6: 7-8
2 – Maçonnieke Hoeksteen/Sluitsteen
De vrijmetselaarhoeksteen in de 'grote hal'..
Deze steen bevindt zich in de ‘Grote Hal’ van de luchthaven (die term wordt ook gebruikt door Vrijmetselaars
om te verwijzen naar ‘hun’ zaal). Er staan vrijmetselaarij-symbolen op de steen en op ‘toetsen’ die in braille
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lijken te zijn geschreven. Kijk eens naar dit sluitstuk, waarop de vermelding ‘New
World Airport Commission’. Deze bijzondere commissie bestaat niet eens, dus het
verwijst hoogst waarschijnlijk naar de Nieuwe Wereld Orde. Er ligt onder deze
‘hoeksteen’ ook een tijdcapsule begraven onder deze steen welke geopend zal
worden in 2094. De schuine arm is bijzonder raadselachtig, en lijkt een ander doel te
hebben dan alleen als decoratie. Iemand inzichten hierover.?? Zie ook de
onderstaande YouTube’s voor een nadere beschouwing.
3 – De Profetische Muurschilderingen
De muurschilderingen zijn verdeeld over vier muren, en zijn geschilderd door de
kunstenaar Leo Tanguma (zie foto hierboven) en er wordt van verondersteld dat ze vrede, harmonie en de
natuur voorstellen. Maar haal jij deze thema’s eruit..? Het is echter meer een verhaal van 4 episodes.
Want wanneer je de symboliek van de muurschilderingen analyseert, realiseer je je dat ze een
angstaanjagend verhaal van (toekomstige?) gebeurtenissen vertellen, alsof het om een soort voorspelling
gaat. Er zijn specifieke sociale en politieke verwijzingen en andere occulte details die de schilderijen in
principe omzetten tot een manifest van de Nieuwe Wereld Orde.
Naar verluidt bevestigde Tanguma dat de richtlijnen voor de schilderijen hem gegeven werden en dat hem
US$ 100.000 zou worden betaald voor de eerste exemplaren. Later ontkende hij dat hem instructies
gegeven waren over de precieze inhoud van de schilderijen en toen ook weerlegde hij de vragen over de
verborgen betekenissen in deze muurschilderingen.
Voorgaande muurschilderingen van Leo Tanguma hadden een typische Chicano kunst-uitstraling, politiek en
sociaal geladen en op de gemeenschap gericht. Echter, zijn werk op DIA stuurt een totaal andere richting in,
wat velen het onderbuikgevoel geeft dat hij de instructie van iemand volgde, een andermans visie tekende.
Laten we eens naar de schilderijen kijken:
A) ‘In vrede en harmonie met de natuur’
Dus op de officiële website van de luchthaven wordt vermeld dat de muurschildering “vrede en harmonie met
de natuur” genoemd worden. Echt waar? In het midden van het stuk, bedroefde kinderen met uitgestorven
dier-en-plant soorten. Op de achtergrond een bos wat in brand staat en nog verder op de achtergrond, een
stad die in brand staat.
Muurschildering 'Vrede met de natuur'..
Een interessant feit over die stad is: dat het vele malen is geretoucheerd en
overschilderd gedurende de jaren, alsof het iets belangrijks voor de makers
vertegenwoordigt. Het lijkt omgeven door een kwaadaardig gekleurde waas,
alsof het aangevallen werd door een biochemisch wapen.
Eén van de kinderen houdt een Maya-tablet beeltenis vast met het einde van de
beschaving. Aan de onderkant van dit vredige schilderij, zien we drie open kistjes
waarin dode meisjes uit verschillende culturen liggen. Links een zwarte vrouw,
en in het midden een inheemse vrouw. Waarom liggen ze daar met al die andere dieren? Voorspellen we
hier het uitsterven van deze rassen? We weten inmiddels dat het leger specifieke chemische wapens heeft
ontwikkeld tegen bepaalde rassen.
Hier is wat het project voor ‘De Nieuwe Amerikaanse Eeuw’ (PNAC), een denktank van een uiterst rechtse
groep binnen de Republikeinen, die het defensie en buitenland beleid van de VS definieert, daarover te
zeggen heeft:
“… De manier van oorlogvoering … zal een enorm verschil zijn met vandaag … Deze strijd zal waarschijnlijk
plaatsvinden in totaal nieuwe afmetingen … Geavanceerde vormen van biologische oorlogsvoering die als
‘doel’ specifieke genotypes kunnen treffen, zouden de biologische oorlogsvoering kunnen transformeren van
het rijk van terreur tot een politiek nuttig instrument. “
Detail van de bovenstaande afbeelding
Het meisje aan de rechterkant heeft een Bijbel vast en een gele, door de Nazi’s
gebruikte ‘Jodenster’. Deze afbeelding lijkt de dood van het Joods-Christelijke
geloof te symboliseren. De groep die deze beelden voor dit vliegveld verkozen
heeft, bestaat zijn naar alle waarschijnlijkheid niet uit ‘Christenen’ of ‘Joden’.
Geheime genootschappen hebben zo hun eigen geloofssystemen en (dood)kisten
zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de maçonnieke symboliek, de
Vrijmetselarij dus. Graven/kisten zijn bovendien ook een belangrijk symbool bij de
‘Skull and Bones ‘rituelen, de elite-studentenorganisatie achter Yale-university,
waar o.a. de Bush-clan studeerde.
B) De Kinderen van de Wereld dromen over vrede
De 2e muurschildering bestaat uit twee delen. We lezen van links naar rechts, dus een omgekeerde analyse:
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Kinderen in allerlei kleuren, gekleed in folkloristische kostuums geven wapens verpakt in de nationale vlag
van hun land aan een … Duitse jongen? Ja, de Beierse klederdracht laat daarover geen twijfel bestaan. De
jongen in het midden van de afbeelding, die de hamer vasthoudt en blijkbaar iets aan het bouwen is, is ook
Duits.
'De Kinderen van de Wereld dromen over vrede'
Zelfs de Amerikaanse jongen (gekleed als een padvinder) lijkt te popelen om zijn
wapens en de vlag over te dragen aan deze Duitse jongen. Stel je voor: je bent in
de grootste luchthaven van Amerika, in het hart van de VS, en dan wordt deze
afbeelding weergegeven op muurschilderingen. ‘Amerika dat zich vreugdevol
symbolisch onderwerpt aan Duitsland’. Vind je het niet gewoon bizar? Dit
representeert overduidelijk dat de landen van de wereld hun militaire macht en hun nationale identiteit
opgeven ‘voor het gemeenschappelijk belang’.
Het is opnieuw een andere verwijzing naar de Nieuwe Wereld Orde, met hun wereldregering en wereldleger.
Maar waarom staat nou precies een Duitse jongen in het centrum van dat alles? Er zijn zo veel verwijzingen
naar Duitsland en het nazisme op deze luchthaven, dat het simpelweg GEEN toeval kan zijn..!
Je denkt mogelijk aan ‘Operatie Paperclip’, waarin prominente nazi-wetenschappers en onderzoekers na de
Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten werden overgebracht en in dienst van de Amerikaanse
regering (of de krachten daarachter!) zijn gaan werken.
Aan de onderzijde van deze muurschildering ligt een terneergeslagen figuur met een geweer (representeert
oorlog) met twee duiven die er bovenop zitten (representeert de vrede). Hartverwarmend. Volg nu de
beweging van de regenboog die onder het standbeeld begint, over de kinderen gaat, en deze leidt je naar
deel II van de muurschildering.
Op dit tweede deel is het monster ontwaakt! Deze grote, agressief militaristische
figuur is gekleed in een -jawel- Nazi-uniform (let op het symbool op de hoed!) met
een gezicht in de vorm van een gasmasker. In zijn handen houdt hij een geweer
en een sabel, en lijkt het eerder dat de vredesduif heftig gemolesteerd wordt.
Aan de linkerzijde wordt een eindeloze rij van huilende ouders getoond die hun
levenloze babies vasthouden. Dit is echt een schilderij met een afschuwelijke
sfeer, zonder enige verlossende boodschap of moraal. Het feit dat dit getoond wordt bij de hoofdingang één
van de grootste luchthaven van Amerika, gedurende een tijd van politieke correctheid (de jaren negentig) is
totaal afwijkend.
De militaristische figuur wordt verheerlijkt en is almachtig in het schilderij geplaatst, in het centrum van de
verrichtingen die plaatsvinden. Het lijkt of deze figuur opnieuw de bevoegdheden weer heeft, die ze verloren
waren ná de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal is terug in haar volle glorie en leidt de weg naar een
nieuwe Holocaust.
Detail van de brief op de muurschildering
Kijk goed naar de mensen aan de linkerkant en de dode kinderen die op de stenen
liggen. Er zijn geen sporen van geweld te zien; ze zijn gewoon verstoken van
leven, alsof ze vergiftigd werden door een dodelijk gas afkomstig van de
regenboog boven hen. Het monster, levend want het is beschermd door zijn
gasmasker, wijst dat de slachtoffers zich moeten opstellen in de richting van de
brief, onderaan. Het is wezenlijk nog een echte brief ook, geschreven door een
Hama Herchenberg, 14 jaar oud.. Zij overleed op 18 december 1943 in het concentratiekamp Auschwitz
(zoals geschreven is en te lezen onderaan de brief). Een beetje verontrustend is het niet? Auschwitz was
berucht door het gebruik van gifgas…!!
(Hitler’s plaatsvervanger Rudolf Hess, getuigde tijdens de processen van Neurenberg, dat tot 3 miljoen
mensen waren omgekomen in Auschwitz, waarvan ongeveer 90 procent Joden. De meeste slachtoffers
werden gedood in de gaskamers door het gebruik van Zyklon B (Bron: Wikipedia)).
De aanwezigheid van een kleurrijke regenboog en een teddybeer in deze afbeelding, symboliseert onze
gedachten in directe associatie met Jeugd en Onschuld, totaal ziekmakend en verdraaid. Nog één laatste
ding over het Kromme Sabel: het is een symbool dat ook en vaak gebruikt wordt in maçonnieke
afbeeldingen.
C) vrede in harmonie met de natuur
Wat zou je doen als je het grootste deel van de wereldbevolking hebt gedood met giftig gas? Dat viert u
natuurlijk rond een genetisch gemodificeerde gloeiende plant! Gelukkige mensen uit alle hoeken van de
wereld komen af op die onweerstaanbaar plant, sommige vliegen er bijna naar toe. Recht boven deze plant
(een niet bestaande plant in het ‘echte’ leven) is een Jezus-achtige figuur, maar deze is definitief NIET
Jezus.
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Vrede in de natuur..
Alle uitgestorven soorten van de 1ste muurschildering zijn weer
allemaal terug, en je ziet zelfs een kleine duif verschijnen in de plant.
Wat leuk…! Ze voelen zich nu stukken beter nu er kennelijk veel
minder mensen op Aarde zijn… De dieren zijn ook gelukkig, en ze
danken u voor het sterven. Mensen kunnen nu gebruik maken van
een hoog niveau van wetenschappelijke kennis om te leven in een
staat van gesynthetiseerde gelukzaligheid door genetisch
gemodificeerde planten. Goed voor hen.
De walvissen springen in de lucht, en mensen geven elkaar de
hand. Als je goed kijkt naar de baby-tijgers, hebben deze gezichten van menselijke kinderen; opnieuw heel
bizar. Dit hele stuk stinkt werkelijk naar een soort ‘genetische modificatie’ en ‘magie’, een ‘nieuw-gecreëerde
wereld’. (De veelbesproken Nieuwe Wereld Orde..?)
Kortom, deze muurschilderingen omschrijven duidelijke doelen zoals je deze ook kunt lezen in de vele, vele
documenten die over de New World Order bekend zijn, en waarin wordt opgeroepen voor een aantal
stappen:
* Ontvolken van de aarde op een onvoorstelbare schaal.
* De dood van het Joods-Christelijke geloof
* Eén Wereldregering
* Het herstel van de natuur
Voor een uitgebreide beschouwing van alle schilderijen, kijk je HIER op de site van Len Horowitz.
4 – De Swastika (vorm) Startbaan

Luchtfoto Denver Airport.
We vragen je of je ná het zien van alle toespelingen over naziDuitsland, nog verbaasd bent als de start-en landingsbanen van
deze nieuwe luchthaven, de vorm hebben van een swastika? Hier is
een tekening gemaakt van een luchtfoto van de start-en
landingsbanen (maar trek vooral je eigen conclusies hier op Google
maps)
Zou de man die de start-en landingsbanen ontwierp niet hun
vreemde vorm hebben opgemerkt..? Je kunt roepen dat deze
landingsbanen zijn gebouwd, naar alle windrichtingen toe, maar dit
zelden het geval bij vliegvelden.
Zou er nou niet iemand in het voorbereidende proces van de bouw, bij het bespreken van de tekeningen
gezegd moeten hebben: “Jongens, wacht eens even, dit lijkt wel een beetje op het nazi-symbool, misschien
moeten we het veranderen!
We willen toch niet dat onze nieuwe -US$ 4,1 miljard kostende- luchthaven, de vorm van een beledigend
symbool zal krijgen”.
Maar dit gebeurde kennelijk niet, om wat voor reden dan ook. Of.. en dat lijkt meer voor de hand liggend: er
is opzettelijk voor de ze vorm gekozen en heeft men willens en wetens deze vorm aangebracht.
5 – Andere rariteiten
Zoals eerder heb gezegd, kan er een boek worden geschreven over het DIA, maar laten we besluiten met
nog een aantal ongesorteerde eigenaardigheden die je kunt zien op DIA.
* Garoyles
De draak in de koffer, de 'Garoyles'; op diverse plekken zijn ze te
'bewonderen' op het vliegveld.
De symboliek van Gargoyles (vuurspuwers) is altijd al een mysterie
geweest. Niemand kan echt de reden van hun aanwezigheid uitleggen,
vooral op religieuze gebouwen. Zijn het overblijfselen van een vroeger
Heidens geloof dat nooit weg ging? Vertegenwoordigen zij iets waar
slechts ‘de verlichten’, de ‘leiders’ iets over weten?
“Wat doen deze fantasierijke monsters in de wandelgangen van
kloosters onder de ogen van de broeders als ze voorlezen?
Wat is de betekenis van deze onreine apen, vreemde woeste leeuwen en monsters? (St Bernardus van
Clairvaux, 12e eeuw)
Maar de essentiële vraag op deze plaats blijft natuurlijk: ‘Met welk doel zijn deze wezens, half dier, half mens
hier op het vliegveld geplaatst?’
Is het om aan te geven dat dit vliegveld eigenlijk een kathedraal is..?
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* De vloer
Op de vloeren van het vliegveld is een vreemde set symbolen afgebeeld, die op de vloer van het zuidelijke
einde van de Grote Zaal op niveau 5 begint en verder gaat tot aan de noordkant van de Grote Zaal.
Er is een zwarte schijf te zien die de zon nadert. Er bestaat geen twijfel over, dat de architectuur op de vloer
met de afgebeelde zon, de zwarte schijf begint te overschaduwen..! Aangekomen bij het noordelijke einde
van de Grote Zaal vinden we daar een afbeelding van Jeppesen (?) die de zon afdekt. Is dat een verwijzing
naar de Zwarte Zon, zoals die aanbeden werd door de Nazi’s?
En verder is er een soort ‘Inheemse’ kunst die Moeder Aarde zou representeren? Het ziet eruit als een
buitenaards wezen dat het leven op Aarde ‘besprenkeld’.
En wat is er an de hand met de kleine gezichten aan de bovenkant van het schilderij? Zijn dat buitenaardse
die vanuit de ruimte op ons neer kijken? Het antwoord is niet bekend, er is geen informatie over te vinden.
Het doet denken aan een soort graancirkels om de één of andere reden..
Aanvullende bron met goede informatie, theorieën en uitleg. Deze YouTube informeert je verder:
Jesse Ventura, de oud-gouverneur, de huidige TV-maker die zonder enig vooroordeel en met ongelooflijke
durf te werk gaat, gaat in deze aflevering van zijn televisieprogramma achter de geruchten aan. De
geruchten dat er een 2012-bunker onder het vliegveld zit, dat er ondergrondse gebouwen zijn en hoe dit
allemaal bij elkaar komt.
Maar de meest bijzondere film over o.a. het Denver Airport is onderdeel van deze film. ‘Operation Trojan
Horse’. Het gaat over het ontwaken! O.a. op gebied van ‘concentratiekampen in de VS. Vanaf de delen 5
gaat het specifiek over het Denver Airport en zijn vele, vele creapy zaken!
Maar deze documentaire ‘Operation Trojan Horse’ hebben we hier echter geheel geplaatst.. Alle 25 delen.
Deze serie vertelt je niet alleen over Denver Airport maar laat je figuurlijk landen bij dát waar het werkelijk om
gaat. Want deze serie leidt tot één simpele conclusie: het is niet de bedoeling dat jij en ik in onze kracht
komen. Dat wij NIET in contact komen met het AL om ons heen, via… Via onze pijnappelklier, de klier die
door de oude Grieken en zelfs Descartes als ‘De zetel van onze Ziel’ werd betiteld.
Dus voor krachten-achter-de-schermen, die in contróle willen blijven is het van belang, vooral déze klier,
maar ook de rest van ons lichaam EN onze samenleving dient blijven ondermijnen. Om de macht te houden,
om ons als slaven te houden. Want we zijn niet VOLLEDIG vrij, DAT IS de grootste illusie waaruit je wakker
kunt worden.. Maar we kunnen, met de vrijheid die we hebben, onszelf herscheppen.
Kijk naar deze docu, en zie wat bijvoorbeeld 9/11, fluoridering van drinkwater, vaccinaties, Denverairport, voedseladditieven en ‘nog-zo-wat-van-die-dingen’ met elkaar gemeen hebben..! Of zoals dat
ook genoemd wordt: ‘How the people get ‘dumbing downed”..
Bron en video’s: http://www.wanttoknow.nl/overige/denver-het-nwo-vliegveld-creapy/

Het meest fascinerende boek van Robin de Ruiter ooit!
december 13, 2010 By: silviavideler Category: Boeken
Door: Robin De Ruiter, Uitgeverij Mayra
Mede dankzij materiaal van de Britse inlichtingendienst
“HET DERDE RIJK” Grondslag voor de komende werelddictatuur
Dit boek beschrijft aan de hand van rapporten, verslagen, ooggetuigen, dus mét de
benodigde bewijzen, dat de 2e wereldoorlog een al lang tevoren opgezet PLAN was.
Een PLAN van de z.g. ‘elite’. Hitler werd gefinancierd voornamelijk door de V.S., door
banken en multi-internationale bedrijven. Hitler wist ook dat Duitsland de oorlog moest beginnen én MOEST
VERLIEZEN. Hij speelde het spel vanaf het begin mee en heeft geenszins zelfmoord gepleegd. Dit zonder
enige twijfel! Maar ook de oprichting van de staat ISRAËL was een welbewust onderdeel van dit zeer
uitgekiende en weloverwogen plan. Inclusief het verlies van miljoenen mensenlevens.
De 2de wereldoorlog was een duidelijk vooropgezet, berekenend en planmatig gebeuren, net zoals de z.g.
“koude oorlog” , alsmede alle ontwikkelingen daarna en al hetgeen we nu meemaken. Anno 2010 en verder.
Het UITEINDELIJKE DOEL van de ‘elite’, de mensen achter de schermen is bijna bereikt!
Per 1 januari 2011 kost dit boek € 29,95 ( rijkelijk geïllustreerd ) 240 pag.
wij leveren u het boek nu nog tot 31-12 voor slechts € 22,95! Én de portokosten* zijn voor onze rekening!
* Buiten de Benelux € 4,- bijdrage in de dure portokosten!
Stort € 22,95 op rek.nr. 1239.37.299 t.n.v. HMS Videler met vermelding HITLER en stuur tevens een mailtje
met uw postadres voor de aflevering! Naar: videl049@planet.nl
Heel binnenkort is onze webshop operationeel, en daar kunt u alle moeilijk verkrijgbare boeken bezien die
raakvlak hebben met de inhoud van onze site/blog.
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Ex-NORAD officier: Mogelijk al in 2011 openlijk contact met UFO's en aliens
Op 13 oktober werden er inderdaad 'objecten' in de hemel boven New
York waargenomen en gefilmd. Volgens sommigen waren het UFO's, de
media hielden het op luchtballonnen. Werden daar de drie belangrijkste
luchthavens van New York korte tijd voor gesloten?
De gepensioneerde NORAD officier Stanley Fulham, die volgens velen
gelijk heeft gekregen met zijn voorspelling dat er op 13 oktober 2010
boven diverse plaatsen in de wereld UFO's te zien zouden zijn, is
opnieuw in het nieuws gekomen met zijn voorspelling dat er vanaf begin
2011 steeds meer mensen UFO's zullen waarnemen, wat mogelijk nog
in datzelfde jaar zal leiden tot het eerste openlijke kontakt met
buitenaardse wezens.
Op 21 september 2010 schreven we in het artikel 'Canadese luchtmachtofficier voorspelt komst UFO-vloot
op 13 oktober' voor het eerst over Stanley Fulham, die in zijn 352 pagina's dikke boek getiteld 'Challenges of
Change' schreef over zijn eerste waarneming van een UFO tijdens de Tweede Wereldoorlog, de UFO's die
hij als officier van het North American Aerospace Defense Command (NORAD) tegenkwam en over zijn al
ruim 10 jaar durende 'channeling' contacten met de zogenaamde Transendor Groep van de Vierde
Dimensie, die op het punt zouden staan om in te grijpen op Aarde omdat onze planeet vergiftigd dreigt te
raken.
Op 13 oktober zagen talloze mensen in New York inderdaad vreemde objecten in de lucht, al was absoluut
niet duidelijk dat het hier om UFO's ging. Volgens de media ging het slechts om ballonnen die bij een
schoolfeest zouden zijn opgelaten. Voor het feit dat het Westbury radarstation, dat verantwoordelijk is voor
de drie grote luchthavens van New York, kort na het verschijnen van de 'luchtballonnen' een uur lang
ontruimd werd waardoor er talloze vluchten moesten worden geannuleerd werd als verklaring een 'gaslek'
gegeven. Verder werd genegeerd dat de 'UFO's' de hele dag te zien waren, iets wat met luchtballonnen
normaal gesproken niet het geval is.
Fulham zegt nu dat hij van zijn buitenaardse contacten te horen zou hebben gekregen dat er in de eerste of
tweede week van januari opnieuw UFO's te zien zullen zijn boven Moskou en een week later boven Londen.
In de maanden erna zullen mensen op alle continenten steeds meer UFO's zien, niet noodzakelijk (alleen)
boven steden. Dit zou bedoeld zijn om de mensheid te laten wennen aan het bestaan van buitenaardse
wezens en hen voor te bereiden op daadwerkelijk openlijk contact met hen, dat mogelijk al in 2011 gaat
plaatsvinden.
Op 7 juli 2010 werd de luchthaven van de Chinese miljoenenstad Hangzhou tijdelijk gesloten toen er een
UFO werd waargenomen waardoor het radarsysteem verstoord zou zijn geraakt. Als er in januari inderdaad
UFO's boven Moskou verschijnen zal dat niet voor het eerst zijn; op 9 januari 2009, kort voordat president
Obama in Noorwegen de Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen, werd er boven het Kremlin een gigantische
pyramidevormige UFO gezien die volgens sommigen verband hield met het mysterieuze spiraalvormige
verschijnsel dat op dezelfde dag in de hemel boven Noorwegen werd gefilmd en gefotografeerd.
Een 'vertrouwelijke bron' zou hebben onthuld dat de Russische marine raketten op deze spiraal had
afgevuurd om te voorkomen dat er UFO's uit tevoorschijn zouden komen. De verschijning van de ruim
anderhalve kilometer (!) brede UFO boven het Kremlin zou zowel een signaal als een waarschuwing zijn
geweest dat de Russische poging de UFO's te stoppen mislukt was.
Of de objecten die op 13 oktober boven New York te zien waren inderdaad UFO's geweest kunnen zijn kunt
u aan de hand van onder andere dit YouTube filmpje zelf bepalen. Als de luchthavens van Moskou en
Londen in januari 2011 eveneens om onduidelijke redenen worden gesloten dan zou dat mogelijk te maken
kunnen hebben met de UFO-voorspellingen van Stanley Fulham. Zolang echter niet voor iedereen duidelijk
zichtbaar is dat het om UFO's gaat lijkt het echter verstandig dit soort beweringen en beelden -die immers al
jaren met de regelmaat van de klok terugkeren- met de nodige dosis scepsis te aanschouwen.
Xander - Bron: Ghost Theory - Zie ook:
28-09: VN stelt eerst ambassadeur voor aliens aan (/Honderden Amerikanen zien 'UFO' boven Tucson,
Arizona)
23-09: Ruim 120 militairen: UFO's maakten Amerikaanse kernwapens onklaar
21-09: Canadese luchtmachtofficier voorspelt komst UFO-vloot op 13 oktober
08-08: Brits nationaal archief geopend: Churchill beval echte UFO's te ontkennen
19-05: Wordt er een valse komst van aliens en een nep-Opname gepland?
02-01: Noorweegse spiraal in oude culturen teken van het naderende einde
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Project Blue Beam - real time holograms
Ingevoerd:
21-12-2010 ; Geplaatst door: Mark Pages
Bron:
YouTube: Alireza11536
Het is een onvoorstelbaar staaltje techniek wat we hier te zien krijgen.
Gepresenteerd in een hotel krijgen de bezoekers o.a. het hologram van een
vliegende helicopter met geluid over hun hoofden gevlogen.
Voor het oog is dit een zeer realistische technologie die te denken geeft wat er
allemaal mee mogelijk is. Zeker in het kader van regeringen die goed zijn in het uitdenken van false flag
operations. Daarbij komt nog eens dat de technieken in het leger altijd jaren vooruit liggen ten opzichte van
die in de publieke sector.
Sommige theorieën over 11 september 2001 lijken ineens een stuk minder science fiction, zeker als je deze
beelden bekijkt zie je opeens veel gelijkenissen...
Lees hier een artikel over project Blue Beam

Project Blue Beam, broodje aap verhaal of zien we het nu gebeuren?
Ingevoerd: 10-12-2010, deplaatst door: Miguel Estevez
Er zijn vele interessante theoriëen omtrent buitenaardsen en ons
vermeende contact met hun. Eén van de betere vind ik Project Blue Beam.
Project Blue Beam is één van de meest uitgebreide, alles
omvattendecomplottheorieëndie er is. Het weet van de meeste
complottheorieëniets over te nemen. Het heeft UFO's, geheime
genootschappen, het occulte religie en veel verboden en onbekende
wetenschap.
Ik kan hier niet in detail uit gaan leggen wat het precies allemaal inhoudt, daar is het te groots en uitgebreid
voor. Maar wat ik wel kan doen is een zeer beknopte samenvatting geven van wat het inhoudt.
Volgens deze theorie zouden o.a. de NWO (Nieuwe Wereldorde) en de NASA door middel van onbekende
en verboden technologie, het voor elkaar willen krijgen om een soort van wederkomst van Jezus te
simuleren. Dit zouden ze doen door o.a. gebruik te maken van zeer ver gevorderde kloontechnologie en
hologram technologie. Daarbij zouden er ookhersenspoelingtechnieken gebruikt worden op de
wereldbevolking. Het zal er echter nietBijbelsaan toe gaan, verwacht geen Jezus vergezeld door engelen.
Maar verwacht eerder buitenaardsen en meer van dat soort zaken.
Dit is een animatie dat het proces en de vermeende agenda aardig weergeeft (3 min):
NASA en de NWO willen er voor zorgen dat iedereen af stapt van de gangbare (religieuze) manier van leven
en denken. Om vervolgens over te stappen naar deze New Age beweging/religie. Als je dieper in de stof
duikt zie je ook staan dat ze de Antichrist willen gebruiken om het volk te misleiden. Het hele proces zou in
vier stappen verlopen...
1. Het begint allemaal met archelogische ontdekkingen die ons zal doen twijfelen over ons bestaan en over
onze plek in het universum. In deze stap zullen voorwerpen gevonden worden en ontdekkingen gemaakt
worden die er voor zullen zorgen dat wij gaan twijfelen aan wat ons tot nu toe is verteld door de
maatschappij en onze machthebbers.
2. Als de twijfel er echt goed in zit, komt deze volgende stap. Met deze stap zullen we allemaal getuigen
zijn van geweldige en onmogelijke schouwspellen in ons luchtruim en daar buiten. Deze gebeurtenissen
zullen ons doen geloven dat er buitenaardsen zijn, die contact met ons zoeken of al geruime tijd hebben
zonder dat we het wisten. Dit zal verwezenlijkd worden door gebruik van geavanceerde hologram
technologie. Na dat de angst en verbazing er goed in zit, komt de Antichrist naar voren. Hij of zij zou ons
verleiden om in hem/haar te geloven en hem/haar te volgen.
3. Bij deze stap gaan ze doormiddel van lage frequenties technieken en bepaalde hersenspoel technieken
mensen laten geloven dat hun God telepatisch met hun spreekt. Echter is dit dus niet zo.
4. Bij deze laatste stap is het de bedoeling dat de maatschappij zo in angst zit en er van overtuigd is, dat er
ieder moment een massale invasie van buitenaardsen gaat plaatsvinden. Voor de religieuzen onder ons,
moet het overkomen als of de Opname van de gemeente plaatsvindt. Hier zal een combinatie van
technologie en occulte krachten gebruikt worden.
Als iedereen goed bang en wanhopig is, stapt de NWO (Nieuwe Wereld Orde) naar voren en ontvangt ons
als makke schapen. Om ons vervolgens te overheersen.Dat is in het kort wat Project Blue Beam inhoudt en
volgens een aantal mensen zitten we momenteel ergens in stap 2.
Ik plaats dit artikel omdat het mij op is gevallen dat de laatste weken er steeds meer over deze theorie wordt
gesproken op het internet. Sinds de UFO's in Manhattan, El Paso, Rusland en andere delen van de wereld,
neigen steeds meer mensen naar deze theorie om de gebeurtenissen te verklaren. Met al die onbekende
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vliegende objecten en lichten die gemeld worden en al die ontdekkingen die gemaakt worden de laatste tijd,
is het niet zo'n gekke gedachte van deze mensen.
Wekelijks, haast dagelijks, lees je wel weer over massale ofonbeschrijfelijkeUFO meldingen of nieuwe
archelogische ontdekkingen die onze ontwikkeling en wereldgeschiedenis op zijn grondvesten doen
schudden. De UFO-meldingen worden steeds groter enpublieker, vreemde schouwspellen in de ruimte doen
ons achter de oren krabben. Het is dus niet zo verwonderlijk dat sommigen vermoeden dat Project Blue
Beam in volle gang is. Of dit ook het geval is, is weer een andere vraag...
Zoals ik aan het begin zei is dit een hele beknopte samenvatting van deze complottheorie. Zo beknopt dat ik
iedereen aanraad om zelf op onderzoek uit te gaan, om meer te weten over deze theorie. Wat ik naast dit
artikel kan doen is jullie alvast een kant op te sturen, wat betreft informatie. Als je na het lezen van dit artikel
meer wilt weten over Project Blue Beam kun je onderstaande sites bezoeken.
educate-yourself.org ; web.archive.org ; www.sweetliberty.org

Mysterieuze code in ogen van Mona Lisa ontdekt
Published by Henk (Beheerder)
De raadselachtige glimlach van de Mona Lisa, het
beroemde 500 jaar oude schilderij van Leonardo Da
Vinci, is nog een beetje geheimzinniger geworden nu
kunsthistorici piepkleine cijfers en letters in haar ogen
hebben ontdekt.
Het meesterwerk van Da Vinci is al langer in een waas
van mysterie gehuld, tot op vandaag doen verschillende theorieën de ronde over de identiteit van de
geportretteerde vrouw met ‘s werelds beroemdste glimlach.
Moeilijk te ontcijferen
Leden van het Italiaanse Comité voor Cultureel Erfgoed hebben nu bekendgemaakt dat er lettertjes en
cijfertjes tevoorschijn komen wanneer men hoge-resolutiebeelden van Mona Lisa’s ogen vergroot. “Met het
blote oog kan je deze symbolen niet waarnemen, maar met een vergrootglas zijn ze er onmiskenbaar”, zegt
Silvano Vinceti, de voorzitter van het comité.
In het rechteroog staan de letters LV, mogelijk een verwijzing naar de initialen van de schilder. In het
linkeroog staan minder duidelijk leesbare of verklaarbare symbolen. “Het
lijken de letters C en E of B, en het cijfer 72 of de letter L en een 2″, zegt
Vinceti. “Het is zeer moeilijk te ontcijferen, ook al door de ouderdom van
het werk.” Dan Brown achterna
Het schilderij dook al op in de samenzweringsthriller 'The Da Vinci Code'
van Dan Brown. In dat boek wordt gewag gemaakt van geheime
boodschappen die in het schilderij werden gestopt. De realiteit hoeft qua
mysterie niet onder te doen voor de fictie: een van Vinceti's collega's
werd op het juiste spoor gezet door een 50 jaar oud boek dat hij bij een
antiquair ontdekte.
"We staan nog maar aan het begin van het onderzoek", zegt Vinceti. "Het
is zeer eigenaardig dat al die tijd niemand die tekens ontdekt heeft. Het
staat vast dat ze bewust door de schilder werden aangebracht, maar
omdat ze in de donkere pupillen en niet in de lichtere irissen staan, lijkt
het een duidelijke poging om de symbolen zo onherkenbaar mogelijk te
plaatsen. De kunstenaar gebruikte doorheen zijn hele oeuvre allerlei
symbolen en verborgen boodschappen. Dat geldt ongetwijfeld ook voor
de Mona Lisa, een schilderij waaraan hij zoveel belang hechtte dat hij het
op het einde van zijn leven overal met zich meenam."
Schedel Da Vinci onderzoeken
Het comité heeft al contact opgenomen met Frankrijk om het lichaam van Da Vinci, dat begraven ligt in het
kasteel van Amboise in de Loirevallei, te mogen onderzoeken. Ze willen nagaan of ze aan de hand van Da
Vinci's schedel kunnen ontdekken of het schilderij geen zelfportret was. Eén theorie wil namelijk dat de
'vrouwenportretten' van de schilder eigenlijk verkapte zelfportretten zijn.
13/12/10 - ad.nl
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WikiLeaks (10): Bush had tóch gelijk, Saddam had massavernietigingswapens
Al in 1988 gebruikte Saddam Hussein chemische wapens tegen het
dorp Halabja, waardoor 5000 Koerden -waarvan 75% vrouwen en
kinderen- een afschuwelijke dood stierven.
Jarenlang werd president George W. Bush erom verketterd: hij had
vanwege valse voorwendselen bevel gegeven Irak binnen te vallen.
Saddam Hussein zou namelijk helemaal geen
massavernietigingswapens hebben gehad. Uit door Wikileaks
gepubliceerde geheime documenten blijkt nu -ongetwijfeld tot
verbijstering van velen- dat dit echter wél het geval was en dat Saddam
Hussein zelfs van plan was om opnieuw te beginnen met het
ontwikkelen van kernwapens als de aandacht voor zijn regime weer wat geluwd zou zijn.
In zijn State of the Union toespraak van 2003 sprak president Bush de later berucht geworden woorden 'De
Britse overheid heeft ontdekt dat Saddam Hussein recent heeft geprobeerde aanzienlijke hoeveelheden
uranium uit Afrika te verkrijgen'. De voormalige ambassadeur Joe Wilson schreef later dat hij in opdracht van
vice-president Cheney de zaak onderzocht had en tot de conclusie was gekomen dat het niet waar was.
Niettemin houden de Britten nog steeds vol dat hun informatie klopte en schreef de anti-Bush Washington
Post dat Wilson gelogen had, omdat hij aan de CIA iets heel anders gerapporteerd zou hebben.
Het verhaal dat de massavernietigingswapens van Saddam Hussein verzonnen waren was echter de wereld
in geholpen en zou niet meer verdwijnen. Bush zei destijds dat Irak vooral op zoek was naar 'yellowcake'
uranium, het basismateriaal voor het produceren van hoog-verrijkt uranium waarmee kernwapens kunnen
worden gemaakt. In juli 2003 berichte het anti-conservatieve Time Magazine op grond van het
terugkrabbelen van de regering Bush dat Irak geen 'yellowcake' en daarom geen massavernietigingswapens
bezat, en dat Bush dus gelogen had over de reden om Irak binnen te vallen. Time baseerde zich met name
op de nu dus in diskrediet gebrachte Joe Wilson en negeerde het feit dat een Senaatscommissie van beide
politieke partijen tot de conclusie kwam dat Wilsons rapport aan de CIA de bewering dat Irak yellowcake
probeerde te kopen in het Afrikaanse Niger juist ondersteunde.
550 ton yellowcake weggehaald uit Irak
Bijna iedereen in de wereld vond echter dat Bush gelogen had. Zelf leek hij daar niet mee te zitten en
maakte hij er publiekelijk zelfs grapjes over, wat hem alleen maar op meer kritiek kwam te staan. Maar wat
wil nu het geval? Er was wel degelijk yellowcake in Irak aanwezig, en niet zo'n klein beetje ook! In 2008
berichtte het onafhankelijke internationale persbureau Associated Press dat er in dat jaar maar liefst 37
vluchten voor nodig waren om 3500 vaten van 'het laatste restant van Saddam Husseins nucleaire
programma' uit Irak weg te halen - 550 ton van het zogenaamd niet-bestaande yellowcake! De New York
Sun concludeerde dat dit geen onbeduidende zaak was omdat 'Irak enorme oliereserves heeft en geen
kernenergie nodig heeft... Dit materiaal in het Midden Oosten laten zou een veel te groot risico zijn geweest.'
Maar zowel de mainstream als de alternatieve media bleven volharden in hun anti-Bush en antiAmerikaanse houding en weigerden hun eerdere foutieve berichtgeving te corrigeren. Uit de WikiLeaks
documenten blijkt echter ook dat de Amerikaanse troepen in de loop der jaren op diverse plaatsen
laboratoria voor chemische wapens hebben aangetroffen en letterlijk 'massavernietigingswapens' ontdekten.
Hoewel Saddams chemische arsenaal tijdens de Golfoorlog grotendeels vernietigd werd waren restanten
van deze wapens nog steeds te vinden op het Iraakse slagveld. Deze chemische wapens zijn deels in
handen gekomen van jihadisten, terroristen en mogelijk ook buitenlandse (Iraanse) agenten.
Chemische wapens ook naar Syrië
Daarnaast heb ik al vaker geschreven dat er aan het begin van de Golfoorlog door sommige media werd
bericht dat het leger van Saddam Hussein in snel tempo grote hoeveelheden chemische wapens en ander
materiaal naar Syrië transporteerde om deze uit handen van de Amerikanen te houden. Daar verschenen
enkele malen zelfs beelden van op TV. Al snel werd hier echter door niemand meer op terug gekomen,
omdat de openlijke erkenning hiervan automatisch had moeten leiden tot een Amerikaanse aanval op Syrië,
en daar zou ongetwijfeld ook Israël bij betrokken raken, waardoor hoogstwaarschijnlijk het hele Midden
Oosten in een grote oorlog zou worden gestort.
De regering Bush koos er dus om politieke redenen voor om dit gegeven niet meer ter sprake te brengen.
Op vergelijkbare wijze verdwenen kort na de aanslagen van 9/11 diverse berichten uit de media waarin
bijvoorbeeld brandweermannen verklaarden duidelijk explosies ónder de WTC-torens te hebben gehoord,
die erop leken te wijzen dat de torens doelbewust werden opgeblazen. Hoe dan ook, wat men verder ook
van George W. Bush mag vinden, de niet aflatende lastercampagne ('Bush lied People Died') tegen hem
blijkt in ieder geval wat de reden van de invasie van Irak betreft onterecht te zijn geweest.
Xander
Bron: The Patriot Post
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De ‘zoete’ dood, of wel de gevolgen van ASPARTAAM
(Vrij vertaald René Voogt)
Hoe aspartaam wettelijk, dus legaal werd
December 1965 – JAMES SCHLATTER, een chemicus werkzaam voor G.D.SEARLE, ontdekte bij toeval
tijdens het werken aan een remedie voor maagzweren “ASPARTAAM”, een stof die 180 keer zoeter was dan
suiker, maar geen calorieën bevatte.
In het voorjaar van 1967 – G.D.SEARLE (nu een onderdeel van PFIZER, voorheen een
dochteronderneming van MONSANTO) begint met onderzoeken naar de veiligheid voor een goedkeuring
voor ASPARTAAM door het Amerikaanse FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) zoals dat
gebruikelijk is.
In het najaar van 1967 – Dr HAROLD WAISMAN, een biochemicus aan de Universiteit van Wisconsin, leidt
namens de FIRMA SEARLE dierstudies met ASPARTAAM op jonge apen. Van de zeven apen die
ASPARTAAM melk kregen, overleed er één en vijf andere ondergingen een beroerte.
November 1970 – CYCLAMAAT, de leidende en toonaangevende kunstmatige zoetstof, wordt uit de markt
gehaald nadat onderzoekers erachter kwamen dat het kanker veroorzaakte. De veiligheid van SACHARINE
werd ook in twijfel getrokken.
18. December 1970 – Het management van de FIRMA SEARLE ontwikkelden een “zoetstof” strategie, die
erop gericht was om een positieve instelling van de FDA ten opzichte van ASPARTAAM te bewerkstelligen.
Een interne memo beschrijft de psychologische tactieken, die door het bedrijf gebruikt zouden worden, om
de FDA in een, “onbewuste sfeer van samenwerking” te verplaatsen om vervolgens het “ja-zeggen tot een
gewoonte te maken”.
In het voorjaar van 1971 – neuroloog Dr JOHN OLNEY (vanwege zijn baanbrekende pionierswerk met
mononatriumglutamaat, werd dit uit de babyvoeding gehaald) informeert SEARLE dat ASPARAGINEZUUR,
een component van ASPARTAAM, bij experimenten op babymuizen gaten in de hersenen van de muizen
vreet. Eén van de eigen onderzoekers van SEARLE, Dr OLNEY’s bevindingen bevestigen de ontdekkingen
in een vergelijkbaar onderzoek.
Gaat nog veelverder
==============================================
Onderstaande tekst stond onder de youtube toegevoegd:
ASPARTAAM is één van de meest gevaarlijke stoffen die ooit vrijgegeven is voor gebruik in de ‘voeding’ van
de mens. Zou u vrijwillig een glas methanol of formaline drinken? Vrijwel zeker van niet. En waarom niet?
Omdat het tot een onmiddellijke dood leidt! Drink u in plaats daarvan dan liever een glas cola Light? Of
kauwt u op een stuk kauwgum zonder suiker? Geeft u uw kinderen liever juist vanwege het risico op
tandbederf een Coke Light in plaats van een gewone cola?
In het algemeen veroorzaken levensmiddelen-additieven geen hersenschade, hoofdpijn, multiple sclerose
(MS)-achtige symptomen, epilepsie, de ziekte van Parkinson, Alzheimer, stemmingswisselingen, huid
zweren, blindheid, hersentumoren, ontregeling en beschadiging van het korte-termijn geheugen of zelfs je
intelligentie. ASPARTAAM veroorzaakt dit en nog eens 90 lang onderzochte bevestigde symptomen. U
gelooft het niet? Lees verder!
Er zijn 92 goed gedocumenteerde symptomen tengevolge van een ASPARTAAM vergiftiging – van coma tot
de dood. De meeste zijn neurologische van aard omdat ASPARTAAM het zenuwstelsel vernietigd.
ASPARTAAM zit deels ook achter de mysterieuze ziekte die de kop opstak na de oorlog in Irak “Desert
Storm”. Duizenden pallets met Light dranken werden daarheen verscheept (denk er daarbij aan, dat warmte
(boven 30˚ C) aspartaam nog gevaarlijker maakt). Deze pallets werden wekenlang opgeslagen onder de
hete Arabische zon en meermaals per dag dronken de soldaten ervan.
Gaat ook nog verder
================================================
Kom, zoete dood
Is Aspartaam werkelijk alleen maar een zoetstof?
Niemand is vandaag de dag nog in staat om de vele gevaarlijke stoffen en producten die we dagelijks in het
milieu en onze voeding tegenkomen, precies te kunnen onderscheiden en te herkennen. Het is van het
grootste belang dat ons immuunsysteem voldoende actief, en in staat is, om voor het grootste deel de
stoffen die onze gezondheid en leven bedreigen af te kunnen weren.
Het is ook belangrijk, om zoveel mogelijk te vermijden, wat het lichaam maar vooral de lever, welke het
belangrijkste ontgiftende orgaan van het lichaam is, belast. Wij hebben de mogelijkheid zulke stoffen te
vermijden, als we ze herkennen, iets wat heel belangrijk voor ons zou moeten zijn! Een hele bijzondere stof
is het “zoete gif”, de kunstmatige zoetstof “ASPARTAAM”.
ASPARTAAM vindt zijn oorsprong bij één van ‘s lands grootste fabrikanten van bestrijdingsmiddelen
(met inbegrip van Agent Orange), zenuwgassen, biologische en nucleaire wapens, Monsanto
genaamd. ASPARTAAM is ongeveer 110 tot 220 keer zoeter dan suiker en is daarom voor bedrijven zeer
interessant. Alle dieet, vermagering en producten voor diabeten kunnen ermee gezoet worden.
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ASPARTAAM is een (GM – genetisch gemanipuleerde) chemische tijdbom die wereldwijd in ongeveer 6.000
producten in plaats van suiker gebruikt wordt. U vind ASPARTAAM terug in geneesmiddelen, dieetvoeding,
gebak, koek, kauwgom, desserts, pudding, ontbijt granen, thee, vruchtensappen, multi-vitamine dranken,
laxeermiddelen, bevroren bakkerijproducten, jam, yoghurt, enz.
In het algemeen, zijn het de Light dranken die massaal en in grote hoeveelheden worden verbruikt, in het
bijzonder ook door kinderen. Moeders moeten er dan ook zeer bewust mee omgaan om hun kinderen weg te
houden van deze flagrante duivel. Van opheldering tot wandaad. Neem afstand van de (Chemie) winkel
gewoontes! Ook andere Light producten, zoals calorie arme aanbiedingen worden maar al te graag gekocht
door de zogenaamde “dieet bewusten”, omdat ze juist op de slanke lijn gericht zijn. (Dat is een val mensen,
het doet juist het tegengestelde.) ASPARTAAM werd bij toeval ontdekt tijdens experimenten om een remedie
te kunnen vinden tegen maagzweren. Het Monsanto Concern, dat deel uitmaakt van het Rockefeller
imperium, kocht zich bij verschillende bedrijven in, en op deze manier, beheerst Monsanto nu de
ASPARTAAM handel wereldwijd. ASPARTAAM wordt ook nog onder de volgende namen NutraSweet, Equal
en Spoonful TM op de markt gebracht.
En dit gaat ook nog veel verder. In de bijlage het complete stuk
Of hier: http://hetuurvandewaarheid.wordpress.com/2010/12/14/hoe-aspartaam-wettelijk-legaal-werd-komzoete-dood/

“ZE” gaan het weer proberen! : Varkensgriep rukt op richting België
december 13, 2010 By: silviavideler
(U kunt zich voorstellen dat er in Nederland nu al enkele ‘heren’ zijn die handenwringend hun kansen weer
zitten af te wachten. Red.S.V.)
De varkensgriep, het H1N1-virus, rukt opnieuw op richting België. In enkele weken tijd zijn er al tien dodelijke
slachtoffers gevallen in Groot-Brittannië. Ook in ons land zijn de eerste zieken met symptomen van
varkensgriep al gesignaleerd, zo meldt De Morgen.
“Zwangere vrouwen moeten zich laten vaccineren”, zegt griepcommissaris Marc Van Ranst. De varkensgriep
hield een jaar geleden de hele wereld in de ban. De tien Britse slachtoffers waren allen jonger dan 65 en de
meeste waren zwangere vrouwen, al waren er ook slachtoffers die niet tot een risicogroep behoren.
Van Ranst meldt dat de artsen- en apothekersverenigingen ingelicht zijn. “Zeker bij zwangere vrouwen, maar
ook bij andere risicogroepen zoals oudere mensen, is waakzaamheid geboden”, luidt het. “Het is cruciaal dat
gynaecologen zwangere vrouwen, zeker diegenen die in het tweede of derde trimester van hun
zwangerschap zitten, inlichten over wat er aan de hand is en hen aanraden om zich te laten vaccineren.”
Volgens de griepcommissaris is de situatie niet onrustwekkend. “Op een occasioneel geval na zijn er op de
spoeddiensten nog geen patiënten met ernstige symptomen van varkensgriep toegestroomd. Momenteel is
er dus geen reden tot paniek in België.” (belga/tw)

Het ¨Freemason¨ Symbool nader verklaard
Hiermee wil ik een beter inzicht geven in het ¨Freemason¨ symbool wat zo vaak
wordt gezien als het Illuminati symbool voor ¨the New World Order¨door
¨conspiracy¨sites als Alex Jones, Jesse Ventura en vele andere. Ook bijgaande
afbeelding is hiervan een voorbeeld hoe dit uit zijn verband wordt gerukt.
Een commitee van vier mannen, inclusief Benjamin Franklin (hij was de enige
Freemason in die groep) ontwierpen wat genoemd werd ¨The Great Seal of the
United States¨ in 1776. De afbeelding van het oog in de pyramide werd
gesuggereerd door de enige artiest in de goep, Pierre du Simitiere.
Onder de afbeelding staan de woorden NOVUS ORDO SECLORUM. Deze zin
bevindt zich op de achterkant van de Grootzegel van de Verenigde Staten en op het één-dollar biljet; het
werd voor het eerst gebruikt in 1782. De zin komt uit de vierde Ecloge van Virgilius: Magnus ab integro
saeclorum nascitur ordo - De grote orde der eeuwen is herboren.
De vertaling "nieuwe wereldorde" is onjuist. Dat zou "Novus ordo mundi" zijn in het Latijn. De zin "Nieuwe
Wereldorde" wordt door complottheoristen gebruikt als benaming voor wat zij zien als een totalitaire
wereldregering die in de maak is door geheime groepen achter de gewone regeringen en andere
organisaties.
Ontvangen van "http://nl.wikipedia.org/wiki/Novus_Ordo_Seclorum"
All men being created equal on which it is founded, along with the individual rights and freedoms entrenched
in its constitution exist primarily because of what Freemasonry was at the time of the American Revolution.
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Wikileaks: Bijensterfte veroorzaakt door pesticide
Door Antagonizer, gepubliceerd op 14-12-2010
De massale bijensterfte over de hele wereld was het grote mysterie van de
afgelopen jaren. Het zogenaamde Colony Collapse Disorder (CCD) leek
een ware bom te worden onder de voedselketen, omdat bijen essentieel
zijn voor de gewassenbestuiving in de groenten -en fruitteelt. Uit de recente
stroom van geheime documenten uit wikileaks is een document naar voren
gekomen waar de Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency)
een negatief advies gaf over het gebruik van de veelgebruikte pesticide
clothianidin die met name giftig zou zijn voor bijen (en zo’n beetje alle levende wezens). Het document was
naar een bijenhouder in Colorado gelekt en daaruit viel op te maken dat de EPA de risico’s van het gebruik
van de pesticide moedwillig heeft genegeerd. Waar hebben we dat eerder gehoord?
Het rapport van de EPA was vernietigend en met name de volgende passage is glashelder over de risico’s:
Clothianidin’s major risk concern is to nontarget insects (that is, honey bees). Clothianidin is a neonicotinoid
insecticide that is both persistent and systemic. Acute toxicity studies to honey bees show that clothianidin is
highly toxic on both a contact and an oral basis. Although EFED does not conduct RQ based risk
assessments on non-target insects, information from standard tests and field studies, as well as incident
reports involving other neonicotinoids insecticides (e.g., imidacloprid) suggest the potential for long-term
toxic risk to honey bees and other beneficial insects.
Opmerkelijk is dat de Amerikaanse regering deze wereldwijde pandemie verborgen wilden houden, terwijl zij
medeplichtig was aan de verspreiding ervan. Pesticideproducent Bayer is nog bezig geweest met het bakken
van een liegrapport om de risico’s te verhullen. Clothianidin is al in een aantal Europese landen verboden.
Opmerkelijk genoeg heeft de bijensterfte ook in deze landen plaatsgevonden, het mysterie is dus nog niet
helemaal opgelost.
http://zapruder.nl/portal/artikel/wikileaks_bijensterfte_veroorzaakt_door_pesticide/rss
Wikileaks: Bijensterfte door pesticide (2)
Door Jessica Alkemade op 23 december 2010
Bijenpopulaties sterven uit door het gebruik van pesticide. In een onlangs
gepubliceerd Wikileaks-document is aan het licht gekomen dat de stof
clothianidine, ontwikkeld door het Japanse Sumitomo Chemical Takeda Agro in
samenwerking met Bayer CropScience toegstaan is om te gebruiken, ondanks
waarschuwingen van bijentelers. Bayer heeft dit product in Nederland op de
markt gebracht onder de naam Poncho Rood. In Amerika is het bekend onder
de naam Poncho, PonchoBeta en Prosper. Poncho wordt gebruikt om zaden te
behandelen, zodat deze beter bestend zijn tegen bepaalde insecten. Dit middel
wordt in Europa bij mais gebruikt maar in Amerika wordt het ook gebruikt bij
zaden van koolzaad, graan, zonnebloemen en suikerbieten. Tevens is in het
rapport te zien dat het ook gebruikt wordt bij katoenzaad en mosterdzaad, deze soorten worden niet vermeld
op de site van Bayer.
Uit deze PDF blijkt dat zeer recentelijk (november 2010) naar boven is gekomen dat clothianidine ondanks
eerdere resultaten toch schadelijk blijkt te zijn voor bijen en andere nuttige insecten. Tijdens het planten van
de behandelde zaden bestaat de kans dat het middel van de zaden wegvloeit, waardoor het in de omgeving
terecht komt. De conclusie van de EPA (Environmental Protection Agency) is dat clothianidine wel degelijk
een risico inhoudt voor de lange termijn. Een incident in Duitsland heeft al uitgewezen dat het middel giftig is
voor bijen. Tevens blijkt dat clotianidine schadelijk kan zijn voor kleine vogels en zoogdieren, als het
behandelde zaad inefficiënt wordt geplant. Ook blijkt uit veldstudies dat het middel schade kan toebrengen
aan drink- en zwemwater. De EPA vindt dit onacceptabel en gaat nieuwe onderzoeken starten. Tot die tijd is
het onzeker voor de bijentelers wat het precieze risico inhoudt. De afdeling van de EPA die hierover gaat
(EFED), adviseert in elk geval om op het label te vermelden dat het schadelijk is voor bijen, een verbod op
deze stof is niet nodig. Overigens bleek al in 2003, toen het middel op de markt gebracht werd, dat er ook
studies uitwezen dat clothianidine schadelijk zou zijn.
Clothianidine is inmiddels al verboden in Duitsland, Frankrijk, Italië en Slovenië. Het is de vraag waarom de
EPA dit niet volgt. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de teelt van het geliefde mais in Amerika. Maar
als er straks geen bijen meer zijn, is er ook geen mais meer. Bayer houdt de troef in handen; als mensen
ziek worden van dit middel, zal hun medicijnendivisie er vast wel wat voor ontwikkelen.
Lees ook: http://www.fastcompany.com/1708896/wiki-bee-leaks-epa-document-reveals-agency-knowinglyallowed-use-of-bee-toxic-pesticide
Auteur: Jessica Alkemade - Bron Afbeelding: by jbaker5 @ Flickr.com
http://www.argusoog.org/2010/12/wikileaks-bijensterfte-door-pesticide/
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"China ontwikkelde Stuxnet-worm"
Vandaag,15:14 doorRedactie
De Stuxnet-worm die Iraanse kernreactoren ontregelde is niet door de VS of Israël gemaakt, maar door
China. Dat zegt beveiligingsexpert Jeffrey Carr, die daarvoor verschillende aanwijzingen heeft. Eerder werd
bekend dat Stuxnet de frequentie converter drives van het Finse Vacon aanvalt, om zo de reactor te
ontregelen. Die machines worden niet in Finland, maar in het Chinese Suzhou gemaakt. Een ander verband
tussen China en Stuxnet ziet Carr in RealTek, het Taiwanese bedrijf waarvan de digitale certificaten werden
gebruikt voor het signeren van de Stuxnet-malware, zodat die zichzelf probleemloos op de aan te vallen
systemen kon installeren. Een dochteronderneming van Realtek genaamd Realsil Microelectronics, bevindt
zich in China. Suzhou om precies te zijn.
Carr wijst ook naar een incident waarbij twee werknemers van Vacon werden gearresteerd. De arrestatie
door de Chinese douane valt samen met de ontwikkeling van de worm.
Maar waarom zou China de kernreactoren van Iran aan willen vallen? Het land heeft zich eerder
uitgesproken tegen de wens van Iran om kernwapens te ontwikkelen, maar liet ook weten dat sancties tegen
Iran contraproductief zijn. "In andere woorden wil China de twee na grootste leverancier van olie steunen,
maar op hetzelfde moment een manier vinden om het Iraanse uraniumverrijkingsprogramma te stoppen",
zegt Carr.
Broncode
Een virus dat een mechanische storing veroorzaakt zou de ideale oplossing zijn. En zelfs als de worm zou
worden ontdekt, zou China als Irans belangrijkste bondgenoot niet verdacht worden. De meest voor de hand
liggende daders zouden de VS en Israël zijn. Carr baseert zijn mening op het feit dat China uitgebreide
kennis van de Iraanse centrifuges heeft, aangezien die van Chinese makelij zijn. Daarnaast heeft het
toegang tot de fabriek van Vacon en de certificaten van Realtek. Ook beschikt het over de Windows
broncode, wat verklaart waarom de makers van de worm vier zero-day lekken wisten te vinden, terwijl de
meeste hackers al moeite hebben om er één te ontdekken.
Verder vonden Stuxnet-infecties in China pas erg laat plaats. "Iets wat ik altijd al vreemd vond, aangezien
Siemens software veel in Chinese energiecentrales wordt gebruikt", merkt Carr op. Chinese media lieten
weten dat de worm een miljoen Chinese systemen zou hebben besmet. Die berichten waren gebaseerd op
een melding van het Chinese anti-virusbedrijf Rising International, waarvan onlangs bekend werd dat het zelf
malware maakt en overheidsfunctionarissen omkoopt om valse waarschuwingen af te geven. "De Stuxnetaankondiging van Rising klinkt meer als een Cover Your Ass strategie van de wormontwikkelaar dan iets
anders." Carr haalt ook nog uit naar de Duitser Ralph Langner, die als eerste met het scenario kwam dat
Israël of de VS achter de aanval zouden zitten. Er zou hier geen hard bewijs voor zijn. "Wat China betreft
heb ik vijf verschillende banden met Stuxnet aangetoond die uniek voor China zijn." De expert wijst ook naar
een rapport van het Institute for Science and International Security (ISIS). Daaruit blijkt dat Iran al voor
Stuxnet problemen met de centrifuges had. "Natanz is mogelijk het doelwit van een eerdere, of zelfs
meerdere, cyberaanvallen geweest, die niets met Stuxnet te maken hadden."
Security.nl
Reactie
Het is niet alsof de mossad en/of CIA niet in China actief zouden kunnen zijn, natuurlijk. Ik lees alleen over
een aantal verbanden die weliswaar te leggen zijn, maar in principe nog steeds door elk van de genoemde
partijen uitgebuit zouden kunnen zijn. Wat in elk geval bij de "China zit er achter" hypothese ontbreek is een
echt sterk motief, wat zowel de VS als Israel dan weer wel hebben. Carr mag dan wel links en rechts
uithalen, zelf komt hij ook op geen enkele manier met hard bewijs. Een gevalletje pot-verwijt-ketel dus.
Het is niet de eerste keer dat Israël gebruikt maakt van software van uit het buitenland (en dan aanpast naar
haar wensen). Zie: Promis HaMossad LeModein Ve Tafkidim Meyuhadim
'Belgische banken helpen klant aan valse identiteit'
Uitgegeven: 14 december 2010 10:42
BRUSSEL - Verschillende Belgische banken helpen klanten die dat willen aan een valse identiteit. De
cliënten kunnen dan hun bankrekeningen in Luxemburg of Zwitserland verborgen houden voor de fiscus.
© ThinkstockDe belastinginspectie in Gent heeft dat ontdekt, aldus de Vlaamse zakenkrant De Tijd dinsdag.
Luxemburgse en Zwitserse filialen van Belgische banken bieden hun klanten aan hun rekening op naam van
een spookbedrijf op de Bahama's of in Panama te zetten, aldus directeur Karel Anthonissen van de
belastinginspectie Gent. Volgens hem hebben de banken zulke spookbedrijven ''in de voorraadkast''.
De belastinginspectie kwam de frauduleuze praktijken op het spoor toen klanten gebruik wilden maken van
een pardonregeling voor zwartspaarders. Onderzocht wordt nu of de leiding van de banken op de hoogte
was van het bedrog.
© ANP
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Wikileaks komt binnenkort met UFO disclosure documenten?!
Geplaatst door: Miguel Estevez ; Bron: The Examiner
Het volgende bericht meldt dat de russische ruimteorganisatie (VKS) een
document aan president Medvedev overhandigt, over de komende door
Wikileaks aangeboden documenten. Deze zullen waarschijnlijk over
Amerikaanse UFO-meldingen gaan.
De documenten zullen voornamelijk gaan over situaties die in de stille
oceaan zouden hebben plaatsgevonden, volgens het rapport.
A new reportcirculating in the Kremlin today prepared for President
Medvedev byRussianSpace Forces (VKS) 45th Division of Space Control says that an upcoming WikiLeaks
release of secret US cables details that the Americans have been “engaged” since 2004 in a “war” against
UFO’s based on or near the Continent of Antarctica, particularly the Southern Ocean.
Thisreportgoes on to state that after WikiLeaks founder Julian Assange warned last week that he would
begin releasing secret US cables relating to these Southern Ocean UFO’s, and the Americans “war” against
them, he was immediately arrested by British Police on trumped up charges issued by the Swedish
government which in our December 8threport, Global Rebellion Erupts After “Unprotected Sex Meets
Disrobed Governments”, we noted were engineered against him as a “classic” CIA “Honey Trap”.
Bron: www.examiner.com
De documenten zouden informatie bevatten over een aantal groote gebeurtenissen omtrent UFO's en de
Verenigde Staten. Eén van die gebeurtenissen is bijvoorbeeld de grootschalige UFO meldingen die in
Mexico gemaakt zijn tijdens de laatste zonsverduistering in 1991. Ook zouden de documenten spreken over
een "oorlog" die de VS met deze UFO's zou hebben. Het begint er steeds meer op te lijken dat UFO-theorie
aanhangers krijgen waar ze al zo lang op wachten "bewijs van het bestaan van het UFO-fenomeen". Maar of
dit inderdaad allemaal uit zal komen bij de nieuwste publicaties van Wikileaks is nog zeer de vraag. We
zullen moeten afwachten tot de publicatie van deze documenten.
http://www.earth-matters.nl/52/1224/media/wikileaks-komt-binnenkort-met-ufo-disclosure-documenten.html

Daniel Tammet en de kracht van perceptie
Complete artikel: www.technofascismblog.com
Als je nog nooit van Daniel Tammet gehoord hebt is dat waarschijnlijk omdat onze
mainstream pers de neiging heeft zich zózeer op trivialiteiten te richten dat de écht
wonderlijke verhalen meestal niet worden opgemerkt.
Daniel Tammet is een savant die niet alleen mentale berekeningen kan maken die tot wel
100 decimalen accuraat zijn, PI tot 22000 decimalen onthoudt en menselijke talen in één
week leert, hij is ook de meest functionele savant ter wereld.
In tegenstelling tot de meeste savants, die achtergebleven zijn in veel andere aspecten van hun
leven, kan Tammet doorgaan voor een redelijk 'normaal' persoon.
In feite functioneert hij zo goed dat hij daadwerkelijk kan beschrijven wat er in zijn hoofd omgaat als hij deze
fantastische mentale berekeningen uitvoert.
En wat hij beschrijft komt de meeste wetenschappers als onmogelijk voor: Daniel doet blijkbaar helemaal
geen berekeningen. In plaats daarvan ziet hij het antwoord voor zich verschijnen als een bepaalde vorm,
kleur en textuur. In feite beschrijft hij dat hij wiskundige problemen oplost door de vormen die voor zijn ogen
dansen te observeren en hij dreunt PI op door over een veelkleurig landschap te vliegen dat het getal
representeert, tot in het oneindige.
Voor Daniel is het antwoord op deze lastige wiskundevraagstukken duidelijk en hij is vaak erg onder de
indruk van de mentale inspanning van 'normale' mensen die zulke vraagstukken oplossen door heftige
berekeningen.
Daniel Tammet's unieke krachten van perceptie tonen aan dat de antwoorden op zoveel van onze
problemen letterlijk voor onze ogen liggen maar dat we ze simpelweg niet opmerken.
Misschien is een verandering van perceptie wat de wereld het meest nodig heeft, in plaats van nog meer
brute force technologie.
Bron en video: http://zaplog.nl/zaplog/article/daniel_tammet_en_de_kracht_van_perceptie
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Bezoek Medvedev aan Israël duidt op scherpe koerswijziging Kremlin
Rusland wil samenwerking Israël exploitatie olie- en gasvelden - Geen automatische steun Moskou meer
voor Palestijnen en islamitische extremisten
Veel interesse uit Rusland voor de gasvelden voor de Israëlische kust, die
volgens het Kremlin nog veel groter zijn dan wordt gedacht.
Het geplande bezoek van de Russische president Dmitry Medvedev aan
Israël halverwege januari 2011 lijkt te wijzen op een scherpe koerswijziging
in het Kremlin. Terwijl de relaties met Israël lijken te worden aangehaald laat
Moskou de banden met de islamitische extremisten in Iran, Syrië en de
Palestijnen juist bekoelen. Het Kremlin ziet dat het de regering Obama niet
gelukt is om Israël en de Palestijnen nader tot elkaar te brengen en ziet nu
een kans een actievere rol in het Midden Oosten te gaan spelen.
Rusland ziet tevens grote mogelijkheden in de nog niet ontgonnen gasvelden in het Oosten van de
Middellandse Zee. Eerder deze maand boden de Russen al aan Libanon hun expertise aan om samen de
olie- en gasvelden voor de kust te gaan exploiteren. Nu blijkt dat de Russische energiegigant Gazprom
tegelijkertijd afgevaardigden naar Tel Aviv zond om Israël een vergelijkbare samenwerking voor te stellen.
De Tamar, Dalit en Leviathan gasvelden, die in handen zijn van Israëlische bedrijven, zijn volgens de
Russen veel groter dan de geschatte 7,5 biljoen m3 en kunnen daarom efficiënter ontgonnen worden met
Russische professionele assistentie.
Vooruitlopend op Medvedevs bezoek stuurt het Kremlin Mikhail Margelovis, het hoofd van het Comité
Buitenlandse Betrekkingen van de Russische Federatie Raad, naar zowel Jeruzalem als Ramallah, de zetel
van de Palestijnse Autoriteit. Volgens inlichtingenbronnen lijken de Russen bereid om, in ruil voor de levering
van Israëlische UAV's (onbemande toestellen) aan het Russische leger, geen geavanceerde wapens zoals
S-300 luchtafweerraketten te leveren aan Iran en Syrië. Daarbij deelt het Kremlin de Israëlische opvatting dat
deze wapens uiteindelijk bij de islamitische terreurgroep Hezbollah terecht zouden komen, iets waar de
Russen geen belang (meer) bij zouden hebben.
Ook ten aanzien van de Palestijnse kwestie lijkt het Kremlin een ander standpunt te hebben ingenomen.
Rusland is niet langer bereid om zich automatisch achter alle Palestijnse eisen aan Israël op te stellen en
staat inmiddels open voor een tijdelijke oplossing van het conflict. Volgens de Russen zijn de Palestijnen op
de hoogte van de nieuwe wind die in Moskou waait en hebben zij zich om die reden niet tot het Kremlin
gewend om steun te krijgen voor het éénzijdige uitroepen van hun eigen staat binnen de grenzen van voor
1967, maar concentreerden ze zich op Europa, het Verre Oosten en Zuid Amerika.
Ook niet onbelangrijk is het feit dat de leider van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, de in de Syrische
hoofdstad Damascus verblijvende Khaled Meshaal, niet langer welkom is in Moskou. Daarnaast ziet Moskou
een kans om aan boord te springen van de steeds nauwer wordende strategische banden tussen Israël en
Griekenland. Beide landen zijn van plan om een onderzeese gasleiding aan te leggen tussen de Israëlische
havenstad Ashkelon en het Griekse vasteland. Deze zal worden aangesloten op de al bestaande pijpleiding
tussen Ashkelon en Eilat, de Israëlische havenstad aan de Rode Zee. Russische energiestrategen hebben
grote interesse in deze route omdat het de snelste en goedkoopste manier zou zijn voor de levering van
Russisch gas aan het Verre Oosten.
Xander - Bron: DEBKA
Tot zover Obama's enige politieke succesje
Geplaatst op: dinsdag 14 december 2010 door: Maarten Muns
Arme president Barack Obama. De president van de Verenigde Staten ligt de laatste tijd
zwaar onder vuur. Irak, Afghanistan, belastinghervormingen, helemaal niks lijkt de arme
man nog te lukken. Gelukkig had hij altijd nog zijn beroemde hervorming van het
zorgstelsel waarin elke Amerikaan eindelijk toegang tot betaalbare medische zorg zou
krijgen. Dat wil zeggen, tot gisteravond. Een constitutioneel hof in de staat Virginia
bepaalde dat een groot deel van die wet ongrondwettelijk is. Het lijkt erop dat de enige
strohalm waar de ooit zo veel belovende president zich nog aan vast kon houden nu ook aan het breken is.
Volgens de rechter is het niet aan de wetgevende macht om voor burgers te bepalen of zij zich al dan niet
tegen ziektekosten moeten verzekeren. De rechter heeft vooral moeite met het verplichtende karakter van
Obama's politieke succes. Hij vond het niet nodig om de wet in zijn geheel te verbieden ,omdat deze toch
pas in 2014 volledig effectief zou worden is er nog genoeg tijd om een en ander aan te passen. En
bovendien heeft het Amerikaanse Supreme Court het laatste woord over deze wet.
Overigens is een meerderheid van de Amerikanen, waaronder uiteraard veel Republikeinen, tegenstander
van de gezondheidszorgwet.
Bronnen: The Washington Post, Politico
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Israëls 'excuus' aan Turkije: Sorry dat we niet eerder het vuur openden
'Sorry dat onze mariniers zich lieten verrassen door bewapende terroristen.
De volgende keer openen we meteen het vuur.'
Het Israëlische parlementslid Danny Danon (Likud) heeft namens het
Israëlische parlement 'eindelijk' een al maanden door de Turkse premier
Erdogan geeist excuus voor het Marmarma / Gaza konvooi incident
aangeboden. Het is naar alle waarschijnlijkheid echter niet het soort excuus
geworden waar Erdogan op gehoopt had:
Aan de premier van Turkije, Recep Tayyip Erdogan (middels de Turkse ambassadeur in Israël),
Betreffende: Het verzoek voor een excuus aan de regering van Turkije voor de gebeurtenissen aan boord
van de Mavi Marmara van het Gaza konvooi.
Bij deze bied ik u in de naam van het hele Israëlische volk mijn excuses aan voor het feit dat de staat Israël
niet voldoende deed om het terroristenschip Marmara te controleren voordat dit Turkije verliet. Dat zou
namelijk voorkomen hebben dat het schip bewapend was met geweren en andere wapens en dat er onder
bescherming van de Turkse regering terreuractivisten werden vervoerd.
Vanwege onze excellente relatie en uw grote respect voor de staat Israël en het Zionistische initiatief moet ik
u excuus vragen voor het feit dat de mariniers -toen zij het schip bereikten en begroet werden door
bewapende terroristen die hen wilden vermoorden, zich niet onmiddellijk verdedigden door het vuur te
openen, maar in plaats daarvan terughoudend reageerden op de zogenaamde 'vredesactivisten' die
probeerden hen te doden.
Onze verontschuldigingen voor het feit dat de commando's zo voorzichtig handelden en rekening hielden
met de aanwezigheid van burgers op het schip, en slechts negen terroristen doodden. Als de autoriteiten
hadden geweten dat er zich terroristen aan boord van het schip bevonden dan zouden zij het bevel hebben
gegeven om iedereen die een gevaar voor onze troepen vormde te doden.
Met uw permissie, er is nog een excuus noodzakelijk, namelijk voor Israëls besluit om de gevaarlijke
terreurverdachten die zich aan boord van het schip bevonden weer vrij te laten en zelfs hun terugreis naar
huis te betalen, en hen niet te berechten voor poging tot moord.
Tenslotte: accepteert u alstublieft onze welgemeende verontschuldigingen voor het niet indienen van een
verzoek bij de VN om Turkije te berispen en tevens voor het niet eisen van een onderzoek naar het verband
tussen de IHH terreurorganisatie, uw partij en uzelf, meneer Erdogan.
Met de beste wensen,
Parlementslid Danny Danon, namens de Israëlische Knesset
Tijdens de grote Karmel branden zond Turkije een blusvliegtuig, wat even de hoop gaf op een verbetering
tussen de relaties tussen Israël en Turkije. De Turken gaven echter al snel te kennen dat Israël daar niet op
hoefde te rekenen zolang er geen officieel excuus kwam voor het Marmara / Gazakonvooi incident en Israël
de familieleden van degenen die werden gedood zou compenseren. Beide verzoeken werden door premier
Benyamin Netanyahu afgewezen. Danny Danon verklaarde dat het betalen van compensatie 'neer komt op
overgave aan terreur' en toekomstige terroristen alleen maar zou motiveren.
Xander - Bron: Arutz 7
CDA: fiscus als nieuwe Wikileaks?
woensdag 8 december 2010 door Aertjan Grotenhuis
Criminelen hebben via lekkende belastingambtenaren in Rijswijk cruciale
persoonlijke gegevens van burgers in handen gekregen. Staatssecretaris van
Financiën Frans Weekers (VVD) zit met de zaak in zijn maag. De lekkende
belastingambtenaren waren uitzendkrachten. Die worden niet door de
Belastingdienst zelf gescreend. Zij speelden gegevens door waar ook tienduizenden
anderen binnen en buiten de Belastingdienst toegang toe hebben. Het gaat om
adresgegevens en het fiscaal nummer. Met die gegevens kun je de fiscus zozeer op het verkeerde been
zetten dat hij voor u bestemd geld uitkeert op de bankrekening van een oplichter. Frans Weekers werd
vanmiddag door Gerard Schouw van D66 ter verantwoording geroepen. CDA-woordvoerder Pieter Omtzigt
ziet in lekkende fiscale bestanden zelfs al als een Wikileaks-affaire in de dop. Frans Weekers reageert in op
onderstaande video op dat verwijt. Hij denkt al aan een oplossing. Als de fiscus per burger voortaan slechts
één bankrekening accepteert, zijn de meeste risico’s verdwenen. Die rekening wordt dan voor alle
betalingen, uitkeringen en andere transacties gebruik. Oplichters kunnen zo’n rekening niet zo makkelijk
naar hun eigen rekening omleiden. Maar zo’n systeem is wel lastig voor pakweg een miljoen burgers die nu
voor de fiscus verschillende rekeningen hanteren. Daaronder veel kleine ondernemers die bedrijfs- en
privézaken gescheiden willen houden. Het stuit Weekers tegen de borst dat hij vanwege incidenteel
misbruik, het leven van zo’n grote groep burgers iets lastiger moet maken.
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Als zijn uw euro’s als scharlaken…
december 13, 2010 By: Polleke
De bank van het Vaticaan wordt beschuldigd van het witwassen van Maffiageld.
Erstaat een bericht inThe Indepentdat er onderzoek wordt gedaan binnen The
Vatican Bank naar beschuldigingen van een witwas-operatie die de politie in
september op het spoor zette van een bedrag ter grootte van €23 miljoen.
Volgens het Vaticaan zelf is het allemaal een misverstand dat snel zal worden opgelost. Maar
documenten van justitie melden dat de Bank van het Vaticaan opzettelijk anti-witwaswetten
heeft omzeild metals doel “de verhulling van gegevens omtrent eigendom, bestemming en
herkomst van het kapitaal”. Dit is niet het eerste schandaal voor deze bank. Het valt al uit de
toon door het feit dat alle geldautomaten in het Latijn moeten worden bediend en dat priesters
een privé-ingang hebben. In 1986 stierf er echter een financieel adviseur van het Vaticaan in
de gevangenis na het drinken van een kopje koffie met een vleugje cyanide. Een andere
adviseur, Roberto Calvi, vond men met bungelend aan een touw onder de Londense
Blackfriars Bridge (letterlijk: ‘Zwartebroeders Brug’!, link), zijn zakken gevuld met5 kilo aan stenen. Deze
incidenten beschadigden niet alleen de reputatie van de bank maar deden verdenkingen rijzen aangaande
banden met de Mafia en vrijmetselarij. Het grootste gedeelte van het geld, € 20 miljoen, was bestemd voor
de Amerikaanse JP Morgan Bank. Het Vaticaan heeft tot nu toe nog geen uitsluitsel gegeven over de
herkomst van het geld. http://boinnk.nl/blog/?p=10272
Henry Kissinger: 'Laat de Sovjets de Joden maar vergassen'
Henry Kissinger, van oorsprong zelf een Jood, stond niet bepaald positief
tegenover zijn afkomst en de Joodse staat Israël.
Op recent vrijgegeven bandopnames van gesprekken tussen de
Amerikaanse president Richard Nixon en zijn minister van Buitenlandse
Zaken Henry Kissinger -door velen gezien als de ongekroonde koning van de
Nieuwe Wereld Orde machtselite- is te horen hoe laatstgenoemde tegen
Nixon zegt: 'En als ze in de Sovjet Unie de Joden in gaskamers stoppen is dat niet ons probleem. Misschien
wel een humanitair probleem.' Kissinger, zelf van Joodse afkomst, probeerde tevens Amerikaanse
wapenleveranties aan Israël te vertragen toen de Joodse staat voor zijn voortbestaan streed tegen de
Arabische landen tijdens de Yom Kippur oorlog van 1973.
Nixon was het met zijn naaste adviseur eens en reageerde: 'Ik weet het. We kunnen daar niet de hele wereld
voor opblazen.' Tijdens Nixons presidentschap was er tevens een campagne om de door de Russen
onderdrukte Joden uit de Sovjet Unie te laten emigreren. Ook daar was Kissinger op tegen: 'De emigratie
van Joden uit de Sovjet Unie is geen doelstelling van het Amerikaanse buitenlandse beleid.'
De schokkende bandopnames maken onmiddellijk een einde aan het overduidelijke valse beeld dat
sommigen van Nixon hebben, namelijk dat hij een vriend van Israël en de Joden was. Nixon zou ook gezegd
hebben dat hij Joden 'latent onzeker' vond en dat ze zich daarom zouden willen bewijzen. Jeffrey Goldberg
van The Atlantic, een constante criticus van Israël, merkte op zijn blog op dat Nixon het over zijn eigen
minister Kissinger moet hebben gehad. Nixons racisme betrof overigens niet alleen Joden; hij noemde Ieren
'drinkers', Italianen 'geweldige mensen aan wie een steekje los zit' en over zwarten zei hij dat het hen 500
jaar zou gaan kosten om op het niveau van de blanken te komen.
Hoofddirecteur David Harris van het Amerikaanse Joodse Comité (AJC) noemde het dieptriest dat iemand
die gekozen was tot het hoogste ambt van de VS er dergelijke grove en immorele stereotypes ten aanzien
van minderheden op nahield. Over Kissinger zei hij: 'Dat een Duitse Jood die de Nazi's ontvluchtte zó
ongevoelig over genocide kon spreken is ronduit huiveringwekkend. Misschien dacht Kissinger dat hij als
Jood een stapje verder moest gaan om president Nixon te bewijzen dat hij loyaal aan hem was.'
De in maart 1973 opgenomen conversaties tussen Nixon, Kissinger en de Israëlische premier Golda Meir
gingen onder andere over de miljoenen Joden die het communistische regime in de Sovjet Unie wilden
ontvluchten. Uiteindelijk lukte het latere regeringen -onder andere die van Ronald Reagan- om de Sovjets
zover te krijgen de Joden in grote hoeveelheden te laten emigreren naar de Verenigde Staten en Israël.
Nixon en Kissinger werden in 1973 gezien als helden die Israël met wapenleveranties zouden hebben
geholpen te vechten tegen Egypte en Syrië. Deze leveranties begonnen echter pas in de tweede week van
de oorlog, terwijl aan de andere kant de Sovjet Unie al volop bezig was met het leveren van wapens aan
Egypte en Syrië. De New York Times schreef drie jaar later dat Kissinger de wapenleveranties doelbewust
vertraagde omdat hij 'Israël net genoeg wilde laten bloeden om ze zo rijp te maken voor de naoorlogse
diplomatie die hij in gedachten had.'
Xander - (1) Arutz 7
Henry Kissinger is geen jood maar een zionist: http://www.jewsagainstzionism.com/
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Documentaire bewijst: Henry Kissinger is een massamoordenaar
29 jul 2003
Uit de documentaire The Trial of Henry Kissinger blijkt hoe Kissinger door sabotage van vredesbesprekingen
honderdduizenden Cambodjaanse en tienduizenden Amerikaanse doden op zijn geweten heeft. Hierbij
kunnen 200.000 vermoorde Oost-Timorezen worden opgeteld, zoals blijkt uit deze eerdere DaanSpeak met
de titel VS keurden inval Oost-Timor goed.
Eigenlijk houdt de optelsom hier niet op, zo blijkt uit dit artikel van The Village Voice, waarin een heel rijtje
van misdaden door Kissinger wordt genoemd, waarin naast Cambodja en Oost-Timor, ook de landen
Vietnam, Chili en Bangladesh de revue passeren. In deze DaanSpeak staat de vraag centraal in hoeverre
Kissinger doden op zijn geweten heeft in Cambodja. In de documentaire (laatst maar weer eens op tv bij de
docu-liefhebbers van Canvas) The Trial of Henry Kissinger wordt hierbij uitgebreid stilgestaan. [Zie ook de
documentaire Der Fall Kissinger].
Kissinger's verraad
In oktober 1968 waren er in Parijs vredesbesprekingen begonnen tussen Amerika en communistisch NoordVietnam, georganiseerd door de zittende president van de VS, Lyndon Baines Johnson. Hij wist dat een
einde aan de oorlog met Vietnam zijn opvolger de aanstaande verkiezingen zou doen winnen. 'Kissinger was
an advisor to the negotiators who were authorized to provide him with privileged information', zegt de
vertelstem in de documentaire. Intussen woedde de verkiezingstijd in de VS. Vice-president Hubert
Humphrey versus Richard Nixon. Tijdens de onderhandelingen hield Kissinger niet alleen president Johnson
op de hoogte. In het geniep had hij contact gelegd met de campagne van Nixon.
Tricky Dick liegt dat het gedrukt staat
'Tricky' Dick Nixon in een speech op 8 augustus 1968: 'We all hope in this room that there is a chance that
current negotiations may bring an honorable end to that war. And we will say nothing during this campaign
that might destroy that chance. But if the war is not ended when the people choose in November, the choice
will be clear. Here it is. [...] And if after all of this time and all of this sacrifice and all of this support there is
still no end in sight, then I say the time has come for the American people to turn to new leadership -- not tied
to the mistakes and the policies of the past. That is what we offer to America. And I pledge to you tonight that
the first priority foreign policy objective of our next Administration will be to bring an honorable end to the war
in Vietnam. We shall not stop there -- we need a policy to prevent more Vietnams.'
Sabotage van de vredesbesprekingen
'Kissinger told the Nixon campaign that the Johnson team was close to an agreement with North Vietnam.
Until the deal was final, the Johnson team wanted to keep the negotiations secret from South Vietnam, zegt
Walter Isaacson, schrijver van een biografie over Nixon in de documentaire. De vertelstem: 'But Nixon had
opened a secret channel of communication with South Vietnamese President Thieu. The go-between was
Anna Chennault'. Zij werd de 'Dragon Lady' genoemd en 'was a vice president of the Republican election
finance committee and chairwoman of Republican Women for Nixon', schrijft onderzoeksjournalist Tom
Paine: 'As head of Flying Tiger Airlines, a company originally formed, with CIA backing, to assist Chiang Kaishek in his war against the Chinese Communists, Mrs. Chennault had high-level contacts in the South
Vietnamese government.'
Operatie geslaagd, vrede overleden
In opdracht van Nixon wist Kissinger via Chennault president Thieu ervan te overtuigen niet naar de
besprekingen te komen om ze zodoende te laten mislukken. Resultaat zou zijn dat de zittende Democraten
zouden verliezen en de Republikein Nixon zou worden verkozen. "During the closing week of the election,
Nixon's campaign manager John Mitchell, called [Chennault] 'almost every day' to persuade her to keep
Thieu from going to Paris for peace talks with the North Vietnamese," they write. She was successful. Five
days before the American election, Thieu announced his refusal to participate in the peace talks.
Bush paste Kissinger-truuk toe
Dat ging niet zonder slag of stoot. Nog op 2 november 1968 stuurt Anna Chennault nog een telegram naar
het Zuid-Vietnamese kamp, met een boodschap afkomstig van de Nixon-campagne: 'Hold on. We are gonna
win'. Aldus geschiedde. Op 5 november wordt Nixon gekozen met minder dan 1% verschil, Kissinger wordt
'Secretary of State and National Security Advisor'. Dezelfde truuk om de verkiezingen te winnen heeft
George Bush Sr. toegepast om Ronald Reagan aan de macht te krijgen in november 1980. Deze operatie
heette October Surprise en staat beschreven in deze DaanSpeak.
Kissinger pleegt geheime aanvallen op Cambodja ...
In zijn hierboven geciteerde speech zei Nixon: 'The first priority foreign policy objective of our next
Administration will be to bring an honorable end to the war in Vietnam. We shall not stop there -- we need a
policy to prevent more Vietnams.' De praktijk was dat de oorlog met Vietnam gewoon doorging en pas in
1973 officieel werd beëindigd (in Parijs, nota bene op dezelfde voorwaarden als uit 1968) en dat in februari
1969 in het geheim, zonder medeweten van het Congres en onder leiding van Kissinger, Cambodja werd
aangevallen. '[...] after the accession of Nixon and Kissinger to power, a program of heavy bombardment of
[Cambodia] was prepared and executed in secret. One might with some revulsion call it a "menu" of
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bombardment, since the code names for the raids were "Breakfast," "Lunch," "Snack," "Dinner," and
"Dessert."
The raids were flown by B-52 bombers, which, it is important to note, fly at an altitude too high to be
observed from the ground and carry immense tonnages of high explosive; they give no warning of approach
and are incapable of accuracy or discrimination. Between March 1969 and May 1970, 3,630 such raids were
flown across the Cambodian frontier', schrijft Christopher Hitchens in Harper's Magazine. Hitchens is de man
achter het boek en de documentaire The Trial of Henry Kissinger.
... en is 'really exited'
'[H. R.] Haldeman's Diaries for March 17 record: Historic day. K[issinger]'s "Operation Breakfast" finally came
off at 2:00 PM our time. K[issinger] really excited, as was P[resident].
The next day's entry: K[issinger]'s "Operation Breakfast" a great success. He came beaming in with report,
very productive.
It only got better. On April 22, 1970, Haldeman reports that Nixon, following Kissinger into a National Security
Council meeting on Cambodia, "turned back to me with a big smile and said, `K[issinger]'s really having fun
today, he's playing Bismarck.'", schrijft Harper's.
Kissinger ontvangt Nobelprijs voor de Vrede
'As a result of the expanded and intensified bombing campaigns, it has been officially estimated that as many
as 350,000 civilians in Laos and 600,000 in Cambodia lost their lives. (These are not the highest estimates.)',
schrijft Harper's. In deze getallen zijn niet de slachtoffers verwerkt die vielen in Vietnam (de helft van de
doden aan Amerikaanse kant viel in de Kissinger-periode van de oorlog, dus vanaf 1969) of de slachtoffers
die in vredestijd vielen ten gevolge van alle chemische middelen die zijn gebruikt in de strijd en de
landmijnen die tot op de dag van vandaag slachtoffers eisen. Na onderhandelingen tussen Kissinger en
Noord- en Zuid-Vietnam werd in 1973 de vrede getekend. Hiervoor ontving Kissinger de Nobelprijs voor de
Vrede.
Dit artikel is deel van de DaanSpeak-serie Retrospect en heeft zijn vervolg in het artikel
De afluister-waanzin in het Witte Huis tijdens de jaren '60 en '70
http://www.daanspeak.com/Kissinger01.html

Televisie en baby’s
Complete artikel: vigilantcitizen.com
Baby's die televisie kijken hebben een grotere kans op vertraagde ontwikkeling van
hun cognitieve vaardigheden en taalontwikkeling als ze 14 maanden oud zijn. Dat
is nog erger als ze programma's kijken die voor oudere kinderen en volwassen zijn
bedoeld. We weten natuurlijk wel dat 24 en Grey's Anatomy niet geschikt zijn als
educatief materiaal, maar het is verbazingwekkend dat televisie kijken op zo'n
jonge leeftijd zoveel verschil uitmaakt in de ontwikkeling.
Baby's die per dag 60 minuten televisie keken met 14 maanden hadden 33% lagere scores in hun
ontwikkeling dan baby's die nauwelijks tv keken. Hoewel hun testscores niet veel afwijken van het
gemiddelde is er toch een verschil te bemerken wat veroorzaakt zou kunnen worden door het feit dat
wanneer baby's en ouders samen naar de tv kijken, ze dan geen tijd hebben om met elkaar te kletsen,
spelen en andere interactie die essentieel is voor hun ontwikkeling.
Dit nieuwe onderzoek dat gepubliceerd werd in "Archives of Pediatric and Adolescent Medicine" heeft 259
lagere-inkomens gezinnen in New York gevolgd die thuis voornamelijk Spaans met elkaar spraken. Andere
onderzoeken onder voornamelijk hogere-inkomens gezinnen kwamen tot dezelfde conclusie: TV kijken is
niet educatief en het vertraagt de ontwikkeling bij baby's
Maar verantwoorde televisie als Sesamstraat dan? De onderzoekers vonden geen verschil in resultaat in
vergelijking met irritante programma's als bijvoorbeeld SpongeBob SquarePants. Uit eerdere onderzoeken
door dezelfde onderzoekers was al gebleken dat ouders die hun kinderen naar niet educatieve programma's
als SpongeBob SquarePants laten kijken, minder tijd doorbrengen met het voorlezen en onderwijzen van
hun kinderen.
De tv kan dan wel handig zijn als je even rustig op internet wil kunnen browsen of het eten klaar moet
maken, nuttig voor je kinderen is het zeker niet. De onderzoeksresultaten sluiten aan bij eerdere
aanbevelingen door de American Academy of Pediatrics dat kinderen onder de 2 jaar het beste helemaal
geen tv kunnen kijken.

Nieuwsbrief nr. 112 – 24 december 2010 - pag. 26

Nixon liet zich laatdunkend uit over zwarten, Ieren en Joden
WASHINGTON - In de Verenigde Staten zijn audio-opnames van het Witte
Huis vrijgegeven waarin oud-president Richard Nixon zich bijzonder
laatdunkend uitlaat over Joden, zwarten en Ieren.
Het is bekend dat Nixon geheime opname-apparatuur had geïnstalleerd in het
Witte Huis. The Nixon Presidential Library and Museum in Californië gaf deze
week 265 uren aan materiaal uit februari en maart 1973 vrij en daaruit blijkt
dat er destijds in het Oval Office denigrerend werd gesproken over sommige
etnische groepen in de Amerikaanse samenleving.
"Joden hebben een zeer agressieve, kwetsende en aanstootgevende persoonlijkheid", oreerde Nixon
bijvoorbeeld in een gesprek met een adviseur. Van de Ieren wist Nixon dan weer dat ze geen alcohol
verdragen. "Wat je altijd moet onthouden over Ieren is dat ze gemeen worden als ze gedronken hebben.
Zowat alle Ieren die ik ken worden gemeen als ze drinken, vooral echte Ieren dan", poneerde hij.
Tegenover zijn secretaresse betwistte Nixon het standpunt van minister van Buitenlandse Zaken William
Rogers, die volgens de president van oordeel was dat de zwarte bevolking "vooruitgang boekt en uiteindelijk
toch een versterking voor het land zal blijken, omdat ze fysiek sterk zijn en sommigen onder hen ook
intelligent."
Nixon betwijfelde de stelling. "Ik denk dat hij gelijk heeft als hij spreekt over een periode van 500 jaar, maar
ik denk dat hij fout zit als hij spreekt over 50 jaar", luidde het verdict.
Nixon werd verkozen in 1968. De Republikein werd herkozen in 1972, maar werd twee jaar later tot ontslag
gedwongen als gevolg van het Watergate-schandaal.
12/12/10 09u52 AD
Nasa Liegt – Catastrofe treft Aarde
Wordt de Mayamythologie nog werkelijkheid? - Volgens
bepaalde interpretaties van Mayakalenderis het einde van
dehuidige wereld toch echt op komst. Astrofysicus Craig
Kasnov (Rusland) zegt datiets of iemandal onderweg is
hierheen, De SETI geleerde(Search for Extraterrestrial
Intelligence)melde onlangsdat er drie enorme objecten op weg
naar Aarde zijn. De objecten zijn tientallen kilometers lang.
Volgens een berekening zouden de objecten half December
2012 moeten aankomen. Dat komt overeen met de afloop van
de Maya kalender
Volgens Kasnov zijn de reusachtige voorwerpen razendsnel naar ons op weg en hij vraagt je niet om hem te
geloven maar geeft je de mogelijkheid dat zelf uit te zoeken. De deelnemers aan het Seti project verdenken
Nasa ervan geheime data achter te houden. Deobjecten zijn niet te zien in het Noordelijk Halfrond, daar ze
diep uit het Zuiden komen. Hij raadt de website http://www.sky-map.org/en geeft je de coordinaten om
deObjecten zelf op te zoeken op de ruimtekaart, hier zijn ze:
19 25 12 -89 46 03 – the first large object
16 19 35 -88 43 10 – a cylindrical object
02 26 39 -89 43 13 – the object as a circle
http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2010/12/12/nasa-liegt-catastrofe-treft-aarde/

Afkoeling veroorzaakt wellicht 35000 doden in Groot-Brittannië
Bron: www.express.co.uk
Groot-Brittannië zal deze week getroffen worden door een tweede koudegolf.
Experts verwachten dat het aantal sterfgevallen door de koude sterk zal
toenemen, tot 12 doden per uur. De koude winter zal leiden tot torenhoge
energierekeningen en 35000 doden.
Liefdadige instellingen maken zich zorgen over ouden van dagen, die zuinig
stoken en urenlang in de bus zitten om stookkosten uit te sparen. De tijden van Charles Dickens keren terug.
Jonathan Powell, weerman bij Positive Weather Solutions, waarschuwt dat de vorst na een korte dooiperiode
zal terugkeren. Misschien wordt hetBritse kouderecord -27.2C (-17F) gemeten in Braemar in 1982 – zelfs
gebroken.
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Powell rekent op een witte kerst en verwacht dat het openbare leven door de feestdagen en het winterweer
tot stilstand zal komen.
Uit onderzoek is gebleken dat een temperatuursdaling met één graad 200 hartaanvallen tot gevolg heeft.
Mensen met een hartkwaal tussen 75 en 84 zijn de kwetsbaarste groep.
De koude winter van afgelopen jaar heeft in 4 maanden waarschijnlijk tot 28000 extra doden geleid.
Neil Duncan-Jordan, van de National Pensioners Convention, zei: “Stijgende stookosten en het koude weer
drijven de ouderen in het nauw. We denken dat het aantal sterfgevallen per uur kan oplopen van 9 in de
afgelopen winter tot 12 doden per uur, dit jaar.

Het grote Hacken is begonnen: 4 nieuwe leakssites
Geplaatst op: woensdag 15 december 2010 door: Gerard Driehuis
De wereld is veranderd. Buiten de journalistiek om worden de feiten onthuld en
gelekt. De Pers noemt al drie nieuwe loten aan de Wikileaksstam:
Onder de vlag van open.nu kunnen bezoekers binnenkort per gemeente zien wat
er aan gelekte documenten staat. Uit tachtig gemeenten kreeg de initiatiefnemer
inmiddels reacties. Vijftig daarvan – waaronder uit Amsterdam, Rotterdam en
Groningen – staan binnenkort interne stukken online.
Nederland is niet het enige land waar het Wikileaksvirus heeft toegeslagen. Op indoleaks.org staan sinds
het weekeinde zeven documenten die betrekking hebben op Indonesië en de rest van de wereld. In een
document staat een gesprek tussen voormalig presidenten Soeharto en Gerald Ford uit juli 1975. Daarin legt
Soeharto het Indonesische beleid uit over het binnenvallen van Oost-Timor in december 1975.
Andere documenten op de site – volledig in het Indonesisch – gaan over de moord op de activist Munir Said
Thalib en een transcriptie van een gesprek tussen Soeharto en Richard Nixon. Veel van de documenten zijn
om technische redenen niet te downloaden. Toch heeft de site sinds zijn lancering vrijdag bijna 800.000
bezoekers getrokken. En ook in Brussel is het grote lekken begonnen. Een groep journalisten en voormalige
officials van de Europese Unie begon donderdag met BrusselsLeaks. De site moet ervoor zorgen dat zaken
die in de Europese Unie achter gesloten deuren plaatsvinden voor iedereen transparant worden. Hoewel op
de website nog niets is te vinden, is BrusselsLeaks op Twitter (mét logo van Manneke Pis) actief aan het
werven.
Dan is er nog Openleaks, het initiatief van de vroegere vrienden van Assange.
Bronnen: De Pers, Newsticker

Euro crisis: en nu België
Geschreven op: 10 december 2010
De op drie na hoogste berg staat in België, en verwijt ons niet dat wij bij de
aardrijkskundeles niet goed hebben opgelet. De op 3 na hoogste schuldenberg
staat inmiddels namelijk bij onze zuiderburen, want de Belgische “regering” heeft
inmiddels zoveel geld in het bankensysteem gepompt, dat de Vlamingen en
Wallonen samen zich de trotse eigenaren van deze berg mogen noemen.
Dus binnenkort niet maar naar de vogeltjesmarkt, een patatje eten over de grens
? Zo ver zal het niet komen, want u weet minister Jan Kees de Jager waakt over
u en uw centen, dus om zijn gevleugelde kreet te citeren : “niets aan de hand, de belastingbetaler hoeft zich
geen zorgen te maken”.
Maar de internationale financiële markt begint zenuwachtig te worden als zij naar de Belgische schuldenberg
kijken. Natuurlijk zijn zij niet zo wijs al onze eigen Jan Kees de Jager( lees het artikel dat vanmiddag over
hem verschijnt op deze site) en ondanks het feit, dat de Belgen een hoger, per hoofd inkomen hebben dan
b.v. de Duitsers, is zelfs inmiddels de EU “president”, de Belg Herman van Rompuy zijn landgenoten te hulp
geschoten. In theorie moet iedere Belg 1 jaar lang om niets werken om de schuldenberg van zijn land af te
bouwen , België heeft 11 miljoen inwoners, en als het zo verder gaat zal het land binnenkort een schuld
hebben van 102 procent van het BNP. Alleen Griekenland en Italië hebben een hogere schuld. Tel je daar bij
op de schuldenlast die de Belgische banken samen hebben, dan kom je uit op 150% van het BNP en
daarmee zou België zelfs de hoogste schuldenlast van de hele EU hebben.
De ratingorganisatie Standard & Poors hebben al aangekondigd de huidige klassificatie van België AA+ te
willen herzien. Ter vergelijking , zowel Nederland als Duitsland hebben een rating van AAA en een
schuldenlast van respectievelijk 65.3 en 76 %.
http://www.geennieuws.com/2010/12/euro-crisis-en-nu-belgie/
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Toespraak Geert Wilders in Tel Aviv
Nu vertaald in NL!!!! uit het Duits door: E.J. Bron.
Mijn excuses lang stukje maar er is geen link ernaar... 07 Dec. 2010
Shalom chaveriem,
Laat u mij ermee beginnen u mijn grote verdriet mede te delen dat ik met u deel
vanwege de dood van 40 dappere Israëli’s, die hun leven hebben verloren – zo
velen, die geprobeerd hebben het leven van anderen te redden in het grote vuur
in de buurt van Haifa. Mijn land, Nederland, is een van de landen die meehelpt
het vuur te bestrijden dat uw leven bedreigt en het eigendom van duizenden van
uw medeburgers. Ik bied de families van de overledenen mijn oprechte
deelneming aan. In gedachten ben ik bij hen. Israël is voor mij een geweldige inspiratiebron. Toen ik voor het
eerst in uw land kwam, destijds nog als teenager, heb ik hier een jaar lang gewoond.
Ik schaam me niet, dat ik achter Israël sta, maar ik ben er trots op. Ik ben Israël dankbaar. Ik zal Israël altijd
verdedigen. Uw land is de wieg van de westerse beschaving. Wij noemen haar niet zonder reden de joodschristelijke beschaving.
Israël wordt vaak unfair behandeld. De wereld kijkt naar de misère van de Palestijnen in de
vluchtelingenkampen in Libanon, in Gaza en op andere plaatsen en velen veroordelen Israël. De VN
beweert, dat er meer dan 4,7 miljoen Palestijnse vluchtelingen zouden zijn en velen veroordelen Israël. Deze
stemmen zeggen, dat het voor de Palestijnen mogelijk zou moeten zijn om terug te keren naar »Palestina«.
Maar waar is Palestina? Velen zeggen, dat Israël het Palestijnenprobleem zou moeten oplossen. Maar is
Israël schuldig aan de misère van de Palestijnse vluchtelingen?
Mijn antwoord luidt: »Nee«. Hiervoor moet men de Arabische leiders verantwoordelijk maken – en de islam
moet men daarvoor verantwoordelijk maken. Laat me u eerst vertellen waarom en daarna zal ik u vertellen
waar men Palestina kan vinden.
Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog waren er 50 miljoen vluchtelingen. Tegenwoordig zijn alle
vluchtelingenproblemen, die nog dateren van voor de jaren-50, opgelost. Allemaal, behalve eentje – het
probleem van de Palestijnen.
Waarom kon dat probleem niet worden opgelost? Het antwoord is eenvoudig: omdat de Arabische landen
niet toestonden dat het werd opgelost. En omdat de islam niet toestaat dat het wordt opgelost. In mei 1948
werd het aantal Joden in Arabische landen op bijna 1 miljoen geschat. Tegenwoordig leven er minder dan
8000 joden in de hele Arabische wereld. In het jaar 1948 gooiden de Arabische landen de Joden eruit en
hielden hun vermogen. Er vluchtten meer Joden uit de Arabische landen dan er Arabieren uit Israël
vluchtten. Waar zijn de joodse vluchtelingenkampen? Die zijn er niet.
Dus, waarom zijn er vluchtelingenkampen voor de Palestijnen in de gebieden rondom Israël? Omdat de
Palestijnen in de naburige Arabische landen niet welkom zijn. Er was geen Arabische solidariteit; de
vluchtelingen werden gedwongen om in kampen en krottenwijken te leven, waarin nu nog veel van hun
nakomelingen rondhangen.
Volgens de internationale definitie wordt de status van een vluchteling of een verdreven persoon slechts
toegepast op de eerste generatie vluchtelingen. Maar, de VN maakt voor de Palestijnen een uitzondering.
Nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen krijgen dezelfde vluchtelingenstatus als hun voorouders.
Dientengevolge steeg het aantal zogenaamde Palestijnse vluchtelingen van 711.000 in het jaar 1950 naar
meer dan 4,7 miljoen in het jaar 2010. Deze vluchtelingen worden als demografisch wapen tegen Israël
gebruikt. In plaats van de ongastvrije Arabische regimes te veroordelen, veroordelen velen Israël.
Vrienden, deze schuld dient daarheen te worden verplaatst waar hij thuishoort: in de Arabische wereld. De
joodse vluchtelingen hebben voor zichzelf een nieuw leven opgebouwd. Ze hebben gedaan, wat miljoenen
vluchtelingen in het verloop van de geschiedenis daarvoor al gedaan hebben, inclusief die van de 20e eeuw,
de Duitsers, die het Sudetenland moesten verlaten en de landen ten oosten van de Oder en de Neisse, de
Hongaren, die uit Transsylvanië vluchtten, de Grieken, die van de Egeïsche kust van Anatolië werden
verdreven en de H9ndoes die vluchtten uit de Punjab.
Met iedere generatie neemt de afwijzing van deze vluchtelingen en hun nakomelingen
steeds verder af. De tijd heelt alle wonden. De acceptatie van de nieuwe situatie is de
norm.
Maar de islam conditioneert moslims ertoe de Joden te haten. Het is een religieuze
plicht om dit te doen. Israël moet vernietigd worden, omdat dit het thuisland van de
Joden is. Machtige islamitische geleerden, zoals Mohammed Tantawi, de grote imam
van Al-Azhar in Cairo, het belangrijkste islamitische onderwijscentrum, noemt de
Joden »vijanden van Allah«. Tantawi, die in maart overleed, werd in het algemeen
door de westerse media en de politieke beleidsmakers als gematigd beschouwd.
Maar hoe ontving deze »gematigde« een delegatie Palestijnse moslims, die hem in
het jaar 2002 bezocht.
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Hij drong er bij hen op aan om de zelfmoordaanslagen tegen Israëli’s te intensiveren en stelde vast, dat
iedere zogenaamde »martelaarsoperatie« tegen – ik citeer – »iedere Israëli, inclusief kinderen, vrouwen en
teenagers, een legitieme daad zou zijn volgens (islamitisch) religieus recht en een islamitisch voorschrift,
totdat de mensen van Palestina hun land terugwinnen.« Einde citaat.
Nizar Qabbani, een van de meest vereerde dichters in de Arabische wereld, prees de waanzin van
diegenen, die verblind werden door een ideologie van de haat. In zijn gedicht »Ode aan de Intifada« schreef
hij: »O jullie waanzinnige mensen in Gaza, duizend groeten aan de waanzinnigen. De periode van de
politieke rede is al lang voorbij. Dus, leer ons de waanzin.« Dat is de aard van de islamitische vijand die de
Joden tegemoet komt – pure waanzin.
Israël anderzijds werd een baken van licht; het is net als bij een Chanoeka menora, waarvan de lichten
worden ontstoken in een regio, die tot 1948 in duisternis was verzonken.
Vrienden, men kan Israël niet verantwoordelijk maken voor de situatie in het MiddenOosten. Het probleem is de afwijzing van het bestaansrecht van Israël door de islam.
Afgelopen maand nam Fatah zijn conventie in Ramallah aan, waarin hij verklaarde,
dat hij onomwonden zou weigeren Israël als joodse staat te erkennen.
Het probleem is ook, dat onze westerse leidende persoonlijkheden weigeren te
begrijpen dat Israël de westerse kanarie in de kolenmijn is: wanneer men de Joden
het recht weigert om te leven in vrede en vrijheid, dan zal dit recht ons spoedig
allemaal worden geweigerd. Als het licht in Israël wordt gedoofd, dan zullen we
allemaal in de duisternis zitten. Als Israël valt, dan valt het hele Westen. Daarom zijn
wij allemaal Israël.
Maar zolang het Westen weigert te begrijpen hoe de Palestijnen als wapen tegen Israël worden gebruikt, zal
het niet in staat zijn om te zien wie men werkelijk moet veroordelen; het zal niet in staat zijn om te zien dat
het niet de plicht van Israël is om de Palestijnen een staat ter beschikking te stellen – om de
doodeenvoudige reden dat er al lang een Palestijnse staat bestaat en deze staat is Jordanië.
Inderdaad vrienden, Jordanië is Palestina. Kijkt u maar eens naar de wereldkaart na de val van het
Ottomaanse rijk, gevolgd door de Eerste Wereldoorlog. Beiden, het voormalige Israël en het voormalige
Jordanië, maakten deel uit van het Britse mandaat van Palestina.
In het jaar 1922 verdeelden de Britten Palestina in Cisjordanië en Transjordanië – de laatste omvatte 78%
van het gebied van Palestina. De Britten overhandigden het gebied aan hun geallieerden, de Hashemitische
machthebber Abdullah ibn Hussein. Abdullah was de zoon van de emir Hussein ibn Ali, de hoeder van de
islamitische heilige stad Mekka. De Hashemieten behoorden tot de stam van de Qoeraisj – de stam van de
oprichter van de islam, Mohammed. Ze zijn indringers in Palestina.
In het jaar 1946 werd Transjordanië onder de heerschappij van de Hashemieten een onafhankelijke staat. In
november 1947 stelden de VN een deling voor van de resterende 22% van Palestina. Het territorium tussen
de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee werd verdeeld in een joods en een Arabisch deel. De joodse
vertegenwoordigers accepteerden het delingsplan van de VN, de Arabieren weigerden het te accepteren.
Met een poging »alle joden de zee in te drijven« begonnen ze in 1948 een oorlog – die ze verloren.
Maar ze namen wraak op de Joden in Oost-Jeruzalem en de rest van Cisjordanië – de oude provincies
Judea en Samaria werden nu door Arabische strijdkrachten bezet. De hele regio werd etnisch gezuiverd van
alle Joden. Zelfs de namen Judea en Samaria werden van de landkaart verwijderd en door het belachelijke
begrip »West Bank« (westelijke Jordaanoever) vervangen. Een rivieroever, die meer dan 40 kilometer breed
is. Ik kom uit een land vol rivieren en daar zijn de oevers van de rivieren slechts enkele tientallen meters
breed. Israël, inclusief Judea en Samaria, was sinds mensenheugenis het land van de Joden geweest.
Judea betekent land van de Joden. Nog nooit in de wereldgeschiedenis heeft er een autonome staat in dit
gebied bestaan die niet joods was. De diaspora van de Joden, die na hun nederlaag tegen de Romeinen in
het jaar 70 na Chr. begon, leidde er niet toe dat alle Joden hun historische thuisland verlieten. De Joden
hadden eeuwenlang in het dal van de Jordaan geleefd, totdat de Arabische indringers hen hier in het jaar
1948 verjoegen, toen de provincies van Judea en Samaria door het Hashemietische koninkrijk van
Transjordanië werden bezet, dat zijn naam in het jaar 1950 verkortte tot Jordanië.
En tot 1967, toen Israël het historische joodse kernland van Judea en Samaria terugkreeg, heeft niemand,
geen enkele islamitische geleerde of westerse politicus ooit verlangd dat daar een onafhankelijke Palestijnse
staat op de zogenaamde Westbank zou moeten ontstaan.
Moet Israël met land handelen om vrede te krijgen? Zouden Judea en Samaria aan een andere Palestijnse
staat moeten worden toegewezen – een tweede, naast Jordanië? Vrienden, laat u mij dit heel duidelijk
zeggen: het conflict in het Midden-Oosten is geen conflict om land, maar veelmeer een ideologische strijd.
De mensen maken een fout, wanneer ze aannemen, dat het opgeven van Judea, Samaria en OostJeruzalem, opdat de Palestijnen deze kunnen krijgen, het conflict tussen Israël en de Arabieren zou kunnen
beëindigen. In het jaar 2005 offerde Israël de nederzettingen in Gaza omwille van de lieve vrede op. Hebben
ze vrede gekregen?
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Integendeel, omdat het conflict in principe een ideologisch conflict is, is de situatie erger geworden. Omdat
het conflict een ideologisch conflict is, zijn territoriale concessies contraproductief. Ideologieën kunnen niet
door concessies worden overwonnen. Ze worden erdoor aangemoedigd en aangevuurd.
Men moet ideologieën met een ijzeren wil tegemoet treden, men mag nooit toegeven, nooit, nooit, nooit,
nooit – in niets, groot of klein, enorm of heel klein. Dat is de les die de wereld heeft geleerd van Winston
Churchill, toen hij werd geconfronteerd met de kwade ideologie van het nationaalsocialisme.
Dit conflict hier in het Midden-Oosten gaat niet om land of grenzen, maar om de islamitische Jihad tegen
westerse vrijheden. Vanaf het moment dat Israël werd opgericht, hebben de Arabische leiders elk
delingsplan afgewezen en ieder initiatief voor territoriale nederzettingen. De islamitische ideologie accepteert
gewoon geen concept van een joodse staat. Noch Hamas noch Fatah zijn bereid het recht van de joodse
bevolking op een eigen staat op hun eigen historische thuisland te erkennen. Geen enkele territoriale
concessie van Israël zou dit ooit kunnen veranderen.De ideologische vijanden van Israël willen het land als
natie uitroeien. Ze ontkennen eenvoudig dat de joodse staat het recht heeft om te bestaan en in vrede,
waardigheid en vrijheid te leven. Vanwege ons eigen overleven en onze veiligheid moet Israël zijn grenzen
kunnen verdedigen. Men kan geen land verdedigen, dat maar 15 kilometer breed is. Dat is de strategische
reden waarom de Joden de nederzettingen in Judea en Samaria nodig hebben.
Daarom zijn de joodse steden en dorpen in Judea en Samaria geen hindernis voor de vrede; ze zijn een
uitdrukking van het joodse bestaansrecht in dit land. Ze zijn hele kleine buitenposten van de vrijheid, die de
ideologische krachten trotseren die niet alleen Israël, maar de hele westerse wereld het recht betwisten in
vrede, waardigheid en vrijheid te leven. We willen nooit vergeten, dat d eislam niet alleen Israël bedreigt; de
islam bedreigt de hele wereld. Zonder Judea en Samaria kan Israël Jeruzalem niet beschermen. De
toekomst van de wereld hangt samen met Jeruzalem. Als Jeruzalem valt, dan zullen Athene, Rome – en
Parijs, Londen en Washington – de volgende zijn.
Daarom is Jeruzalem de voorste linie, die onze gezamenlijke civilisatie beschermt. Als de vlag van Israël niet
langer boven de muren van Jeruzalem waait, dan zal het Westen niet meer vrij zijn.
Echter, er moet een vreedzame oplossing worden gevonden, voor de vele Palestijnen in de
vluchtelingenkampen in Libanon, Gaza en elders. Ieder jaar worden honderden miljoenen dollars en euro’s
aan de Palestijnse vluchtelingen betaald in de vorm van internationale hulp.
Maar de financiële hulp creëert voor de vluchtelingen geen nieuw thuis, een plek waar ze voor hun kinderen
en kleinkinderen een toekomst kunnen opbouwen. Het is duidelijk waar deze plek zou moeten zijn. Het zou
Palestina moeten zijn, zoals na de Tweede Wereldoorlog de duidelijke plaats voor de Duitse vluchtelingen uit
het Oosten Duitsland was. Omdat Jordanië Palestina is, is het de plicht van de Jordaanse regering om alle
Palestijnse vluchtelingen te verwelkomen, die zich daar vrijwillig willen vestigen.
Tot in de late jaren-80 ontkenden de Hashemietische heersers niet, dat hun land Palestina was. Ze zeiden
dat bij talrijke gelegenheden. In het jaar 1965 zei koning Hussein: »Die organisaties, die proberen
onderscheid te maken tussen de Palestijnen en de Jordaniërs, zijn verraders.« En tot laat in het jaar 1981
opnieuw Hussein – ik citeer – »Jordanië is Palestina en Palestina is Jordanië«.
In maart 1971 zei ook de Palestijnse Nationale Raad, dat – ik citeer – »wat Jordanië met Palestina verbindt
is een nationale band (…) die gevormd werd, sinds mensenheugenis, door historie en cultuur. De stichting
van een politieke eenheid in Transjordanië en een andere in Palestina is illegaal.« Einde citaat.
In de late jaren-70 echter begonnen de Arabische leiders onderscheid te maken tussen Jordaniërs en
Palestijnen. Wat daarvoor nog als verraad werd beschouwd en als illegaal, werd plotseling de
propagandalijn. In maart 1977 gaf het lid van het uitvoerende comité Zahir Muhsein in een openhartig
interview met de Nederlandse krant »Trouw« toe – ik citeer –: » Alleen uit politieke en tactische
overwegingen spreken we nu over het bestaan van een Palestijns volk, want de Arabische interesses
vereisen, dat wij het bestaan van een bepaald ’Palestijns volk’ als gegeven beschouwen tegenover het
zionisme. Om tactische redenen kan Jordanië, dat een onafhankelijke staat met vaste grenzen is, geen
aanspraken op Haifa en Jaffa doen gelden, terwijl ik als Palestijn zondermeer Haifa, Jaffa, Beer-Sheva en
Jeruzalem kan eisen. Echter op het moment waarop we ons recht op geheel Palestina uitbreiden, zullen we
geen minuut aarzelen om Palestina en Jordanië te verenigen.« Einde citaat.
In het jaar 1988, toen de Eerste Intifada huishield, zag Jordanië
openlijk af van iedere aanspraak op een soevereiniteit van de
zogenaamde Westbank. De afgelopen jaren hebben Jordaanse
autoriteiten duizenden Palestijnen van hun Jordaanse
staatsburgerschap beroofd. Ze doen dit om twee redenen.
Ten eerste, omdat de vreemde Hashemietische heersers bang zijn
dat de Palestijnen op zekere dag hun land zouden kunnen
overnemen. En ten tweede ondersteunt het onttrekken van het
Palestijnse staatsburgerschap de onwaarheid, dat Jordanië geen
deel van Palestina zou zijn. En dat logischerwijs de Palestijnen Israël zouden moeten aanvallen als ze een
eigen plek willen hebben.
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Door opzettelijk duizenden van hun burgers stateloos te maken, willen de Jordaanse autoriteiten de
Palestijnen dwingen hun aanspraken aan de gevestigde orde van een andere Palestijnse staat te richten in
Judea en Samaria. Deze beslissing is een groot onrecht, dat door de Hashemietische heersers in Jordanië
wordt begaan – een vreemde stam, ooit geïnstalleerd door de Britten.
Ik ben niet naïef. Ik sta niet blind tegenover de mogelijkheid, dat wanneer Jordanië door de Palestijnen
geregeerd zou worden dit zou leiden tot een politieke radicalisering in Jordanië. Echter een voortzetting van
de huidige situatie hoogstwaarschijnlijk tot een radicalisering leiden. We hebben een paradigmawisseling
nodig. Als we steeds verder in dezelfde categorieën denken zoals we tot nu toe hebben gedaan, zal er geen
vreedzame oplossing voor het Palestijnenprobleem komen zonder het bestaan van Israël te bedreigen en de
sociale en economische structuren in Judea en Samaria kapot te maken. Om miljoenen Palestijnen in deze
kleine provincies nieuw te vestigen is gewoon onmogelijk en zal ook niet gebeuren. Tegen de sceptici zeg ik:
wat is het alternatief? De huidige situatie zo laten zoals zij is? Nee, vrienden, de wereld moet erkennen dat
er al sinds 1948 een onafhankelijke Palestijnse staat bestaat en dat is het koninkrijk Jordanië. Wanneer men
alle Palestijnen toestaat zich vrijwillig in Jordanië te vestigen, is dit een betere weg naar de vrede dan de
huidige zogenaamde twee-staten-oplossing (in werkelijkheid een drie-staten-oplossing) die door de VN wordt
gepropageerd, door de Amerikaanse regering en door alle regerende elites in de hele wereld. We willen
slechts een democratische, niet gewelddadige oplossing voor het Palestijnenprobleem. Dit vereist, dat de
Palestijnse bevolking het recht krijgt zich vrijwillig in Jordanië te vestigen en vrij in Amman een regering te
kiezen. Wanneer de huidige Hahemietische koning nog altijd zo populair is als nu, kan hij aan de macht
blijven. Het ligt aan de mensen van Palestina om hierover in echte democratische verkiezingen te beslissen.
Vrienden, laten we een volledig nieuwe aanzet wagen. Laten we erkennen dat Jordanië Palestina is. En
tegen de westerse wereld zeg ik: laat ons gezamenlijk achter Israël staan, want de Joden hebben geen
andere staat, terwijl de Palestijnen Jordanië al hebben. Laat ons achter Israël staan, omdat de historie van
onze civilisatie hier begon, in dit land, het thuisland van de Joden. Laat ons achter Israël staan, omdat de
joodse staat verdedigbare grenzen nodig heeft om zijn eigen overleven te garanderen. Laat ons achter Israël
staan, omdat Israël in de voorste linies staat van de strijd om het overleven van het Westen.
We moeten de waarheid zeggen. De waarheid, dat Jordanië Palestina is, de waarheid dat Judea en Samaria
deel van Israël zijn, de waarheid, dat Israël niet mag vallen, de waarheid, dat Israël de enige democratie in
een duistere tirannieke regio is, de spil van het Westen.
Natuurlijk ben ik maar een buitenlandse gast en dien ik bescheiden te zijn. Israël is een democratie en ik
respecteer iedere beslissing die haar burgers en regering nemen. Maar ik ben er trots op hier te zijn en ik
ben dankbaar voor de gelegenheid mijn ideeën en overtuigingen met u te delen.
Omdat het hier is waar onze civilisatie wordt aangevallen, terwijl wij met elkaar praten. Het is hier waar wij,
mannen en vrouwen van het Westen, onze vastberadenheid moeten tonen om onszelf te verdedigen. Het is
hier, waar Israël het licht van de vrijheid heeft ontstoken en dat Europeanen en Amerikanen de Israëli’s
moeten helpen om het licht in de duisternis te laten schijnen. Voor het welzijn van Israël en voor het welzijn
van ons allen.
Toda raba…en shalom aan u allen.
Bron: http://europenews.dk/de/node/37959
Justitie overweegt permanente internettap
maandag 06 december 2010 | 13:09
DEN HAAG - Het Ministerie van Veiligheid en Justitie 'overweegt
serieus' het Nederlandse internetverkeer inhoudelijk te gaan tappen.
Dit onder het mom kinderporno tegen te gaan. Een beslut is nog niet
genomen, maar staatsecretaris Fred Teeven vroeg de Tweede
Kamer om de opties serieus te onderzoeken.
De huidige manier van opsporing van kinderporno zou niet genoeg
opleveren. Met de zogenheten 'deep packet inspection' (DPI)
kunnen er meer gegevens boven water gehaald worden dan met de
manier die nu gangbaar is. Door middel van DPI kan precies nagegaan worden waar verkeer vandaan komt,
waar het naartoe gaat en wat de inhoud is.
Dat schrijft onderzoeksjournalist Brenno de Winter op de site Webwereld.
Volgend jaar februari gaat het als een voorstel naar de Tweede Kamer. Een probleem is bijvoorbeeld dat er,
net als op gewone post, briefgeheim rust op internetverkeer. Particuliere internetwaakhong Bits of Freedom
is fel tegen het plan. "Dit is een schandalig plan. Nederland is al de koploper op gebied van aftappen”,
reageert directeur Ot van Daalen op Webwereld. “Wij tappen al evenveel per dag af als de Verenigde Staten
per jaar." Met DPI zou dat per seconde net zoveel worden als de VS per jaar.
Bron: http://www.gelderlander.nl/nieuws/algemeen/binnenland/7750103/Justitie-overweegt-permanenteinternettap.ece
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Koudste week sinds 1772, maar: VN stelt in Cancun in alle stilte een wereldregering voor
14 december 2010 - door Willem Huntelaar
Terwijl een groot deel van de wereld door de gevestigde media werd bezig gehouden met de weinig
spectaculaire, hoewel zeker zinvolle, onthullingen van Wiki-Leaks, vond in het Mexicaanse Cancun de
jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties plaats. Regeringsvertegenwoordigers uit heel de wereld waren
verzameld in de subtropische badplaats om te proberen het eens te worden over draconische maatregelen
tegen een probleem dat niet bestaat, maatregelen die in feite neerkomen op verhoogde belastingen op ons
energieverbruik. Dit jaar is er echter meer beslist. Er zijn namelijk goed vermomde voorstellen gedaan voor
het installeren van een wereldregering (the Secretariat) zonder dat de wereldburgers daar iets over te
zeggen zullen hebben.
Dezelfde jaarlijkse decadente verzameling van ministers en staatshoofden, ambtenaren en
pseudowetenschappers liep vorig jaar in Kopenhagen op niets uit omdat de weergoden de Deense
hoofdstad precies in de dagen van de conferentie in onverwachte winterse koude dompelden. Daarom was
er deze keer gekozen voor het warme Cancun. Maar ook hier leken de weergoden enkele statements te
maken, want Cancun registreerde nachten met de laagste minimumtemperaturen ooit.
Door het falen van de klimaattop in 2009 en het modderfiguur dat de vele prominente gasten sloegen door
tijdens een hevige sneeuwstorm over een opwarming van een halve graad Celsius te moeten spreken, vond
de conferentie dit jaar low profile plaats. Ook de gestaag groeiende twijfel bij steeds meer media en
beleidsmakers over de theorieën en modellen van het IPCC, en het Climategate-schandaal dat voor
iedereen aantoonde op welke frauduleuze manier de mensen van het CRU hun hersenspinsels proberen te
'bewijzen', zorgden ervoor dat dit jaar nauwelijks prominenten hun vingers wilden branden aan het
opwarmingsverhaal, dat als een nachtkaars lijkt uit te gaan.
De fraudeurs zijn ontmaskerd, de hele zwendel wordt - vooral in de Engelssprekende media - toenemend
belachelijk gemaakt en vrijwel niemand gelooft nog dat de CO2-productie van de mens werkelijk een
probleem is. Dit heeft de gang van Maurice Strong en Al Gore er echter niet van weerhouden om in Cancun
enkele zeer zorgwekkende voorstellen te doen, die feitelijk neerkomen op het installeren van een dictatoriale
wereldregering met verregaande bevoegdheden over de soevereine staten van deze planeet.
Wie nog gelooft dat de aandrijvers achter deze zwendel werkelijk het beste met de planeet voorhebben hoeft
alleen maar even te kijken naar welke bedrijven straks financieel gaan profiteren van de plannen. Achter de
horizon lonken namelijk biljoenen en nog eens biljoenen aan winsten op de handel in emissierechten,
wanneer men er in slaagt de regeringen van de landen op Aarde te overtuigen dat de voorgestelde
maatregelen toch echt wel noodzakelijk zijn. Men wil de bovengrens van de CO2-uitstoot verder verlagen om
dan op Wall Street en in The City te kunnen handelen in de rechten op meer uitstoot.
Als handlangers in het smerige spel van Strong & Gore, in eendrachtige samenwerking met
spoorwegingenieur Pachauri en oplichter Michael Mann vinden we bedrijven als Barclays Bank, ABN Amro
Bank, BP (wie kent deze geweldige Britse milieuorganisatie niet?), Shell, Goldman Sachs, Moran Stanley,
E.ON en anderen.
Als die namen u deels bekend voorkomen dan is dat vooral omdat al deze firma's tijdens de laatste jaren
betrokken waren bij enkele van de grootste schandalen die de mensheid heeft mogen meemaken. De
banken in het rijtje waren de belangrijkste betrokkenen bij de grootste bankroof ooit (later 'wereldwijde
economische crisis' genoemd om ons wijs te maken dat wij daar allemaal voor verantwoordelijk zouden zijn),
en van BP en Shell hebben we laatste jaren voornamelijk gehoord als het ging om hallucinante olielekken,
corruptie en het ter dood veroordelen van zich verzettende stamhoofden.
Nu is het juist deze zelfde groep gangsters die onder het mom van het redden van de Aarde de regeringen
wereldwijd probeert te overtuigen hun handeltje in CO2-emissierechten in de stijgers te zetten. Eens er een
nieuwe bovengrens voor uitstoot is vastgesteld treedt het volgende bedenksel van het banken- en
oliehandelarenkartel in werking: the Secretariat. Oftewel het Secretariaat.
U heeft er dan wel niets over gelezen in de altijd betrouwbare gevestigde media, maar er is echt wel meer
besloten dan de lachwekkende overeenkomst de temperatuur op Aarde niet meer dan twee graden te laten
stijgen.
De tekst die de medewerkers van de duistere VN-instellingen namelijk hebben voorgelegd is er een van
'transparante ondoordringbaarheid', zoals Lord Monckton het zo treffend uitdrukte. De doorsnee
geïnteresseerde geeft het al snel op de onbegrijpelijke tekst door te worstelen, hoewel alles erin staat.
"Of eigenlijk staat er helemaal niets in," schreef Monckton vorige week. "Tenzij je het complexe, obscure
jargon kunt ontcijferen. Het is de bedoeling dat de lezer er niets van begrijpt, maar dat we er later wel op
gewezen kunnen worden dat we geen reden hebben om ons te beklagen over de beslissingen omdat alle
besluiten toch steeds openbaar gemaakt zijn."
Met het Verdrag van Lissabon pasten de - voornamelijk Franse - ambtenaren dezelfde truc toe. Niemand
had enig idee wat erin stond. Zo langzaamaan wordt echter duidelijk hoe met dit Verraad in de hand van de
EU een totalitaire, dictatoriale staat gemaakt kan worden, waarin alle democratische principes een voor een
aan de kant geschoven worden.
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Wat kunnen we echter uit de toverformules van het UNFCCC destilleren?
Het volgende:
- De Westerse landen zullen de komende 10 jaar 100 miljard dollar in een niet nader genoemd fonds van de
VN storten. Om het bedrag aan te passen aan een eventuele economische groei mogen de Westerse landen
rekenen op een jaarlijkse afdracht van 1,5% van het BNP aan de VN. Dat is twee keer zoveel als de meeste
Westerse landen de afgelopen 50 jaar hebben afgedragen aan de Derde Wereld in de vorm van
ontwikkelingshulp (die ook gewoon zal blijven bestaan). We hoeven er geen tekeningetje bij te maken wat
die extra afdrachten zullen betekenen voor de nu al zwaar onder de bankroof lijdende economieën in het
Westen.
- De feitelijke installering van een wereldregering, het Secretariaat. Deze nieuwe instelling is feitelijk een
wereldregering in de zin dat ze wereldwijd de volledige controle zal krijgen over honderden regionale,
nationale, internationale en niet-gebonden administraties. Het secretariaat zal de enorme sommen van de
bijdragen (belastingen!) van de landen ontvangen en 'toepassen' om de veronderstelde gevolgen van de
opwarming van de planeet te bestrijden.
Deze administraties (honderden nieuwe organisaties, wereldwijd, die alleen verantwoording afleggen aan dit
Secretariaat en aan geen enkele gekozen regering) zullen de macht en de reikwijdte van het Secretariaat
enorm maken. Op dezelfde manier als waarop de EU haar dictatoriale macht uitbreidt middels het aanstellen
van steeds meer - nooit gekozen - Commissarissen en de VS aan de andere kant van de oceaan hetzelfde
doen met het aanstellen van de gehate 'Tsaren', zullen de gekozen bestuurders van de wereld de macht van
het Secretariaat boven zich gaan ontwaren. De vele ondergeschikte VN-instellingen zullen erop toezien dat
de oekazes en dictaten van het VN-politbureau zullen worden uitgevoerd door de ministers en parlementen
wereldwijd. Veel van deze nieuwe VN-instellingen zijn vermomd als "ontwikkelingshulp" in de
ontwikkelingslanden. Ze zullen echter centraal worden aangestuurd door het Secretariaat.
"Babylon, Byzantium, het Ottomaanse Rijk, de ongelooflijke administratie van de Nazi's en zelfs het enorme
leger van 27.000 pennenlikkers dat de EU in dienst heeft zullen verbleken bij het wereldwijde administratieve
apparaat dat het Secretariaat zal gaan aansturen. De kosten zijn uiteraard voor de hardwerkende
belastingbetaler," zo stelt Lord Monckton.
En de macht van het Secretariaat zal ver reiken. Het zal de bevoegdheid hebben de landen te dwingen zich
aan de (nauwelijks begrepen) verplichtingen van dit verdrag van Cancun te houden. Soevereine staten
zullen worden gedwongen enorme hoeveelheden informatie over te maken aan de verschillende VNinstellingen. Het Secretariaat zal vervolgens aan de hand van de verkregen informatie bepalen wat de
soevereine staten - met het verdrag van Cancun in de hand - wel en niet zullen kunnen doen.
Hoewel de machtsgreep van het Secretariaat niet van bij het begin duidelijk en voelbaar zal zijn, zal men net als de EU dat heeft gedaan en nog doet - stap voor stap steeds ver gaan, zich steeds meet
bevoegdheden toe-eigenen, en dat steeds doen op een manier alsof er geen alternatief is en de geboden
oplossing het beste is en in het belang van iedereen.
Een half jaar geleden werd er een enorme paniek gecreëerd rondom de euro - een paniek die af en toe nog
kortstondig van stal gehaald wordt - om de EU ook een enorme staatsschuld aan te smeren in de vorm van
het EU-reddingspakket. Hoewel verboden door meerdere EU-verdragen kijken de burgers van de EU
inmiddels tegen een gemeenschappelijke staatsschuld van 4,3 biljoen euro aan - zoveel zou namelijk nodig
zijn om alle EU-landen met problemen uit de brand te helpen.
Wanneer we dat voegen bij de 9 biljoen die de VS inmiddels hebben uitgetrokken om hun banken te redden
wordt langzaamaan duidelijk hoe groot de fraude van de banken en hun politieke loopjongens is.
Hoewel elke oplettende mens - en dat zijn er inmiddels heel veel - weet wat de banken hebben geflikt en hoe
de hardwerkende belastingbetaler daar keihard voor opdraait, staan er hele legers klimaatalarmisten klaar
om met open ogen in de volgende megafraude te trappen.
Die volgende megafraude werd al jaren geleden door tal van klokkenluiders en wakkere journalisten van de
alternatieve media aangekondigd, maar is nu via het stillekes en in tovertaal opgestelde Verdrag van Cancun
in een nieuwe fase beland - een verdrag waar overigens geen enkele keer het woord 'democratisch',
'verkiezing', 'referendum' of 'stemming' in voorkomt. Dat op zich is al een reden tot grote zorg.
Het enige wat er nog tussen u en een wereldcoup van de gangsters van het grootkapitaal staat zijn de
regeringen van de landen van deze planeet die het verdrag in hun respectievelijke parlementen zullen
moeten goed- of afkeuren.
En hoewel er nu onder onze corrupte en incompetente politici weinig animo is om dure maatregelen tegen
het sprookje van Al Gore en Michael Mann te nemen, zullen de lobbyisten de komende maanden in hun
beste maatpakken vele tienduizenden bezoekjes brengen aan 'volksvertegenwoordigers' wereldwijd, om met
een donatie hier en een platte steekpenning daar, met het vergeven van lucratieve commissariaten in de
Raden van Bestuur van de betrokken bedrijven en soms ook met keiharde dreigementen ervoor zorgen dat
voldoende parlementariërs en ministers het 'juiste' besluit nemen.
Hoe is dit allemaal mogelijk?
Dit is mogelijk doordat een club pseudowetenschappers een sprookje over een door toedoen van de mens
opwarmende planeet in elkaar heeft gedraaid, een sprookje dat door de medeplichtige hoeren van de
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gevestigde media op gewiekste wijze verkocht is aan hele volksstammen bange burgers die met open ogen
weigeren te zien hoe ze voor de zoveelste keer in de maling worden genomen.
Het is nog niet te laat. Gelukkig is het sprookje over de opwarming van de aarde inmiddels overtuigend van
tafel geveegd. De koudste week in Europa sinds 1772 zal daar zeker bij geholpen hebben. Maar de strijd is
nog lang niet gewonnen. Het is bijna rust en net voor de wakkere burger dacht met een gerust hart de
kleedkamer te kunnen opzoeken hebben de alarmisten in Cancun een doelpunt gemaakt dat hard aankomt.
Zullen de rede en het gezond verstand de bordjes in de tweede helft gelijk kunnen trekken? Of zullen de
blinde supporters van de tegenpartij de beslissende factor blijken te zijn en voor een onterecht winnaar
zorgen. Indien dat laatste het geval is, is een wereldregering een feit.
http://www.zonnewind.be/klimaat/cancun.shtml

Nigeria laat Cheny-zaak rusten voor het lieve afkoopsommetje van US$ 250 miljoen..
14 December 2010
In November 2010 leek het erop dat de oud vieze.. eh vice-president van de VS bij de
kladden gepakt was door de autoriteiten in Nigeria. Deze oliestaat bleek het doel te zijn
geweest van de roofpraktijken van Cheney en de zijnen, waaronder vooral zijn oudwerkgever Haliburton, zijn beschuldigd van omkopingspraktijken.. Cheney was adjunctpresident van dit bedrijf, voordat hij in 2000 lid werd van de regering Bush.
En dat nog wel door een Nigeriaanse overheidsambtenaar, waardoor het kennelijk een
typisch raar-maar-waar-verhaal is geworden.. En zowaar.. Deze overheidsdienst bleek
beet te hebben, want Cheney stelde alles in het werk om van de aanklacht af te komen,
een aanklacht op basis waarvan zelfs een internationaal arrestatiebevel tegen hem was
uitgevaardigd door Interpol..!
Uiteindelijk is het de Nigeriaanse overheid, middels deze anti-omkoop-afdeling gelukt,
Cheney een bedrag van maar liefst 250 miljoen US-dollar afhandig te maken. Officieel heet dat dan, dat er
een ‘regeling’ overeengekomen is, maar als je onschuldig bent, ga je naar mijn idee geen 250 miljoen dollar
betalen.. Toch? Of je wil dat het verhaal verder geen publiciteit krijgt en het in de doofpot verdwijnt..!?
En dus over doofpotten gesproken: waar rook is, is vuur en dat vuur is er in dit geval dus ook. Zo simpel is
het. Want waarom anders US$ 250 miljoen betaald..? De vraag is natuurlijk wel, welk bedrag Cheney en zijn
boevenclub inmiddels wél hebben kunnen ‘achteroverdrukken’ met hun feodale machtsspelletjes..!
Overigens is het nog wel zo, dat deze deal tussen de overheid van Nigeria en Haliburton, dat namens Dick
Cheney optreedt, nog wel moet worden goedgekeurd door de Nigeriaanse regering. Aldus Femi Babafemi,
een zegsman voor het Nigeriaanse anti-corruptie agentschap. Hij verklaarde verder: “De directeur-genergaal
van de federatie zal deze overeenkomst nog wel dienen te ratificeren op instignatie van de overheid. Het
geld dat wordt betaald, is bedoeld om verdere rechtsvervolging te voorkomen.”
De onderhandelingen voor deze ‘deal’ vonden plaats, het afgelopen weekend in Londen. De Nigeriaanse
autoriteiten hadden Cheney en Haliburton vorige week aangeklaagd voor een omkoopschandaal rondom de
constructie van een raffinaderij voor natuurlijk gas in Nigeria.
Volgens Babafemi omvat het totaalbedrag van 250 miljoen ook de 130 miljoen US-dollar, waarop al beslag
was gelegd in Zwitserland. Dit bedrag was het bedrag dat als omkoopbonus was beloofd aan de niet nader
bekendgemaakte persoon van de Nigeriaanse overheid, inzake de gasexploitatie. De rest van het bedrag zal
worden voldaan in de vorm van een boete.
Deze zaak is inmiddels verder geopenbaard en betreft een vermeende 182 miljoen US-dollar die als een
‘cash-for-contract’de komende 10 jaar, uitbetaald zou worden als ‘vergoeding’ voor de constructie van de
vloeibaar gas raffinaderij in het Zuiden van Nigeria.
Naast Cheney waren ook de huidige voorman van Halliburton, CEO David Lesar, als het bedrijf zélf
aangeklaagd. Halliburton weigerde elk commentaar op deze zaak, maar had wel al enige betrokkenheid
ontkent in deze zaak, een paar dagen ervoor..! Een zegsman die namens Cheney sprak, had alle
beschuldigingen aan het adres van de oud-vice-president al getypeert als ‘op niets gebaseerd’.. En dat
‘niets’ was dan kennelijk tóch 250 miljoen US-dollar waar(d)..
Het consortium dat betrokken was bij deze natuurlijke gas installatie, TSKJ, was ook aangeklaagd en
bedrijven, die bij dit consortium betrokken zijn, zijn het Franse ‘Technip’, Snamprogetti, KBR and Japan’s
JGC.Ook in de VS heeft Haliburton het al aan de stok gehad met verschilende VS-autoriteiten inzake deze
zelfde omkoopzaak. Dáár in de VS, betaalde het consortium van Halliburton én KBR een afkoopbedrag van
maar liefst 177 miljoen US- dollar, hen opgelegd door de ‘Securities and Exchange Commission’. Het bedrijf
KBR kwam zelfs overseen met het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat het een bedrag van US$ 402
miljoen dollar als ‘settlement for criminal charges’ zou betalen.
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/energie/cheney-ontloopt-arrestatie-door-afkoop-omkoperij-zaak/
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Wikilies 3: Was Wikileaks eind 2009 al overgenomen?
wo, 15/12/2010 - Ivo
Je kan er niet meer om heen in de media. Wikileaks. Echter, één goede
vuistregel om de waarheid te kunnen ontdekken in de mediajungle....
wantrouw alles waar veel vruchtbaarheid aan gegeven wordt. Meestal zit
hier namelijk veel meer achter en worden met het gepromote nieuws
verborgen doelen nagestreefd. Maar goed, wikileaks dus: voor de één
groepje helden, voor de ander een 'pain in the ass'.
Met in de hoofdrol de rijzende ster Julian Assange, die langzaam toch een heldenstatus begint te krijgen. De
woordvoerder van een website die volgens de Nederlandse deskundigen de oorlog heeft verklaard aan de
elite. Het lijkt wel op een Hollywood filmscript. Na vele bedreigingen, en dan toch uitlekken van geheime
documenten: Wikileaks lijkt zijn status voorgoed te hebben gevestigd bij de massa. Het volk is in extase, is
verkocht: "We hebben een nieuwe held!" Maar voor de elite is Julian Assange een welkomende afleiding van
al het andere wereldnieuws.
Hoewel bij velen de twijfels en achterliggende redenen rondom Wikileaks steeds duidelijker worden, lijkt voor
de massa en de media een echte revolutionaire opkomst te zijn ontstaan in de journalistiek en in de strijd
tegen de gevestigde orde. Voor velen staat vast dat Julian Assange een held is en Wikileaks zal volgens hen
de geschiedenis van het internet en journalistiek voorgoed veranderen. Pownews ging wat internet pioniers
af om hun meningen te vragen. Volgens Pownews is de oorlog verklaard op het vrije internet en daarom
staan zij voor 100% achter Wikileaks.
In politiek Den Haag doet men net of er niks aan de hand is. Er moet dan natuurlijk ook gezag uitgestraald
worden. Rutte heeft nog geen ontluisterende documenten gezien, maar vindt de ontwikkeling waarlangs
deze documenten geopenbaard worden, toch wel interessant. Volgens Kees Zegers, internetpionier en
oprichter van nu.nl, zorgt Wikileaks ervoor dat de overheden echt nu 'exposed', ontmaskerd zijn als de
marionetten van de multinationals en de rijken, en de burgers zullen nu eindelijk kunnen zien dat het nieuws
dat wij in kranten en televisie tot ons nemen, totaal 'gespindokterd' wordt. Dit is natuurlijk niet het geval bij
nu.nl laat staan nujij. Het lijkt er een beetje op dat de geïnterviewde niet echt verder kijken dan zijn neus lang
is. Zo is volgens sommigen Wikileaks het eerste echte symbool voor het verzet tegen de gevestigde orde.
Een begin van een soort informatierevolutie. Of ik heb iets gemist en zijn deze mensen ‘internetvreemd’? De
internet-informatierevolutie, of -oorlog, net hoe je het noemen wil, is al jaren aan de gang. Zie ook de
toepasselijke naam van de website van Alex Jones, de nummer één (voor velen) onder de alternatieve
media op het internet: infowars (.com). Maar er zijn er meer uiteraard.
Bij de vraag of de geïnterviewde ook de knop zouden indrukken waardoor alle informatie wordt vrijgegeven,
zeiden allen ja. Dus kunnen we nu dan een artikel verwachten op nu.nl rondom de vele documenten van
9/11, 7/7, Madrid, de 'War on Terror', de illegale oorlogen in Irak en Afghanistan, en wie daar echt de
belanghebbenden in zijn, de schendingen van de privacy en de groeiende big brotherstaat, gevoed vanuit
het ondemocratische Europa? Vast niet. Oftewel: meneer Kees Zegers houdt loze, mooiklinkende praatjes
op de bühne.
Wikileaks: toen en nu.
Zoals wel vaker gebeurt bij veel beginnende organisaties (die worden opgezet door goedbedoelende
mensen die bepaalde idealen hebben of die na een schokkende historische gebeurtenis iets willen doen),
worden organisaties geïnfiltreerd of overgenomen door geheime diensten. Is dit nu ook gebeurd bij
Wikileaks?
Wikileaks is in 2006 opgezet met als bedoeling een plaats te creëren waar klokkenluiders uit
overheidsinstellingen en bedrijven, waar ook ter wereld, anoniem documenten kunnen plaatsen, teneinde
misstanden aan de kaak te stellen. Op zich een heel mooi streven, dat door vele anderen, maar zeker ook
door ons gesteund zou worden. Op de oude website van Wikileaks waren diverse onderwerpen en
misstanden te vinden van vele landen wereldwijd waaronder de VS en Israel. De site is na april 2008 niet
meer geactiveerd en veel van de informatie is dan ook niet meer terug te vinden op de huidige site. Kan dit
zijn vanwege het voortdurende geswitch van webhostingprovider, of heeft het toch een andere reden?
Volgens Assange werkte de eerdere constructie niet, waarbij de leaks eerst werden vrijgegeven aan
bloggers en onderzoekjournalisten, dus werd er voor gekozen de reguliere media te benaderen. Volgens
Wikileaks zijn zij wel bekwaam in het bestuderen en publiceren van materiaal. Maar de media lijken de leaks
prima binnen hun gewenste propaganda te kunnen draaien.
No Agenda: Wikileaks? Part2/2
Een vroegere vriend van Assange en co-founder van Wikileaks John Young is ooit bij Wikileaks weggelopen
uit onvrede met de werkwijze van Assange. Volgens John Young is het opvallend te noemen dat Wikileaks
bij de laatste leaks, eerst de media de documenten laat ontvangen en dan na pas het publiek. Daarnaast zijn
de documenten digitaal, dus moeilijk te beoordelen op echtheid. Er zijn nog geen originele documenten
gepresenteerd door Wikileaks. Dit zou in het verleden juist andersom zijn en was het een pré om juist het
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originele document te hebben. Ook vindt hij het opvallend dat nu de massamedia zich vooral richten op de
manier van lekken, dan op de documenten zelf.
Is John Young jaloers op het succes van Wikileaks, of heeft hij een punt, wellicht gebaseerd op zijn eerdere
ervaringen met Wikileaks? Op zijn eigen klokkenluiderswebsite genaamd 'Cryptome' is een document te
vinden, gelekt vanuit Wikileaks zelf. In het bericht van de insider blijkt dat het niet duidelijk is waar al het
gedoneerde geld is gebleven, waaronder de donaties van de politieke Movement Party in IJsland.
The Strange Career of WikiLeaks
The WikiLeaks Hoax, Part I
The WikiLeaks Hoax, Part II
Hoezeer de twijfels rondom Wikileaks en Julian Assange ook beginnen te groeien, het valt niet te ontkennen
dat er veel informatie bij zit die wel het een en ander blootlegt. En er is ook nog veel ongelezen materiaal bij
dat nog niet door de media is behandeld. Diverse hooggeplaatsten en betrokkenen zijn dan ook echt niet blij
met Wikileaks. Maar voor de globalisten kan Wikileaks een goed instrument zijn om de globale agenda te
bespoedigen. Zij hebben geen landsbelang of treffen geen blaam bij de leaks van Wikileaks, simpelweg
omdat de meeste mensen er niet mee bekend zijn en omdat families als de Rockefellers, de DuPonts, de
Astors en de Rothchilds toch wel buiten de publiciteit worden gehouden.
Julian patsy
Iedereen kent het complot rond om JFK wel. Lee Harvey Oswald was de lone gunman die zeer doeltreffend
en in recordtijd de toenmalige president dodelijk wist te treffen. Hij ontkende elke betrokkenheid en kort
daarna werd hij zelf vermoord. Nu is het inmiddels wel bekend dat Lee Harvey Oswald de daad nooit in zijn
eentje heeft kunnen uitvoeren en mogelijk zelfs niet eens heeft gedaan. Maar eerder de rol als patsy had
toebedeeld gekregen. Eenzelfde geval is Osama Bin Laden. Slechts een paar uur na de aanslagen stond het
voor Amerika vast dat Bin Laden schuldig was, maar hiervoor is nooit bewijs geleverd en Bin Laden heeft
ook nooit officieel zijn betrokkenheid bevestigd. Inmiddels zijn er meerdere bewijzen te vinden die andere
elementen aanwijzen als schuldig aan de aanslag.
Is Julian Assange nu de nieuwe patsy voor de Elite? Velen hebben het dan ook al over het 9/11 van het
internet of over Julian als de nieuwe Bin Laden. Hij zou de meeste gevaarlijke man op Aarde zijn en Bin
Laden van de nummer 1 positie hebben verstoten. Met de arrestatie van Assange is er een heus verzet
opgestaan. Zowel op het internet als wereldwijd op straat. Moskou vind de arrestatie van Assange een
schande voor het westen en vindt dan ook dat Julian Assange de Nobelprijs voor de vrede moet krijgen.
'Openbare en niet-gouvernementele organisaties moeten zich serieus beraden over manieren om hem te
helpen’, berichtte een bron uit de omgeving van president Dmitry Medvedev aan de Russische
persagentschappen. Echt, even serieus, Rusland, het land waar kritiek op Moskou wordt gestraft met de
dood; Rusland dat censuur mede heeft uitgevonden…
Wie is Peiter Zatko?
In een interview van 11 November jongstleden werd Assange gevraagd of hij Peiter Zatko kende.
“Yeah, I know Mudge. He’s a very sharp guy”.
De journalist vervolgde: “Mudge is now leading a project at the Pentagon’s Defense Advanced Research
Projects Agency to find a technology that can stop leaks, which seems pretty relative to your organization.
Can you tell me about your past relationship with Mudge?”
“Well, I…no comment.”
“Were you part of the same scene of hackers? When you were a computer hacker, you must have known
him well.”
“We were in the same milieu. I spoke with everyone in that milieu.”
“What do you think of his current work to prevent digital leaks inside of organizations, a project called Cyber
Insider Threat or Cinder?”
“I know nothing about it.”
“But what do you of the potential of any technology designed to prevent leaks?”
“Marginal.
Censorship circumvention tools [like the Tor Project] also focus on leaks. They facilitate leaking.”
Als Peiter Zatko, die volgens Assange ‘a very sharp guy is,’ voor het Pentagon werkt om leaks te
voorkomen, dan kan hij deze toch ook maken en leaken? Wie weet waren de twee destijds aan elkaar
gewaagd en zien beide heren elkaar als een uitdaging. Je weet hoe dat gaat tussen ict’ers en hackers.
Julian Assange versus Kevin Mitnick
Assange is niet uniek als het gaat om hacken. Velen zijn hem al voor gegaan en velen zijn ook misbruikt
door de verschillende geheime diensten. Een van de bekendste, veroordeelde hackers is Kevin Mitnick. Een
stukje van Wikipedia: Kevin Mitnick (6 augustus 1963), alias Condor, is een van de bekendste veroordeelde
hackers. Hij is meerdere keren gearresteerd, de eerste keer in 1981 voor het vernietigen van data op een
netwerk, nog eens in 1983 voor inbraak in het Pentagon, wederom in 1988 voor het stelen van softwarecode
en uiteindelijk de bekendste in 1995 in North Carolina. De New York Times meldde dat hij had ingebroken in
de computersystemen van NORAD en de NSA. Doch NORAD ontkent tot op de dag van vandaag iedere
inbraak en ook voor de vermeende inbraak in de National Security Agency zijn geen bewijzen geleverd.
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Kevin Mitnick is ook de man achter de hackeracties bij grote computerbedrijven zoals Dell, Compaq en
Digital. Als een inbraak lukte, maakte hij kopieën van de programmacode (source code) van nieuwe
applicaties om ze te bestuderen. Hoewel hij inderdaad illegaal kopieën van de broncode van
besturingssystemen en mobiele telefoons heeft gemaakt, werd hij alleen veroordeeld voor het mobiel
telefoneren op kosten van anderen. Opvallend was dat de strafmaat die hij daarvoor kreeg zwaarder was
dan de straf voor moord. Voor het kopiëren van broncode van besturingssystemen werd hij zonder proces
veroordeeld. De 'Free Kevin' beweging is opgericht om aandacht te vragen voor deze zaak. Het hackers
magazine 2600 heeft hierover een 2 uur durende documentaire (via Bittorrent te downloaden) gemaakt.
Mitnick werd door de FBI gezien als een groot gevaar voor de samenleving. Hem was het gebruik van
telefoons en computers dan ook verboden. Vanaf 2003 is hij weer vrij en werkt hij als adviseur in de
beveiligingsbranche. De aanvalstechniek die Mitnick gebruikte, heet tegenwoordig Social engineering.
In 2000 kwam er een film over Mitnick genaamd Takedown. Zal Julian Assange in de voetsporen van Kevin
Mitnick treden? Is Assange wetend of onwetend genaaid door de geheime dienst?
Of Julian nu wel of geen CIA is, is niet te bewijzen en veel wijst dit ook af. Kan hij zijn misleid en misbruikt?
Het zou kunnen. Hoe dan ook, de aanklacht, los van al dit, is absurd. Naast dat Interpol is ingeschakeld voor
een mogelijke aanranding waarvan er wel ernstigere te vinden zijn, is de vrijheid van meningsuiting en
informatie een groot goedrecht. De angst bij velen is dat hij uitgeleverd zal worden aan Amerika. Zweden zelf
ontkent dat dit verzoek is gedaan, noch dat zij dit zouden doen. Vandaar ook dat Zweden het verzoek via
Interpol heeft gedaan. In Nederland is een petitie gestart om uitlevering aan Amerika te voorkomen. Hierbij
wordt dan ook de Nederlandse Politiek gevraagd dit tegen te houden, mocht dit alsnog gebeuren. Voor
eenieder die zich aangesproken voelt: hier kan een krabbel achtergelaten worden.
Julian zelf klaagde in diverse interviews dat hij het vreemd vond dat de media niet alles opnemen. Het is ook
wel opvallend dat de klagers Wikileaks betichten van uitlekken, maar het zijn nog altijd de media die het naar
het grote publiek brengen. Wikileaks zelf zegt dat ze al informatie eruit filtert. Dit zeggen de media ook te
doen, maar wat blijft er dan nog over van zo’n lek? De website Zonnewind publiceerde nog een bericht
genaamd: "Israël heeft Assange afgekocht." over wat wel en niet uitlekte.
Anonymous
De Cyberoorlog is dus begonnen volgens de media en de hackers zelf. Anonymous is een wereldwijde
groep hackers die zich hebben verzet tegen de arrestatie van Julian. Diverse sites zijn sindsdien dan ook al
plat gegaan en er zullen er nog wel een aantal volgen. Voornamelijk sites en bedrijven die Wikileaks in de
weg hebben gezeten moeten het verduren. Nu kan ik hier persoonlijk niet om huilen. De getroffen
corporaties doen net of ze nu slachtoffer zijn, maar hebben zelf al vele slachtoffers gemaakt in het verleden
en zullen dit naar verwachting in de toekomst ook gewoon blijven doen.
Hier een eerdere verklaring van Anonymous.Door een site plat te gooien geef je wel een duidelijk signaal af,
maar is het effect ervan ook zo wenselijk?? Bij de massa leeft Wikileaks niet en het ideaal/ goed bedoelde
actie erachter al helemaal niet. Volgens sommige media is Anonymous dan ook de digitale Al Qaida.
Liever zou ik zelf meer ludieke acties zien zoals bijvoorbeeld bij het openen van de site van Mastercard de
bezoeker eenmalig een oproep tonen over Julian en dat de klant vervolgens wel gewoon door kan gaan met
hetgeen hij voor kwam.. Hierdoor zijn er geen ernstige gevolgen. Dus geef mensen informatie, aangezien het
een infowar is, in plaats van ze te belemmeren in hun doen en laten.
Bij de massa zal de ontwikkeling rondom Assange niet veel stof doen opwaaien. Je ziet dan ook dat de
discussie en de media zich gaan richten op de hackers die nu diverse sites platleggen. Mensen beginnen
zich af te vragen hoe veilig hun eigen internet nu wel niet is. En waar veiligheid de issue speelt, speelt angst
een rol. En dit vraagt om een oplossing na het herkennen van het probleem.
Het einde van het vrije internet
Terwijl de wereld zich druk maakt om Assange en hoe de (tot nu toe milde) leaks worden verdedigd, is de
Elite op de achtergrond rustig bezig het ene na het andere verdrag en wet door te voeren waarmee de
vrijheden op het internet uiteindelijk tot een minimum zullen worden gebracht. Een tijdje geleden berichtten
wij dat er in het geheim het ACTA-verdrag werd getekend tussen Amerika en het ondemocratische Europa.
In het ACTA-verdrag staat beschreven dat het ontwikkelen van p2p- of torrenttechnologie een crimineel feit
wordt. Het omzeilen van Digital Rights Management (DRM) is straks geen civiele overtreding meer, maar
wordt een criminele overtreding. Daarnaast bestaan er ook in Europa plannen om veroordeelde filesharers in
de gevangenis op te sluiten. Maar ook vanuit Amrika zelf is men druk bezig de wetten aan te scherpen en
waarschijnlijk naar aanleiding van de laatste gebeurtenissen in te voeren. De discussie gaat eigenlijk niet
meer alleen over Assange, maar over het recht op vrijheid van meningsuiting en het verzet tegen censuur.
Assange mag dan nu wel symbool staan voor deze punten, maar het is niet alleen slechts dat.
Wat is het issue?
Of je nu Julian ziet als een CIA-agent of een held, doet er feitelijk niet toe. Wat er op het spel staat, en
centraal staat in de discussie, is de vrijheid van meningsuiting en censuur. Of je nu Julian ziet als een held of
een schurk, het voortbestaan van onze vrijheid staat ter discussie. Als ons censuur of beperking van vrijheid
tot uiting wordt opgelegd, is dat in strijd met juist datgene waar onze staat voor zou moeten waken, want als
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je de staat niet meer kan of mag aanspreken op haar essentiële taken is zij er dus ook niet meer voor jou en
dus ook niet meer ten dienste van jou.
Het maakt niet uit wat de opzet was van zowel Wikileaks als van wat de media er van naar buiten brengt en
hoe de staat hierop reageert, maar de reactie van het volk op de discussie in zijn algemeenheid.
Heldensymboliek mag hierin geen rol spelen. Als de burger geen kritiek maar mag uiten en klokkenluiders
worden behandeld als crimineel, terwijl de echte crimineel vrijuit gaat, is er oprecht sprake van een
dictatoriale Staat.
Kritisch kijken naar iemands werk of naar bepaalde informatie is altijd goed, maar of je voor of tegen Julian
bent is toch niet belangrijk? Het gaat om wat er werkelijk gebeurt. Vandaar dat ook het enige wat echt van
belang is, is of Julian een CIA- agent is, een marionet, of iemand met goede bedoelingen. Uiteindelijk is de
vrijheid in het geding.
Misschien is het daarom ook juist van belang dat men achter Julian staat. En dan niet zozeer als
sympathisant, maar als symbool! De hele situatie helpt eerder de ‘grote agenda’, dan de individuele
belangen. De doorsnee persoon heeft geen idee wat er aan de hand is, of op het spel staat, maar bij elke
grote gebeurtenis, gepland of niet, is er een mogelijkheid de massa wakker te schudden en ze te wijzen op
de gevaren die de kop op steken.
Julian Assange op borgtocht vrij
Vanmiddag werd Assange met een verkapte borgtocht vrijgelaten. Zweden is niet blij met de uitspraak van
de rechter en tekent dan ook beroep aan tegen de borgtocht van WikiLeaks-voorman. Volgens de advocaat
is het een complexe zaak waarbij de verdediging een verblijfaders heeft voorgesteld voor Assange aan de
politie. Deze locatie zou zijn goedgekeurd mits Assange een gps-systeem erbij draagt. De heksenjacht is
dus nog niet voorbij.
Het doel van de Elite: Chaos, haat, woede en oorlog. Tijd om op te staan en ons gezamelijk te verzetten
tegen de macht van de Elite!
Wikirebels the documentrary
Eerdere berichten: Wikilies
Wikilies 2: Brengt Wikileaks nieuwe feiten?
Bron, video’s en bekijk ook de Sources & Documentation van corbettreport.

Nobelprijs voor een oproerkraaier: Hoe ongewoon is gevangenisstraf voor Liu Xiaobo?
15 december 2010 door Willem Huntelaar
Tijdens het afgelopen weekeinde was er in de gevestigde media veel ophef rond de Nobelprijs voor de
Chinese dissident Liu Xiaobo en zijn afwezigheid tijdens de prijsuitreiking in het Zweedse Stockholm.
Tegelijkertijd was er in de gevestigde media geen enkele ophef over het feit dat de Israëlische klokkenluider
Mordechai Vanunu werd vastgehouden in Israël en niet mocht afreizen naar Berlijn om de Karl von
Ossietzky-Medaille in ontvangst te nemen.
Is het verschil in perceptie van en reactie op deze vrijwel identieke situaties begrijpelijk? Of is het weer maar
eens een typisch voorbeeld van de selectieve verontwaardiging van onze Westerse opiniemakers? Waarom
staan we in het Westen op onze achterste benen als de Chinese regering een lastpak achter de tralies stopt
terwijl er zoveel voorbeelden zijn van Westerse landen die zonder noemenswaardig protest exact hetzelfde
mogen doen? Of erger?
Enkele weken nadat de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede 2009 - ook tot zijn eigen verbazing - zijn
prijs in ontvangst had genomen schakelde hij de Amerikaanse bezettingsoorlog in Afghanistan naar een
hogere versnelling.
Een paar jaar eerder overwoog het comité dat de prijs toekent zelfs om George W. Bush en Tony 'de
leugenaar' Blair samen de Vredesprijs te geven. Alleen hevige protesten van een verbijsterde wereld
behoedden het comité voor een historische misstap.
Dit jaar ging de prijs naar de Chinese neo-conservatief Liu Xiaobo. De man zit in China in de gevangenis en
mocht niet naar Stockholm om zijn prijs in ontvangst te nemen, net als Mordechai Vanunu, de man die de
Israëlische atoombommen in Dimona onthulde, niet naar Berlijn mocht van de 'enige democratische staat in
het Midden-Oosten'.
Gaat het hier over werkelijke verontwaardiging over de mensenrechtensituatie in de enige grootmacht die de
hegemonie van het Westen zou kunnen doorbreken? Of is er sprake van een hypocriet politiek spel, van de
pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet?
Laten we vooropstellen dat ook wij het niet eens zijn met de arrestatie en veroordeling van Liu Xiaobo. Maar
bij het uitreiken van de Nobelprijs voor de Vrede ging het het comité onder leiding van Thorbjørn Jagland niet
om de inzet van Xiaobo voor de wereldvrede. Veel eerder wilde het al langer voor politieke doeleinden
misbruikte comité China een lesje leren.
Is Xiaobo werkelijk een voorvechter van de vrede?
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Wanneer we er enkele van zijn uitspraken bijpakken ontstaat toch stellig niet die indruk. Zouden we hier
schrijven dat ze uit de mond van Zionisten Richard Perle of Paul Wolfowitz afkomstig waren; u had het ook
geloofd:
"Het tragische aan China is dat het niet 300 jaar geleden al is gekoloniseerd door een Westerse macht of
Japan. Dan zou China een beschaafd land zijn geweest."
"De oorlogen in Korea en Vietnam waren oorlogen tegen totalitaire regimes en verhoogden de morele
geloofwaardigheid van de VS"
"Bush had gelijk toen hij een oorlog tegen Irak begon. De kritiek van Senator Kerry was pure laster"
"Ik ondersteun de inval in Afghanistan volledig"
Ieder zijn mening, maar een Nobelprijs voor de Vrede is iemand die dit soort uitspraken doet absoluut niet
waard.
Uiteraard kan er geargumenteerd worden dat het Nobelprijscomité met de toekenning van haar prijs een
signaal wilde afgeven tegen de mensenrechtensituatie in China. Hoewel dat op zichzelf al een mager
argument is dat volledig voorbij gaat aan de originele doelstellingen van de Nobelprijs voor de Vrede, zou het
ook bijzonder hypocriet zijn - al helemaal wanneer we een en ander vanuit Chinees oogpunt bekijken.
In China is dan ook weinig begrip voor de toekenning van de prijs aan een man die in China door de
meerderheid van de Chinezen wordt gezien als een oproerkraaier en als iemand die het land wenst te
destabiliseren. Nu willen we hier niet discussiëren over de vraag of iemand die dat slechts in woord en
geschrift doet in de gevangenis gegooid dient te worden (het antwoord is overigens 'nee'). Wel willen we
eens bekijken hoeveel recht de Westerse wereld, en dan vooral het politieke en culturele establishment in
die Westerse wereld, heeft om een ander land iets dergelijks te verwijten.
Wat doen wij in het Westen met personen of organisaties die openlijk oproepen de regering omver te
werpen, het land uiteen te laten vallen in meerdere kleine staten en die de vrees voor chaos en burgeroorlog
aanwakkeren met hun uitspraken en geschriften?
Hoe reageren onze nobele en politiek onafhankelijke rechtbanken op personen of organisaties die hun
medeburgers aanzetten tot subversieve activiteiten, die het kapitalistische systeem ten val willen brengen en
die ons welvaartssysteem in gevaar dreigen te brengen?
We hoeven niet zo heel diep in het verleden te graven om antwoorden te vinden op die vraag: wij hier in het
moreel superieure en uiterst vrije westen doen exact hetzelfde met mensen of organisaties die zich
geweldloos verzetten of daartoe oproepen.
De rechtbank van het Duitse Landau veroordeelde onlangs professor Peter Grottian tot een boete van 3900
euro voor het vermeend oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Een deel van zijn toehoorders had na
het beluisteren van een toespraak van de professor besloten tot een bankblokkade. Met enkele honderden
actievoerders gingen ze eenvoudigweg een openbaar bankgebouw binnen en zorgden er met hun massale
aanwezigheid voor dat het bankkantoor zijn klanten niet meer kon bedienen.
Weinigen onder u zullen het in hun dagblad hebben mogen lezen.
In Nederland en België werden vorige week tieners opgepakt voor zogenaamd hacktivisme; uit protest tegen
het beleid van een bedrijf werd de website van de firma gehackt en enkele uren platgelegd. Ook zij kunnen
een veroordeling tegemoet zien.
Waarover u ook vrijwel allemaal gelezen heeft is de behandeling van ene Julian Assange. De Australiër, van
wie gezegd wordt dat hij een klokkenluider is en topgeheime documenten in de openbaarheid brengt, is in
Engeland gearresteerd omdat hij iemand verkracht zou hebben. Daarmee is hij waarschijnlijk de eerste man
in de geschiedenis die daarvoor onder voorarrest geplaatst wordt. Het blijft een mannenwereld, niet waar?
Maar los daarvan: of het nu opgezet spel is of niet: het moge iedereen duidelijk zijn dat hij is gearresteerd en veroordeeld zal worden - voor zijn zogenaamd staatsgevaarlijke activiteiten via Wikileaks.
Een adviseur van een Canadese minister en zelfs een toekomstig presidentskandidaat in VS riepen ertoe op
Assange te executeren. Dezelfde mensen die daar helemaal niets van wensten te zeggen hebben wel
steeds hun mond vol over China en de veroordeling van een man die wetten heeft overtreden die niet uniek
zijn voor China. In Europa en in de VS kennen we dezelfde wetten.
Daarnaast is het zo dat wij in het Westen soms zelfs een paar stappen verder gaan dan de Chinese
regering: hier worden staatsgevaarlijke individuen gewoon door onze geheime diensten omgelegd. Dr. Kelly
en Pim Fortuyn zijn voor ons misschien de bekendste voorbeelden, maar de lijst met voorbeelden is zeer
veel langer dan die twee. De Amerikaanse regering heeft onlangs zelfs een wet aangenomen die het
standrechtelijk executeren van politieke tegenstanders legaliseert.
China past dus dezelfde wetten en regels toe als wij hier in het Westen doen. Maar waar de volgzame
massa moord en brand schreeuwt over wat de 'vijand' doet is er een oorverdovend zwijgen over de
misdaden van hen die ons in onze portemonnee kunnen raken, van hen die onze welvaart controleren en
van hen die nu ongemerkt bezig zijn ons die welvaart af te nemen.
De verdere devaluatie van de Nobelprijs voor de Vrede tot een propaganda-instrument in handen van
precies die mensen is de zoveelste zorgwekkende stap in het voortschrijdende moreel verval van onze
Westerse samenleving.
http://www.zonnewind.be/politiek/nobelprijs/lia-xiabo.shtml
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Jesse Ventura en de olie in de Golf van Mexico
Auteur: mr. drs. BOU
Terrorisme, peak oil op 14 december, 2010
De complot-serie van Jesse Ventura ging vorige week over de BPolieramp in de Golf van Mexico. Hoewel de presentatie lawaaiïg is,
de beelden sensationeel en de montage rommelig, zit er in dit
verhaal een lijn die zeer verontrustend is. Op BOUblog is reeds
gewezen op het feit dat de opruimwerkzaamheden niets voorstelden
en dat het spuiten met giftig Corexit de ramp alleen maar erger
maakte. Ook bleek datmen de ramp zag aankomen. Er werden
stapels aandelen BP verkocht in de weken voor de ramp. Jesse Ventura denkt dat grote corporaties deze
ramp misschien wel opzettelijk hebben veroorzaakt.
Volgens Jesse Ventura maakt dit dan deel uit van de boosaardige opzet om het olierijke kustgebied te
ontvolken. Dan kunnen de oliemaatschappijen er net zo tekeer gaan als nu in de Niger Delta. Ongehinderd
door milieu-activisten en plaatselijke belangengroepen kan men dan van New Orleans tot Florida boren en
vervuilen zo veel men maar wil. Ook Alex Jones komt nog even roepen dat de elite de bevolking wil
uitmoorden. Of dat waar is, weet ik niet, maar Jesse Ventura legt wel interessante verbanden.
De maatschappij van wie BP het boorplatform had geleased heet Transocean. Op de ochtend voor de ramp,
werden er via Europese beurzen put-opties voor Transocean geplaatst. Dat is een verzekering tegen een
waardedaling van de aandelen. En het beruchte Halliburton, dat verantwoordelijk was voor het afdichten van
de bron met cement, kocht het schoonmaakbedrijf Boots & Coots. Zij gebruikten het giftige
schoonmaakmiddel Correxit, dat wordt geproduceerd door een bedrijf dat nauwe banden heeft met BP. Er
zijn werkelijk miljarden verdiend aan het zogenaamde opruimen van de olie in de Golf van Mexico, meer
miljarden dan de olie zelf ooit zou hebben opgebracht! Dit alles doet denken aan een vooropgezet misdadig
moordplan.
Ventura wijst ook op de betrokkenheid van BP in het Amerikaanse ministerie van Energie. President Obama
weet dat, hij heeft deze mensen zelf aangesteld. Obama heeft tevens nauwe banden met de CIA, hij is als
het ware gecreëerd door deze geheime dienst. Als deze ramp deel uitmaakt van een misdadig complot, dan
is de top van het Witte Huis er zeker bij betrokken!
De mogelijkheid dat de olieramp invloed kan hebben op de Warme Golfstroom komt ook nog even aan bod.
Als deze op een lagere breedtegraad zou worden gestopt en omgebogen, dan wacht ons een nieuwe Kleine
IJstijd. Dan vriezen er mensen dood, de voedselprijzen stijgen wegens misoogsten en ook de olieprijs gaat
dan omhoog, wegens de stijgende vraag.
Dat men bij BP de ramp weken van te voren heeft zien aankomen, dat is overduidelijk. Men had het kunnen
voorkomen! Dat deze ramp bewust gepland was, net als de chaos rond orkaan Katrina, om de bevolking te
verjagen uit dit gebied, dat is een conclusie die wel erg ver gaat. Maar misschien past hier een Godwin: het
vernietigen van de Joden in Europa was ook een bewust plan dat wel erg ver ging! En in Amerika gaat het
uitroeien van de Indianen net zo ver! In elk geval is deze serie in de VS controversieel. Een vorige aflevering,
over de opkomst van de politiestaat in de VS, werd zelfs van Internet verwijderd.
Conspiracy Theory – Jesse Ventura – BP Gulf Coast Oil Spill duurt 44 minuten
Bron en video

Opslag voor de leden van het Europarlement
Geplaatst op: dinsdag 14 december 2010 door: Gerard Driehuis
Allereerst een kleinigheid. Met de feestdagen krijgen alle 716 leden van
het Europese Parlement bijna 6 duizend euro netto. Een soort
kerstgratificatie. In feite een nabetaling, omdat de onbelaste
onkostenvergoeding met terugwerkende kracht wordt verhoogd.
De salarissen stijgen in 2011 naar netto bijna 200.000 euro, volgens de
Daily Telegraph.
En de netto onkostenvergoeding - waarvoor je geen kosten hoeft te maken, geen bonnetje te tonen, is
verhoogd naar bijna 100.000 euro.
De parlementsleden meenden dat een verhoging van hun vergoeding met terugwerkende kracht
gerechtvaardigd is. Want Europa wordt steeds belangrijker.
Dat zal ook de reden zijn dat de ambtenaren van Europa er 3,5 procent bij krijgen.
Bron: Daily Telegraph
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Middelkoop: VS op weg richting hyperinflatie
Volgens Marc Faber is het 100% zeker dat de Amerikaanse economie
op termijn in hyperinflatie eindigt. Ik ben bang dat hij gelijk heeft.
Door Willem Middelkoop
Tekort
Het afgelopen weekend was ik met een aantal studievrienden skiën in
Verbier. Dat doen we al bijna dertig jaar tussen Sinterklaas en kerst.
Ondanks het feit dat de meesten inmiddels aardige posities in het
bedrijfsleven hebben (sommige zelfs in de financiële wereld), bleek niemand op de hoogte van de ware
cijfers over het Amerikaanse begrotingstekort.
Het begon met een klein berichtje over het begrotingstekort van
november dat vrijdagavond Nederlandse tijd werd vrijgegeven. Dat is
trouwens het moment om slecht nieuws te lozen in de VS omdat het dan
in Europa en Azië al weekend is. Journalisten en traders zitten in de
kroeg of thuis, waar ze te horen krijgen dat de smartphone nu echt wel
even uit kan. Op zondagochtend, anderhalve dag later was het nieuws al
van de headlines bij zowel Bloomberg, Reuters en de WSJ en FT
verdwenen waardoor het bericht ook nauwelijks doordrong tot de kranten
van maandag. Kijk ze er maar op na.
Enorme tekorten
Maar snel terug naar het nieuwsbericht. Wat blijkt: de Amerikaanse regering heeft in de maand november
twee keer zoveel uitgegeven als er aan belastingen, binnen kwam. Wie dat probleem thuis of in zijn bedrijf
heeft, weet dat dat absoluut niet vol te houden is. Er kwam in november slechts $149 miljard binnen terwijl er
$300 miljard werd uitgegeven! Als we dit begrotingstekort annualiseren komen we uit op, reken maar even
mee, 12 x 150 = $1800 miljard per jaar. Mijn vrienden konden en wilden het niet geloven. Daarom zocht ik
een paar slides die ik al tijdje gebruik in mijn argumentatie dat de VS snel op weg ik richting hyperinflatie.
1,8 biljoen dollar tekort
Uit de Amerikaanse begroting uit 2009 halen we verwachte uitgaven van
$4000 miljard, terwijl de inkomsten (belastingen etc.) slechts 2200
miljard bedroegen. Hé, dat is toevallig, een begrotingstekort van precies
$1800 miljard. Dat is een begrotingstekort van 45%. Waarom dat zo van
belang is merken we zo. In de grafiek is trouwens goed te zien dat de
belastinginkomsten door de crisis ook nog met ruim 10% zijn gedaald. In
november zijn deze weer licht gestegen (+10%). Maar helaas stegen de
uitgaven, met 25%, twee keer zo snel.
Lage belastingen
Het gat op de begroting is zo groot geworden omdat de belastingen al tientallen jaren worden verlaagd. Wie
belastingverhogingen voorstelt in de VS pleegt politieke zelfmoord. Door de recente deal tussen President
Obama en de Republikeinen in het Congres, over blijvende belastingverlagingen, blijft het gat in de begroting
ook de komende jaren bestaan. Wie kijkt naar de voorspellingen over dit begrotingstekort, van de
“Congressional Budget Office”, ziet het volgende …
Gitzwart beeld
Het huidige tekort gaat tot 2014 halveren, om daarna weer fors op te lopen. Dus zelfs de van nature
optimistische blik van loyale ambtenaren levert een gitzwart beeld op. In het meest positieve jaar 2014 is het
schrokken we toen al van.
En zo komen we bij de kern. Om deze begrotingtekorten te financieren moet de overheid staatsobligaties
verkopen. Geen probleem, zolang beleggers ze willen hebben. Maar met de extreem lage rentes van 2-4%
heeft de VS een financieringsprobleem. De Chinezen weten genoeg en
zijn gestopt met het opkopen van grote hoeveelheden schatkistpapier.
De obligaties van Fannie Mae en Freddie Mac zijn ze zelfs aan het
dumpen.
Volgens een Amerikaanse politicus heeft China zelfs de “creditcard van
de VS” doorgeknipt. Tja, dan blijft er nog maar een mogelijkheid over. En
dat is het aanzetten van de eigen geldpers. Dat noemen economen
eufemistisch “kwantitatieve verruiming” of in goed Engels “quantative
easing”, of kortweg QE. Omdat we nu in de tweede golf van geldcreatie
zitten spreken we over QE2. Het geld voor deze obligaties wordt, in de Fed computer, letterlijk met een paart
toetsaanslagen uit het niets gecreëerd en hoeft zelfs niet meer worden gedrukt. Zelfs noem ik het de
Weimarriaanse financiering, waarvan ze ook in Zimbabwe de laatste jaren veel plezier hebben. Zowel in de
Weimar Republiek van kort na de Eerste Wereldoorlog als het hedendaagse Zimbabwe heeft een dergelijke
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financiering van overheidstekorten op korte tijd gewerkt om uiteindelijk tot een allesvernietigende
hyperinflatie te leiden.
Hyperinflatie: het bewijs
Wanneer je bedenkt dat de Fed in totaal al voor ruim 1700 miljard dollars uit het niets hebben gecreëerd is
een dergelijke uitkomst voor de VS ook niet ondenkbaar. Om dat risico te onderzoeken sloegen we het
standaardwerk over hyperinflatie van de Bazelse Professor Bernholz er nog even op na. Uit zijn studie naar
12 meest belangrijke voorbeelden van hyperinflatie blijkt dat al deze perioden één belangrijke overkomst
hadden. Ze waren gestart nadat het begrotingstekort van het betreffende land de 40% had overschreden.
Dat punt is voor de Amerikanen nu aangebroken. Maar zij hopen en denken dat het voor hen dit keer anders
af zal lopen. Doordat de dollar (voorlopig nog) de wereldreservemunt is vertrouwen ze erop dat de rest van
de wereld het land, en de dollar, wel zal blijven steunen. Dat niet iedereen gerust is op een goede uitkomst
blijkt uit het gedrag van ’s wereld grootste beleggers. In de hedgefunds van Paulson en Soros is goud
inmiddels de grootste positie.
Dit betreft een voorpublicatie van 'Goud en het geheim van geld' dat in het eerste kwartaal van 2011 zal
verschijnen.
Willem Middelkoop is investeerder en auteur. Hij is oprichter van het Gold&Discovery Fund en van de
webshop www.amsterdamgold.com.
© RTLZ.nl

Gerald Celentes Top 10 Trends voor 2011: Puinhoop wordt steeds groter
2011 voert de wereld steeds verder de donkere tunnel in... en
voorlopig is het einde nog niet in zicht.
'Na de tumultueuze jaren van de Grote Recessie zou het zwaar
getroffen volk in 2011 een terugkeer naar rustigere en vriendelijkere
tijden kunnen wensen. Dat is echter niet wat wij voorspellen. In
plaats daarvan zullen op veel terreinen de vruchten van het (wan)beleid van de overheid en de instituten op onvoorziene wijze rijp
worden,' begint Gerald Celente, voorman van het Trends Research
Institute, zijn verwachting voor het komende jaar. 'De trends die we
al eerder aanwezen en die al enige tijd aan het broeien zijn zullen in
2011 tot wasdom komen, iets wat voor vrijwel iedereen in de wereld gevolgen zal hebben.'
1. Bewustwording. In 2011 zullen de volken van alle landen volledig inzien hoe ernstig de economische
toestand is geworden, hoe ineffectief en op zichzelf gericht de zogenaamde oplossingen zijn geweest, en
hoe gruwelijk de gevolgen zullen zijn. Zodra de mensen ervan overtuigd zijn geraakt dat hun leiders en
'alwetende besluitvormers' niet in staat zijn hun beloften te vervullen, zullen ze meer doen dan alleen het
gezag ter discussie stellen. Ze zullen de autoriteiten uitdagen, waarmee het zaad van de revolutie zal
ontkiemen...
2. Barstend 2011. Eén van onze Top Trends voor 2010 was de 'grote crash'. Wat gebeurde er? We weten
het, de aandelenbeurs stortte niet in. We maakten in onze herfsteditie duidelijk dat we geen beurscrash
verwachtten, aangezien de aandelenmarkten niet langer een legitieme indicatie van het herstel en de ware
toestand van de economie waren. De wél betrouwbare indicatoren (werkgelegenheid, vastgoedmarkt,
valutaspanningen, schuldenproblematiek) schommelden allemaal tussen een crisis en een ramp. In 2011,
als het arsenaal van intriges om ze overeind te houden uitgeput zal zijn, voorspellen we een 'barstend 2011':
wankelende economieën zullen instorten, valuta-oorlogen zullen volgen, handelsbarrières zullen worden
opgericht, economische unies zullen versplinteren, en het begin van de 'Grootste Depressie' zal door
iedereen erkend worden...
3. Pers het volk uit. Terwijl de tijden harder en de mensen steeds armer worden zullen de 'autoriteiten' hun
pogingen om fondsen aan te boren die nodig zijn om hun financiële verplichtingen na te komen intensiveren.
Hoewel er diverse variaties zullen zijn blijft het thema van onze overheden hetzelfde: verhogen wat u moet
betalen en snijden in wat u ontvangt.
4. Misdaadgolf. Geen geld + oplopende schulden = veel stress, gespannen relaties, korte lontjes. In 2011
zal de lont worden aangestoken en wordt het 'prime time voor Crime Time', oftewel: hoogtijdagen voor de
misdaad. When people lose everything and they have nothing left to lose, they lose it. Als mensen alles
kwijtraken en niets meer overhouden zullen ze over de rooie gaan. In heel het sociaal-economische
spectrum zullen enorme massa's wanhopige mensen vanwege hun ontberingen overgaan tot het plegen van
misdaden. Ze zullen werkelijk alles doen om een dak boven hun hoofd te houden en voedsel op tafel te
krijgen...
5. Vrijheid verdwijnt. Als de misdaad toeneemt zullen ook de stemmen die eisen om een keiharde aanpak
luider worden. Zo ontstaat er een nationale kruistocht tegen de burgerbevolking. Net als met de 'war on
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terror', waarin 'verdachte terroristen' worden gedood voordat ze schuldig worden bevonden of zonder proces
gevangen worden gezet, zal iedereen een verdachte zijn en moet iemands onschuld maar bewezen
worden...
6. Alternatieve Energie. In niet door gevestigde analisten opgemerkte laboratoria en onderzoekscentra
werken visionaire wetenschappers en ondernemers aan het inpassen van voorheen onmogelijk geachte
nieuwe natuurkundige principes. Zo ontwikkelen ze apparaten die meer energie opleveren dan ze
verbruiken. Wat zijn dit voor machines, en hoe lang zal het duren voor ze op de markt zullen komen? Slimme
investeerders zullen het sceptische 'dit is onmogelijk' negeren en zich in de loop van 2011 gaan richten op
de mogelijkheden van deze nieuw opkomende energietrend...
7. Journalistiek 2.0. Hoewel deze trend al begon sinds het begin van de internet revolutie zal 2011 het jaar
zijn waarin nieuwe methoden van nieuws- en informatie verspreiding het oude 20e eeuwse model overbodig
zullen maken. Met zijn onvergelijkbare reikwijdte over grenzen en taalbarrières heen heeft 'journalistiek 2.0'
de potentie om burgers te beïnvloeden en te onderwijzen over zaken die de overheden en invloedrijke
massamedia nooit zouden toestaan. Van de vele honderden trends die we in ruim 30 jaar hebben voorspeld
zijn er maar weinig die de mogelijkheid hebben om zulke verstrekkende gevolgen te hebben...
8. Cyberoorlogen. Nog maar 10 jaar geleden, toen het digitale tijdperk opbloeide en hackers als irritante
freaks werden gezien, voorspelden we dat de intrinsieke broosheid van het Internet en de kwetsbaarheid van
de zich daarop bevindende gegevens een uitnodiging was voor de opkomst van cyber-misdaden en cyberoorlogen. In 2010 erkende iedere belangrijke regering dat Cyberoorlog een groot en acuut gevaar is en dat
deze in feite al begonnen is. De aantoonbare gevolgen van Cyberoorlog en diens partner cybermisdaad zijn
nu al aanzienlijk, en zullen in 2011 nog sterker gevoeld worden. De harde maatregelen die de wereldwijde
overheden zullen nemen om de vrije toegang tot het web te controleren, de internetgebruikers de
identificeren en letterlijk computers die als bedreiging van de nationale veiligheid worden gezien af te sluiten,
zullen net zo ontwrichtend zijn.
9. Jongeren verenigen zich. Afgestudeerd op de universiteit, in de schulden, maar geen baan en geen
vooruitzichten. Jong volwassenen en 20-plussers voelen zich verraden, zijn gedwongen bij hun ouders te
blijven wonen, zijn woedend en pikken het niet langer meer. Vol energie en passie zullen ze de confrontatie
opzoeken, maar omdat ze niet volwassen genoeg zijn om hun impulsen te controleren zullen deze vaak
volkomen uit de hand lopen. Pogingen van de overheid om de controle te houden en de jongeren terug in
hun rustige zelfvoldane hok te krijgen zullen zowel lomp als ineffectief zijn. De Revolutie zal op TV te zien
zijn... en op blogs, YouTube, Twitter, etc.....
10. Het einde van de Wereld! Hoe dichter we bij 2012 komen, des te luider zal de roep worden dat het
'einde nabij is'. In de hele geschiedenis zijn er altijd sekten geweest die bepaalde tekenen zagen als het
bewijs dat het einde van de wereld ophanden was. 2012 lijkt echter voor heel veel 'eindtijd' gelovigen een
speciale betekenis te hebben. Voor de 'armageddonieten' lijkt het echte einde van de wereld en de
vernietiging van de Aarde in 2012 een absolute zekerheid. Zelfs de rationele en geïnformeerde mens die het
nieuws van de ene na de andere wereldwijde crises volgt kan soms het gevoel hebben dat de wereld in
gevaar is. Beide denkwijzen leiden er velen toe opnieuw naar hun eigen overlevingskansen te kijken - hetzij
in de hemel, hetzij op aarde...
Xander - Bron: Lew Rockwell
Voor toeristen met interesse voor voormalige rampgebieden: Tsjernobyl
Geplaatst op: dinsdag 14 december 2010 door: Monique Smits
Bron: The Guardian
Noord Korea al gezien? Afghanistan ook al soms? Dan kunnen de
koffers worden gepakt voor een bezoek aan de plek waar ooit de
grootste burgerlijke kernramp is gebeurd: Tsjernobyl. Vanaf volgend jaar
zal het besmette gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl officieel
worden geopend voor toeristen die interesse hebben voor voormalige
rampgebieden, moderne Sovjet geschiedenis, of beide.
Volgens het Oekraïense Ministerie voor Noodgevallen (ja, echt) kunnen
toeristen een tour maken door het gebied dat voor toegang werd verboden nadat kernreactor 4 explodeerde
op 26 april 1986 en een wolk van nucleair materiaal over Europa uitstootte.
Hoewel het gebied nog steeds ernstig besmet is met radioactiviteit, heeft iemand van het ministerie tegen
The Guardian gezegd dat er speciale toeristenroutes komen. Ze tonen de hoogtepunten van het gebied
maar zorgen er voor dat de toeristen op afstand blijven van de gevaarlijke plekken. Op je eentje door het
gebied wandelen wordt afgeraden.
Het is al mogelijk het gebied te bezoeken vanuit Kiev. Maar de touroperators die de tripjes organiseren zijn
volgens de overheid illegaal. Bovendien geven ze geen veiligheidsgarantie.
Bron: The Guardian
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Het Stappenplan van de PLO uit 1974 voor de geleidelijke vernietiging van Israël
Posted on 16 december 2010 by brabosh
Het grote voorbeeld voor Palestijnen en Arabieren doorheen de tijden tot op
heden van hoe een echte vredesonderhandelaar zich moet gedragen ten
aanzien van niet-moslims: Saladin (Salah a-Din), de sultan van Syrië en
Egypte. Saladin was een moslimleider die leefde in de 12de eeuw en een
grootmeester in misleiding, leugen en bedrog. Na eerst in 1178 met veel
pracht en praal een wapenstilstand te hebben afgesloten met de
kruisvaardersstaten, bouwde hij stiekem een nieuw leger op, kondigde de
Jihad af, slachtte 20.000 kruisvaarders en christenen af en veroverde in
1187 Jeruzalem. Of wat een wapenbestand met een moslimarabier waard is:
zero.
De Palestijnen zitten met een steen in de maag
De meesten zullen er nog nooit van gehoord hebben, herinneren het zich niet meer of doen alsof dat ze er
nooit van gehoord hebben maar de PLO, de koepelorganisatie waartoe de belangrijkste Palestijnse
[terreur]organisaties zijn aangesloten en die samen de Palestijnse Autoriteit besturen, heeft op 9 juni 1974
een Resolutie omtrent een Stappenplan aangenomen waarin de krijtlijnen worden geschetst om in fazen of
trappen de Joodse staat van Israël te vernietigen.
Yasser Abed Rabbo op 23.10.10: wat ons betreft is geen enkel mondeling of schriftelijk akkoord met Israël
eeuwig bindend
De Palestijnen zijn dus als het ware geboren met een “steen in de maag”
en die steen is de verwoesting van Israël en genocide op haar Joodse
bevolking. Die steen zit daar nog altijd. Het Stappenplan werd nooit
herroepen en is nog steeds de modus operandi van de Palestijnen jegens
Israël. Toen Yasser Abed Rabbo, de persoonlijke adviseur van Mahmoed
Abbas op 23 oktober j.l. het volgende verklaarde: “We can’t remain
committed to the agreements that were signed with Israel forever,” (geen
enkel met Israël door ons ondertekend akkoord uit het verleden is
bindend), kunnen we dat maar beter voor waar nemen.
Abed Rabbo herhaalde simpelweg wat Yasser Arafat, de voormalige
leider van de PLO ook al op 18 april 1998 verklaarde op het Egyptische TV station Orbit over de Osloakkoorden: “The peace agreement which we signed is an “inferior peace”. The conditions [behind it] are the
intifada, which lasted for seven years. Or twenty years. I say that all options are open before the Palestinian
people.” Anders gezegd: wat de Palestijnse leiders ook mondeling of schriftelijk verklaren, eender welk
akkoord zij ooit ondertekend hebben en nog zullen ondertekenen, niks is definitief want de modus operandi
is aldoor en onveranderd dezelfde gebleven: Israël vernietigen.
Al het overige is tactiek bestaande uit misleiding, leugen en bedrog. De politieker of regering die ooit een
akkoord heeft getekend of nog zal tekenen met de Palestijnen is altijd de klos. Voor de Palestijnen is geen
enkel mondeling of schriftelijk akkoord met niet-moslims en met Israël per definitie van nul en generlei
waarde. Vroeg of laat wordt die rode draad weer even zichtbaar en begrijpen we weer wat, hoe en waarom
iets werd gezegd of betekend en even later om een of ander knullig voorwendsel of excuus herroepen werd.
Lees ook op deze blog: De ‘bijna-erkenning’ van de Israëlische staat door de PLO in 1993 en PLO heeft
nooit het bestaansrecht van Israël erkend (een leugen weerlegd)
Binnenskamers wordt bij de Palestijnen regelmatig herinnerd en/of verwezen naar dat beruchte
Stappenplan, een vernietigingsplan in fazen. Met de kennis van dit plan in het achterhoofd, kan men
inderdaad veel van de vroegere en tegenwoordige manoeuvres en statements van de Palestijnse Autoriteit
verklaren en begrijpen. Een interessant document dat nog niets van haar geldigheid heeft ingeboet en een
waarschuwing blijft voor de toekomst zolang het niet herroepen werd. Net zoals ook het Handvest van de
PLO nooit werd herschreven en nog steeds de clausule bevat voor de vernietiging van Israël.
Tunis, 4 september 1993. Ondertekening van de Oslo-akkoorden door Yasser Arafat: “We recognize the
right of Israel to exist in secure and recognized boundaries.” ["Wij erkennen het bestaansrecht van Israël
binnen veilige en erkende grenzen"] Op de foto: Zittend: Yasser Arafat en
Johan Holst. Rechtstaand van links naar rechts: Mona Juul, Yasser AbbedRabbo, Terje Larsen, Abu Mazen (Mahmoed Abbas), Abu Ala en Hassan
Asfour.
Yasser Arafat op 1 januari 1998 in de Palestijns-Arabische krant Al
Ayyam:

“Sinds het besluit van de Palestijnse Nationale Raad op haar 12de
bijeenkomst in 1974, heeft de PLO een politieke oplossing
aangenomen voor de oprichting van een Nationale Autoriteit over elk
gebied waaruit de bezetter zich heeft teruggetrokken.”
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De Zionistische Organisatie van Amerika in een persbericht op 8 januari 1998:

“Voorafgaand aan de vergadering van 1974, was het standpunt van PLO dat het nooit iets zou
accepteren dan de onmiddellijke vernietiging van Israël. Op de vergadering van 1974, heeft de PLO
besloten om de vernietiging van Israël te faseren door eerst een kleine PLO staat op te richten om
dan nadien van daar uit de rest van Israël te veroveren. In punt 2 van het 10-puntenprogramma uit
1974 wordt gezegd dat de PLO een ‘nationale, onafhankelijke autoriteit moet creëren en vechten voor
elk deel van het Palestijnse land om bevrijd te worden.’ In punt 8 wordt uitgelegd dat ‘de Palestijnse
nationale entiteit, kort na het begin van haar bestaan zal trachten om de bevrijding van het gehele
Palestijnse grondgebied te voltooien.”’
Wat vooraf ging aan de goedkeuring van het Stappenplan van de PLO
In de Jom Kippoer Oorlog van oktober 1973, begonnen de Arabische landen een zoveelste
verrassingsaanval tegen Israël op de heiligste dag van de Joodse kalender. Nogmaals probeerden ze Israël
te elimineren, deze keer nog meer gemotiveerd om hun eer te verzilveren na hun grote nederlaag in de
Zesdaagse Oorlog van 1967. Hoewel Israël aanvankelijk werd overrompeld, heeft het land zich vervolgens
gehergroepeerd en sloeg de Arabische aanval af, maar niet vooraleer zij zware verliezen leden.
De oorlog overtuigde de Arabieren ervan dat ze niet in staat zouden zijn om Israël militair te vernietigen
Israël binnen de grenzen van na 1967. Waardoor ze begonnen aan een nieuwe drie-traps strategie voor de
vernietiging van Israël, belichaamd in het besluit van de PLO in 1974 dat algemeen bekend werd als het
Stappenplan (waarvan de tekst hieronder wordt weergegeven).
Het Stappenplan in een notendop:
1.
Via de “gewapende strijd” (dwz, terrorisme) een “onafhankelijke slagvaardige Nationale Autoriteit” op
te richten op elk gebied dat “bevrijd” werd van de Israëlische bezetter. (Artikel 2)
2.
Het voortzetten van de strijd tegen Israël, met gebruik van het grondgebied van de Nationale
Autoriteit als uitvalsbasis. (Artikel 4)
3.
Om een totale oorlog uit te lokken waarin de Arabische buren Israël in haar geheel vernietigen
(“bevrijden van het gehele Palestijnse grondgebied”). (Artikel 8)
Ook vandaag is het stappenplan nog altijd relevant. Sprekende net na de presentatie van het Oslo-akkoord
tussen Israël en de PLO in 1993, kondigde PLO voorzitter Yasser Arafat aan dat de historische
overeenkomst “een basis zal zijn voor een onafhankelijke Palestijnse staat in overeenstemming met de
resolutie die in 1974 door de Palestijnse Nationale Raad werd uitgegeven…. Die bewuste PNC resolutie uit
1974 pleitte voor de invoering van een Nationale Autoriteit op elk deel van de Palestijnse grond waaruit
Israël zich heeft terug getrokken of dat bevrijd werd.” (Radio Monte Carlo, 1 september 1993)
Het is vermeldenswaardig dat de term die door de PLO toen [in 1974] werd gebruikt voor een zelfbesturend
orgaan over de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, sinds de Oslo-akkoorden van twintig jaar later
en tot op vandaag de ‘Palestijnse Nationale Autoriteit’ wordt genoemd, in navolging van de gebezigde taal
van het stappenplan van juni 1974.
De Britse uitverkoop van het toekomstige Joods Nationaal Tehuis
Het verraad van Winston Churchill
Merk ook op dat in de artikelen 5 en 6 wordt opgeroepen tot een revolutie in Jordanië
om er een nieuw Jordaanse regime op te richten dat zich zal vastklinken aan Palestijnse
Nationale Autoriteit. Historisch bestaat Jordanië voor het grootste deel uit Palestijns
grondgebied en een grote meerderheid van meer dan 70 procent van de bewoners zijn
van Palestijnse origine. De PLO heeft nooit de legitimiteit erkend van het Koninkrijk van
Jordanië als een staat die onafhankelijk bestaat van Palestina.
Strikt juridisch gezien was het grondgebied van Jordanië [net zoals Gaza, Judea &
Samaria] met de Verklaring van Balfour uit 1917 toegewezen als Nationaal Tehuis voor
het Joodse volk, een toewijzing die juridisch bevestigd werd met de Resolutie van San
Remo van 25 april 1920, waarin de gehele Verklaring van Balfour werd opgenomen.
Echter, enkele jaren later zal de Britse regering terugkomen op de Balfour Verklaring.
Op 3 juni 1922 werd door de Britse regering onder Winston Churchill het zogeheten White Paper uitgegeven
waarin de Joodse immigratie naar het Britse Mandaat Palestina werd beperkt en waarin de Britten stelden
dat haar regering niet van plan was om van Palestina een Joodse staat te maken, wat uiteraard in
regelrechte tegenspraak was met de Verklaring van Balfour en de Resolutie van San Remo. Zowat 75
procent van het aan de Joden beloofde thuisland werd afgesneden van het geheel en weggeven aan het
Hasjemitische Koninkrijk van Transjordanië – het latere Jordanië – waarvan het bestaansrecht op 15 mei
1923 door Groot-Brittannië werd erkend.
HET STAPPENPLAN VAN DE PLO
Politiek programma zoals werd aangenomen tijdens de 12de Sessie van de Palestijnse Nationale Raad;
Caïro (Egypte), 9 juni 1974
Tekst van de resolutie van het Stappenplan: De Palestijnse Nationale Raad (PNC)
Op basis van de Palestijnse Nationale Handvest en het politiek programma dat werd opgesteld tijdens de
elfde zitting die gehouden werd van 6 tot 12 januari 1973, en uitgaande van de overtuiging dat het
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onmogelijk is om een permanente en rechtvaardige vrede in het gebied te vestigen, tenzij ons Palestijnse
volk wordt hersteld in al haar nationale rechten en bovenal en in de eerste plaats, haar rechten op de
terugkeer en zelfbeschikking verkrijgt over het geheel van het grondgebied van het vaderland en in het licht
van een onderzoek naar de nieuwe politieke omstandigheden zoals die zich ontwikkeld hebben in de periode
tussen de laatste en huidige zittingen van de Raad, werd het volgende overeengekomen:
1. Om de eerdere houding van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie jegens Resolutie 242 opnieuw te
bevestigen, waarin de nationale rechten van ons volk worden uitgewist en de kwestie van ons volk
behandelt wordt als een vluchtelingenprobleem. De Raad weigert daarom ook maar iets te maken willen
hebben met deze resolutie op eender welk niveau, het Arabische of of internationale, met inbegrip van
de Conferentie van Genève.
2. De Bevrijdings Organisatie zal alle middelen inzetten – en in de eerste plaats de gewapende strijd – om
het Palestijnse grondgebied te bevrijden en om een onafhankelijke slagvaardige Nationale Autoriteit op
te richten voor het volk op elk deel van het Palestijnse grondgebied dat wordt bevrijd. Dit vergt verdere
aanpassingen die het machtsevenwicht moet doen overhellen in het voordeel van ons volk en van hun
strijd.
3. De Bevrijdings Organisatie zal elk voorstel voor een Palestijnse entiteit bestrijden waarvoor erkenning,
vrede en veilige grenzen moeten opgegeven worden en afstand wordt gedaan van onze nationale
rechten en van het recht op terugkeer van ons volk en wordt afgezien van hun recht op zelfbeschikking
op het grondgebied van hun thuisland.
4. Elke stap in de richting van de bevrijding is een stap naar de realisatie van de strategie van de
Bevrijdings Organisatie om de oprichting van een democratische Palestijnse te realiseren zoals vermeld
staat in de resoluties van de vorige Palestijnse Nationale Raad.
5. Door gezamenlijke strijd met de Jordaanse nationale krachten een Jordaans-Palestijnse nationaal front
op te richten dat tot doel zal hebben om in Jordanië een democratische nationale autoriteit op te richten
die een nauwe band zal hebben met de Palestijnse entiteit en die door strijd zal gevestigd worden.
6. De Bevrijdings Organisatie zal ijveren om de strijdende krachten in beide volkeren te bundelen en alle
krachten binnen de Arabische bevrijdingsbeweging samen te brengen die het eens zijn met dit
programma.
7. In het licht van dit programma zal de Bevrijdings Organisatie strijden om de nationale eenheid te
versterken en te verhogen tot op een niveau waarin het in staat zal zijn om haar nationale rechten en
taken uit te voeren.
8. Eenmaal wanneer dit bereikt wordt zal de Palestijnse Nationale Autoriteit streven naar het bereiken van
eenheid onder de oorlogvoerende landen met het oog op de voltooiing van de bevrijding van alle
Palestijnse gebieden en als een stap op de weg van een allesomvattende Arabische eenheid.
9. De Bevrijdings Organisatie zal ernaar streven om haar solidariteit met de socialistische landen te
versterken alsmede met de vooruitstrevende en bevrijdingsbewegingen over de hele wereld, met het
doel de verspreiding van alle Zionistische, reactionaire en imperialistische stromingen te verijdelen.
10. In het licht van dit programma, zal de leiding van de revolutie de te volgen tactiek bepalen die deze
doelstellingen zullen dienen en de realisatie ervan mogelijk zullen maken.
Het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie zal alles in het werk stellen om dit
programma uit te voeren, en indien een situatie zou ontstaan die het lot en de toekomst van het Palestijnse
volk zou beïnvloeden, zal de Nationale Vergadering worden bijeengeroepen in buitengewone zitting.
http://brabosh.com/2010/12/16/pqpct-9mh/

Zijn de slimme energiemeters gevaarlijk door de magnetronstraling die ze uitzenden?
Door admin op 17 december 2010
In deze video’s wordt de alarmerende situatie met de slimme energiemeters in
Amerika en Australië in kaart gebracht. Maar onze overheid heeft ook forse
plannen:
“Huishoudens krijgen de komende jaren een nieuwe energiemeter aangeboden. Deze digitale meter staat
bekend als de ‘slimme meter’
Energiebedrijven kunnen hiermee op afstand meterstanden opnemen. Ook helpt de meter consumenten om
energie te besparen. Het parlement besluit nog hoe de nieuwe meter precies wordt ingevoerd.”
Zie: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-en-kleinverbruikers/slimme-meter
Een levercier is er al mee begonnen:
https://www.oxxio.nl/Oxxio-Thuis/Energie-Besparen/Slimme-meter
Volgens de info op de website van QXXIO:”Uw verbruiksgegevens worden één keer per dag op afstand
uitgelezen via een beveiligde sleutel via het mobiele netwerk van KPN.”
Bron en video’s: HIER
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Help! De overheid snapt niks van het Internet
Vandaag kwam ik drie artikelen tegen die eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomen:
“De overheid heeft geen flauw benul van wat het Internet eigenlijk is”
Het eerste is een artikel van Dr. Kees de Vey Mestdagh, universitair docent aan de Rijks Universiteit
Groningen, met als titel: “Wie Wikileaks wil bestrijden snapt niks van het Internet. Een citaat:
Dat staten en burgers zo geschokt reageren op WikiLeaks, laat zien dat ze niet werkelijk begrijpen wat er
aan de hand is. ‘Bij dieren noemen we zoiets overspronggedrag, een term van bioloog Niko Tinbergen. Als
een vogel niet weet of hij moet aanvallen of vluchten, gaat ‘ie zijn veren poetsen. Mensen krabben op hun
hoofd als ze in verwarring zijn. Datzelfde zien we in de reactie op WikiLeaks.’ Overheden twijfelen nog
tussen reguleren en privatiseren: ofwel digitale ontwikkelingen aan banden leggen, ofwel ze volledig vrij
laten. Die twijfel laat zien dat een gedegen analyse ontbreekt, meent De Vey Mestdagh.
En zijn conclusie:
Ondertussen moeten burgers het vacuüm dat ontstaat door het terugtreden van de overheid zélf invullen. Zij
moeten zich verdiepen in anonimisering en encryptie en zo de bescherming van hun vrijheden zelf ter hand
nemen. De staat kan hierbij een rol spelen, door deze ontwikkeling via onderwijs, voorlichting, onderzoek en
infrastructurele voorzieningen te stimuleren. Dat is de positieve benadering van het onderwerp die nog veel
te weinig gehoord wordt. Globalisering en digitalisering bieden de burger de mogelijkheid om werkelijk
volwassen en onafhankelijk te worden en zelf verantwoordelijkheid te nemen.’
Het hele artikel is hier in het Nederlands of in het Engels te lezen.
Het volgende was een artikel van Ethan Wilkes. Pikant detail: Ethan is student van de Universiteit van
Columbia, een universiteit die haar studenten waarschuwt om vooral niet in het openbaar over
Wikileaks te praten als ze ooit een carrière bij de overheid ambiëren..
Het artikel staat in de studentenkrant van de Universiteit van Columbia en is ook gepubliceerd in The
Guardian. Een paar citaten:
We are Generation Wiki. We are interconnected collaborative creatures, and we like to share. We link and
like, comment, post and poke.
We are the first of our kind. A computer has sat comfortably in some nook of our home for as long as we can
remember. Before we had our own car, before we had our own cash and before we had a fake ID, we had
chat rooms, instant messages and inboxes. We had an entire world wide web of possibilities with which to
explore beyond the confines of our bedroom walls. Our rebellion was data-driven, a battle cry of zeros and
ones where power grew out of the results of a search engine.We are broadcasters, mini-content creation
machines, and this is how we communicate.
We are aware of these ambiguities of the digital age, and we are comfortable with them. They are the
products of a networked world where information is in abundance and easily diffused; it is the only world that
we have known. So, imagine how confounding we find the reactions to this WikiLeaks debacle, many of
which are so oddly out of date and kneejerk. The email sent by Columbia University’s office of career
services that made international headlines and the mailing lists of other policy schools, along with similar
messages sent to the student bodies of Boston University school of law and Michigan State University
James Madison College, is evidence of this reality.
To be sure, no one muzzled our right to free speech, and, contrary to the Village Voice description, Columbia
is not “fascist”. But the simple truth that someone, somewhere, thought we would do best to keep a lid on it –
to say nothing of the statements emanating from Congress and the state department – shows how
remarkably misguided the thinking is on this issue.
What seems to be missing is an understanding of what Generation Wiki has known all along about
information gone viral: we consume, comment and move on; the story dies when we are done with it. Trying
to put the genie back in the bottle is no way to deal with an expose once it has gone online.
Furthermore, WikiLeaks will not be a one-off. Whatever comes of the website, Julian Assange or Bradley
Manning does not negate the fact that, in the absence of a far more heavily restricted internet, we live in a
WikiLeakable world. No matter how secure our servers, how rigorous our clearance processes or how
thorough our legislation, we will never eradicate the human element from security or the technological
platforms on which treasure troves of classified documents, corporate secrets or other private data can be
obtained and blasted across the public domain.
The million-dollar question that nobody seems to be asking is: where do we go from here? The current
strategy of trying to close the barn door after the horse has bolted does not seem terribly effective for the
digital age. As students of policy – as Generation Wiki – we’d do well to think of an answer, because those
managing the current crisis do not appear to have a good one.
En dan tenslotte. Een artikel op Techdirt, waar de reactie van de Amerikaanse overheid op de lekken van
Wikileaks wordt getoetst aan de hand van de uitganspunten van het boek: The Art of War (De Kunst van
het Oorlogvoeren) van Sun Tzu,
“The art of war, then, is governed by five constant factors…These are The Moral Law, Heaven, Earth, The
Commander, and the Method and discipline.”
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Hier het volledige artikel: Battling Wikileaks and the Art of War De conclusie – hoe verrassend – is dat de
overheid het eigenlijk op alle 5 punten verliest van Wikileaks.
Maar nu inderdaad: The Million Dollar Question: Hoe nu verder? We zitten dus met een overheid (en ook
een denk ik vrij groot deel van de burgers) die niet overziet wat het Internet eigenlijk is en hoe ze ermee om
moet gaan. Onze overheden zijn jarenlang gewend aan het geheimhouden van waar ze eigenlijk mee bezig
zijn en voeren propaganda om te zorgen voor draagvlak van besluiten die ze nemen. Dat alles werkt nu niet
meer; de overheid moet zichzelf dus eigenlijk opnieuw uitvinden.
Een paar tips:
 Omarm het net – het Internet is een grote stap voorwaarts; misschien wel de belangrijkste verandering
van de vorige eeuw, doordat het de toegang tot informatie, het delen van kennis en cultuur, het
netwerken, het starten van bedrijven e.d. zoveel eenvoudiger maakt.
 Ga er van uit en accepteer dat alles uit kan/zal lekken en gooi dus alles op Internet in het publiek
domein: Wij zijn de legitimatie van de macht van de overheid; doordat wij akkoord gaan met een
systeem waarin de overheid ons vertegenwoordigt via gekozen volksvertegenwoordigers, kan de
overheid haar werk doen en daarvoor is het nodig dat wij de overheid (kunnen) vertrouwen.
Geheimhouding past daar niet bij. Ik kan mij voorstellen dat het bij sommige zaken niet handig is om
altijd alles meteen te openbaren; maar dat zijn uitzonderingen en in die gevallen moet achteraf openheid
worden verstrekt. In die gevallen is het ook aan te bevelen om het Internet in niet te gebruiken, zolang
geheimhouding nodig is.
 Herstel het evenwicht tussen rechten van burgers en vooral de monopolistische bedrijven. Garandeer
bijvoorbeeld dat het afsluiten van bankrekeningen, toegang tot tegoeden niet zonder tussenkomst van
een rechter kan worden ontzegd, zoals bijvoorbeeld is gebeurd bij Wikileaks.
 Maak lobby’s transparant. Publiceer alle verslagen van gesprekken die worden gevoerd met bedrijven
over het beleid, wetsaanpassingen e.d.
 Geef de burgers ook een platform om te lobbyen en te reageren op de lobby’s van de bedrijven.
 Blijf af van het Internet – het Internet is van ons; niet van overheden. Zorg voor goede garanties omtrent
netneutraliteit, privacy en toegang tot het internet, maar houd je verre van censuur.
 Zorg voor goede, open en eerlijke voorlichting
 Zorg voor open standaarden en gebruik zoveel mogelijk open source software
 Pas de Grondwet aan aan de digitale tijd; verklaar bijvoorbeeld het briefgeheim ook expliciet van
toepassing op e-mail en het bezoeken van websites.
 Garandeer dat het kopiëren (downloaden) van inhoud op het Internet en het herpubliceren, verspreiden
niet strijdig is met Auteursrechtwetgeving en pas de achterlijk lange termijnen van de duur van het
auteursrecht aan.
 Volg een dagje college bij Dr. Kees de Vey Mestdagh
BRON

Hond zonder chip is illegaal - daarna U!
Dierenbeulen vermomd als dierenvriend, willen uw hond chippen
Na komende zomer wordt begonnen met het chippen en registeren van jonge
hondjes. Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) wil dat over tien jaar eigenlijk
alle honden zijn geregistreerd om zo misstanden in de handel en fokkerij aan te
pakken. Bleker meldt de Tweede Kamer vrijdag dat hondenfokkers verplicht
worden de dieren te laten registreren. Een hond zonder chip is in principe illegaal
en de eigenaar is in overtreding, aldus de bewindsman die hoopt dat mensen
daardoor geen honden meer kopen bij illegale handelaren. ,
,Het moet net als bij de aanschaf van een auto normaal worden, dat je bij de aankoop van een hond
papieren krijgt. Zo niet, dan moet je nattigheid voelen". Honden waarmee te ver wordt doorgefokt, kunnen
problemen krijgen. Een mopsneus kan dan voor moeilijkheden bij de ademhaling zorgen en naar binnen
krullende haren zorgen voor irritaties aan de ogen.
Misstanden aanpakken
De staatssecretaris wil met nieuwe regels voor de beroepsgroepen misstanden in de handel in en het fokken
van honden beter aanpakken. Ook roept hij de sector op zijn verantwoordelijkheid te nemen. Een ander
voordeel is dat de chip ervoor zorgt dat honden niet meer zo makkelijk kunnen worden achtergelaten, omdat
ook particuliere eigenaren beter kunnen worden opgespoord.
AD.nl
Lees meer: Hond verplicht gechipt ; Saoedische koning wou chip voor gevangenen
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Rellen in 8 lidstaten begin van instorting Europese Unie?
Protesten tegen bezuinigingen op onderwijs ontaardden in Londen in
hevige rellen (9 december).
'Zonder dat het grote publiek het door heeft is de gruwelijke instorting
(van zowel de Europese Unie als de VS) begonnen,' aldus
goudspecialist Jim Sinclair. Ondertussen staat Europa, precies zoals
Trends Research Institute voorman Gerald Celente al een jaar geleden
voorspelde, in de brand. In dit YouTube filmpje is goed te zien hoe 8
EU-landen -Engeland, Ierland, Griekenland, Frankrijk, Italië, Duitsland,
België en Spanje- en ook Rusland deze maand overspoeld werden door een golf van gewelddadige, met
name tegen de overheden en de door hen met miljarden belastinggeld gesteunde banken gerichte rellen. (1)
Jim Sinclair ziet de instorting in Amerika en Europa vooral op financieel gebied plaatsvinden. 'De financiële
conditie van de lidstaten van een valuta-unie is het allerbelangrijkste aspect van de waarde van een
gemeenschappelijke munt. Het grootste risico bestaat daar waar de financiële integriteit van de lidstaten -en
hun steden en dorpen- onder druk staat. De gemeentelijke obligatiemarkt bevindt zich nu in een tweede vrije
val omdat steden en dorpen niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. In veel gevallen is
er een betalingsachterstand van 6 tot 9 maanden.'
Volgens Sinclair kan iedereen met zijn gezonde verstand bedenken dat als bedrijven en diensten niet meer
betaald kunnen worden, ook de rente op de afgesloten leningen niet meer opgebracht kan worden. Om het
steeds groter wordende risico bankroet te gaan te verbloemen zijn er het afgelopen jaar allerlei bizarre
financiële kunstgrepen uitgehaald. 'Er is echter geen verschil tussen het gebruik van OTC (Over The
Counter) derivaten om de zwakke financiële positie van Griekenland te camoufleren en de huidige
boekhoudkundige trucjes van inmiddels 40 Amerikaanse staten.'
Het ergste is nog wel dat de bijna bankroete gemeenschappen keurig in het gareel lopen van de 'Barbaren'
(de financiële elite) die dit allemaal hebben veroorzaakt, schrijft Sinclair. Ze zoeken zelfs hulp bij de
investeringsbanken die de OTC derivaten hebben uitgevonden en deze verspreiden, wat nu juist de oorzaak
van alle financiële ellende in de Westerse wereld is. 'Het zijn kippen die recht het hol van een vos
binnenlopen, en dat kan alleen maar betekenen dat het vlees van hun botten zal worden gerukt,' aldus de
alom gerespecteerde goudspecialist.
Het moment waarop de euro dankzij 'operatie haaienvoer' zal beginnen te vallen zal het duidelijkste teken
zijn dat er zeer spoedig een dodelijke aanval op de Amerikaanse dollar uitgevoerd zal worden. 'Goud is de
enige verzekering tegen deze nog nooit eerder geziene financiële malaise in het Westen. Het zal stijgen tot $
1650 (/ounce) en verder.' (2) Tot dat 'moment' gekomen is zullen we voortdurend hevige schommelingen
blijven zien in zowel de dollar-, euro- als goudkoers, een signaal dat de internationale beleggers ook niet
goed meer weten wat nog een veilige haven is, en of zo'n haven überhaupt nog wel bestaat.
Xander - (1) YouTube ; (2) Jim Sinclair's Mineset

YouTube krijgt 'verklikknop' tegen terroristen
wo, 15/12/2010 - Ivo
Als reactie op meldingen van radicale video's heeft videosite YouTube nu een
knop toegevoegd waarmee filmpjes 'met terroristische ondertoon' kunnen
worden gemeld.
Een gebruiker die een 'vlaggetje' aan een video toekent omdat die ongepast is,
moet ook meedelen waarom hij het filmpje rapporteert. Een van de redenen
waarom je aanstoot kan nemen aan een video, is omdat hij 'gewelddadige
inhoud' bevat, en voortaan is binnen die categorie 'promoten van terrorisme' ook
een optie.
"Goed begin"
Amerikaanse politici noemden de nieuwe optie al "een goede eerste stap om websites voor een breed
publiek vrij te maken van terroristische propaganda". Anderen vinden dan weer dat de knop 'promoten van
terrorisme' de vrijheid van meningsuiting op het internet dreigt te beknotten. "De term 'terrorisme' is
bovendien vatbaar voor interpretatie", vindt rechtendocent Jeffrey Rosen. "Wat jij een terroristische daad
vindt, kan voor mij een legitieme vorm van verzet tegen een bezetter zijn. Het is wel heel kort door de bocht
om elke gebruiker over zo'n complexe materie te laten oordelen
Bron: hln.be
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VS vreest dat geduld Israël in kwestie Iran bijna op is
Huis van Afgevaardigden unaniem: Géén eenzijdige erkenning Palestijnse staat - Palestijnen overwegen alle
verdragen met Israël op te zeggen en proberen erkenning van EU-landen te krijgen
Tot afgrijzen van Israël heeft president Obama de internationale
gesprekken met Iran toevertrouwd aan de hoge EU-vertegenwoordiger
Catherine Ashton, wier sympathieën beslist niet bij de Joodse staat
liggen.
Na het bezoek van de Israëlische minister van Defensie Ehud Barak drie
dagen geleden aan Washington is er bij de Amerikaanse regering
ongerustheid ontstaan over het feit dat Israëls geduld in de kwestie Iran
bijna op lijkt te zijn. Barak zou de Amerikanen hebben laten weten dat de
noodzaak van een militaire aanval op Iran wat Israël betreft eerder groter
dan kleiner is geworden, mede vanwege het feit dat Iran samen met Syrië de islamitische terreurgroep
Hezbollah van een onaanvaardbare hoeveelheid wapens heeft voorzien. Daarnaast is de regering in
Jeruzalem ronduit woedend over het feit dat president Obama de gesprekken met Iran over heeft gegeven
aan de volgens Israël volstrekt inadequate en besluiteloze Europese Unie.
Het meningsverschil tussen de VS en Israël over Iran had onmiddellijk gevolgen. Toen Obama's speciale
adviseur voor het Midden Oosten Dennis Ross afgelopen woensdag in Israël arriveerde en aparte
gesprekken wilde met de af- en aantredende Israëlische stafchefs van Defensie werd hem dit door minister
Barak geweigerd, waarmee deze brak met de gewoonte van afgelopen jaren dat Amerikaanse officials
zonder tussenkomst van de politiek met hooggeplaatste Israëlische militairen mochten overleggen. Sinds
2008 gebruikte Amerika deze vrijheid om de top van het leger ervan te overtuigen dat militaire actie tegen
Iran en Hezbollah -het vooruitgeschoven terreurleger van Teheran in Libanon- niet nodig is.
De bijna wekelijkse bezoeken van Amerikaanse militairen en officials aan het Israëlische leger -admiraal
Mike Mullen, voorzitter van de gezamenlijke stafchefs van de Amerikaanse defensie, bezocht Israël vaker
dan zijn eigen troepen- werden in Jeruzalem dan ook gekarakteriseerd als 'Israëls vinger om de trekker
tegenhouden'. Deze tactiek werd in maart 2010 abrupt onderbroken toen premier Netanyahu aan president
Obama beloofde één jaar lang niet over een militaire aanval op Iran te praten en de VS in die periode de tijd
te geven om door middel van sancties en diplomatie Iran in het gareel van de internationale gemeenschap te
krijgen, ondanks het feit dat de regering in Jeruzalem hier altijd uiterst sceptisch over is geweest.
Hoewel Netanyahu's termijn van één jaar pas over drie maanden afloopt blijkt er nu al een enorm verschil
van mening over de ingeslagen diplomatieke koers van de VS. Israël is met name woedend over het feit dat
Obama de leiding van de gesprekken van de 'Zes Machten' (de vijf permanente leden van de VNVeiligheidraad plus Duitsland) met Iran in handen heeft gegeven van Catherine Ashton, de hoge
vertegenwoordiger Buitenlandse Zaken van de Europese Unie, bekend vanwege haar anti-Israël
standpunten. Israël is van mening dat het overgeven van de kwestie Iran aan de EU een recept is voor nog
meer vertraging en tijdrekken, precies zoals onder Ashtons voorganger Javier Solana Iran ruimschoots de
gelegenheid kreeg zijn militaire nucleaire programma ongehinderd uit te bouwen.
In Washington zijn na het bezoek van minister Barak de alarmbellen gaan rinkelen omdat deze duidelijk liet
doorschemeren dat het geduld van Israël bijna op is. Dennis Ross werd in allerijl naar Israël gestuurd om op
de rem te trappen, maar diens poging om buiten Netanyahu en Barak om de top van het Israëlische leger te
overtuigen dat militaire actie tegen Iran ongewenst is, werd door Barak geblokkeerd. (1)
Palestijnen ijveren voor eenzijdige erkenning eigen staat
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft unaniem een motie aangenomen waarin Obama eraan
wordt herinnerd dat de VS achter Israël staat en dat Amerika niet éénzijdig een Palestijnse staat zal
erkennen zonder de instemming van Israël. Ook willen de afgevaardigden dat het Witte Huis zijn veto
uitspreekt over iedere VN-resolutie waarin Palestina wordt erkend zonder dat er een verdrag met Israël is
gesloten. (2)
De Palestijnen voelen zich in hun tactiek echter gesterkt door Brazilië, Argentinië en Uruguay, die inmiddels
besloten hebben om wél eenzijdig een Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967 te erkennen. Om die
reden hebben de Palestijnse onderhandelaars de EU landen Frankrijk, Groot Brittannië, Zweden en
Denemarken benaderd om ook van hen nu al erkenning voor 'Palestina' te krijgen. De EU heeft tot nu toe
altijd volgehouden dat deze erkenning er alleen kan komen als er via onderhandelingen met Israël een
vredesverdrag is gesloten. (3)
De Arabische Liga neemt ondertussen eveneens een steeds harder standpunt in en wil dat de VS de
toekomstige grenzen tussen Israël en Palestina aan beide partijen oplegt. Ook de Arabieren zien inmiddels
geen heil meer in onderhandelingen, die voor de zoveelste keer op niets zijn uitgelopen. De Palestijnen, die
serieus overwegen om alle bestaande verdragen met Israël op te zeggen, zijn er echter nog niet in geslaagd
hun Arabische broeders ervan te overtuigen eveneens over te gaan tot de eenzijdige erkenning van
Palestina. (4)
Xander - (1) DEBKA ; (2) Ynet News ; (3) Jerusalem Post ; (4) Arutz 7

Nieuwsbrief nr. 112 – 24 december 2010 - pag. 51

Nederlandse militairen besmet met verarmd uranium
door Hans Vogel
Eind oktober 2010 benaderde ik het Ministerie van Defensie in Den Haag met de
volgende vraag:
‘Hebben de Nederlandse ISAF-militairen in Afghanistan geopereerd in terrein waar ook
gebruik werd gemaakt (door Nederland of andere staten) van DU-munitie?’
DU staat voor depleted uranium (verarmd uranium), het afvalproduct van kerncentrales
en van de productie van atoombommen. Het is half zo radioactief als volwaardig uranium, en heeft een
halveringstijd van 4,5 miljoen jaar. De naam lijkt misschien onschuldig, maar het goedje is bepaald niet
onschuldig of onschadelijk. In Europa wordt kernafval in speciale geïsoleerde vaten gedaan en diep onder
de grond weggestopt in oude mijngangen. In oktober werd in Duitsland nog heftig tegen deze praktijken
gedemonstreerd. En niet voor niets, want verarmd uranium is zowel radioactief als chemisch giftig. Wie er
lang mee in aanraking komt, krijgt geheid kanker, waaronder opvallend vaak leukemie. De klachten
beginnen vaak met chronische vermoeidheid. Vandaar dat het personeel dat ermee moet omgaan, speciale
kleding moet dragen. DU is nog veel en veel gevaarlijker dan asbest en dat wordt al beschouwd als een
groot gevaar voor de volksgezondheid.
In de VS wordt DU gratis ter beschikking gesteld van de fabrikanten van munitie. Die maken er 30 mm.
kogels van, met hoog pantserdoorborend vermogen. DU wordt ook gestopt in kruisraketten en naar verluidt
in de 5,56 mm. munitie voor de M-16, het standaardwapen van het VS-leger. De Taliban in Afghanistan heeft
weliswaar geen tanks tot zijn beschikking, maar dat maakt de DU-munitie er niet minder bruikbaar om. Met
DU-munitie kun je ook dwars door dikke muren schieten. Een DU-kogel die met een snelheid van honderden
kilometers door een tankwand of een muur wordt gejaagd, veroorzaakt een felle brand van meer dan 1.000
graden Celsius, waarbij het uranium zich in de vorm van microscopisch kleine, vaak glasachtige partikeltjes
verbindt met cement, baksteen, verf en metaal. Die partikeltjes dalen daarna neer in de omgeving als
radioactief fijn stof. Wie dat stof inademt, krijgt piepkleine stukjes radioactief materiaal in zijn longen, dat
permanent zwakke gammastraling afgeeft. Al gauw krijg je daar allerlei soorten kanker van. Vaak komt er
ook wat stof in de mond terecht en bij het slikken krijg je dan radioactief materiaal in je spijsverteringskanaal.
Zo bereikt het nieren, blaas en prostaat. Eenmaal daar, raakt het sperma aangetast, waardoor in geval van
bevruchting de meest afzichtelijke geboorteafwijkingen dikwijls het resultaat zijn.
Door de miljoenen kilo’s DU die de VS sinds 1991 in de vorm van munitie op Irak hebben gedumpt, zijn grote
delen van dat land niet meer geschikt voor menselijke bewoning. Neem de stad Falloedja, dat in 2004 door
de VS tijdens een vergeldingsactie zo ongeveer met de grond gelijk is gemaakt. Het aantal
geboorteafwijkingen is er hoger dan in Hirosjima en Nagasaki na het afwerpen van atoombommen. Ook in
Afghanistan schieten de VS op grote schaal DU-munitie af. Ook daar zijn grote delen van het land radioactief
besmet. In Kosovo en Servië zijn ‘maar’ enkele honderden tonnen verarm uranium afgeschoten, maar ook
daar is het aantal vreemde kankergevallen en geboorteafwijkingen verdacht hoog juist in die streken waar
intensief met DU-munitie is geschoten.
Het is duidelijk dat niet alleen ‘de vijand’ (in de meeste gevallen burgers, en steevast veel vrouwen, kinderen
en grijsaards) in Irak, Afghanistan en Kosovo in aanraking kwam en komt met radioactief fijnstof. Ook de
dappere strijders van de VS en de NATO, inclusief ‘onze jongens!’ De kans om radioactief fijnstof in te
ademen is bijzonder hoog. Om er zeker van te zijn of je wel of niet een DU-besmetting hebt opgelopen is
een dure test nodig. Nederlandse militairen krijgen zo’n test niet bij terugkeer uit Afghanistan. Maar eigenlijk
is dat een grof schandaal omdat het risico van besmetting zo hoog is.
Dat er een relatie bestaat tussen bepaalde gezondheidsklachten (meestal allerlei zeldzame soorten kanker)
en DU wordt door de NATO betwist. De NATO houdt vast aan haar standpunt uit 2005. NATO-partners de
VS en Engeland blijven zelfs ontkennen dat er in Afghanistan met DU-munitie wordt geschoten. De Duitse
Bundeswehr stelt zich echter officieel op het standpunt dat er in Afghanistan wel degelijk sprake is van het
gebruik van DU-munitie. Hoe anders is het te verklaren dat Afghaanse burgers hoge concentraties uranium
in hun urine hebben?
Ook de Italiaanse regering deelt de meningen van de NATO, de VS en Engeland niet. In 2007 besloot de
regering van Berlusconi (!) om Italiaanse veteranen van de oorlog in Kosovo die leden aan de gevolgen van
een DU-besmetting, financieel te compenseren. Waarom kan in Nederland niet wat in Italië wel kan?
Waarom heeft Berlusconi wel het fatsoen om iets te doen maar Kok, Balkenende en Rutte en hun vriendjes
niet?
Tot nu toe heeft het Ministerie van Defensie geweigerd om antwoord te geven op mijn vraag. Niet per
telefoon en niet per email, ondanks aandringen, soebatten en knorren. Mevr. Drs. A. van Pinxteren, de
woordvoerder personeel, naar wie ik was verwezen voor een antwoord, wil niet aan de telefoon komen zodra
ik mijn naam noem en de woorden DU en verarmd uranium in de mond neem. De telefoniste vertelt mij dan
dat zij ‘niet in het gebouw’ is, of ‘in gesprek’, of ‘haar hoofd loopt om’. Dat wil ik graag geloven, want de
militaire vakbond AFMP eiste op 11 november een onderzoek naar de gezondheidsklachten van
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Nederlandse ISAF-militairen die in Afghanistan de rook hadden ingeademd van zogenaamde burn pits waar
afval werd verbrand. Het vermoeden bestaat dat de klachten verband houden met DU.
Daar komt nog bij dat Defensie weliswaar officieel ontkent dat Nederland beschikt of gebruik maakt van DUmunitie, maar wij hebben van omwonenden vernomen dat op de Generaal Spoorkazerne in Ermelo open en
bloot DU-granaten liggen opgeslagen.
Over DU wordt in de Nederlandse media nauwelijks gerapporteerd. In 2004 schreef ik voor de Metro een
groot artikel over de afschuwelijke effecten van verarmd uranium voor mens en milieu in Irak. Maar de
volgende dag kreeg ik van de toenmalige hoofdredacteur van de Metro, Jan Dijkgraaf, te horen dat ze erg
boos waren over het stuk en dat ze nooit meer iets van mij wilden publiceren. Ja dat was wel te begrijpen
omdat de Metro in die tijd veel paginagrote advertenties plaatste van de Landmacht, Marine, Luchtmacht en
Marechaussee. Met andere woorden, Metro werd grotendeels gefinancierd door Defensie en die waren
helemaal niet blij met mijn stuk. Voeg daarbij dat de Metro eigendom is van de Zweedse familie Wallenberg,
met uitgebreide belangen in de oorlogsindustrie, en het is duidelijk dat Jan Dijkgraaf na publicatie van mijn
stuk duchtig op de vingers was getikt.
De zwijgzaamheid van Defensie wekt geen verbazing. Per slot van rekening heeft Defensie ook uit alle
macht geprobeerd de ware toedracht van de ‘vuurwerkramp van Enschedé’ voor het publiek verborgen te
houden. Zie het onthutsende boek Een man tegen de staat, waarin Alexander Nijeboer omstandig uit de
doeken doet hoe Defensie de carrière en het leven van klokkenluider Fred Spijkers kapot heeft gemaakt.
Zelfs de belastingdienst werd ingeschakeld om Spijkers van zijn financiële compensatie te beroven. Het is
zonneklaar: bij Defensie deinzen ze nergens voor terug.
Zo ook in het geval van DU-besmetting van Nederlandse militairen. Iedere vorm van publiciteit wordt als
schadelijk ervaren. Maar u kunt er zeker van zijn dat er Nederlandse Irak- en Afghanistanveteranen
rondlopen met zeldzame vormen van kanker als gevolg van een DU-besmetting. Als er in de VS al
honderdduizenden militairen zijn met een DU-besmetting, en in Italië en Engeland, zijn die er zeker ook in
Nederland. Waarom zou de burgerbevolking in Irak, Afghanistan, Kosovo en Servië wél vatbaar zijn voor
radioactief fijnstof en Nederlandse militairen niet? De AFMP gaat er in elk geval van uit. In de woorden van
woordvoerder Jacqueline van Rossum: ‘Gezien de nauwe samenwerking met onder andere Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten sluiten wij echter niet uit dat Nederlandse militairen via deze weg toch in aanraking
zijn gekomen met de DU-munitie van deze landen. Aantallen van daadwerkelijke besmettingen zijn bij ons
echter niet bekend.’ En hoewel de Nederlandse strijdkrachten zelf geen DU-munitie in het arsenaal hebben,
gaat de AFMP ervan uit dat desondanks Nederlanders met DU-kogels geschoten kunnen hebben: ‘wij
(kunnen) niet uitsluiten dat Nederlandse militairen wellicht (afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden)
wel gebruik maken van bijvoorbeeld geleende DU-munitie van onder andere Groot-Brittannië of de
Verenigde Staten.’ De andere militaire vakbonden waren terughoudender met hun antwoorden. Je moet ja
natuurlijk altijd afvragen in hoeverre de militaire vakbonden met Defensie onder één hoedje spelen. In heel
wat bedrijfstakken kunnen de werknemers er immers al lang niet meer op rekenen dat hun belangen door de
vakbond worden verdedigd.
De speciale informatiesite voor militairen, Boekje Pienter maakt onder het kopje ‘verarmd uranium’ melding
van gezondheidsproblemen bij Nederlandse veteranen, die verdacht veel lijken op de klachten van de
Italiaanse Kosovogangers: ‘uitgezonden militairen (klagen) onder bepaalde omstandigheden wel degelijk
over gezondheidsklachten die uiteenlopen van chronische vermoeidheid tot leukemie. Hoewel een
oorzakelijk verband tussen het gebruik van DU-munitie en de gezondheidsklachten niet is aangetoond,
neemt het de onrust én de vele vragen bij uitgezonden militairen niet weg.’
We kunnen er dus zeker van zijn dat tijdens de jarenlange aanwezigheid van Nederlandse militairen in Irak
(sinds augustus 2004) en Afghanistan (2006-2010) Nederlandse militairen een radioactieve besmetting
hebben opgelopen. Het is ook niet te achterhalen om hoeveel mensen het gaat. Maar dat alles wordt
natuurlijk angstvallig geheim gehouden.
De reden? Kijkt u maar naar artikel 161quater Wetboek van Strafrecht:
Hij die opzettelijk mensen, dieren, planten of goederen aan ioniserende stralen blootstelt, dan wel mensen,
dieren, planten, goederen, bodem, water of lucht met radioactieve stoffen besmet, wordt gestraft:
1°. met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien daarvan
gevaar voor de openbare gezondheid of levensgevaar voor een ander te duchten is;
2°. met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde
categorie, indien daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge
heeft.
Volgens de Nederlandse wet ben je dus strafbaar als je ‘opzettelijk mensen, dieren, planten of goederen aan
ioniserende stralen blootstelt, dan wel mensen, dieren, planten, goederen, bodem, water of lucht met
radioactieve stoffen besmet’. Ioniserend betekent overigens ‘radioactief.’ En dan hoeven de slachtoffers nog
niet eens aan te tonen dat hun gezondheid is aangetast. De wet gaat daar blijkbaar impliciet van uit. Aan de
opzet valt niet te twijfelen, want de Nederlandse regering kan, nee moet geacht worden te weten dat er in
Irak en Afghanistan met DU-granaten is en wordt geschoten. Door er soldaten heen te sturen stel je ze
automatisch bloot aan DU-besmetting, hetgeen een strafbaar feit is volgens de Nederlandse wet. Het is dus
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wel begrijpelijk dat ze hierover bij Defensie niet willen praten en dat de
woordvoerder keer op keer niet thuis geeft en niet wil reageren op
emails!
Dat betekent dat volgens de Nederlandse wet, de wet die u en ik geacht
worden strikt na te leven, dat volgens die wet dus, de
verantwoordelijken voor de missies in Irak en Afghanistan voor
minstens vijftien jaar achter de tralies dienen te verdwijnen. Wie zijn dat
dan? Als we ons beperken tot de hoogste verantwoordelijken zijn dat:
o ex-premier Jan Peter Balkenende en zijn Secretaris-Generaal Wim
Kuijken
o ex-minister van Defensie Henk Kamp en zijn Secretaris-Generaal
Ton Annink
o de ex-ministers van Buitenlandse Zaken Jaap de Hoop Scheffer en
Ben Bot en Secretaris-Generaal Philip de Heer.
Inmiddels zijn Jaap de Hoop Scheffer en Jan Peter Balkenende
aangesteld als professor. De Hoop Scheffer aan de Universiteit Leiden
en Balkenende aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Is het
eigenlijk niet te dol voor woorden dat Nederlandse studenten worden onderwezen door kerels die wegens
ernstige misdrijven voor jaren achter de stangen zouden moeten verdwijnen? Bovengenoemde heren
zouden daarnaast sowieso vervolgd moeten worden vanwege oorlogsmisdaden volgens gemeenschappelijk
artikel 3 van de Akkoorden van Genève inzake het humanitaire oorlogsrecht. De commissie Davids
oordeelde immers al dat er ‘geen adequaat volkenrechtelijk mandaat’ was voor de inval in Irak in 2003, die
Nederland heeft gesteund. Op grond daarvan is de toenmalige Nederlandse regering (het kabinet
Balkenende II) schuldig aan een oorlogsmisdaad. Volgens artikel 3 komt daar nog bij medeplichtigheid aan
marteling en ‘schendingen van de menselijke waardigheid’ (Aboe Ghraib), genocide (het gebruik van DUmunitie), alsmede plundering.
Hoe kan het dat die lui nog vrij rondlopen en allerlei koninklijke onderscheidingen krijgen?
Laat het recht zegevieren!
Door Gastschrijver op 16-12-2010
Reactie
Gewoon massaal aangifte doen, ben je verplicht als je op de hoogte ben van een misdrijf !
http://jdk.lawyers.nl/publicaties/genocide-aangifte-balkenende
België heeft geen toekomst meer
Geplaatst op: zaterdag 18 december 2010 door: Maarten Muns
Der Spiegel heeft deze week een interview met de Vlaamse nationalist
Bart de Wever. De voorman van de grootste partij van het land, de N-VA
noemt zijn vaderland 'De zieke oude man van Europa' (een verwijzing naar
het Ottomaanse Rijk aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog) en
zegt dat er geen toekomst is voor België op lange termijn. Het interview
heeft een storm van verontwaardigdheid afgeroepen, vooral in Wallonië
maar ook in Vlaanderen.
Belgie is een onnatuurlijke constructie, volgens De Wever. Bovendien is het land te klein om politieke
ambities op het wereldtoneel te hebben, en te hetrogeen om zelf zaken als belasting en sociale
vraagstukken op te lossen.
Volgens De Wever zijn er dringende hervormingen in het land nodig, waarbij hij vooral denkt aan een
opsplitsing van het land. De Waalse socialisten blokkeren volgens hem elke poging om tot zoiets te komen.
België is daarom ten dode opgeschreven, het is een mislukte staat.
Het zijn boude uitspraken en voorlopig is een splitsing uiteraard niet aan de orde. Bezien in een Nederlandse
context is dit echter te vergelijken met Mark Rutte of Job Cohen die aanstuurt op een deling van Nederland
in de Randstad en de rest.
Bron: Der Spiegel
Reactie
25% van Wallonië is werkloos,en 70% van Brussel is werkloos. Toch moet ook Vlaanderen Polen importeren
om bepaalde werkzaamheden gedaan te krijgen. Afhankelijk van naar wie je luistert gaat er jaarlijks tussen
de 5,7 en 20 miljard euro die verdiend wordt in Vlaanderen naar de andere gewesten. 85% van de export
van België komt uit Vlaanderen.
Dat de Vlamingen van de rest af willen lijkt me niet meer dan logisch.
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Is Assange een agent van de Rothschilds? - Advocaat werkt ook voor rijkste bankiers ter wereld
16 december 2010
De raadsman van Julian Assange blijkt een peperdure high-society advocaat te zijn wiens kantoor ook de
Rothschild-familie tot zijn klanten rekent. Het is weer een stukje bewijs voor het feit dat Assange helemaal
geen oprechte klokkenluider is, maar niets anders dan een van de vele misinformatieinstrumenten van de
elite. Net als Israël is ook Wikileaks niets anders dan een dekmantel voor de twijfelachtige praktijken van
deze puissant rijke bankiersfamilie, van wie velen denken dat ze de spin in het web zijn.
Toeval?
Er wordt al zeer lang getwijfeld over de beweegredenen en bronnen van Wikileaks en zijn oprichter Julian
Assange. Voor ons rees de eerste twijfel toen Assange in een interview met de Belfast Telegraph het
volgende zei: "Ik erger me doorlopend aan valse complotten als 11 september, terwijl wij steeds weer bewijs
leveren voor echte complotten, voor oorlog en grootschalige bankfraude."
Pardon?
Hoewel de bewijzen dat er iets niet klopt aan de officiële lezing van 19 Arabieren die - geleid door een
rijkeluiszoontje met een GSM in een grot in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan - het gehele
Amerikaanse veiligheidsapparaat weten te omzeilen en ongehinderd het zwaar bewaakte Amerikaanse
luchtruim doorkruisen overduidelijk zijn, en hoewel er tal van documenten moeten zijn die dat - zij het ook
slechts zijdelings - zouden kunnen bewijzen, veegt de opperklokkenluider het allemaal van tafel. Daarmee
bereikt hij twee dingen. Enerzijds claimt hij een soort van alleenrecht op geloofwaardige complottheorieën,
maar anderzijds zet hij daarmee ook een aantal mensen flink uit de wind. En een aantal van die mensen
wordt bij de nieuwste Wiki-lekken opnieuw volledig uit de wind gezet. U weet wie ik bedoel.
Dat dat allemaal geen toeval is wordt nu weer maar eens aangetoond door iemand die wat speurwerk deed
naar de advocaten die de verdediging van Julian Assange hebben opgenomen in het geval van de uiterst
vreemde 'verkrachtingszaak' tegen de opperlekker.
Daaruit bleek dat er toch wel een heel duidelijke link is tussen mijnheer Julian Assange en de rijkste
bankiersfamilie - en waarschijnlijk de rijkste familie überhaupt - van deze planeet: de Rothschilds.
Ten eerste bleek bij het bekend worden van de details over de aanklacht tegen Assange dat hij zich de
afgelopen drie maanden in Londen heeft opgehouden, en dat het hele spel rondom de 250.000 gelekte
documenten vanuit de directe nabijheid van de hoofdkwartieren van het Rothschildimperium werd
geregisseerd.
Een directe link met dat Rothschildimperium blijkt er echter ook te zijn. Die wordt duidelijk wanneer we de
handel en wandel van de advocaat van Assange eens nader bekijken.
De verdediging van Assange in de verkrachtingszaak is opgenomen door advocaat mr. Mark Stephens,
verbonden aan het prominente en peperdure advocatenkantoor Finers Stephens Innocent. Nu is het sowieso
al vreemd dat een man die steeds op de vlucht is, niet over duidelijke bronnen van inkomsten beschikt, geen
vermogende familie heeft en op zijn website Wikileaks pauzeloos om donaties vraagt, een dergelijk kostelijk
advocatenkantoor in de arm kan nemen. Des te vreemder is het allemaal wanneer we zien dat Finers
Stephens Innocent het Waddesdon Trust tot zijn klanten rekent.
Wat is het Waddesdon Trust?
Op de website van dit fonds lezen we dat ze zich bezighouden met het "onderhouden, uitbreiden en het
betalen van een deel van de rekeningen van Waddesdon Manor in de Vale of Aylesbury, Buckinghamshire."
Voor hen die dit niet weten: Waddesdon Manor is het meest prestigieuze eigendom van de famlie Rothschild
in het Verenigd Koninkrijk.
Voorzitter van de Raad van Bewindvoerders van het Wadesdon Trust is de voormalig privé-secretaris van de
koningin van Engeland Lord Fellowes, en drie prominente leden van de Rothschild-familie behoren tot die
Raad: de huidige patras familias van de Engelse Rothschilds, Lord Jacob Rothschild, zijn echtgenote Lady
Rothschild en zijn dochter Beth Matilda Rothschild. Overigens is de hoogwelgeboren Nathaniel Charles
Jacob Rothschild, de 4e baron De Rothschild - zoals zijn volledige naam luidt - ook Erevoorzitter van het
Institute for Jewish Policy Research. Maar dat uiteraard geheel terzijde...
Het adres van het Waddesdon Trust is 14 St James's Place in Londen, en dat is ook het adres van de
vermogensbeheerfirma van Lord Jacob Rothschild St. James's Place Group (vroeger J. Rothschild
Assurance Group).
Daarnaast mag worden opgemerkt dat de Finers Stephens Innocent zich vooral lijkt te richten op het
bedenken van belastingconstructies van de ultra-rijken.
Nog een keer resumerend:
 Julian Assange wordt als 20-jarige hacker gearresteerd
 hij wordt daar nooit voor veroordeeld
 10 jaar later duikt hij vanuit het niets op met een internationaal netwerk van klokkenluiders dat toegang
heeft tot de meest onwaarschijnlijke lekken uit de wereld van de politiek, diplomatie, defensie en het
zakenleven
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Assange ondersteunt het officiële verhaal over 11 september en houdt zo bepaalde organisaties de hand
boven het hoofd
 de spectaculairste hoeveelheid lekken is beschamend voor vrijwel alle landen op de wereld
 alleen Israël komt er goed vanaf
 de lekken ondersteunen de plannen van Israël, dat de Westerse wereld al jaren probeert aan te zetten
tot een aanval op Iran
 de wereld van de bloggers en alternatieve media is verdeeld over de zaak
 politici die meer controle over het internet willen hebben een nieuwe stok om mee te slaan
 de elite heeft enige tijd een nieuw propagandamiddel in handen nu de gevestigde media door vrijwel
niemand meer serieus genomen worden
 Assange opereert vanuit de City in Londen, het financieel centrum van de wereld en hoofdkwartier van
de rijkste (Joodse) familie ter wereld
 een peperduur advocatenkantoor dat eveneens voor die familie werkt neemt de verdediging van
Assange op zich wanneer deze als 'geloofwaardige' dekmantel 'zogenaamd' wordt aangeklaagd wegens
verkrachting
 ...
“If it walks like a duck, quacks like a duck, looks like a duck, it must be a duck”
Reacties op: http://zaplog.nl/zaplog/article/is_assange_een_agent_van_de_rothschilds

DSB-topman controleert nu banken
Geplaatst op: donderdag 16 december 2010 door: Gerard Driehuis
Uit De Pers: Als er één iemand is in Nederland die weet hoe je mensen
overkrediteert en volstopt met peperdure koopsompolissen, dan is het
Hans van Goor, voormalig bestuurder van de failliete DSB Bank. Hij
ontwikkelde zijn verkooptechniek tot perfectie, eerst door jarenlang leiding
te geven aan de salesafdeling van DSB en daarna als chief operating
officer. Deze Van Goor, bekend van zijn optredens bij het
televisieprogramma Tros Radar, waar hij het niet altijd even nauw nam met
de waarheid, heeft een nieuwe baan. Hij is sinds maart van dit jaar directeur en mede-eigenaar van Retail
Reality, een bedrijf dat doet aan mysteryshopping om de kwaliteit van de dienstverlening in de retail te
onderzoeken. Het bedrijf krijgt opdrachten van banken die willen weten of hun verkopers wel goed financieel
advies geven; of die verkopers zich wel houden aan de Gedragscode Hypothecaire Financiering
bijvoorbeeld. De onderneming uit Zeewolde deed eind 2009 onderzoek bij elf grote hypotheekverstrekkers,
waaronder DSB, en concludeerde dat in bijna een op de vijf gevallen een te hoge hypotheek werd
geadviseerd. Maar dat is vooral de schuld van de klant die de verkoper weet te overreden, liet het bedrijf
weten aan De Telegraaf. Het is een conclusie die DSB goed was uitgekomen, als het toen nog bestaan had.
‘We werken nog steeds voor de financiële sector, maar op kleine schaal’, zegt directeur Van Goor. ‘Ik hoef
niet zo nodig meer in die sector te werken.’ Wie precies zijn klanten zijn, wil hij niet zeggen, omdat de
opdrachtgevers niet op die manier bekend willen worden. De voormalige DSB’er deed naar eigen zeggen al
acht jaar zaken met Retail Reality, wat tot een opmerkelijke situatie heeft geleid. Want vlak voor het
faillissement van DSB in oktober vorig jaar deden de mysteryshoppers desgevraagd ook DSB aan, volgens
Van Goor ‘om te toetsen of bijgesteld beleid werd uitgevoerd’. De Noord-Hollandse bank deed in die laatste
maanden verwoede pogingen om zijn kredietverstrekking te verbeteren. Zalm bij AbnAmro, Van Goor is van
stroper jager geworden, alleen Dirk moet nog een mooie baan, en dan is iedereen weer blij.
Bijna iedereen.
Bron: De Pers
Het is een conclusie die DSB goed was uitgekomen, als het toen nog bestaan had.
‘We werken nog steeds voor de financiële sector, maar op kleine schaal’, zegt directeur Van Goor. ‘Ik hoef
niet zo nodig meer in die sector te werken.’ Wie precies zijn klanten zijn, wil hij niet zeggen, omdat de
opdrachtgevers niet op die manier bekend willen worden.
De voormalige DSB’er deed naar eigen zeggen al acht jaar zaken met Retail Reality, wat tot een
opmerkelijke situatie heeft geleid. Want vlak voor het faillissement van DSB in oktober vorig jaar deden de
mysteryshoppers desgevraagd ook DSB aan, volgens Van Goor ‘om te toetsen of bijgesteld beleid werd
uitgevoerd’. De Noord-Hollandse bank deed in die laatste maanden verwoede pogingen om zijn
kredietverstrekking te verbeteren. Zalm bij AbnAmro, Van Goor is van stroper jager geworden, alleen Dirk
moet nog een mooie baan, en dan is iedereen weer blij.
Bijna iedereen.
Bron: De Pers
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VS vrezen biowapens uit Indiaas lab
Bron: (c) www.nieuwsblad.be
De gebrekkige beveiliging van Indiase laboratoria kan deze instellingen tot doelwit
maken van terroristen die de hand willen leggen op biologische wapens. Dat staat
in een vrijdag door Wikileaks op de website van The Guardian gepubliceerd
geheim document van de Amerikaanse ambassade in New Delhi.
De Indiase regering zou de kans op een aanslag met biologische wapens uiterst
klein achten, aldus de memo uit juni 2006. Een groter risico vormt de mogelijkheid die terroristen hebben om
uit Indiase laboratoria ’bacteriën, parasieten, virussen en giftige stoffen’ te stelen voor aanslagen elders.
'Terroristen die waar dan ook in de wereld aanslagen beramen kunnen de geavanceerde biotechnologieindustrie van India en zijn grote biomedische onderzoeksgemeenschap gebruiken als potentiële bronnen van
biologische wapens', aldus de memo. 'De uitgebreide luchtverbindingen van New Delhi met de rest van de
wereld en de kwetsbaarheden waar op luchthavens gebruik van kan worden gemaakt, kunnen bewuste en
onbewuste dragers gevaarlijke stoffen eenvoudig het land in of uit brengen.'
'Het is niet moeilijk om hier een faciliteit te betreden om een dodelijke biologische stof mee te nemen", zegt
een anonieme deskundige in het telegram. "De harde werkelijkheid is dat je een bewaker kan omkopen met
een pakje sigaretten om binnen te komen', zegt een andere.
Eén bron zei dat ook de duizenden wetenschappers een probleem vormen. 'Het werven van Indiase
wetenschappers door anti-Amerikaanse extremisten, voor ideologische doeleinden of voor commercieel
gewin, kan een grote dreiging vormen.'

Kredietcrisis opgelost!
Ingevoerd:
19-12-2010 geplaatst door: Arjan Bos
Bron:
Earth matters
Het is september in een dorpje aan de kust van de Zwarte Zee. Het
regent en het dorpje lijkt verlaten. Het is een moeilijke tijd. De inwoners
zitten allemaal in de schuld en leven op krediet.
Plots verschijnt een rijke toerist ter plaatse en stapt het enige hotel van
het dorpje binnen. Hij legt een bankbiljet van 100 Euro op de balie en
gaat naar de eerste verdieping om een kamer uit te zoeken.
De hotel eigenaar pakt de 100 Euro en rent naar de slager om zijn schuld te betalen. De slager pakt die 100
Euro aan en gaat spoorslags naar de varkensboer om zijn schuld te betalen. Die op zijn beurt rent naar de
verpachter en betaalt zijn schuld af.
De verpachter haast zich naar de enige prostituee in het dorp die, vanwege de crisis haar diensten op
krediet aanbiedt en betaalt aan haar, zijn schuld. De prostituee haast zich naar het hotel en betaalt aan de
hotelier de kamerhuur. De hotelier legt de 100 Euro terug op de balie. Op dat moment komt de rijke toerist
naar beneden, neemt de 100 Euro van de balie omdat hij niet tevreden is over de kamer.
Niemand heeft iets verdiend, er is niets veranderd maar het hele dorp is wel schuldenvrij…
De wereld economie teruggebracht tot de basis. Moet je daar nu jaren voor naar de universiteit?!
Met dank aan Joke Wijsbeek voor de tip!

200 Britten in levensgevaar door varkensgriep, al 14 doden
Published by Henk (Beheerder)
In Groot-Brittannië vechten tweehonderd mensen die zijn
getroffen door de varkensgriep voor hun leven. Het aantal door
het virus getroffen patiënten dat op de afdeling intensieve zorgen
belandde, is op een week tijd verdubbeld.
Velen onder hen zijn ouderen of zwangere vrouwen. Al veertien
Britten overleden aan het H1N1-virus.
Vorig jaar heerste een mondiale paniek rond varkensgriep. Wordt
er dit jaar te weinig aandacht aan besteed?
Zeventien patiënten worden in leven gehouden aan hart- en beademingsmachines.
Gevreesd wordt dat het varkensgriepvirus het voorbije jaar virulenter is geworden, zodat mensen die het
virus oplopen sneller ernstig ziek worden. Bovendien zou het koude weer voor een toename van
besmettingen kunnen zorgen.
Lees meer: HLN
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Is de Amerikaanse regering al lang geleden overgenomen? Jesse Ventura bewijst doofpot 11
september
14 september 2010 door Gordon Duff
Voormalig vice-president Cheney beschuldigd van beramen aanval op Pentagon - Donald Rumsfeld
genoemd als mogelijke handlanger.
Betrouwbare bronnen binnen de Nigeriaanse regering zeggen dat er steekpenningen ten bedrage van
$500,000,000 zijn aangeboden om voormalige vice-president van de VS, Dick Cheney uit de gevangenis te
houden - voormalig president George Bush II zou als bemiddelaar zijn opgetreden. Nu, slechts enkele dagen
later, wordt Cheney geconfronteerd met mogelijk nieuwe aanklachten - zoveel aanklachten dat het moeilijk
voor te stellen is - voor het plannen van de aanval op het Pentagon, op 11 september 2001.
TV-presentator Jesse Ventura, ex-Navy Seal, voormalig gouverneur van de staat Minnesota, presenteert in
een documentaire van een uur een kant en klare rechtszaak, waarin hij Cheney, Rumsfeld en tal van
regeringsmedewerkers in verband brengt met het plannen, uitvoeren en vervolgens in de doofpot stoppen
van de aanval op het gekende, vijfhoekige Amerikaanse ministerie van Defensie.
Volgens de experts - ingenieurs, piloten, medewerkers van de inlichtingendiensten en mensen uit het
Amerikaanse leger - sloeg Ventura de spijker op de kop. In de documentaire wordt het bewijs, over de
afgelopen negen jaar verzameld door honderden personen, geleverd dat de verklaring van de regering over
wat er op 11 september rond het Pentagon gebeurde absoluut onmogelijk is. De officiële lezing wordt
systematisch ontkracht middels getuigenverklaringen en wetenschappelijk bewijs.
In een interview met een commissaris van de 9/11 Commissie geeft Ventura een mogelijk motief tegelijkertijd
met de aanslagen op de Twin Towers ook een aanval op het Pentagon uit te voeren: er werd maar liefst
$2.300.000.000.000, dat is dus 2,3 biljoen dollar, vermist. Dat verklaarde minister van Defensie Donald
Rumsfeld een dag voor de aanslagen in een verklaring op de nationale televisie. Het geld was verdwenen en
in de boeken was niet terug te vinden waaraan het was uitgegeven. Juist in het gedeelte waar de kruisraket
insloeg of de geplaatste explosieven de boel opbliezen - of allebei - werden de archieven over het vermiste
geld bewaard.
Geen vliegtuig
Ventura bewijst boven iedere twijfel verheven dat er nooit een vliegtuig op het Pentagon is neergestort. Zoals
in de video wordt aangetoond zou zelfs een zeer goed getrainde luchtmachtpiloot niet in staat zijn de
beschreven vliegbewegingen uit te voeren. Eerder was al aangetoond dat een Boeing 757 niet in staat is tot
die beweging, aan de beschreven snelheid en route. Het vliegtuig zou in stukken gebroken zijn, daar bestaat
al langere tijd geen twijfel meer over. Maar die vaststelling heeft nog geen gevolgen gehad. Waarom niet?
Ook wordt duidelijk aangetoond dat er geen enkel bewijs is dat op enigerlei wijze aantoont dat een vliegtuig
tegen het Pentagon geknald is: geen wrakstukken, geen lichamen, geen bagage. De items waarvan men
beweerde dat ze naar Dover Air Force Base waren overgebracht, lichamen, delen van het vliegtuig, zijn in of
naast het Pentagon nooit gevonden, zoals zowel de video als getuigenverklaringen bewijzen.
Daarnaast is er bewijs dat de overheid getuigen bedreigde en ze opdroeg de 'vliegtuigtheorie' te
onderschrijven.
Geen moslims, geen kapers, geen stanleymessen - eindelijk allemaal bewezen leugens
Het verhaal over de moslimkapers met stanleymesjes was gebaseerd op enkele telefoongesprekken die
Barbara Olson, de vrouw van de Advocaat Generaal van Bush II. Advocaat Generaal Olson beweerde met
zijn vrouw te hebben gesproken via een GSM, beweerde uitgebreid met haar te hebben gesproken, en dat
ze in die gesprekken een uitvoerige beschrijving gaf van wat zich in het vliegtuig afspeelde. De
Hollywoodfilm over de kaping is gebaseerd op dat verhaal. Toen werd bewezen dat het in 2001 onmogelijk
was om met een GSM vanuit een vliegtuig op die hoogte te telefoneren, beweerde Olson dat zijn vrouw hem
had gebeld met een vaste telefoon in he vliegtuig. Toen werd aangetoond dat het vliegtuig niet met
dergelijke telefoons was uitgerust werden er verder geen vragen gesteld.
Uit onderzoek is gebleken dat Olson één telefoontje heeft ontvangen tijdens de kaping, en dat dat telefoontje
nul seconden heeft geduurd. Werd Olson voor de gek gehouden of was hij medeplichtig? Was zijn vrouw,
Barbara, ooit werkelijk aan boord van dat vliegtuig?
Ventura kijkt vervolgens naar de vlucht zelf. Niet alleen de zwarte doos voor het opnemen van de
vluchtgegevens was uitgeschakeld, maar tijdens de vlucht was ook de transponder was uitgeschakeld. Wat
nog veel verdachter is, is dat het vliegtuig 28 minuten van de radar verdween.
Aan die 28 minuten dat het vliegtuig van de radar verdween wordt door niemand getwijfeld. Maar wat
gebeurde er tijdens die 28 minuten? Is het toestel geland? Naar wat er vervolgens gebeurde laat zich
nauwelijks raden. Of toch? Een vriend van me, een voormalig medewerker van het Pentagon, had een
vriend die aan boord van het vliegtuig was. Een tijdje geleden vroeg hij me wat ik dacht dat er met hem
gebeurd is. "Denk je dat ze hem hebben geëxecuteerd? Kogel in het hoofd nadat ze van het vliegtuig waren
gestapt? Of erger?"
Ventura gaat zover niet. Niemand wil zo ver gaan. Beelden van een scene in Auschwitz zijn dan
noodzakelijk.
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Kunnen Amerikanen zo hardvochtig zijn? Zo slecht? Zo verraderlijk?
Video's voor de onderzoekscommissie werden bewerkt door het ministerie van Transport, afschriften werden
gewijzigd, getuigen werden geblokkeerd, bakken met bewijs voor een samenzwering binnen de overheid
werden achtergehouden - het pleit allemaal tegen de regering. Bedreigingen, intimidatie, jarenlang, het is
bewezen. Was er nog meer dan bedreigingen, moorden en 'hartaanvallen'? Ventura bewijst dat de aanval op
het Pentagon een samenzwering binnen de regering was, hij noemt namen.
Bewijzen worden genegeerd - bewijs van de dictatuur of arrestaties al gepland?
Het is nu niet dat het bewijs geleverd door Governor Ventura, en eerder door Geraldo Rivera of Judge
Napolitano, nieuw is. Het is al een hele tijd bekend, allemaal zeer geloofwaardig en allemaal systematisch
genegeerd, aangevallen door de pers, onderdrukt door de rechtbanken en ambtenaren op verschillende
niveaus.
De aanslagen van 11 september en de recente onthullingen zijn niet het bewijs van een complot van twee
mannen, of van Israël. Het bewijst dat er nooit een Al Qaida is geweest en dat alle doden, de twee oorlogen,
de doden van 11 september en de slachting die de VS over heel de wereld hebben aangericht onderdeel
waren van een misdadig complot - een complot dat alleen kan zijn beraamd door een dictatuur onder de
dekmantel van een democratie.
Alles wat we hebben gezien en wat door miljoenen over heel de wereld is gezien, wat niemand meer kan
negeren, het zegt allemaal dat wat er gebeurd is iets is dat geen enkele Amerikaan zou hebben
goedgekeurd als het nog steeds Amerika zou zijn. Ventura heeft iets bewezen. Iets dat verbijsterend zal zijn
voor de meesten en vermoed door enkelen. Hij heeft bewezen dat op een bepaald moment in het verleden,
toen jaar geleden of langer - we weten het niet - de Amerikaanse regering omver geworpen is.
Wikileaks en nog meer doofpot
Een van de bekendste en meest uitgesproken tegenstanders van een onderzoek naar 11 september is
Julian Assange van Wikleaks. Als er iemand buiten de VS zou moeten worden aangeduid die ook
medeplichtig is aan de hele doofpotoperatie dan is het Assange. Ook zijn Wikileaks, zijn uitspraken over 11
september en zijn lekken over Iran passen in die doofpot. Nadat Nationale Veiligheid-adviseur Zbigniew
Brzezinsky in een interview met PBS zei dat Wikileaks het werk van een inlichtingendienst was, stond er
niets over in de Israëlische kranten en kwam er ook geen respons vanuit Tel Aviv. In plaats daarvan werd de
uitspraak in de Israëlische media aan mij toegeschreven!
Maar het was toch echt Brzezinski die het volgende zei tegen Judy Woodruff van PBS:
Brzezinski: "Maar ik denk dat de meest serieuze aspecten niet voor krantenkoppen zorgen. Wie kan het wat
schelen dat Berlusconi wordt omschreven als een 'clown'. De meeste Italianen vinden dat ook. Wie kan het
wat schelen dat Poetin wordt neergezet als een Alfamannetje? Hij voelt zich waarschijnlijk wel gevleid!."
"Waar het werkelijk omgaat is de vraag wie Wikipedia — Wiki — Wiki — WikiLeaks al deze documenten
bezorgd? Ze krijgen heel veel info die onbelangrijk is, maar een deel ervan is verbazend specifiek... De zeer
specifieke referenties aan Arabische leiders hebben misschien tot doel hun geloofwaardigheid in eigen land
te ondermijnen, want hun vijandige houding tegenover Iran kan ze in eigen land wel eens opbreken."
"Het is voornamelijk de vraag of WikiLeaks wordt gemanipuleerd door belanghebbende partijen die ofwel
onze betrekkingen met andere regeringen willen bemoeilijken ofwel sommige regering willen ondermijnen,
omdat een deel van de informatie die naar buiten komt en onder de aandacht wordt gebracht echt wel zeer
specifiek is."
"En ik vraag me dus af of er geen operaties gaande zijn, van internationale inlichtingendiensten, die
Wikileaks al deze info bezorgen, want het is natuurlijk een unieke mogelijkheid om ons, onze positie en onze
betrekkingen met bepaalde regeringen in verlegenheid te brengen"
Bush, Obama, dictatuur, doofpotten en oorlog
Barak Obama voerde een verkiezingscampagne van gerechtigheid, het beëindigen van de oorlogen en het
ter verantwoording roepen van de overheid na acht jaar van schandalen, misleiding en iets wat alleen kan
bestempeld worden als "vandalisme en piraterij". Maar eenmaal verkozen deed Obama niets. De oorlogen
duren nog steeds voort, de drugs stromen vanuit Afghanistan nog steeds en sneller dan voorheen het land
binnen, alle niet te negeren bewijzen voor een samenzwering rond 11 september worden nog steeds volledig
genegeerd.
Amerikanen die hoopten op hervormingen vragen zich inmiddels af Bush wel echt vertrokken is. De
medeplichtigen zijn, hoewel weinigen het toegeven, ontstemd over het feit dat Amerika geleid wordt door een
zwarte president. Het zichtbare deel van de goed gefinancierde aanvallen op president Obama zijn allemaal
sterk gebaseerd op rassenhaat. Dat is al heel lang het meeste effectieve instrument om Amerikanen
verdeeld en meegaand te laten zijn. Hoe anders kan een politieke beweging met succes het minst populaire
en minst succesvolle beleid in de geschiedenis van de VS ondersteunen? En dus tellen we een en ander bij
elkaar op, en worden we op een dag geïnformeerd, woedend en volkomen machteloos wakker.
Zelfs tussen alle aanvallen op Obama, meest gefinancierd door de broertjes Koch die banden hebben met
ultra-nationalisten in Israël, door is het onduidelijk of er een werkelijke verandering van de regering heeft
plaatsgevonden. Zoals Jesse Ventura het aanduidde: terwijl vice-president Dick Cheney berichten ontving
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over een vliegtuig dat richting Pentagon vloog, de aanval misschien zelf leidde, zat president Bush in Florida
voor te lezen aan schoolkinderen. Twee jaar onder Obama vertonen veel gelijkenissen met dat beeld.
Wat kunnen we daaruit concluderen? Is de president van de Verenigde Staten feitelijk niet langer de
opperbevelhebber? Is de Amerikaanse regering tijdens de Bush-jaren overgenomen door een
schaduwregering? Of gebeurde dit al eerder? Bijvoorbeeld nadat zijn gezondheidstoestand het president
Reagan onmogelijk maakte zich staande te houden te midden van de vijfde colonne die he omgaf? Hoe lang
is het al geleden dat de Amerikaanse grondwet aan de kant werd geschoven?
In de krantenkoppen de dag na de documentaire van Ventura zien we van alles, maar zeker niet berichten in
de trand van "dit nooit meer". Sterker nog: we weten dat "meer" ons te wachten staat, in de vorm van een
aanval op Iran, met of zonder een nieuwe '11 september', gepland en uitgevoerd door de zelfde figuren,
ouder, geen haar wijzer maar absoluut nog even pathologisch krankzinnig en moorddadig.
En we blijven dat maar toestaan...
***
Dit artikel is eerder verschenen op Veteranstoday.com.
Vertaling uit het Engels door Willem Huntelaar

Amerikaanse Midden Oosten expert waarschuwt Israël voor Obama
52 miljoen 'christelijke zionisten' groot struikelblok voor huidige president VS
Barack Obama denkt slechts aan één belang en dat is het belang van
Barack Obama - niet dat van Israël en zelfs niet dat van de Palestijnen,
alhoewel die wel het meeste zullen profiteren van een door Amerika
opgelegd vredesverdrag.
De gelauwerde Amerikaanse topjournalist, auteur en jarenlange Midden
Oosten expert dr. Mike Evans heeft in een toespraak voor het Israëlische parlement (Knesset) de Joodse
staat ernstig gewaarschuwd voor president Barack Obama. Volgens hem probeert Obama de huidige
Israëlische regering van premier Netanyahu te laten vallen, zodat er een (linkse) regering voor in de plaats
komt die een vredesverdrag zal sluiten dat totaal niet in het belang is van Israël, maar van slechts één man:
Barack Obama zelf. Dat de Palestijnen overduidelijk verreweg het meeste zullen winnen bij een door
Amerika opgelegd vredesverdrag maakt Obama in wezen niets uit. Obama's interesse gaat volgens Evans
namelijk alleen uit naar het veiligstellen van zijn eigen positie in het Witte Huis. Groot struikelblok voor de
huidige Amerikaanse president zijn naar Evans stellige overtuiging de 'christelijke zionisten', de meer dan 52
miljoen Amerikaanse christenen die onvoorwaardelijk achter Israël staan en die de president onmiddellijk
zullen aanvallen zodra hij maar suggereert om (Oost) Jeruzalem of stukken land van de Joodse staat af te
pakken. Evans schreef onlangs de roman 'Game Changer'. Het boek, vernoemd naar Obama's uitspraak dat
kernwapens in de handen van terroristen een 'Game Changer' zouden zijn, gaat over aanslagen op grote
Amerikaanse steden met kernwapens die door Iran de VS zijn binnengesmokkeld, daarbij gebruik makend
van de islamitische terreurgroeperingen Hamas en Hezbollah. De journalist benadrukte dat Israël in het boek
geen rol speelt en dat de voormalige CIA directeur James Woolsey 'Game Changer' als een 'zeer
aannemelijk' scenario omschreef.
Mike Evans is ruim 20 jaar lang een vertrouweling geweest van diverse Midden Oosten leiders. Hij heeft met
52 wereldleiders gesproken, inclusief de voormalige Israëlische premier Menachem Begin, aan wie hij
Benyamin Netanyahu aanbeval voor zijn eerste politieke aanstelling. De journalist was te zien en horen op
vele honderden grote radio- en tv-stations en zijn artikelen werden door vele kranten gepubliceerd, inclusief
de toonaangevende Wall Street Journal, USA Today en The Washington Times.
Xander - Bron: Arutz 7 - Zie ook:
20-07: Hezbollah is in Mexico en probeert VS binnen te komen (/ Iran stuurt terroristen naar Venezuela)
03-05: Boek 'The Manchurian President' bewijst extreem radicale agenda Obama
13-04: Brzezinski wil Obama in Jeruzalem vrede Midden Oosten laten sluiten
24-03: Barack Obama en de date-rape van Amerika
26-02: Obama benoemt voorstander wereldwijde invoering Sharia-wetgeving (/ Nauwe banden tussen proHamas organisatie en het Witte Huis onthuld)
2009:
06-06: 'Grote meerderheid Israëli's nu bewust van intense vijandigheid Obama'
09-05: Obama's plan voor de vernietiging van Israël
23-04: (Inlichtingendiensten: Obama beschouwt Israël als 'obstakel')
21-03: (Obama's anti-Israël politiek verhoogt risico op grote Midden Oosten oorlog)
20-03: Inlichtingenexpert VS: Obama zal Israël verraden
2008:
04-11: Expert: Amerika kiest leider met Narcistische Persoonlijkheids Stoornis
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Op herhaling: Bekeerde moslimterrorist legt uit wat de Bijbel zegt over de islam
Volgens de voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat wijst
de Bijbel overduidelijk de islam aan als de bron van de antichrist,
de Mahdi.
Het is al eens eerder ter sprake geweest maar omdat het in onze
tijd een steeds belangrijker vraagstuk aan het worden is plaats ik
hierbij een wat oudere lezing van de voormalige Palestijnse
terrorist Walid Shoebat, die zich jaren geleden bekeerde tot het
christendom en sindsdien in honderden Westerse kerken
lezingen heeft gehouden over wat de Bijbel zegt over de islam.
Daarbij levert hij keihard bewijs dat veel algemeen aanvaarde
visies op de eindtijd -zoals dat 'het Beest' de EU of het Vaticaan
zou zijn- niet kunnen kloppen, en de Bijbel op talloze plaatsen
overduidelijk maar één ideologie aanwijst waar de antichrist in de eindtijd uit voort zal komen: de islam.
Walid Shoebat was ooit een fanatieke Palestijnse moslim en PLO-terrorist die daadwerkelijk aanslagen
pleegde en daarmee Joden heeft vermoord. Nadat hij de Bijbel begon te lezen ontdekte hij de reden waarom
de Joden en christenen in de islam zo gehaat worden en moeten worden onderworpen of uitgeroeid, en
bekeerde hij zich tot het christendom. Zijn Arabische achtergrond zorgde ervoor dat veel door Westerlingen
niet goed begrepen Bijbelteksten en profetieën voor hem glashelder waren, mede omdat de Bijbel zélf zich
grotendeels afspeelt in het Midden Oosten, alsmede ook de 'eindtijd' waar het Woord van God zeer
uitgebreid over schrijft.
Walid Shoebat vertelt het publiek dat hij er bij zijn eerste Bijbelstudies achter kwam dat alles omgedraaid is;
Gods gedachten over de wereld zijn tegenovergesteld aan de gedachten van de wereld over God. Hierdoor
vindt de wereld alles wat God in de Bijbel zegt heel erg vreemd, zoals een maagd die geboorte geeft aan
een kind, die Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader en Prins van Vrede genoemd zou worden
(Jes.9:5). Dat Hij de Verlosser van de mensheid zou zijn en aan het kruis stierf voor onze zonden slaat
volgens hen nergens op. Maar iedereen die gelooft dat God Zelf het lichaam van een mens aannam en voor
iedereen aan het kruis stierf zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Wat Shoebat opvalt dat in
verreweg de meeste boeken alleen christenen op de korrel worden genomen, zoals in het bekende boek
'God is niet groot' van Christopher Hitchens. 'Stel dat hij eens het lef zou hebben een boek te schrijven met
de titel 'Allah is niet groot'. Waarom wordt er nooit eens zo'n boek geschreven? Waarom ben ik de enige die
durft te zeggen 'Allah is niet groot'? En dan vertellen ze dat we eigenlijk allemaal dezelfde God aanbidden en
wij als christenen verdeeldheid zaaien door vol te blijven houden dat alleen YHWH de enige ware God is.
Dat is de logica van de wereld, maar die is tegenovergesteld aan die van God.'
God en Allah zijn tegenovergesteld
'Als je zegt dat God en Allah niet dezelfde zijn dan zaai je niet alleen verdeeldheid maar ben je ook nog eens
islamofoob. Maar stel dat alle 'goden', -God, Allah, Boeddha, etc.- inderdaad één en dezelfde zijn, kan ik dan
naar een plek waar ze bijvoorbeeld Satan aanbidden en daar 'prijs YHWH' roepen? Ze zouden me eruit
gooien! Stel dat ik een poster meeneem naar Mecca met de tekst 'Allah, YHWH, Boeddha... we aanbidden
allemaal dezelfde God.' Overigens, vóórdat je Mecca binnenkomt zie je borden boven de snelweg 'Alleen
voor moslims'. Een smalle afslaande strook is verplicht voor alle niet-moslims. Als je met een poster met die
tekst erop tóch naar Mecca durft te rijden, hakken ze meteen je hoofd eraf.'
'We aanbidden dus NIET dezelfde God. Het is zelfs een totaal ándere God. Toen ik in de Bijbel ging lezen
kwam ik erachter dat jullie God volkomen tegengesteld is aan mijn god (Allah). Ik kwam erachter dat jullie
duivel mijn Allah is! Alleen de naam is anders, als een vermomming. Toen ging ik de verzen over de
antichrist bestuderen, en tjonge, wat was ik daar kapot van. Ik ontdekte namelijk dat mijn Mahdi, mijn
messias, de geest van Mohammed als hij terugkeert, jullie antichrist is. Toen ik in Daniël las dat de antichrist
zeven jaar vrede zal brengen, dacht ik hé, onze Mahdi staat in de Bijbel! Ook in de islam geloven we
namelijk dat de Mahdi in de laatste zeven jaar van deze wereld vrede zal brengen*1.'
'In Daniël verbreekt de antichrist halverwege deze zeven jaar het verbond met Israël. In de islam gaat het
precies zo! De Mahdi verbreekt het verbond met Israël omdat -volgens de hadith- de 'stenen en bomen
zullen roepen: kijk, er schuilt een Jood achter mij! Kom, gij moslim, dienaar van Allah, en onthoofd hem!'
Mohammed zei dat de dag des oordeels pas kan komen als de islamitische volken Israël hebben verslagen
in zowel Jeruzalem als de omringende landen.'
God houdt van Joden, Allah haat ze
'De Westerse christenen lezen zó snel door deze verzen heen dat ze allerlei zaken over het hoofd zien. 'En
ik zag de martelaren die onthoofd waren vanwege de Naam van Jezus'. Dat zal dus ook vervuld worden,
zoals alles! Hoe dan ook, ik kwam erachter dat ik aan de verkeerde kant stond. De God van de Bijbel houdt
namelijk van Joden. Allah haat Joden. Ik ontdekte dat de islamitische religie is ontstaan als een polemiek en
er slechts om één enkele reden is gekomen: de vernietiging van het concept dat God een Drie-éénheid is,
dat Jezus aan het kruis stierf en dat Israël Gods uitverkoren land en volk is.'
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'De hele Koran en Hadith gaan om dit concept. De Koran zegt dat God géén Zoon heeft. De Drie-éénheid is
in de islam een anathema, een strenge vervloeking, net zoals in de Bijbel het lasteren van de heilige Geest
dat is. De heilige geest van de islam is de engel die Mohammed bezocht en die zichzelf Gabriël en ook
heilige geest en dus in feite God noemde, omdat de heilige Geest onderdeel is van de Drie-éénheid en dus
God is. Een andere engel nam Mohammed mee naar de hemel, waar hij zowel de andere engelen als de
Bijbelse aartsvaders ontmoette. Waarom was dat nodig? Omdat ze hem wilden laten vervullen wat alleen
Jezus deed, namelijk afdalen uit de hemel en er weer naar opvaren.'
De Bijbel voorzegt de komst van de Mahdi
'De meeste Amerikanen lezen in de Bijbel de vijf 'ik-ken': 'IK zal als God zijn, IK zal opstijgen naar de hemel,
IK zal... etcetera. Dat zijn precies dezelfde dingen die de antichrist zegt. Als Westerse christenen Jesaja 14
lezen zeggen ze dat dit gedeelte over de trots van de duivel gaat, maar ze lezen deze verzen niet in hun
context. Vers 12: 'Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads...' In het Hebreeuws
is dit een daadwerkelijke naam voor een persoon en staat er in werkelijkheid 'hilal', dat -ook in het Arabisch
en Aramees- 'maansikkel' betekent. Zijn bijnaam is dus 'maansikkel' (vertaald met zoon des dageraads).'
'Dan komen we aan bij de vijf 'ik-ken'. Deze persoon roept uit in vers 13: 'Ik zal ten hemel opstijgen, boven
de sterren Gods mijn troon oprichten...' Allegorisch gesproken zijn deze sterren engelen. '... en zetelen op de
berg der samenkomst ver in het noorden; ik zal opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de
Allerhoogste gelijkstellen.' En kijk dan eens naar vers 16. Als dit echt Lucifer is in zijn vorm als rebelse engel
in de hemel, leg dan eens uit waarom er staat, nadat hij gevangen is genomen en in het dodenrijk is
neergeworpen: 'Wie u zien, beschouwen u, letten op u, en zeggen; Is dit de man, die de aarde deed
sidderen, die koninkrijken deed beven?' Het gaat hier dus NIET over de rebelse duivel, maar over de
antichrist!' 'Als je als moslim deze teksten leest is dat veel schokkender dan als jullie Westerlingen dat doen.
Kijk, ik kom zelf uit die andere wereld! Ik voel me daarom als iemand die jullie moet vertellen dat jullie dit
tekstgedeelte niet begrijpen, omdat dit over 'ons' gaat. Dus open jullie oren. Er staat 'de man'. Het gaat dus
over de antichrist. Als moslim geloof je dat de komst van de Mahdi en de vernietiging van alle Joden
betrekking heeft op de terugkomst van (de geest van) Mohammed. Dat is dus één en dezelfde persoon. Veel
Westerlingen denken bij de Mahdi aan Ahmadinejad, die in de VN sprak over de komst van de Mahdi. Het is
dus géén theorie meer! Ze praten er al openlijk over.'
'Ieder Soenitische en Shi'itische moslim in de wereld gelooft in de komst van de Mahdi. Hun geloof daarin is
net zo sterk als het geloof van christenen in de terugkomst van Jezus Christus. Maar hoeveel christenen zijn
er niet die niet meer geloven dat Hij letterlijk zal terugkomen? Maar álle moslims geloven in de komst van de
Mahdi. Ik was ooit te gast in een kerk waar na afloop van de dienst een Rabbi en een priester gezamelijk
met elkaar spraken en het erover hadden hoe fijn dat toch is. Toen sprak ik een Arabische bediende in zijn
eigen taal hier over aan -overigens, hoofdregel 1 is dat je van Arabieren de waarheid alléén in hun eigen taal
te horen krijgt, nooit in het Engels! Dus ik vroeg hem in het Arabisch wat hij ervan vond dat de islam leert dat
de profeet Mohammed zal komen en de Joden hun hoofden zal afhakken, ecetera. Weet je wat hij
antwoordde? 'Ja dat klopt. Wij zullen de hoofden van de Joden afhakken, maar we moeten op de komst van
Mahdi wachten'.'
'Hij zei dus in feite: geniet van de kerkdiensten hier en alle snacks achteraf - jullie staan namelijk NOG niet
op het menu!'
Gematigde islam bestaat niet
'Ik zat onlangs samen met een ex-CIA'er in een sprekersplatform, en wat me opviel is dat iedereen altijd
maar op zoek is naar de 'gematigde moslim'. Ik zou er een heel boek over kunnen schrijven 'Op zoek naar
de gematigde moslim'. Ik heb talloze gesprekken gehad met 'gematigde moslims'... Maar dat is leugen
nummer één: dat er zoiets als een 'gematigde islam' bestaat. Dat is niet zo! Die ex-CIA'er kwam met Khabeni
op de proppen, volgens hem een 'zeer gematigde moslim'. Toen zei ik hem dat ik hem wel wat zou opsturen
van wat Khabeni geschreven heeft, zoals een boek over de islamitische eschatologie, waarin hij schrijft over
de komst van de Mahdi en Armageddon. Maar in Amerika bekritiseert hij de terroristen omdat hij weet dat ze
moeten wachten totdat de Mahdi komt.'
'Ik vertel jullie daarom: zodra de Mahdi komt, zijn al jullie zogenaamd 'gematigde' moslims ineens niet
gematigd meer. Veel geluk dus! Willen jullie je écht achter hen scharen? Is dat écht jullie hoop, de
'gematigde' islam? Er bestáát helemaal geen gematigde islam! Maar waarom wordt er dan zoveel over
gepraat? Daarvoor moet je naar de Bijbel kijken. Ik ben overigens totaal niet geïnteresseerd in islam- en
moslim 'bashing'. Ik wil alleen laten zien wat de Bijbel zegt over de islam, omdat niemand daar over praat.
Daar zijn zelfs nog helemaal geen boeken over geschreven (inmiddels wel - X.), noch hoe we moeten
omgaan met dit concept van de Mahdi en de antichrist en hoe we vanuit Bijbels perspectief tegen moslims
moeten getuigen.'
De Mahdi is de antichrist
'Wij bekeerde moslims zien dat jullie antichrist onze Mahdi is. De wereld houdt echter vol dat islam een
vreedzame religie is, dat islam 'vrede' betekent. President Bush zei zelfs dat we dezelfde God aanbidden. Ik
was verbijsterd! Ik aanbid helemaal niet dezelfde God, want waarom had ik anders de islam moeten
verlaten? Maar ik zal jullie zeggen hoe Amerika ogenblikkelijk vrede kan sluiten met de islam, een voorstel
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dat 100% zeker zal werken en dat precies hetzelfde vredesvoorstel is van Osama bin Laden, Ahmadinejad
en iedere moslimgeestelijke op deze wereld. Het enige wat jullie openlijk hoeven te zeggen is: 'Er is geen
god dan Allah en Mohammed is zijn profeet.' Dan heb je ogenblikkelijk vrede. Hoeveel van jullie willen dit
zeggen?'
Als uit de zaal van alle kanten 'nee' te horen is, vraagt Shoebat: 'Waarom zijn jullie zo tegen vrede? Willen
jullie oorlogen, alleen maar omdat jullie iets niet willen zeggen?! Wat onverdraagzaam van jullie! Stelletje
onverdraagzamen!' Gelach in de zaal. 'En denken jullie,' vervolgt Shoebat, 'dat als deze zaal gevuld zou zijn
met al die antichristelijke schrijvers, zij wél hun hand zouden opsteken en dit zouden willen zeggen?
Natuurlijk niet! En waarom niet? Omdat wij geloven in de vrijheid van meningsuiting, dat je mag zeggen wat
je wilt!'
'Dus ben ik dat etiketje 'onverdraagzaam' gaan accepteren als een eretitel. Ik ben inderdaad een christelijke
fundamentalistische islamofobische kaffir (ongelovige), een onverdraagzame en een xenofoob!' Applaus.
'Maar jullie zijn dat ook! Het maakt niet uit of je christen bent of niet. Wil je vrede met de islam? Steek slechts
je hand omhoog en zeg dat er geen god is buiten Allah en dat Mohammed zijn profeet is.'
Géén zoetsappige Jezus, maar een strijder
'Toen ik net bekeerd was en kerkdiensten begon te bezoeken, begon ik vragen te stellen over jullie liederen
over bijvoorbeeld de terugkomst van Jezus op de wolken. Kijk, met mijn achtergrond lees ik de Bijbel op een
andere manier dan jullie. Ik vraag bijvoorbeeld: weten jullie ook wat Jezus komt doen als Hij op de wolken
verschijnt? En dan krijg ik altijd van die algemene antwoorden zoals 'om te oordelen'. Maar het staat duidelijk
te lezen in Jesaja 19: 'Zie, de HERE rijdt op een snelle wolk en komt naar Egypte...' Waarom is dit
belangrijk? Omdat ik het niet persé heb over een oorlog met een moslimstaat vóórdat Jezus komt. Ik heb het
over een oorlog waar Jezus ZELF aan zal deelnemen; een oorlog met Egypte, een specifiek land dus. Met
andere woorden: als Jezus Christus terugkomt op Aarde zal hij het gevecht aangaan met de Egyptenaren.
Waarom? Omdat ze opstonden tegen Israël.'
'Dus nogmaals: als Christus terugkeert op de wolken komt Hij om te vechten, en wel tegen een moslimland!
Kunnen jullie je voorstellen wat dit met me deed toen ik dit als moslim las? Maar iedere keer als ik met
Amerikanen over Jezus spreek dan hebben ze het over Hem alsof Hij een teddybeer is. 'Hij houdt zóóóóveel
van je', en zo, altijd dat zoetsappige gepraat. Maar toen ik dit in de Bijbel las besefte ik dat Jezus geen
teddybeer is, maar eerder een grizzly beer! En dat ik het beslist niet tegen Hem op zou willen nemen.
Trouwens, dit is beslist geen incident. Weten jullie dat op ieder moment dat Jezus in de Bijbel direct na Zijn
terugkeer genoemd wordt Hij tegen een moslimland vecht?'
De EU is NIET de antichrist
'Het probleem was dat ik dit moest duidelijk maken aan Westerlingen die een totaal andere gedachtengang
hadden. Ik moest hen laten zien dat Jezus bij Zijn terugkeer NIET tegen een Italiaan (refererend naar de
paus) vecht, maar tegen moslims. Maar iedere keer als ik dit vertelde ging de deur voor me dicht. Men wilde
het niet horen omdat ze niet in verwarring wilden raken, omdat hun vele boeken iets anders vertellen. Het
eerste waar Christenen bij 'profetie' aan denken is namelijk het Bijbelboek Openbaring. Maar waarom willen
jullie altijd bij het laatste boek beginnen? Dat is onlogisch. Hoe moet je al die allegorische beschrijvingen
begrijpen als je niet naar de letterlijke omschrijvingen hebt gekeken? Er staan enorme hoeveelheden
letterlijke profetieën in de Bijbel die slaan op waar Openbaring over gaat.'
'Maar jullie beginnen in Openbaring. Een vrouw op een Beest, zeven bergen (vertaald met 'heuvelen')... hm,
laten we eens kijken. Hé, Rome heeft zeven bergen! Dus plotseling gaat het oordeel over Rome (het
Vaticaan). Ik weet dat jullie zo denken. En de EU was dan de antichrist, weten jullie nog? Toen het 10e land,
Griekenland zich aansloot, dachten velen dat het rijk van de antichrist was gekomen. Hele boeken werden
erover geschreven. Maar toen sloten er zich steeds meer landen bij de EU aan, het werden er 12, 15, 22,
etcetera. Het standbeeld uit Daniël 2 heeft inmiddels meer dan 20 tenen gekregen, en dan nog maar aan
één been, omdat al die landen afkomstig zijn uit het voormalige West Romeinse Rijk en niet uit het Oost
Romeinse Rijk. Wat een rare voet is dat!'
'Als het niet klopt, moet het afgewezen worden. Maar nee, de antichrist moet volgens velen nog steeds uit de
EU komen, punt uit. En als het niet klopt gaan jullie terug naar jullie schema's en proberen het op de één of
andere manier in jullie theorie te passen. Misschien is het wel de G8?'
Rome is NIET de antichrist
'Jullie denken dat de paus in Rome guillotines zal laten opzetten en christenen zal laten onthoofden, terwijl
de mensen die dit écht doen, nu al, de moslims, ermee weg komen omdat de islam zogenaamd een
'vreedzame' religie is! Maar laat me jullie vertellen dat ik op dit podium dag in dag uit tegen de paus tekeer
zou kunnen gaan, en dat er dan nog helemaal niets met mij zou gebeuren. Katholieken komen mij écht niet
vermoorden omdat ik kritiek heb op de paus. En de EU gaat jullie écht niet terechtstellen omdat jullie denken
dat ze de antichrist zijn. Ze denken alleen maar dat jullie gestoord zijn, meer niet.'
'Maar als je het over de échte antichrist hebt, dán pas riskeer je je leven. Als een christen vindt je het niet
prettig om over de échte antichrist te praten! Dát is de échte antichrist. Maar jullie hele christelijke leven volgt
het patroon van 'Jezus, zegen me nu!' Ik weet hoe jullie Westerlingen denken. Jullie hele concept van Jezus
is dat Hij jullie overvloedig zal zegenen, nu en hier op deze Aarde. Als dit niet klopt, waarom zit de kerk van
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Joel Osteen (één van de bekendste predikers van het voorspoedsevangelie) dan bomvol? Het is de grootste
kerk van Amerika! Het gaat alleen maar over de positieve/negatieve boodschap, terwijl die twee woorden in
de hele Bijbel nergens te vinden zijn.'
'Hele doctrines zijn er rondom gebouwd, maar ze negeren de Bijbel die zegt dat er vóór de komst van
Christus éérst een grote afval zal komen. Kijk om je heen, we zitten midden in die afval! Jezus zei: ik stuur
jullie als schapen tussen de wolven. Wat houdt dat dan in? Niets? Hij zendt jullie als schapen tussen de
wolven. Dus als jullie geen wolven hebben in jullie leven... misschien zijn jullie dan wel geen schapen.
Waarom lachen jullie nu? Dit is geen grapje! Als jullie geen schapen zijn, sluit je dan maar aan bij degenen
die zeggen dat God en Allah dezelfde zijn! Het is namelijk niet makkelijk om een schaap te zijn.'
Antichrist zal geen acht slaan op wat vrouwen willen
'Jezus zei ook: wees wijs als een slang en onschuldig als duiven. Wel, ik weet alles over de wijsheid van
slangen, want ik heb dat leven zelf geleefd. Ik heb gezien hoe mijn vader mijn moeder behandelde. Ik heb
gezien hoe de islam met vrouwen omgaat. Er staat tenslotte dat de antichrist het verlangen van vrouwen niet
zal begeren. Nee, er staat niet dat hij niet van vrouwen houdt en homoseksueel zou zijn. Wat een vreemd
concept! Er staat letterlijk: hij zal de begeerte van vrouwen niet eren. Vrouwen, wat begeren jullie? Wat het
ook is, wat jullie ook begeren: hij eert het niet, omdat hij totaal niets om vrouwen geeft. Kan het duidelijker?
Waarom kan de tekst niet gewoon zeggen wat er staat, in plaats van dat jullie er zaken aan gaan
toevoegen?'
Islam is als religie vermomde sharia wetgeving
'Er staat ook dat hij de tijden en wetten zal proberen te veranderen. Wat is de islam? Een religie? Nee! De
islam vermomt zichzelf als religie, maar de islam is in werkelijkheid de sharia wetgeving. Kijk het maar na: de
sharia wet moet over de hele wereld worden ingevoerd. Sommigen werpen dan tegen: maar de antichrist zal
toch een atheïst zijn? Nee! Fout! Daniël 11 is heel duidelijk over wie de antichrist is. Daar wordt het héle
concept van de islam in slechts twee verzen weergegeven (vers 37 en 38). Alles! Verbazingwekkend
gewoon.
'Ook op de goden zijner vaderen zal hij geen acht slaan; op de lieveling (lett: begeerte) der vrouwen noch op
enige andere god zal hij acht slaan, want tegen alle zal hij zich verheffen. Maar in hun plaats zal hij de god
der vestingen vereren: de god die zijn vaderen niet gekend hebben, zal hij vereren met goud en zilver en
edelgesteenten en kostbaarheden.'
'In vers 38 staat dat hij de god der vestingen -letterlijk 'forten'- zal vereren. De god van oorlog dus. Wie eert
de god van oorlog? Wat betekent jihad eigenlijk? Oorlog, ter ere van Allah! Amerikanen, welkom bij de jihad,
welkom bij hudna. Hudna is een islamitisch vredesverdrag dat aan niet-moslims wordt aangeboden. Hudna
wordt in de islam overigens niet eens een vredesverdrag genoemd, maar een 'staakt-het-vuren'. In de islam
bestaat er helemaal niet zoiets als een vredesverdrag. De islam verbiedt het zelfs om een vredesverdrag
met niet-moslims te sluiten. Waarom? Omdat het concept van de islam over de hele wereld verspreid moet
worden, met de kracht van het zwaard, zodat Allah zal zegevieren over alle goden, maar vooral over YHWH,
vooral over de God van de christenen en de God van de Joden.'
Islam kwam om Drie-éénheid te ontkennen
'De God van de christenen, de Drie-éénheid, is het meest godslasterlijke in de islam. De Drie-éénheid is
echter het meest heilige concept van de Bijbel. God vergeeft alles, behalve het lasteren van de heilige
Geest. Als je de heilige Geest niet als God erkent ga je niet naar de hemel, zo simpel ligt het. God IS de
heilige Geest, niet de engel die bij Mohammed kwam en beweerde dat hij de heilige Geest was. Dát is
godslastering! 1 Johannes 2:22: 'Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de
Christus is? De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.' Islam is er maar om één reden
gekomen: dit te ontkennen, de Drie-éénheid te ontkennen.'
'Dus de Drie-éénheid is héél belangrijk. God bezocht de mensheid door de Zoon, en Hij geeft je de heilige
Geest zodat Hij in je woont en je leidt tot de waarheid. De enige manier om de waarheid te leren kennen is
door de heilige Geest. Als je de God van Abraham, Izaäk en Jacob vraagt om de waarheid, zal Hij je die
geven. Als je Hem zoekt met heel je hart en verstand zal Hij zich aan je bekend maken.'
De god van zijn voorvaderen en het vredesverdrag met de Joden
'Goed, terug naar vers 37. Er staat dat hij de god van zijn vaderen niet zal eren. Zijn vaderen, hiermee
worden zijn voorvaderen bedoeld. Mohammed ontkende de goden van zijn voorvaderen en kwam met één
nieuwe god. Veel Amerikanen denken dat de antichrist een Jood zal zijn. Laat me één vers uit de Bijbel zien
waar dit staat, zeg ik dan. Dan erkennen ze dat zo'n vers niet bestaat. Vervolgens vraag ik om indirect bewijs
dat dit zo zou zijn. En dan komen ze met de tekst 'hij zal de god van zijn vaderen niet eren'. Het is één
enkele god zeggen ze dan, en alleen Joden aanbidden een enkele God, dus moet het wel een Jood zijn.
Maar sorry, ook de moslims aanbidden één enkele god, en die god is een god van forten (vestigingen), een
god van oorlog. Joden eren geen God van oorlog.'
'Dan komen ze met het argument dat de Joden alleen maar met een Jood een vredesverdrag zullen sluiten
omdat ze niemand anders vertrouwen, en dat de antichrist daarom een Jood moet zijn. Ja, ik weet hoe jullie
denken, ik ga al heel lang met jullie om en wordt er gek van! Hé, de Joden sloten zelfs een vredesverdrag
met nota bene Yasser Arafat! En hij eert één enkele god en dat is de god van oorlog. Als ze al met hém een
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verdrag sloten (Oslo akkoorden), waarom dan niet met een (niet-Joodse) antichrist? Onzin dus! Ik heb geen
idee waar jullie al die argumenten vandaan halen, maar ze slaan dus helemaal nergens op.'
Leger van 200 miljoen moslims
'En geef me eens één Bijbelvers waarin staat dat de antichrist uit Europa zal komen, of één vers waarin God
oorlog voert met een niet-moslimland. Eén vers maar. Laat me de verzen maar zien waarin staat dat de
antichrist uit Europa zal komen. Ze bestaan niet. Ja, ik hoor naast kreten zoals 'Rome' en 'zeven heuvelen'
ook het 'leger van 200 miljoen, dus China'. Kom op Walid, China staat in de Bijbel! Er staat toch dat er een
leger van 200 miljoen uit China zal komen? Maar waarom is het in het Westen zo dat er woorden aan de
tekst worden toegevoegd, die er helemaal nooit hebben ingestaan? China staat er nergens in, waarom
hebben jullie dat er dan wél ingebracht?'
'Als je de Bijbel bestudeerd vanuit een Oosterse gedachtengang moet je als eerste met de exacte teksten en
exacte quotes komen. Wat jullie in het Westen hebben gedaan is al het indirecte bewijs (voor jullie theorieën)
nemen en daar het meeste gewicht aan geven. Zoals dat leger van 200 miljoen man. 'O dat moet China zijn,
alleen dat land kan zoveel mensen op de been brengen.' Hoe komen jullie toch bij zo'n conclusie zonder
enige bewijs te hebben? Ten eerste: er staat koningen van het Oosten. Niet één, maar vele. China is er
maar één. Koningen staan voor landen, dus het zullen meerdere landen zijn, niet slechts één. Er staat dat ze
van ten oosten van de rivier de Eufraat (in Irak) zullen komen, en dat ze uit vele landen komen... En raad
eens? Alle landen daar zijn islamitisch! Irak, Iran -trouwens, daar zijn we nu al in oorlog mee, dus waarom
wachten op de EU?-, Pakistan, Afghanistan, Indonesië.. die kunnen makkelijk 500 miljoen man op de been
brengen!'
Jezus zal bij Zijn komst de Arabische wereld vernietigen
'Probeer dat maar eens te weerleggen. Ik heb alle bewijs dat mijn theorie klopt, want je ziet het nu al voor je
ogen gebeuren! Ahmadinejad bad in de VN om de komst van de Mahdi, de 'perfekte mens'. Is dat niet de
antichrist? En dan ál die verzen waarin Jezus oorlog voert? In Habakuk 3 komt God, Christus Zelf, om tegen
Midian (vs. 7) te vechten, nadat Hij eerst in Teman (vs.3) is geweest, het huidige Saudi Arabië. Dus Christus
Zelf zal oorlog voeren tegen Saudi Arabië. Kennen jullie de tekst uit Jesaja 63? 'Wie is het, die van Edom
komt, in helrode klederen..?' Is dat van druivensap? Nee, er staat dat dit van bloed zal zijn! (vs. 3). Waarom
bloed? Wel, Hij zal naar Saudi Arabië gaan om daar flink huis te houden. Er staat dus dat Hij
hoogstpersoonlijk de Arabische wereld zal vernietigen.'
'Waarom hebben jullie Westerlingen het woord 'Edom' in 'Rome' veranderd? Wat heeft jullie dat recht
gegeven? Nou, zeggen jullie dan, wij hebben dat recht omdat wij aannemen dat de zeven heuvelen*2 uit
Openbaring slaan op Rome. Jullie zeggen dus dat op grond van één interpretatie van een allegorie alle
letterlijke profetieën het fout moeten hebben! Hoe kan dit ooit kloppen? Hoe durven jullie één allegorie
letterlijk te verklaren en ál die letterlijke profetieën waarin Christus oorlog voert tegen deze landen te
negeren? Jesaja 63, Zijn kleren zullen onder het bloed zitten! Psalm 83, Hij zal ze oordelen! Joël 3, 'Ik zal
alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden
ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn
land verdeelden.' De verdeling van Israël (door de oprichting van een Palestijnse staat) zal Gods oordelen
teweeg brengen.'
'Lees in Joël 3, daar heeft Hij het tegen Tyrus (Libanon) en Gaza. Libanon, het spijt me voor jullie, maar jullie
zijn verdoemd. Hij zal namelijk oorlog voeren tegen Tyrus, tegen Libanon. En Gaza, dat was ook tegen mij
gericht, want ik kom zelf uit de Palestijnse gebieden. God zegt tegen al die landen, tegen Tyrus, Sidon,
Filistea, Gaza, dus ook Hamas en Hezbollah: wie zijn jullie om met Mijn land te twisten? En dat alles is nú
aan het gebeuren! Als Hij over de volken zal oordelen zal hij Hamas en Hezbollah beslist niet vergeten. Mijn
vrienden, jullie leven in een tijd waar Mozes alleen maar van had kunnen dromen. God bracht Israël uit
Egypte, maar de profeet Jeremia zei dat er een dag zou komen dat de mensen niet langer zouden zeggen
dat God de zijnen uit Egypte heeft gehaald, maar bijeen heeft vergaderd uit alle landen van de wereld
waarheen de Joden werden verstrooid. Dat is gebeurd, recht voor jullie ogen!'
'De Bijbel is niet zomaar een boek met verhalen. Vergeet dat maar. Toen ik als moslim de Bijbel begon te
lezen las ik een Boek over de lotsbestemming van de hele mensheid. De hele toekomst staat erin
beschreven. Wat een verbazingwekkend Boek.'
*1 In Daniël staat beschreven hoe de antichrist door (gebruik te maken van het begrip) 'vrede' velen zal
vernietigen.
*2 Letterlijk staat er 'zeven vestigingen' of 'forten' (foutief vertaald met 'heuvelen'). Mecca heeft 7 moskeeën
van Mohammed die als 'forten' werden gebruikt bij de verdediging van de religie van de profeet.
Xander - YouTube (deel 1/7)
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Turkije gaat EU-burgers aanpakken
O. Delecruze - 29 november 2010
Bij de formatie van het kabinet Rutte bleek dat het CDA tegen het plan van VVD en
PVV was om politici te vrijwaren van vervolging wegens groepsbelediging, een
"immuniteitsclausule". Het CDA wilde het recht op vrijheid van meningsuiting niet de
voorkeur geven "boven andere grondrechten, zoals het verbod op discriminatie".
Volgens het CDA leidt meningsvrijheid dus, anders dan godsdienstvrijheid, als
vanzelf tot discriminatie. Godsdienstvrijheid hoort volgens het CDA daarom boven
meningsvrijheid te staan, en heeft de afgelopen kabinetsperiode er hard aan gewerkt
om die notie te verankeren in verdragen.
Die afwijzing van een "immuniteitsclausule” baseerden de CDA onderhandelaars op een juridische analyse
van het ministerie van Justitie, dat toen nog onder minister Ernst Hirsch Ballin stond. Zo zou het Europees
Mensenrechtenverdrag en het "EU-kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat" geen ruimte laten voor zo'n
clausule. Hirsch Ballin echter "sjoemelde" een beetje met de waarheid, want het EU Mensenrechtenverdrag
laat wel degelijk die ruimte[1] evenals het Kaderbesluit — dat op dat moment nog niet eens in werking was
getreden.[2]
Wat is hier aan de hand?
TIjdens de regeerperiode van het kabinet Balkenende IV, onder het toeziend oog van de Justitie minister en
de minister van Buitenlandse Zaken, werd niet alleen HoeiBoei op een politibureau ontboden, Rechtser.com
veroordeeld tot een boete, Nekschot van zijn bed gelicht en Wilders voor de rechter gedaagd — om wat tot
dan toe ongehoorde ingrepen tegen de meningsvrijheid te noemen — maar ook een aantal beslissende
stappen gezet op weg naar een vergaande en grensoverschrijdende inperking van de meningsvrijheid. De
drie belangrijkste stappen op Europees niveau zijn:
Europese Unie: Aanvullend Protocol
Begin dit jaar werd het "Aanvullend Protocol", dat de strafrechtelijke aanpak van racisme en
vreemdelingenhaat via computersystemen regelt en het mogelijk maakt “verdachten” uit te leveren aan
staten waar geen uitleveringsverdrag mee is afgesloten, door het parlement aangenomen. De SP, PvdA,
GroenLinks, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.
Raad van Europa: Resolutie 1743
In Juni dit jaar nam de Raad van Europa -- onder voorzittershap van Turkije -- Resolutie 1743 aan; “Islam,
Islamisme en Islamophobia in Europa”. Hierin wordt opgeroepen om in samenwerking met de Organisatie
van de islamitische Conferentie (OIC) kritiek op de islam in Europa te bestrijden. Ook dringt het erop aan de
niet-moslim bevolking van Europa te onderwerpen aan “levenslang voordurende educatie” over de
islam.[4]
Europese Unie: Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat
Over enkele dagen treedt het “Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat” in werking.[3] "De uiterste
implementatiedatum van het besluit is 28 november 2010," werd twee jaar geleden op de website van
Buitenlandse Zaken aangekondigd. Volgens dit kaderbesluit wordt godslastering met ingang van zondag 28
november 2010 gelijkgesteld aan racisme, en moeten racisme en xenofobie door de lidstaten van de
Europese Unie strafbaar gesteld worden.[3]
“Alle aantijgingen in verband met ras, kleur, afkomst, religie en andere overtuigingen, nationale of etnische
oorsprong als factor die bepalend is voor de afkeer van mensen, moeten als racistisch en xenofoob worden
beschouwd”.
Dit kan dan “tegen een groep personen gericht zijn, of een lid van die groep, die op basis van ras,
huidskleur, godsdienst, afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd". Met
"godsdienst" wordt in het algemeen gedoeld "op personen die worden gedefinieerd op basis van hun
godsdienstige overtuiging of geloof". Met "haat" wordt bedoeld "haat, ingegeven door ras, huidskleur,
godsdienst, afstamming of nationale of etnische afkomst". Het gaat dan verder met: "Elke lidstaat neemt de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende opzettelijke gedragingen strafbaar worden
gesteld...waaronder...gedragingen die van dien aard zijn dat zij...kwetsend of beledigend zijn."
Met de verwijzing naar "godsdienst" wordt bedoeld "die gedragingen te bestrijken welke als voorwendsel
dienen voor handelingen tegen een groep personen, of een lid van die groep, die op basis van ras,
huidskleur, afstamming dan wel nationale of etnische afkomst wordt gedefinieerd." Ook hoeft degene die
zich beledigd voelt niet zelf aangifte te doen: "Er moet op worden toegezien dat het onderzoeken en
vervolgen...niet afhangt van aangifte of beschuldiging door het slachtoffer, dat vaak bijzonder kwetsbaar is
en ervoor terugschrikt om een gerechtelijke procedure in te stellen." En om het nog gemakkelijker te maken,
mag de Europese Unie ook zelf maatregelen nemen: "... omdat deze doelstelling [doeltreffende, evenredige
en afschrikkende straffen die aan minimale voorwaarden voldoen] beter op het niveau van de Europese Unie
kan worden verwezen..."
Kritiek op een religie of op een aanhanger van een religie kan met ingang van maandag aanstaande volgens
het kaderbesluit gelijkgesteld worden met racisme.

Nieuwsbrief nr. 112 – 24 december 2010 - pag. 66

Maar er doemt meer op aan de horizon
De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu
(AKP) is met ingang van deze maand (november 2010), voor
een half jaar voorzitter van het Commitee van Ministers van de
Raad van Europa (zie voor de lidstaten het kaartje hierboven).
Dit terwijl Mevlut Cavusoglu (eveneens lid van de Turkse AKP
regering) voorzitter is van de Parlementaire Vergadering van
diezelfde Raad van Europa. Turkije is tevens voorzitter van de
OIC, die enerzijds de Sharia promoot en anderzijds het woord
"islamofobie" heeft geïntoroduceerd en ernaar streeft dat in de Westerse wereld gelijk gesteld te krijgen met
racisme.
Turkije heeft laten weten meteen gebruik te gaan maken van deze bijzondere machtspositie in Europa, en
liet dit ter ondersteuning gepaard gaan met een publiciteitsoffensief van haar ambassadeur in Oostenrijk,
Kadri Ecvet Tezcan.
De ambassadeur beweerde dat Turken in Wenen beseffen dat ze niet welkom zijn in Oostenrijk. "De Turken
(in Oostenrijk) willen niets van u. Ze zijn niet gelukkig. Ze willen niet als een virus worden behandeld. De
(Oostenrijkse) samenleving moet ze helpen integreren (…).” Op de vraag waarom immigranten uit Kroatië
het beter lijken te doen op school dan de meesten uit Turkije, antwoordde Tezcan: "Kroaten zijn christenen
en dus van harte welkom in de samenleving, maar de Turken zijn dat niet. Ze worden voortdurend in de
hoeken van de samenleving weggeduwd." Tezcan vervolgde: "Als u al die buitenlanders niet wilt, waarom
jaagt u ze niet weg, er zijn genoeg landen in de wereld waar immigranten [wel] welkom zijn. Jullie moeten
leren hoe je met anderen moet samenleven." Tezcan, die eerder ambassadeur in Polen was, zei ook: "Ik
ontmoette de kardinaal [in Polen], die een fantastisch persoon is. Hij heeft mij gezegd geen problemen te
hebben met Turken. Ik vertelde hem: 'Dat is niet genoeg, je moet meer doen, je moet dat in je krantencolumn
schrijven. Je zou moeten zeggen dat de islam evenveel waard als het katholicisme". Tezcan wees oproepen
om hoofddoeken te verbieden af. "Is het dragen van hoofddoekjes een overtreding van de wet? Neen, u
heeft niet het recht hier iets over te zeggen, tegen wie dan ook. Als je naakt mag baden, zou het ook moeten
worden toegestaan een hoofddoek te dragen," zei hij.
Het hoefde dan ook geen verrassing te zijn dat de nieuwe voorzitter van het Commitee van Ministers, Ahmet
Davutoglu (AKP) liet weten dat de Raad van Europa "een nieuw samenlevingsconcept” ontwikkelt om voor
te leggen aan de bevolking van Europa (ofwel aan de Parlementaire Vergadering van Raad van Europa)
omdat, zoals Davutoglu het zegt: "Migranten-gemeenschappen in het Europa van vandaag specifiek
kwetsbaar zijn voor handelingen van bevooroordeeldheid, haat en intolerantie. Het bestrijden van
discriminatie en allerlei vormen van haat behoeft krachtige en pro-actieve actie." Hij deed uit de doeken waar
de RvE dit halfjaar aan gaat werken:
"Het Turkse voorzitterschap zal de EU aanmoedigen om het toetredingsproces tot het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens te versnellen." sprak de nieuwe vorzitter van de Raad van Europa, Ahmet
Davutoglu, "We kunnen het grijze gebied elimineren waar het beschermingsmechanisme dat het Europees
Verdrag inzake de Rechten van de Mens biedt, niet van toepassing is. Dit zal de geloofwaardigheid van de
mensenrechten in Europa versterken."
"Wij maken ons zorgen over de wederopstanding van de intolerantie in Europa. We zien het in verschillende
vormen, zoals extremisme, discriminatie, xenofobie, islamofobie en antisemitisme. Wij zijn van mening dat
de Raad van Europa het meest geschikte forum is om de onderliggende oorzaken van deze negatieve
trends te identificeren en oplossingen te ontwikkelen."
“Wonen in Europa betekent het genot hebben van individuele rechten...en acceptatie van diversiteit. Het
betekent ook het aanvaarden van bepaalde verplichtingen ten aanzien van anderen, om deze manier van
leven die gedeeld wordt te beschermen...Dit 'Europese model' wordt nu bedreigd door de verspreiding van
intolerantie en de opkomst van radicalisering. Dit fenomeen vernietigt het weefsel van onze samenleving,
waar diversiteit en respect voor de andere het belangrijkste element vormt voor een vreedzame coëxistentie.
Migrantengemeenschappen in het Europa van vandaag zijn in het bijzonder kwetsbaar voor daden die
voortvloeien uit vooroordelen, haat en onverdraagzaamheid. Bestrijding van discriminatie en alle vormen van
haat vereist een sterke politieke wil en proactieve actie. We streven sinds het einde van de Tweede
Wereldoorlog ernaar een sociale cohesie te bereiken in Europa. Het vormt een van de pijlers waarop de
Raad van Europa daadwerkelijk is gefundeerd. We zouden moeten voorkomen om nieuwe sociale
scheidslijnen te creëren, terwijl Europa een politieke en economische integratie bereikt."
De doorsnee Europeaan is in de ogen van de Turkse regering kennelijk iemand met een onverbeterbare
neiging tot racisme, xenofobie en islamofoboe, en niet in staat met de "nieuwe diversiteit" in de samenleving
om te gaan. Die burger zal geleerd gaan worden hoe het moet:
“Op mijn voorstel, heeft de secretaris-generaal geholpen om een "Groep van Eminente Personen" samen te
stellen die expertise en bijzondere interesse hebben in het onderwerp. De groep bestaat uit negen zeer
gewaardeerde personen die een nieuw concept van "samen leven" ontwikkelen dat we aan de burgers van
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Europa kunnen voorstellen." En wie zijn die politiek correcte Europeanen? Onder andere Joschka Fischer
(Alliantie '90/De Groenen), Emma Bonino (van de radicaal linkse, Italiaanse "Transnational Radical Party');
Sonja Licht (linkse politieke- en mensenrechten activist, manager van het "Open Society Fund" in Belgrado
van George Soros; Vladimir Lukin, van het voormalige Secretariaat van de Hoge Raad van de USSR; Javier
Solana Madariaga, van de Portugese Socialistische Partij. Zij allen vinden dat "Tolerantie, wederzijds respect
en acceptatie van diversiteit voorwaarden [zijn] om te leren hoe samen te leven."
Turkije heeft een treurige staat van dienst waar het de rechten van de mens betreft, het heeft Noord-Cyprus
geannexeeerd (dat heet nu "Turkse Republiek Noord Cyprus") en houdt er tegenwoordig partnerschappen
op na met notoir mensenrechtenschendende staten zoals Syrië en Saudi-Arabië, en terreurgroepen als
Hamas. De lidstaten van de door Turkije geleide OIC kenmerken zich in het algemeen eveneens door slecht
te scoren op het gebied van persvrijheid, (religieuze) tolerantie en mensenrechten. Ook houden de OIC
lidstaten er een eigen interpretatie van “mensenrechten” op na, wat blijkt uit de controversiële op de Sharia
gebaseerde “Cairo verklaring”. Toch vindt Turkije dat juist de Europese burger racistisch, xenofoob, islamofoob en intolerant is, en wil via de Raad van Europa het komende half jaar die burgers onder handen nemen.
Wat kan Nederland doen om deze “machtsgreep” van Turkije te pareren?
Ten eerste zou men eens goed moeten kijken naar de Nederlandse delegatie in de Raad van Europa, die dit
allemaal heeft laten passeren zonder namens u dwars te gaan liggen en/of aan de bel te trekken:
Marie-Louise Bemelmans-Videc (CDA; Voorzitter )
Ine Aasted-Madsen-Van Stiphout (CDA)
Hans Franken (CDA)
Corien Jonker (CDA)
Pieter Omtzigt (CDA)
Klaas de Vries (PvdA)
Luuk Blom (PvdA)
Harm Evert Waalkens (PvdA)
Tuur Elzinga (SP)
Tiny Kox (SP)
Paul Lempens (SP)
Han ten Broeke (VVD)
Frans Weekers (VVD)
Tineke Strik (GL)
Ten tweede zou men zich eens moeten gaan afvragen of de Raad van Europa, nu het een soort
oppermachtige anti-racisme organisatie wil worden, nog wel een zinvol instituut is. Er is al genoeg "Europa",
en aan de door cultureel marxisten en andere utopisten opgeklopte racisme- en discriminatie-hysterie moet
een keer een einde komen, wil men voorkomen dat het averechts gaat uitpakken. Zeker nu het onder
voorzitterschap van de niet bepaald brandschone OIC voorzitter Turkije, op de UNHCR zal gaan lijken.
De toetreding van de EU tot een “hervormde” Raad van Europa en EHRM, brengt nóg een groot gevaar met
zich mee. Het gaat dan niet alleen op de UNHCR lijken, maar het Europees Verdrag voor de Rechten van de
Mens (Europese Hof van de Rechten van de Mens) komt dan boven het Europese recht (Europese Hof van
Justitie) te staan. Lord Hoffman, een voormalig rechter en lid van het Britse Hogerhuis, waarschuwde al dat
het Hof in Straatsburg "niet de verleiding heeft kunnen weerstaan om zijn rechtsmacht uit te breiden en
uniforme regels aan de lidstaten op te leggen," en vond het een “bedreiging voor het Britse recht, waarmee
afgerekend moet worden” want, zo zei hij, "uit de jurisprudentie blijkt dat er vrijwel geen enkel aspect van ons
juridisch systeem, van het landrecht tot de sociale zekerheid, van onrechtmatige daad tot consumentenovereenkomst, niet op een bepaald punt een raakvlak heeft met mensenrechten.”
Het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zou in dat opzicht een van de eersten kunnen worden aan de
ontvangende kant, in verband met het onthouden van stemrecht aan gevangenen. Maar ook Nederland heeft
al kennis gemaakt met de nieuwe EHRM-orde in de kwestie met de Irakese vluchtelingen. De volgende
slachtoffers zullen als het aan de Turkse regering ligt de gewone Europese burgers zijn, en niet alleen deze
burgers zelf, maar ook de weinige tot hun beschikking staande (veelal digitale) media die nog niet in de
politike correcte rijen meemarcheren.
Ten derde: Licht uw volksvertegenwordigers in en vraag ze in te grijpen, en als ze dat niet willen: waarom
niet.
————————————————
[1] bijvoorbeeld in de verdragstekst Artikel 17 — www.minbuza.nl/verdragen/005132
[2] zie bijvoorbeeld Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat (pdf), Artikel 1 lid 6 en Artikel 7.
[3] Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat (pdf) — http://tinyurl.com/2enr8ur
[4] Resolutie 1743, Islam, Islamisme en Islamophobia in Europa” — http://tinyurl.com/2fu2ynq
Lees ook op Gates of Vienna: Turkey’s New Playground en "Grand Turkey” and the Framework Decision
Reageren kan, op het Pim Fortuyn Forum

Nieuwsbrief nr. 112 – 24 december 2010 - pag. 68

'Maak islamitische staat van Nederland'
AMSTERDAM- De extremistische groepering Sharia4Holland roept moslims op ten strijde te trekken om van
Nederland een islamitische staat te maken. De AIVD en NCTb vinden het te vroeg om in te grijpen, maar
houden 'de vinger aan de pols'.
Sharia4Holland, een afsplitsing van Sharia4Belgium, zou sinds kort actief zijn in de Nederlandse
samenleving, meldt Trouw. De extremisten zijn voor invoering van de sharia, de streng islamitische
wetgeving. Het is de bedoeling dat de leden binnenkort de straat op gaan om leden te ronselen.
De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding bevestigen op de hoogte te zijn van de
activiteiten van de groep, maar vinden het nog te vroeg om in te grijpen, meldt Trouw. "We constateren nog
geen strafbare feiten”, zegt woordvoerder Edmond Messchaert. "Dit was al aangekondigd door
Shariah4Belgium", reageert woordvoerdeer Edmond Messchaert in Trouw.
De organisatie is een afsplitsing van Shariah4Belgium, een extremistisch netwerk dat het afgelopen jaar
enkele keren voor onrust zorgde. In België wordt de dreiging van de groepering uiterst serieus genomen.
Op internet profileert Shariah4Holland zich als een ’groep jongeren uit Nederland’ die bereid is ’te vechten
voor de wetgeving van Allah’. Ook schrijven ze pas te stoppen ’tot de dood ons zal inhalen of de vlag van
shariah zal waaien boven het Koninklijke Huis in Den Haag’.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/8563154/___Sharia_in_Nederland___.html?p=3,1

EU-voorstel: Providers moeten zelf bepalen wat illegaal is, Europese Commissie wil ‘vrijwillige’
censuur
Door: Jan-Hein Strop, gepubliceerd: 22.12.2010
De Europese Commissie wil dat internet service providers ‘illegale’ content vrijwillig verwijderen. Zonder
tussenkomst van een rechter.
Wat is het toch omslachtig om helemaal naar de rechter te moeten om een website uit de lucht te krijgen.
Dan kan veel gemakkelijker, denkt de Europese Commissie. Laat internet service providers (isp) op
vrijwillige basis websites of delen daarvan verwijderen, als ze zijn gewaarschuwd voor ‘illegale’ content op
die sites.
Voorstellen voor dit type zelfregulering (zie depers.nl/zelfregulering) zijn vorige week naar buiten gekomen.
Het gaat vooralsnog om aanbevelingen gedaan onder de vlag van de Commissie, maar de richting is
duidelijk: een prikkel om zonder rechterlijke toetsing de internetvrijheid aan banden te leggen.
Illegale content
De voorstellen zijn een verbreding van de al bestaande notice and take down-procedures die sommige
websites al hanteren. Klaagt iemand over illegale content – bijvoorbeeld een link naar auteursrechtelijk
beschermd materiaal – dan verwijdert de website de bewuste verwijzing. Torrentsite Mininova doet dat
bijvoorbeeld onder druk van juridische procedures van rechthebbenden.
Wat de Commissie voorstaat, gaat veel verder. In de voorstellen gaat het om notice and take down voor isp’s
die een melding krijgen van kinderpornografie en content aangaande terrorisme en racisme of xenofobie.
Daarbij is het dus aan de isp om te beoordelen of de content ‘illegaal’ is in de zin zoals hierboven
beschreven.
Bij kinderporno is dat op het eerste gezicht een stuk gemakkelijker dan bij racisme of xenofobie. Hier liggen
scenario’s op de loer waarin iemand een anti-islamwebsite begint, die vervolgens uit de lucht wordt gehaald
omdat het Meldpunt Discriminatie daar na klachten om verzoekt; terwijl niet vaststaat of de uitlatingen op de
site daadwerkelijk illegaal zijn. ‘Het is moelijk voor leken om te beoordelen wat illegaal is’, zegt Marietje
Schaake, europarlementariër namens D66. ‘Een isp op de stoel van de rechter zetten, kan echt niet.’ Zij
vindt het bovendien een vorm van symptoombestrijding, wat geen aanmoediging is voor politie en justitie om
het echte probleem aan te pakken.
Volgens de politica is het nog geen gelopen race. ‘Er bestaat bij isp’s grote weerstand om hieraan mee te
werken.’ Schaake zegt vragen te gaan stellen aan de Commissie.
Ook de European Digital Rights-organisatie (EDRI), die tegen de voorstellen ageert, maakt zich zorgen,
mede vanwege het gevaar van een hellend vlak. ‘Deze discussie begon ooit met de bestrijding van
kinderporno, en is nu al weer uitgebreid. Dat is de standaardpraktijk’, zegt Joe McNamee van EDRI. ‘Maar
het is wel een handige manier om de wettelijke vereisten van het Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens te omzeilen.’
http://www.depers.nl/buitenland/533378/Europa-wil-vrijwillige-censuur.html
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Chinese wetenschappers verbaasd over mysterieuze piramide (video)
Published by Henk (Beheerder)
Niemand lijkt te weten wat de origine of betekenis is van een
mysterieuze 66 meter hoge piramide die zich op de Baigong
berg in het westen van China bevindt.
De lokale bevolking stelt dat het gaat om een lanceerplatform
voor buitenaardse UFO’s.
“De piramide heeft drie grotten met openingen in de vorm van
driehoeken die gevuld zijn met roodkleurige pijpen,” stelt het
Chinese nieuwsagentschap Xinhua.
In het verlaten gebied zijn ijzeren voorwerpen gevonden,
alsmede vreemd gevormde stenen die verstrooid over het
terrein liggen.
“De theorie dat de piramide is gemaakt door buitenaardsen is begrijpelijk en verdiend aandacht, maar de
wetenschap moet aantonen of het waar is of niet,” zei Yang Ji van de Chinese Academie voor Sociale
Wetenschappen.
De bewuste locatie bevindt zich op grote hoogte waar de lucht ijl is en is vaak overwogen om te gebruiken
voor astronomische doeleinden. Twee van de drie grotten aan de voet van de berg zijn ingestort en zijn niet
toegankelijk.
De ingang van de resterende middelste grot, tevens de grootste, bevindt zich 2 meter boven de grond.
In de grot zijn tientallen vreemde pijpen te vinden met een diameter tussen 10 en 40 centimeter. Het lijkt
erop dat zeer geavanceerde en compleet onbekende technieken gebruikt zijn om deze pijpen te produceren.
Op het strand nabij het Tosonmeer zijn vele vreemdgevormde ijzeren pijpen te vinden tussen het zand en de
stenen. Ze wijzen van het oosten naar het westen en hebben een diameter tussen 2 en 4,5 centimeter.
Bron en video

De FED is de ultieme “bad bank”
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 10-12-2010
Hemel en aarde werden bewogen om het geheim te houden, maar uiteindelijk
moest de Amerikaanse Centrale Bank FED toch bekend maken wie er nu
precies hoeveel heeft gekregen in het kader van de „noodprogramma’s“ om de
financiële wereld draaiende te houden. Vergeet de 700 miljard „bail-out“ van
George W. Bush, de echte sinterklaas voor banken is Ben Bernanke. „Jaw-dropping“ noemde de
Amerikaanse senator Sanders, die de sluier van geheimhouding wist te doorbreken, de sommen die door de
FED tegen „vriendjes-rente“ werden uitgeleend. Opgeteld ongeveer 12 biljoen dollar, off-balance leningen
niet meegerekend. Daarnaast kocht de Centrale Bank ook nog enorme hoeveelheden waardeloze derivaten
van de banken op. Voor honderden miljarden aan schrotpapier konden Goldman Sachs, Citi, of de
„buitenlandse banken“ Deutsche Bank en Credit Swiss, bij de FED parkeren. Waarmee meteen de balans
van de „lender of last resort“ met 2.3 biljoen werd opgeblazen. Opvallend zijn ook noodleningen voor ABN
Amro (Chicago), Fortis en Rabobank. De laatstgenoemde moest zelfs tot begin 2010 noodkredieten
opnemen. Niet verwonderlijk dat de Rabo steeds in lijstjes met “wankel-kandidaten” opduikt (moet heel veel
schuld “overrollen”). En als we toch bezig zijn met geld uitdelen, waarom niet meteen een paar miljard aan
McDonalds, Verizon of andere „normale“ corporations geven? De astronomische bedragen zetten de hele
„krediet-crisis“ weer in een heel ander perspectief, en tonen glashard de criminele macht van de banken aan.
Bezuinigingen, Ierland failliet, werkloosheid, krappe kredietmarkt, het is allemaal opgelegde ellende in een
dans om fiat-geld. Hoeveel problemen van normaal stervelijke mensen kun je oplossen met 12 biljoen?
Hier nog een handig tooltje van de WSJ.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_fed_is_de_ultieme_bad_bank/rss
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Einddatum Mayakalender niet in 2012 maar nu?
Tuesday, 21 December 2010
Volgens verschillende astrologen vindt de grote bewustzijnsverandering niet plaats
in 2012, maar nu.
Astrologe Victoria Peltz heeft aangegeven dat de einddatum twee jaar naar voren
moet worden geschoven door een verwarring tussen de Gregoriaanse en de
Julische kalender in de 16e eeuw.
Totale maansverduistering
Mensen hebben het einde van wereld vrijwel elke eeuw voorspeld sinds het jaar 2.800 v.Chr. toen het
fenomeen werd vereeuwigd op een kleitablet in Assyrië. Voorts hebben de Maya Oudsten iedereen proberen
te vertellen dat het einde van een cyclus op hun kalender niet het einde van de wereld betekent.
Vandaag hadden we de totale maansverduistering. Dit is de enige maansverduistering die plaatsvindt in een
periode van 36 jaar, waarbij de midwinterzon precies is uitgelijnd met het Galactische Centrum.
De Maya’s identificeerden dit punt als de kosmische bron van alle creatie (en vernietiging) en zij hebben hun
mythologische tradities verbonden aan de uitlijning met de winterzonnewende. De shamanen zochten altijd
dit punt op tijdens hun astrale reizen om wijsheid op te doen.
Tijdens de winterzonnewende dit jaar, met dank aan de maansverduistering, staan de Maan, de Aarde, de
midwinterzon en het Galactische Centrum exact op één lijn.
Astrologen zoeken wanhopig naar opzienbarende uitlijningen in december 2012, maar kunnen tot op heden
niets vinden. Het lijkt alsof alle grote gebeurtenissen voor 2010 gepland staan.
De totale verduistering duurde een mythische 72 minuten en was vooral zichtbaar boven de westkust van
Amerika, Centraal-Amerika en Zuid-Amerika, het hoofdkwartier van de Maya’s.
Invloed winterzonnewende
Met het oog op de afname van de magnetosfeer is de winterzonnewende een belangrijke factor. Er bevinden
zich tenminste twee gaten in de ozonlaag die waarschijnlijk overeenkomen met de gaten in de
magnetosfeer, waardoor kosmische straling steeds makkelijker kan binnendringen. Tijdens de
winterzonnewende hebben deze gaten geen schild tegen kosmische straling.
NASA berekende het zonnemaximum oorspronkelijk voor 2010 of 2011, en niet voor 2012. We zijn rond
2008/2009 een nieuwe zonnecyclus gestart en volgens het Amerikaanse ruimteagentschap kost het
ongeveer een jaar voordat de gevolgen hiervan zichtbaar zijn in de heliosfeer.
Verschillende kalenders
Is 21 december 2012 de verkeerde datum? Er is veel voor te zeggen dat de moderne vertaling van de
Mayakalender niet juist is. Dit komt vooral omdat de Gregoriaanse kalender vrijwel het minst accurate
systeem is om de tijd bij te houden. Onze versie van tijd is een val en een leugen.
Tijd was eens gebaseerd op een heilige kalender, die de Maan volgde. Een dergelijke kalender kent 13
maanden, net zoals de 13 cycli van de Maan in een jaar. Elke maand telde 28 dagen, net zoals de cyclus
van de Maan.
Na de tijd van Christus en de inmenging van Romeinse keizers werden er veel veranderingen doorgevoerd,
waarna we ineens 12 maanden hadden van elk 30 dagen en een vreemde schrikkeldag. Dit was een poging
om een kalender te maken die gebaseerd was op de beweging van de Aarde rond de Zon.
Vervolgens kwam het ego van de keizers naar boven en wilden ze ieder meer dagen in de maand waarin ze
geboren waren. Augustus Caesar nam een dag uit februari en gaf deze aan augustus (de maand waarin hij
geboren was). Julius Caesar deed hetzelfde voor juli. Het duurde niet lang voordat er van de oorspronkelijke
kalender weinig meer over was.
Intense astrologische invloeden
De Maya’s hadden echter het meest accurate systeem om de tijd op Aarde bij te houden. Niemand heeft het
sinds die tijd beter kunnen doen. Hun systeem is zeer gecompliceerd, maar toch is de westerse interpretatie
dat het einde van een Yuga (tijdperk) zal plaatsvinden op 21 december 2012.
Men heeft wellicht tijd ‘verloren’ rond de dood van Christus, het nulpunt van de Gregoriaanse kalender. Elk
jaar had meer dan 2.000 jaar lang 12 ma(a)n(d)en in plaats van de natuurlijke 13, dat zijn veel maanden die
mogelijk niet in beschouwing zijn genomen.
Dit jaar is in vele opzichten een intens jaar en de maansverduistering op 21 december 2010 heeft veel
impact. Het is ten eerste een volledige verduistering, wat staat voor complete onthullingen. Het einde van de
onderdrukking.
De eclips vond daarnaast precies in het midden van de Stille Oceaan plaats, precies in het midden van de
Ring van Vuur, waar elk jaar vele aardbevingen plaatsvinden. Of het nu 2010 is of 2012, het is een feit dat
we momenteel onder invloed zijn van enkele zeer krachtige astrologische processen.
Bron: Godlikeproductions.com
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Europese denktank: VS manipuleert Eurocrisis om eigen crash te verbloemen
Westen wacht enorme financiële schok rond oktober 2011 - Kritiek op EU vanwege ondemocratische
besluitvorming - Grote banken slachtoffers van mogelijke invoering eurobligaties
Financiële speculanten hebben het op de eurozone voorzien en maken
daarbij enorme winsten.
Harde beschuldigingen van de toonaangevende Europese denktank
LEAP/E2020 aan het adres van de Verenigde Staten. Dat land zou
met name via de belangrijke financiële en economische massamedia die volledig in Amerikaanse handen zijn- de crisis in de Eurozone
doelbewust sterk uitvergroten, om zo de eigen instorting te
verbloemen. Zo vond er in november in de VS een mini-crash plaats
waarbij internationale financiers hun geld nog sneller dan tijdens het
begin van de crisis in oktober 2008 uit de gemeentelijke obligatiemarkt weghaalden. Niet één tv- of
radiostation berichte er echter over.
LEAP/E2020 schrijft in de 50e editie van het Global Europe Anticipation Bulletin over 'grootschalige
manipulatie van de publieke opinie' door de Amerikaanse media, die twee doelen zou dienen: ten eerste de
publieke aandacht afleiden van de ernstige situatie in zowel de VS als Groot Brittannië, en ten tweede het de
grote Amerikaanse financiële speculanten in handen spelen van enorme winsten door het zaaien van angst
over de mogelijke instorting van meerdere 'zwakke' lidstaten van de eurozone.
De denktank van een aantal van Europa's knapste economische en financiële koppen is er van overtuigd dat
het Amerikaanse bedrog ontmaskerd zal worden en dat deze financiële speculanten van een koude kermis
zullen thuiskomen als de wereldmarkten beginnen te beseffen dat de VS bankroet is. Hun zogenaamd
'winstgevende' obligaties zullen dan niets meer waard blijken te zijn en hun dollars zullen in waarde blijven
dalen. De verwachting is dat dit in de tweede helft van 2011 -waarschijnlijk rond oktober- het geval zal zijn.
Dan zullen alle wereldwijde opererende financiële instellingen eindelijk begrijpen dat het Westen een groot
deel van de (staats)leningen van de afgelopen 20 jaar nooit zal terugbetalen.
Mini-crash november stilgehouden voor publiek
Met de stilgehouden obligatiecrash van november is dat voor de VS inmiddels een onvermijdelijk en keihard
gegeven. Op donderdag schreven we dat volgens goudspecialist Jim Sinclair de 'gruwelijke instorting is
begonnen', en LEAP/E2020 komt nu tot feitelijke dezelfde conclusie. Terwijl de hele wereld zich dankzij de
media focuste op 'het einde van de euro(zone)' werden in de VS in slechts enkele dagen tijd miljarden
weggevaagd van de gemeentelijke ('muni') obligatiemarkt. Opgeteld bij de steeds groter wordende
financieringsproblemen van landen zoals Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en België vond er een
heuse 'Bear Stearn' achtige crash plaats zoals in september 2008, die destijds het begin van de instorting
van Wall Street markeerde.
Vier redenen voor 'dodelijke crash' in 2011
De publieke schuldencrisis in zowel Amerika als Europa is dan ook volledig uit de hand aan het lopen en
wacht een 'dodelijke crash'. De denktank ziet vier belangrijke oorzaken voor de enorme snelheid waarmee
dit aan het gebeuren is:
1. De afwezigheid van economisch herstel in de VS. Hierdoor worden alle publieke diensten -inclusief die
van de federale overheid- die de laatste tientallen jaren gewend zijn geraakt aan het eenvoudig opbouwen
van schuld omdat hier voldoende belastinginkomsten tegenover stonden, nu de nek omgedraaid.
2. De versnelde structurele verzwakking van de VS, zowel in monetair, financieel als diplomatieke zaken
(mede veroorzaakt door WikiLeaks), waardoor het moeilijker is geworden om buitenlandse financiers aan te
trekken.
3. Het wereldwijde opdrogen van bronnen die goedkoop geld willen uitlenen, wat zijn weerslag heeft op
landen met een veel te hoge schuldenlast zoals Griekenland, Ierland, Portugal Spanje en ook Groot
Brittannië. Inmiddels zijn ook de sleutellanden VS, Duitsland en Japan erdoor getroffen, en dat in de context
van de noodzaak om in 2011 een enorme hoeveelheid Europese schuld te herfinancieren.
4. De transformatie van 'Euroland' in een nieuwe vorm van autoritaire macht die stap voor stap nieuwe
regels formuleert voor de publieke schulden van de lidstaten van de eurozone.
Transformatie Eurozone ondemocratisch
De eurozone ondergaat volgens LEAP/E2020 een moeilijke, maar desondanks 'ongelooflijk snelle'
transformatie naar een soort semi-staat, 'Euroland'. Het proces wordt echter vertraagd door onder andere de
bemoeienis van uitgebluste oud-politici zoals Helmut Schmidt, Giscard d'Estaing en Jacques Delors, die
volgens de denktank echter geen recht van spreken hebben omdat ze zelf nog nooit met een dergelijke crisis
te maken kregen.
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De belangrijkste oorzaak van vertraging is echter het feit dat de grote veranderingen zonder mandaat van
het publiek plaatsvinden en daarom niet democratisch zijn. De leiders van Europa zijn voortdurend bezig met
ontkennen van wat ze wel degelijk aan het doen zijn, namelijk het creëren van een politieke eenheid met zijn
eigen economische, sociale en fiscale instellingen (een soort 'Verenigde Staten van Europa' dus). De grote
besluiten die hierover nog zullen worden gaan genomen zijn al lang bekend, maar de politici durven dit nog
altijd niet aan het publiek te vertellen. Volgens de denktank is deze angst onterecht en kan de Europese
bevolking grotendeels gerust gesteld worden door een duidelijke uitleg en verklaringen van de geplande
besluitvorming.
Een derde factor van vertraging noemden we al, namelijk de financiële en economische massamedia, die
volledig in handen is van spelers in de VS en Groot Brittannië. In hun ogen is de sterker geworden euro een
regelrechte ramp en is de instorting van de eurozone en daardoor uiteindelijk de hele EU al begonnen.
Hierbij worden als bewijs onder andere gretig beelden van een groot aantal enorme rellen in heel Europa
aangevoerd (waarbij aangetekend moet worden dat deze rellen ook in Londen plaatsvonden).
LEAP/E2020 verwacht dat dit ongunstige effect in 2011 zal wegebben, mede omdat de koers van de euro
minder gevoelig blijkt voor crises zoals in Griekenland en Ierland. Nu is het de taak van Europese
kwaliteitspolitici om de eurozone fundamenteel te veranderen en het probleem van de ondemocratische
besluitvorming bij de verregaande Europese integratie aan te pakken. De denktank verwacht dat dit zal gaan
lukken en dat 'Euroland' hierdoor in 2012 of 2013 in staat zal zijn de schok van de wereldwijde crisis te
weerstaan.
Grote banken slachtoffers van invoering Eurobligaties
In 2011 wacht Europa nog wel de voortgaande strijd tegen de (hoofdzakelijk Amerikaanse) financiële
speculanten, die door te speculeren met de exorbitante rente op de Griekse, Ierse (... etc.) schuldenlast
enorme winsten maken. Om Europa daar tegen te beschermen wordt het Europese Financiële Stabilisatie
Fonds opgericht, een permanent Europees financieel noodfonds. Ook het recente overleg over de mogelijke
invoering van -nog zeer omstreden- 'Eurobligations' (euro-obligaties of E-obligaties) valt binnen dit kader.
Hierdoor zullen de speculanten zich volgend jaar gaan realiseren dat de solidariteit in Euroland zich niet tot
hen uitstrekt, vooral niet als de pijlen straks ook op Spanje, Italië of België gericht worden.
LEAP/E2020 denkt dat die euro-obligaties er wel degelijk gaan komen, vooral omdat de Westerse
schuldencrisis zich in 2011 zal verergeren en de noodzaak om in te grijpen steeds groter zal worden. Vanaf
2012 zullen de veelal nieuwe Euroland leiders de mogelijkheid hebben om deze operatie uit te voeren,
waardoor de lidstaten hun nationale waardepapieren, waar hoge rente over betaald moet worden, met
enorme korting (30% - 50%) kunnen inwisselen voor eurobligaties tegen een zeer lage rente. De eerste
slachtoffers van een dergelijke operatie zullen de grote banken zijn, ook de Europese. Daarnaast is het zeer
waarschijnlijk dat buitenlandse financiers zoals China, Rusland en de olieproducerende landen bij de
aankoop van eurobligaties een voorkeursbehandeling zullen krijgen.
Xander - Bron: LEAP/E2020 (GEAB nr. 50)

Rusland voerde al sinds 2004 geheime oorlog tegen Georgië
Redactie - 21 december 2010
Veel buitenlandse waarnemers en commentatoren gaven in 2008 Micheil
Saakasjvili, de Georgische president, de schuld van de oorlog met
Rusland. Hij had zijn hand overspeeld en teveel gegokt op westerse
solidariteit toen hij Georgische troepen Zuid-Ossetië liet binnentrekken,
waardoor Poetin een uitstekend excuus had om hard op te treden en
Georgië aan te vallen.
Niets is echter minder waar. Rusland voerde al sinds 2004 een geheime oorlog tegen Georgië d.m.v. onder
meer raketaanvallen, wapenleveranties aan rebellen en aanslagen met autobommen, zo blijkt uit een
uitgelekt ‘telegram’ van de Amerikaanse ambassade.
In 2007 werd het hoofdkwartier van een pro-overheidsgroep in Abchazië met een helicopter aangevallen en
in de stad Gori werden Georgische politieagenten vermoord. Daarnaast maakten de Russen gebruik van
politieke desinformatiecampagnes, industriële sabotage en moordaanslagen, die zij eufemistisch ‘actieve
maatregelen’ noemden.
Volgens de Amerikaanse ambassadeur in Georgië waren de ‘actieve maatregelen’ zo omvangrijk dat het
doel niets anders kan zijn geweest dan het terugbrengen van Georgië in de Russische invloedsfeer.
Lees meer: Russia waged covert war on Georgia starting in '04
Amerikaanse diplomaten hebben de hoop opgegeven dat Rusland de weg naar democratie nog terugvindt.
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Kwart miljoen doden maakt 2010 ergste natuurrampenjaar in decennia
Global Warming? Meteorologen verwachten mogelijke nieuwe kleine ijstijd - NASA: Juist méér Co2 uitstoten
om ijstijd te voorkomen
De uitbarsting van de Eyjafjallojokul vulkaan op IJsland leverde een
aantal indrukwekkende plaatjes op.
Aardbevingen, hittegolven, overstromingen, vulkanen, orkanen,
sneeuwstormen, modderstromen en ernstige droogte eisten dit jaar
bijna 260.000 slachtoffers, waardoor er in slechts één jaar tijd meer
doden vielen door de natuur dan de afgelopen 40 jaar door het
terrorisme (circa 115.000). Terwijl in de VS en Europa het ene na het
andere koude- en sneeuwrecord sneuvelt houdt de gevestigde orde
nog altijd vast aan 'Global Warming' als de oorzaak, ondanks het feit
dat dezelfde propagandisten nog maar 10 jaar geleden beweerden dat we dankzij 'Global Warming' nu geen
winters meer zouden kennen. Meteorologen van over de hele wereld weten waar het wél door komt: de
(in)activiteit van de zon, en niet door de slechts 2% Co2 uitstoot die door de mens veroorzaakt wordt.
De drie grootste natuurrampen van 2010 waren de aardbeving op Haïti, de Russische hittegolf en de
overstromingen in Pakistan. Tevens vielen er in één van de seismologisch gezien actiefste jaren ooit veel
doden bij aardbevingen in Chili, Turkije, China en Indonesië. Zo'n 6300 mensen kwamen om het leven bij
overstromingen in maar liefst 59 landen, waaronder China, Italië, India, Colombia en Tsjaad. Daarnaast
richtte de superorkaan Megi met windsnelheden van meer dan 320 km/uur grote verwoestingen aan op de
Filippijnen en in delen van (weer) China. Deze aantallen kunnen overigens nog oplopen omdat de laatste
maand van 2010 nog niet is meegerekend.
In 2010 waren er ook veel vulkanen actief. De uitbarsting van de IJslandse Eyjafjallojokul vulkaan legde het
vliegverkeer in een groot deel van Europa dagenlang plat. Actieve vulkanen in Congo, Guatemala, Ecuador,
de Filippijnen en Indonesië deden velen op de vlucht slaan. In de Amerikaanse staat Zuid Dakota ontstond
een 'supercell' storm waar hagelstenen van 20 centimeter doorsnede uit vielen, een record. Dezelfde staat
kreeg dit jaar maar liefst 7 officiële natuurrampen te verduren. En terwijl de Amerikaanse Oostkust volledig
ondersneeuwde kampten de Olympische Winterspelen in Vancouver juist met een gebrek aan sneeuw.
Indonesië werd getroffen door een zogenaamde 'trifecta': een 7.7 krachtige aardbeving, een tsunami waarbij
500 mensen om het leven kwamen en een vulkaanuitbarsting waar 390.000 mensen voor wegvluchtten.
Eerder dat jaar waren er in Indonesië al vele honderden doden gevallen bij overstromingen,
aardverschuivingen en andere aardbevingen. In totaal werden er in 2010 wereldwijd bijna 260.000 mensen
door natuurrampen gedood (peil: 30 november), het dodelijkste jaar sinds 1976. In 2009 veroorzaakte de
natuur 'slechts' 15.000 dodelijke slachtoffers.
De economische schade van de natuurrampen in het afgelopen jaar was eveneens enorm: $ 222 miljard
(cijfers van verzekeringsgigant Swiss Re). Dat bedrag is nog geen record, maar dat komt omdat veel rampen
veelal plaatsvonden in straatarme landen zoals Pakistan, waar de herbouw van een huis met 3 slaapkamers
slechts $ 583 kost (in Pakistan ongeveer een half jaarsalaris). (1)
Nieuwe kleine ijstijd
Terwijl de Meteorologische organisatie van de VN (WMO) steevast Global Warming als de schuldige
aanwijst en beweert dat het afgelopen jaar daarom één van de warmste ooit was, komen net als veel
astrofysici steeds meer meteorologen die geen deel (meer) wensen uit te maken van de misleidende
wereldwijde Co2/Global Warming propagandamachine tot geheel andere conclusies. Meteorologen van het
Duitse Meteo Media zeggen dat 2010 in Duitsland juist het koudste jaar in 10 jaar was en dat de gemiddelde
temperatuur (8,1 graden) zo'n 0,2 graden lager ligt dan het lange-termijn gemiddelde van de periode 19611990. (2). In 100 jaar is het in Duitsland in december nog nooit zó koud geweest. Omdat de winters van de
afgelopen jaren eveneens steeds strenger werden concludeert meteoroloog Thomas Globig dat de nog
steeds door velen geloofde aanname dat Global Warming voor mildere winters zou gaan zorgen foutief is.
De almaar strenger wordende winters zijn voor meteorologen een 'eye opener' en doen velen er inmiddels
van overtuigd zijn dat we mogelijk op de rand van een nieuwe kleine ijstijd staan, waardoor bijvoorbeeld het
ijs op de Noordpool de komende jaren waarschijnlijk fors zal gaan toenemen. Oorzaak: de steeds minder
actief wordende zon. Dit zogenaamde 'zonne minimum' zal pas in 2040-2050 zijn dieptepunt bereiken.
NASA: Juist méér Co2 in atmosfeer nodig
Hoe het ook zal gaan lopen, één ding is volgens Globig duidelijk: sommige bestaande klimaatmodellen die
uitgaan van Global Warming moeten de prullenbak in. In Nederland zien meteorologen dezelfde afkoelende
trend en worden de komende tientallen jaren ijzingwekkende winters verwacht (3). Zelfs de NASA ziet de
Aarde inmiddels onmiskenbaar afkoelen en trekt schuchter de conclusie dat we juist gebaat zouden zijn bij
méér Co2 in de atmosfeer, waardoor er meer warmte wordt opgeslagen en een nieuwe (kleine) ijstijd
misschien nog voorkomen kan worden.
Xander - (1) The Globe and Mail ; (2) Wetter T-online (/ What's Up With That?) ; (3) De Telegraaf ; (4)
Spitsnieuws
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Rechtse haviken krijgen gelijk: China doet mee met As van het Kwaad
Clark Kent - 22 december 2010
De via WikiLeaks uitgelekte diplomatieke ‘telegrammen’ bevestigen onbedoeld
het gelijk van rechtse haviken. China doet mee met de As van het Kwaad en de
Russen waren 100% verantwoordelijk voor de oorlog met Georgië.
Het gelijk van Bush
Met het publiceren van de diplomatieke ‘telegrammen’ hoopten Assange en zijn
linkse vrinden schandalen te onthullen over hoe westerse staten als de VS en
Israël complotten smeden om de rechtmatige regeringen van onschuldige landen
omver te werpen en zich de grondstoffen van de slachtofferlanden toe te
eigenen. Deze complotten schitteren echter door afwezigheid. Het echte schandaal dat werd onthuld waren
de vijandige acties van de twee overgebleven landen van de As van het Kwaad – Iran en Noord-Korea – en
het onvermogen van de Amerikaanse regering om hen te stoppen.
De As van het Kwaad
Uit de zgn. ‘telegrammen’ blijkt dat Noord-Korea geavanceerde raketten voor de middellange afstand van
Russisch ontwerp aan Iran heeft verkocht. Met deze raketten kan Iran steden in West-Europa bedreigen.
Bush had gelijk, de As van het Kwaad bestaat, en tot nu toe werd slechts het minst belangrijke lid, Irak,
onschadelijk gemaakt. Daarnaast heeft Noord-Korea een omvangrijke nieuwe uraniumverrijkingsfabriek
gebouwd.
Omdat het Westen tot nu heeft nagelaten om Iran aan te vallen om op z’n minst een eind te maken aan het
kernwapenprogramma van de schurkenstaat en sponsor van islamitisch terrorisme, en ook niet reageert op
openlijke provocaties van Noord-Korea is de nieuwe uraniumverrijkingsfabriek gewoon bovengronds
gebouwd. Noord-Korea vreest geen bombardementen, want het Westen is zwak en pacifistisch.
Waar haalt een straatarm land als Noord-Korea, waar de bevolking verhongert, de middelen vandaan om
een state of the art uraniumverrijkingsfabriek te bouwen? Volgens sommigen is dat Iran – ook geen
welvaartsstaat, maar wel een olie-exporteur. Als Iran de middelen heeft verschaft voor de bouw van die
fabriek, wat krijgt Iran dan in ruil voor deze broederdienst? Moeten we voortaan spreken van een IraansNoord-Koreaans kernwapenprogramma?
Tot nu heeft de regering Obama niet meer gedaan dan China om hulp vragen om Noord-Korea in bedwang
te houden. Maar steunt China Noord-Korea niet juist omdat het land een bedreiging vormt voor de belangen
van Amerika en diens bondgenoten? Volgens WikiLeaks hebben Chinese diplomaten te kennen gegeven dat
China zou kunnen leven met de val van Noord-Korea en een hereniging van de beide Korea’s, maar dat mag
u gerust met een flinke schep zout nemen.
China doet mee
De levering van wapens van Noord-Korea aan Iran liep meestal via China. Maar dat is nog niet alles. De
Chinese overheid steunt de verspreiding van kernwapens naar schurkenstaten. Op 7 december verscheen in
The Wall Street Journal het volgende artikel: China joins the Axis of Evil. Voor niet-abonnees is het hier nog
in zijn geheel te lezen.
In dat artikel beschrijft Bret Stephens het bezoek dat kernwapenspecialist Siegfried Hecker aan Noord-Korea
bracht. Wat hij daar zag overtreft alles wat door WikiLeaks werd onthuld. Hecker zag een moderne
verrijkingsfabriek met meer dan duizend centrifuges. De regelkamer was verbazingwekkend modern en deed
niet onder voor Amerikaanse installaties.
Volgens de trotse Noord-Koreanen allemaal zelf ontwikkeld, maar experts hechten absoluut geen geloof aan
dat verhaal.
Zij geloven niet dat Iran de moderne installatie heeft geleverd, gezien de problemen die dat land heeft om
zijn eigen installaties te laten werken. De meest waarschijnlijke kandidaat is China, volgens Thomas Reed
en Danny Stillman – de auteurs van "The Nuclear Express".
Stillman was een van de eerste buitenlanders die een bezoek brachten aan China’s nucleaire
onderzoekscentrum in Malan. In het boek dat hij samen met Reed schreef wordt opgemerkt dat China in
1982 besloot om de proliferatie van kernwapens in de derde wereld, met name in islamitische en
marxistische landen, te bevorderen. Hiertoe werden wetenschappers opgeleid, technologie overgedragen,
raketsystemen verkocht en infrastructuur gebouwd om dat doel dichterbij te brengen.
Het zijn landen als Iran, Noord-Korea en helaas ook China en Rusland die een bedreiging voor de
wereldvrede vormen en niets nalaten om de veiligheid van democratische rechtsstaten te ondermijnen. De
rechtse haviken hebben gelijk gekregen.
Dat wil niet zeggen dat het Westen met al deze landen oorlog moet voeren. Maar als Amerika en Israël
daadkrachtig afrekenen met Iran en zijn proxy's Hezbollah en Hamas, wordt er in de wereld voortaan veel
beter geluisterd naar westerse bezwaren. Ik durf zelfs te beweren dat China dan niets in durft te brengen
tegen de vernietiging van de Noord-Koreaanse nucleaire installaties.
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=12619

Nieuwsbrief nr. 112 – 24 december 2010 - pag. 75

De militarisering van de EU (1)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 22-12-2010
Sinds de invoering van het Verdrag van Lissabon heeft de EU een eigen
diplomatieke dienst. In het Nederlands: Europese dienst voor extern
optreden. Het idee achter dit nieuwe orgaan is een EU dat in internationale
kwesties voortaan met een stem spreekt, die van de Unie, waardoor de
traditionele versplintering van posities tussen de lidstaten onderling wordt tegengegaan. “De EU kan zich zo
eindelijk van een “global player” tot een “global player” ontwikkelen”, luidt een woordgrapje. De EU richt
daarom ambassades op en krijgt een eigen corps diplomatique. Aan het hoofd van dit “ministerie van
Buitenlandse Zaken” staat de Britse baroness Catherine Ashton, een beroepspoliticus met geen enkele
ervaring op internationaal/diplomatiek vlak. Ashton is een onbeschreven blad, zo als pijnlijk duidelijk werd
tijdens de hoorzittingen voor haar benoeming. Toch zal deze onervaren “hoge vertegenwoordiger” of “superafgevaardigde” de ontwikkeling van een diplomatisch- en veiligheidsapparaat in goede banen moeten leiden.
Geen gemakkelijke opgave, daar de “machtigen” in Europa allemaal een stuk van de diplomatische EU-koek
willen hebben. Daarnaast blijkt de “Europese dienst voor extern optreden” een vergaarbak van
verantwoordelijkheden, speelvelden en zelf niet conform het Verdrag van Lissabon. Dat allemaal zonder
democratische controle.
Ashton in haar eigen woorden over de nieuwe diplomatieke dienst van de EU: “Ter ondersteuning van een
gemeenschappelijke politieke strategie moeten we al onze hefbomen van invloed inzetten, politiek,
economisch, en civiel- militair crisismanagement. De creatie van een Europese diplomatieke dienst is
doorslaggevend om precies die wijze van verenigd handelen en denken te bewerkstelligen. Hier handelt het
niet om een burocratische oefening, maar een unieke (one in a generation) kans om iets nieuws te
creëeren.”
Dat de Europese dienst voor extern optreden veel werkgebieden verenigd klopt. En dat is meteen het
probleem van het nieuwe orgaan. In de EDEO komen militaire, civiele en ontwikkelingssamenwerking
gebieden samen, waardoor de oude “scheiding” van deze speelvelden wordt opgeheven. De besluitvorming
voor EU handelen in crisisgebieden wordt gecentraliseerd, waarbij het onduidelijk is of het hier gaat om
militaire inzet of civiele inzet. Met het risico dat “vredesmissies” of “crisismanagement” een sterk militair
karakter krijgen.
Opmerkelijk is hierbij de EU-ontwikkelingssamenwerking politiek. Hoewel de financiering van projecten nu al
wordt gekoppeld aan strategische doelstellingen van de Unie, zie bijvoorbeeld de African Peace Facility,
merken organisaties als de CIDSE of CAFOD op dat het onderbrengen van “ontwikkelingshulp” in de
diplomatieke dienst van de EU het karakter van de hulp een sterk geopolitiek/militair tintje geeft. Kortom:
ontwikkelingshulp niet om te helpen maar als instrument om eigen doelstellingen te bewerkstelligen.
Ontwikkelingssamenwerking is ook helemaal geen competentiegebied van de EDEO. Daar de hoofdtaken
bestaan uit veiligheids- en buitenlandpolitiek is het Verdrag van Lissabon daar duidelijk over. Artikel 27(2).
Verschillende hulporganisaties hebben daarom al protest aangetekend.
Een tweede merkwaardige “verstrikking” van bevoegdheden is de rol en verantwoordelijkheid voor
zogenaamde “speciale afgevaardigden” van de EU. Deze worden aangesteld door de Raad en moeten ook
verslag doen aan de Raad (artikel 33 VvL). Maar de facto zal een dergelijke afgevaardigde ondergesteld
worden aan de EDEO.
Dat de EDEO ook inderdaad “alle middelen” gebruikt om politieke doelstellingen te bewerkstelligen (dus
civiel en militair) wordt duidelijk als in juli 2010 een EU document, opgesteld in opdracht van Ashton, opduikt
over de situatie in Bosnië. Daarin stelt Ashton dat Bosnië als een multi-culturele staat naar EU wensen moet
worden gemodelleerd, en dat oppositie tegen de plannen via “reisbeperkingen” en het “bevriezen van
tegoeden” moet worden gebroken (door een speciale afgevaardigde, die dus aan de Raad verslag doet). Het
is een duidelijke mix van militaire en civiele maatregelen, en een eerste blik in de werkwijze van de EDEO.
“Weinig democratisch”, omschrijft een rechtsgeleerde de gang van zake rond de EDEO en Bosnië. Dat is
ook meteen het ironische aan het nieuwe EU orgaan, en de spijker op de kop: alle normale democratische
controle ontbreekt. Hoewel het Europese parlement besluit over budgetten van het EDEO, en bepaalde
aanstellingen (achteraf) kan omdraaien, heeft het geen enkele controle over de dienst. Ashton brengt verslag
uit aan het parlement of kan “het parlement consulteren”. Terugfluiten kan de volksverzameling Ashton, de
EDEO en haar ambtenaren niet.
http://zapruder.nl/portal/artikel/de_militarisering_van_de_eu_1/rss
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Paus antwoordt op aantijgingen inzake seksueel misbruik van kinderen
Hier een kort artikel over zijn recente uitlatingen.
De paus heeft zich de woede op de hals gehaald van slachtoffers van sexueel
misbruik. Tijdens de traditionele kerstrede voor kardinalen zei hij ondermeer dat
het sexueel misbruik binnen de katholieke kerk in de jaren ’70, gezien moet
worden binnen de context. In die tijd golden er andere zeden en sex met
kinderen werd niet beschouwd als iets verwerpelijks, aldus de paus. Pornografie
met kinderen werd destijds ‘normaal’ gevonden door de samenleving, vervolgde
hij. Eerst werd het liberalisme van de jaren ’60 door de kerk aangevoerd als
reden van pedofilie in de kerk, nu heeft de paus een nieuwe theorie om het misbruik in de jaren ’70 goed te
praten, zei een van de slachtoffers.
“Kom dichterbij, kinderen.” (Het lijkt mij een zeer traumatische ervaring als kind zo’n man te moeten
ontmoeten als, op deze zeker niet gefotoshopte foto! S.V. )
Als theoloog moet de paus weten dat God sex bedoeld heeft tussen man en vrouw die met elkaar getrouwd
zijn. God verwerpt dan ook sex buiten het huwelijk, laat staan sex met kinderen. Het is te hopen dat de
katholieken publiekelijk afstand zullen nemen van de uitspraken van de paus en de kerk massaal zullen
verlaten. In elk geval hebben de slachtoffers van sexueel misbruik binnen de kerk, nu extra munitie tegen de
paus in de komende rechtzaak. Voor de aanklager is dit dan ook
gefundenes fressen.
Het is niet langer een kwestie van of maar eerder een kwestie van
wanneer de paus (vroegtijdig) zal aftreden. Zal Malachy vele eeuwen
na zijn dood toch gelijk krijgen?
Bron: http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/popersquoschild-porn-normal-claim-sparks-outrage-among-victims-15035449.html
“Je hebt echt geen idee wat ik met hem ga doen.”

Euro-crisis om superstaat te creëren
Volgens de Vlaam PIieter Cleppe (29) hoofd van het Brusselse
kantoor van onafhankelijke denktank Open Europe. ‘ misbruiken
de huidige EU-leiders deze crisis om ‘een ondemocratische
Europese superstaat te creëren.
Het akkoord dat vorige week door de 27 leiders van de EU werd
aangekondigd en waarbij vanaf 2013 een permanent crisisfonds
dat landen in nood kan bijspringen zal worden opgericht, is niet
door iedereen met gejuich onthaald. ‘De basis van het nieuwe
verdrag is dat de EU-leiders nog meer belastinggeld op de tafel zullen leggen om de euro te redden. Het
kernprobleem van de EU, het gebrek aan concurrentievermogen in de landen van de EU-periferie, wordt niet
aangepakt.’ Dat zegt Pieter Cleppe, die het Brusselse bureau van de denktank Open Europe leidt, in een
interview met CNBC. Open Europe streeft naar een fundamentele hervorming van de Europese Unie.
‘Je kan miljarden euro’s aan die landen geven, maar dat lost hun probleem van het concurrentievermogen
niet op’, aldus Cleppe, die pleit voor het opbreken van de monetaire unie in twee delen: de landen van de
periferie, die dan hun munt kunnen devalueren en een blok met Duitsland. ‘Zo’n splitsing zal enorm pijnlijk
zijn, maar die pijn is niets in vergelijking met het continu bijspringen van eurolanden die in geldnood
raken.Het idee van een monetaire unie was waarschijnlijk van bij het begin fout. Eén interestvoet behouden
binnen zo’n verscheidenheid aan landen was nooit echt realistisch. Men moet begrijpen dat landen als
Ierland, Griekenland en Portugal nooit opnieuw concurrentieel zullen worden binnen de huidige eurozone.
Cleppe werd bekend toen hij zich, in de aanloop van de verkiezing van Herman Van Rompuy tot voorzitter
van de Raad van Europa, in de Britse pers laatdunkend uitliet over ex-premier. “Van Rompuy is de typische
EU-federalist – hij zal op niemands tenen trappen, noch trachten de wereld te domineren zoals Blair en
Sarkozy dat doen – maar men kan op hem vertrouwen om ervoor te zorgen dat de EU meer en meer macht
krijgt en de kiezer steeds minder”
Bron en video: http://www.de-wereld-draaft-door.nl/2010/12/22/euro-crisis-om-superstaat-te-creeren/
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Het komende oordeel over de naties (deel 11)
Hij komt. Uit het nieuws 22-12-2010 (Aflevering: 434)
Door: Franklin ter Horst
De koningen uit het oosten
Er doen zich profetische ontwikkelingen voor in het huidige China. China zal in de eindfase van het huidige
wereldbestel opkomen als een formidabele eindtijdmacht en dat begint inmiddels op velerlei gebied zichtbaar
te worden. China bouwt haar militaire macht sneller op dan de militaire analisten van de Amerikaanse
inlichtingendiensten ooit voor mogelijk hebben gehouden. Ze spreken van een onrustbarende ontwikkeling.
De militaire opbouw is gigantisch en omhelst een serie hoogtechnologische superwapens waarmee men de
VS een vreselijke slag kan toebrengen. In het noordoosten van de Verenigde Staten, in een gebied van ca.
15.000 vierkante kilometer, zaten in 2003 enige tijd 50 miljoen Amerikanen zonder stroom. Volgens Tim
Bennett, de voormalige president van de Cyber Security Industry Alliance, hebben vertegenwoordigers van
de Amerikaanse inlichtingendienst tegenover hem bevestigd dat het Chinese leger hiervoor verantwoordelijk
was. De officiële verklaring voor de enorme stroomuitval was destijds het in contakt komen van boomtakken
met elektriciteitsleidingen in de staat Ohio.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie ontwikkelt China niet-kinetische methodes om satellieten
aan te vallen, zoals het storen en verblinden
van satellieten en het gebruik van lasers,
microgolfwapens, deeltjesstralen en
elektronische pulswapens. Tim Bennett is van
mening dat de Chinezen eveneens
verantwoordelijk zijn voor de stroomuitval in
Florida in februari 2008. Hierdoor kwamen drie
miljoen mensen zonder stroom te zitten. In
november 2010 ontstond het nodige oproer
over een onbekende raketlancering voor de kust van Californië en een dag later boven New York. Daar werd
een object gefilmd dat zeker 13.000 km. per uur moet hebben gevlogen en verdacht veel leek op een raket.
Veel onafhankelijke experts zijn het er over eens dat de raketlancering bij Californië afkomstig moet zijn
geweest van een Chinese onderzeeër. Naast dit voorval werd de Amerikaanse marine onaangenaam verrast
door het plotselinge opduiken van een Chinese Song-klasse onderzeeër, precies tijdens een oefening rond
het vliegdekschip USS Kitty Hawk ten zuiden van Japan. Volgens een woordvoerder van de NAVO zijn de
Amerikanen behoorlijk geschrokken van het feit dat China klaarblijkelijk al zulke moderne onderzeeërs heeft
dat het -zonder op te vallen, vliegdekschepen kan benaderen- en in potentie zo kan vernietigen. Ook haalt
China de banden aan met steeds Israël- vijandiger wordende landen waaronder Turkije. Zo waren Chinese
Su-27 jagers betrokken bij de militaire oefening Anatolian Eagle. Opmerkelijk was dat deze vliegtuigen
bijtankten in Iran. Daarnaast stuurde het Chinese leger commandotroepen naar Turkije om met het Turkse
leger gezamenlijke militaire oefeningen te houden.
China heeft militaire basis ingericht in de Indische oceaan, de Zuid-Chinese zee, de Straat van Malakka, het
centrum van de Grote oceaan en het Caribische gebied. Ze zijn overal bezig met het bouwen van
bruggenhoofden. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een ongekende economische groei. China’s
economie is de laatste 10 jaar, jaarlijks met 10 procent gegroeid en is druk bezig de economie van het
Westen te ondergraven. Chinese kooplieden zijn in grote aantallen en met een zeer ruim assortiment aan
goederen het westen binnengedrongen. Peking besteedt 65 miljard dollar per jaar aan defensie. Dat is na de
VS het grootste budget ter wereld. In Australië en Nieuw-Zeeland zijn bijna alle meubelen, die in de etalages
van grote warenhuizen staan, gefabriceerd in China. Door de goedkope arbeidskrachten kunnen praktisch
alle producten voor lage prijzen aan de man worden gebracht, waar ook ter wereld. Steeds meer bedrijven in
het westen zijn genoodzaakt hun deuren te sluiten omdat ze niet tegen de gestaag toenemende import op
kunnen. Volgens “Business Week” zal China op termijn alle concurrenten achter zich laten. Henry Kissinger
zei in april 2008 dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden.
China heeft Amerika gewaarschuwd dat het tot een oorlog zou kunnen komen indien de Verenigde Staten
mocht besluiten Taiwan te hulp te komen bij een aanval van China. Er is een wet aangenomen die de leiders
van het land een legale basis biedt voor een aanval op Taiwan. Het Chinese leger houdt met regelmaat
militaire oefeningen in de straat van Taiwan, een zee-engte
tussen China en Taiwan. Washington heeft zichzelf
verbonden te helpen om elke vijand die de handen uitstrekt
naar Taiwan, te weerstaan met alle mogelijke geweld.
Hiervoor bevinden zich naar schatting zo’n 100.000
militairen in de omgeving van Taiwan, het vroegere
Formosa.
Uit een peiling van de staats-krant Global Times is gebleken
dat bijna 55% van de Chinezen denkt dat er een nieuwe
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koude oorlog komt met de Verenigde Staten. Volgens een onafhankelijk onderzoek van de Chinees
sprekende media willen politieke leiders meer wapens gaan verkopen aan Amerika’s vijanden, zoals Iran, en
achten hoge officieren van het Chinese leger een militaire confrontatie tussen de twee grootmachten niet
uitgesloten. De Chinezen beginnen zich steeds brutaler ten opzichte van Amerika op te stellen. Volgens een
niet nader genoemde diplomaat is Barack Hoessein Obama tijdens zijn bezoek aan China in 2009 zelfs
ronduit vernederd. Hoewel de Amerikaanse ambassadeur net zoals de media naar buiten toe beweerde dat
de onderlinge relaties nog nooit zo goed waren geweest, was er volgens de diplomaat juist sprake van een
ijskoude en onverzoenlijke sfeer. De Chinezen zouden doelbewust moeilijk hebben gedaan over ieder
aspect van het protocol, lieten alleen voor geselecteerde mensen toe bij een openbare bijeenkomst met
Obama, censureerden het enige interview dat de president aan een Chinese krant mocht geven en verboden
de Amerikanen gebruikt te maken van hun eigen helikopters om Obama naar de Chinese muur te vliegen.
Diplomaten spraken van een “ijzige” persoonlijke sfeer tussen Obama en de Chinese president Hu Jintao. Er
was zelfs geen sprake van de oppervlakkige vriendelijkheid die eerdere Amerikaanse presidenten wél
hadden ervaren bij hun bezoek aan China. Hu Jintao weigerde verder ook maar een seconde Obama’s
pleidooi voor een devaluatie van de Chinese munteenheid te overwegen, deed slechts wat vage
toezeggingen om samen te werken op het gebied van klimaatverandering, om vervolgens drie weken later
de Amerikanen tijdens de klimaatconferentie in Kopenhagen volkomen in de kou te laten staan. De grote
’verlosser’ Obama was in Kopenhagen de hulp van bodyguards nodig om onaangekondigd een zaal binnen
te komen waar de Chinese premier Wen Jiabao achter zijn rug om afspraken aan het maken was met de
Indiase premier Singh en president Lula da Silva van Brazilië. Obama zei niet gediend te zijn van dit soort
geheime besprekingen. Maar tijdens de speech van Wen Jiabao was hij zelf in een ‘achterkamertje’ met
andere landen aan het overleggen. Terwijl officiële woordvoerders tegenover de media volhielden dat de
klimaattop wel degelijk een succes was, waren de Amerikanen woedend vanwege de Chinese pogingen om
Obama te vernederen.
Waar China zich ook mateloos over opgewonden heeft is dat Obama de door hen verafschuwde Tibetaanse
geestelijke leider, de Dalai Lama, op het Witte Huis heeft ontvangen. Amerikaanse officials zijn naar verluid
verbijsterd over de felle nationalistische retoriek in de Chinese media en op het internet. In een interne
publicatie van de elitaire Qinghua Universiteit wordt de verwachting uitgesproken dat, nu er dermate grote
belangen op het spel staan, de spanningen tussen China en de VS alleen maar groter zullen worden. Er zal
een felle strijd met Amerika losbarsten over de export, de overdracht van technologie, auteursrechten,
piraterij en de waarde van de Chinese munteenheid, de yuan. Slechts weinigen in China proberen de
gemoederen nog te bedaren.
Peking haat Washington inmiddels en stookt de mensen op tegen de Verenigde Staten zegt Joseph Perkins
in “The Schwarz Report”, waarin hij refereert aan twee in “The Washington Times” gepubliceerde rapporten,
afkomstig van het Pentagon en de “U.S. China Security Commission”. Zhu Chenghu, een hoge Chinese
militair, verklaarde onlangs in een briefing in de Financial Times, dat China het gebruik van nucleaire wapens
niet uitsluit wanneer het tot een conflict tussen beide landen mocht komen over de kwestie Taiwan. De
uitspraak is veel meer dan een “opinie” van hemzelf. Het Chinese leger wordt getraind voor een oorlog tegen
de VS. Er is momenteel duidelijk sprake van een koude oorlog tussen de twee landen. China bezit een groot
arsenaal atoomwapens en andere middelen voor het op grote schaal doden van mensen en beschikt over
geleide projectielen die met gemak Amerika kunnen bereiken. Volgens een studie van het Pentagon is de
Chinese militaire opbouw echter niet alleen gericht op een eventuele oorlog tegen de VS, maar speelt ook de
alsmaar groeiende vraag naar olie en gas een rol. Dit zou kunnen leiden tot gebruik van geweld om de
toevoer van olie en gas garant te stellen. In november 2010 waren er opnieuw spanningen tussen China en
Japan vanwege een Japans besluit om naar gas te gaan boren in een omstreden deel van de Oost Chinese
Zee. China en Japan menen beide recht te hebben op deze gasvelden. Japan waarschuwt voor de Chinese
militaire macht.
In juli 2001 hebben China en Rusland een strategisch partnerschap gesloten wat tot grote ongerustheid
onder de Westerse militaire deskundigen heeft geleid. Dit partnerschap omhelst ook militaire samenwerking
ingeval er agressie dreigt tegen één van hen. Ook is Rusland gaarne bereid de Chinezen van allerlei
geavanceerd wapentuig te voorzien.
Veel mensen voelen dat er iets staat te gebeuren, dat de wereld afstevent op een horrorscenario. De wereld
nadert in snel tempo de tijd van de vervulling van de laatste grote Bijbelse profetieën en de geschiedenis van
de mensheid. Bijbelgetrouwe gelovigen weten wat dat betekend, dat de hele schepping in afwachting is van
het onvermijdelijke dat komen gaat, maar ook dat er een nieuwe tijd zal aanbreken, een duizendjarig
paradijsachtig vrederijk, met de Here Jezus als Koning op de troon. Alleen Jezus zal in staat zijn Gods plan
met onze wereld ten uitvoer te brengen.
Het boek Openbaring meldt “dat God de wereldmachten zal verzamelen op een plaats die in het Hebreeuws
genoemd wordt Harmágedon.” Velen menen dat deze naam verwijst naar Megiddo. Historici zeggen dat er
geen plaats in de wereld is waar zoveel historische veldslagen hebben plaatsgevonden als om en rond
Megiddo. Het Bijbelse Meggido is strategisch gelegen op een knooppunt van de Via Maris, de oude
verbinding van de kust met de in het centrum en noorden van het land gelegen steden. Harmágedon is in de
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Bijbel het klassieke slagveld van de laatste grote oorlog en doet velen denken aan eindtijdrampen en alles
verwoestende catastrofes die de aarde zullen teisteren. Maar Harmágedon betekent niet het einde van de
wereld, maar slechts het einde van onze huidige wereldcyclus, een episode waarin de wereld zich in chaos
zal storten en ten onder zal gaan. Het is het toneel van de uiteindelijke strijd tussen de ‘machten van goed
en kwaad’.
In de Apocalyps wordt de naam Harmágedon gegeven aan de plaats waar drie onreine geesten de koningen
van de wereld zullen verzamelen voor de strijd tegen God. In het Bijbelboek Openbaring is sprake van een
enorme legermacht die zal komen opzetten vanuit het Oosten, van de opgang van de Zon, en dat deze zich
zal aangorden tot een vernietigende strijd. Een strijd zoals zich nog nooit heeft voorgedaan in de lange
geschiedenis van bloedige oorlogen op de aarde.
Openbaring 16:12 En de zesde engel goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water
droogde op, zodat de weg bereid werd voor de koningen, die van de opgang van de zon komen.
Net zoals aan Rusland, is ook aan China een rol weggelegd in het eindtijdscenario, het land zal in de eindtijd
een groot en indrukwekkend volk vormen. De Eufraat vormde met haar lengte van 2165 kilometer de hele
geschiedenis door een barrière voor legers uit het oosten. Deze rivier neemt in de Bijbel een heel bijzondere
plaats in. Het is een der rivieren die genoemd worden in verband met het Hof van Eden en vormt tevens de
uiterste oostgrens van het beloofde land voor Israël (Genesis 15:18).
Eufraat
De in Openbaring genoemde koningen worden aangezet door boosaardige
geestelijke machten. China zal de opmars leiden naar het Heilige Land.
Volgens de profetieën zal het leger van China en aanhang, tweehonderd
miljoen soldaten tellen. Openbaring 9 zegt dat wanneer dit gigantische leger
begint te marcheren, dat aan een derde van de wereldbevolking het leven
zal kosten. China bezit een groot aantal atoomwapens en intercontinentale
raketten waarmee alle landen in de wereld binnen hun bereik liggen. De
apostel Johannes beschrijft de koppen der paarden van dit leger als leeuwenkoppen, terwijl vuur, rook en
zwavel uit hun bek kwam. De beschrijvingen lijken te verwijzen naar een atoomoorlog. De koningen uit het
oosten komen niet zó maar, zij worden verleid door tekenen, en niet alleen de koningen van het Oosten,
maar de koningen over de gehele aarde worden opgezweept tot de strijd. De leiders van overal ter wereld
zullen “vergaderd” worden tot de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. De volkeren rukken op
naar de wijnpersbak van Gods toorn.
Zo is er nu een machtig bondgenootschap des kwaads wat onze planeet overstroomd met wanorde, geweld,
onrecht, verdriet en dood waardoor ontelbare schepselen lijden en schreeuwen om verlossing. “Verzamelt
U”, riepen de drie onreine geesten tot de goddeloze machthebbers, om hen te verleiden tot de oorlog tegen
God. Ook de roofvogels worden opgeroepen voor de maaltijd van de Almachtige God. De wereldleiders die
hun eigen koning op de troon hadden gezet, worden het aas voor de verslindende vogels. Terwijl de
aasvogels gereed zijn om hun vlees te eten, stellen de arrogante wereldleiders hun legers in slagorde op om
oorlog te voeren. De haat tegen God en Zijn gezalfde, tegen de Bijbelgetrouwe gelovigen en tegen Gods
uitverkoren volk Israël, eindigt voor hen in een drama van ongekende omvang.
Harmágedon is niet slechts een strijd tussen mensen, maar een oorlog waaraan Gods onzichtbare legers
zullen deelnemen. Deze dag hebben de ongelovigen aan zichzelf te wijten omdat zij zich tegen de God van
de Bijbel hebben verzet. In plaats van zich te onderwerpen, zullen de wereldleiders bereid zijn God te
lasteren. De mens zal totaal worden losgemaakt van alle belemmeringen om te doen wat de duivel hen
ingeeft. Reeds nu verkeert deze wereld zonder echte leiders en stapelen de problemen zich steeds verder
op. Maar in plaats van op God te vertrouwen zijn zij juist vastbesloten God te weerstaan en zelfs het
koningschap van Jezus op aarde onmogelijk te maken, maar als eenmaal Gods tijd gekomen is, zullen Zijn
vijanden niets meer te betekenen hebben. Dat Hij komt is zeker, in de Bijbel zijn 137 profetieën over Jezus
eerste komst, die allemaal zijn vervult, en 200 over Zijn Tweede komst. In Jeruzalem waar Jezus ten hemel
opvoer daar zal Hij ook terugkomen en daar zullen de anti-Bijbelse machten hun hachelijke poging
ondernemen Zijn terugkomst te verhinderen. Ook bij de eerste verschijning van Jezus had de vijand al
geprobeerd om de bediening en het werk van Jezus te dwarsbomen door allerlei gevallen van demonische
bezetenheid. Israël zal de wijnpersbak van Gods toorn worden. De verzamelde legermachten van
Harmágedon zullen plotseling met de teruggekeerde Jezus te maken krijgen en zich tegen Hem keren, maar
nog voor het tot enige strijd komt, worden zij weggevaagd. Het is een vernederend einde voor de trotse
draak en al zijn meelopers.
Harmágedon is de plaats waar de volken, ten onder zullen gaan. Er blijft niets over van de macht van het
beest dat op de troon in Jeruzalem zit. Hij wordt eenvoudig gegrepen. De legers van alle volken zullen, zoals
de Bijbel het uitdrukt, naar Israël oprukken en daar geoordeeld worden. In Harmágedon zal God zijn
vreselijke oordeel voltrekken, daar zal de mensheid in staat van ontbinding verkeren. De profeet Jesaja
voorspelt dat de Here in het gebied tussen Eufraat en Nijl de aren zal dorsen. De Bijbel maakt duidelijk dat
de hele wereld in het conflict betrokken zal raken en dat de uiteindelijke afrekening met de anti-God wereld
bij Jeruzalem in het dal van Josafat zal plaatsvinden. (Joël 3:1-2)
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Hij die dacht God van Zijn troon te kunnen stoten is plotseling als verlamd bij het zien van de schitterende
verschijning van de Here Jezus en Zijn hemels leger als zij op de Olijfberg verschijnen. Het beest wordt
eenvoudig gegrepen als ware hij een stuk ongedierte, een ordinaire slang. Dat was de man die de aarde in
zijn greep had en die de mensheid deed beven van angst. Als het gericht over hem voltrokken wordt is hij
niets meer, net als de diegenen die hem lippendienst hebben bewezen en de anti-God leiders die hem op de
troon hebben gezet. Dat is het lot van de volken die weigerden Gods gezag over deze aarde te accepteren
die daardoor geestelijk door de machthebbers uitgehold zijn. Zo zeer zelfs dat ze in grote geestdrift zijn
ontstoken om de komende Verlosser de pas af te snijden, om Hem met een huiveringwekkende
krachtsinspanning te beletten Zijn voeten op aarde te zetten. Maar de Here Jezus zal uit de hemel komen
met grote macht en majesteit, samen met de hemelse legers. De komst van de Here Jezus zal definitief een
punt zetten achter alle oorlogsplannen van de wereldse machten. Er zal zelfs geen sprake zijn van een slag
maar van een verdelging. Zij allen zullen worden als waren ze nooit iets geweest. Een korte tijd was hun
gegund om de wereld hun wil op te leggen, maar dan is plotseling het verhaal over. De “slag van
Harmágedon” betekent het einde van de grote verdrukking. In deze ‘slag’ zal alles vervuld worden wat de
profeten over de Dag des Heren hebben aangekondigd.
De Bijbelteksten maken duidelijk dat er een verdrukking over de wereld zal komen zoals die er nog nooit
geweest is. Het zal de definitieve laatste confrontatie tussen licht en duisternis zijn. Vanuit alle lijden en hoop
in de geschiedenis van Israël hebben de profeten van het Oude Testament de komst voorzien van een dag
waarop God krachtig zou ingrijpen in de wereld. Algemeen wordt aangenomen dat de Harmágedon het
sluitstuk vormt van een keten van gebeurtenissen die zich in de laatste drieënhalf jaar van de grote
verdrukking afspelen. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen. De wereld
zal kennis maken met de meest destructieve wapens die door de wereldmachten zijn ontwikkeld want de
profeten spreken over een periode van verschrikkelijke bloedbaden en verwoestingen. Alle naties van de
wereld zullen bij de eindstrijd betrokken zijn. Daar is geen ontkomen aan!

Denen verzetten zich fel tegen euro
Door community (initieel P.uncia), Op woe 22 dec 2010 Bron: (c) www.hln.be
De Deense weerstand tegen de invoering van de euro is de voorbije weken
tot een nieuwe recordhoogte geklommen. Dat blijkt uit een peiling waarin
bijna 55 procent zich uitspreekt tegen het opgeven van de Deense kroon. De
crisis in de eurozone wordt daarbij het vaakst als reden aangehaald.
In de driemaandelijkse peiling van de Danske Bank toont slechts 42 procent
van de Denen zich voorstander van de euro, tegenover 54,9 procent
tegenstanders. Een kloof dus van dertien procentpunten, die in september van dit jaar nog beperkt bleef tot
minder dan vijf procent. Toen tekende 51,7 procent verzet aan tegen een muntwissel.
Neen-kamp meest overtuigd
Bovendien telt het neen-kamp ook de meest overtuigde leden. Zo is 43,5 procent van de Denen absoluut
tegen, tegenover slechts 25,5 procent die zeker voor zouden stemmen. Dat laatste cijfer viel overigens met
zeven punten terug ten opzichte van de vorige meting in september.
Een meerderheid van de Denen moet zich in een referendum uitspreken voor de overstap. Pas dan kan het
land de kroon vaarwel zeggen.
Byebye, zwaaizwaai vrij internet……(34)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 21-12-2010
Is het dan eindelijk zo ver? Kunnen we het vrije en neutrale internet ten
grave dragen? Het lijkt er wel op. “Blacklisting” is het nieuwste speeltje
van verschillende (westerse, corporate) overheden om internetsites op
zwart te zetten. Frankrijk wil het, Engeland wil het, Australië, Finland,
Zweden hebben het al en in Duitsland werd het op het nippertje tegen
gehouden (zat verstopt in wetgeving voor “Jugendschutz"). En dankzij
wikileaks weten we wie de lobby achter de Franse wetgeving is.
Ondertussen wordt in de Verenigde Staten het internet aan de corporate belangen weggegeven. Wetgeving
rond “net-neutrality” is nu dusdanig afgezwakt dat mega-providers hun partners de internet-snelweg mogen
aanbieden terwijl de rest van de wereld op een zandpad wordt gezet. Mobiel internet wordt sowieso de
speeltuin van de internationals. Daar gelden de regels van “net-neutrality” schijnbaar niet. Welkom in de
voorgeprogrammeerde wereld van Disney, CNN, Facebook en I-tunes.
http://zapruder.nl/portal/artikel/byebye_zwaaizwaai_vrij_internet34/rss
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Golfstroom tot stilstand gekomen, jetstreams verplaatst
Complete artikel: pesn.com
De zomer begint in Australië met sneeuw.
Echter in Groenland is het warm. De
warme Atlantische oceaanstroming is wat
Ierland en Engeland in de winter
grotendeels sneeuwvrij houdt. Het is wat
de gehele wereld uit een volgende ijstijd
houd. Nadat deze begin dit jaar al erg was
verminderd, is deze sinds de zomer
geheel uitgedoofd. Wellicht dat de
olieramp in de golf van Mexico daar
verband mee houdt.
Minder duidelijk is waarom de jet stream
zich verplaatst. Normaal blaast deze wind
op 10 tot 17 kilometer hoogte boven noord
Europa. Deze is momenteel echter
honderden kilometers zuidelijk verplaatst
en waait nu boven Marokko. Het is
speculeren of dit deel is van een
zonnecyclus of door menselijke vervuiling
en weers beïnvloeding (alles van HAARP tot chemtrails tot olieramp).
Oproep tot ‘bankrun’ wordt strafbaar; vier jaar cel
De oproep aan consumenten om alle eigen tegoeden van een bank
te halen, wordt in de toekomst strafbaar. Daders kunnen in de
toekomst een celstraf of een boete krijgen. Het kabinet bereidt een
wetsvoorstel daartoe voor. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo
Opstelten (VVD) en minister van Financiën Jan Kees de Jager
(CDA) schrijven dat donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.
De maximale straf voor een zogeheten bankrun zal vier jaar celstraf
worden of 19.000 euro boete. Pieter Lakeman
Aanleiding voor een strengere aanpak zijn de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie DSB Bank,
eerder dit jaar, naar de ondergang van DSB van Dirk Scheringa. Vlak voor de ondergang van DSB had
Pieter Lakeman van de Stichting Hypotheekleed een oproep gedaan aan klanten van deze bank om al het
geld van hun rekening af te halen. Dat gebeurde ook massaal.
Lees meer: elsevier.nl

Nieuwsbrief nr. 112 – 24 december 2010 - pag. 82

Winterweer: Record uit 1945 verpulverd
Bron: (c) knack.rnews.be
Hoewel het aantal sneeuwdagen in de maanden november en december
zaterdag al een recordhoogte bereikte, weet Koning Winter voorlopig van
geen ophouden. De nieuwe sneeuw op zondag zet de teller van het aantal
sneeuwdagen in november en december op achttien, wat het record van
zestien sneeuwdagen uit 1945 steeds verder doet verbleken.
Maar al dat wintermoois heeft ook zijn nadelen. Sneeuw en ijzel hinderen
niet alleen het wegverkeer, ook het vliegverkeer in Europa verloopt moeizaam. Zo bleef de Londense
Luchthaven Heathrow anderhalve dag gesloten en werden in onder meer de luchthavens van Brussel, Parijs
en Frankfurt heel wat vluchten geannuleerd.
Ook op de Europese wegen zorgt Koning Winter voor chaos. In Italië en het Verenigd Koninkrijk moesten
honderden automobilisten de nacht doorbrengen in hun wagen.
Volgens de Italiaanse media heeft de koudegolf al het leven gekost aan twee mensen en Groot-Brittannië is
goed op weg om de koudste decembermaand sinds 1910 op te tekenen.
Lente in Griekenland
Griekenland maakte deze dagen dan weer ongewoon warm lenteachtig weer mee. In de hoofdstad Athene is
het kwik maandag tot 18 graden gestegen. Op Kreta is 20 graden gemeten en wordt voor dinsdag 22 graden
verwacht. Oorzaak zijn zuidelijke winden, die warme lucht uit de Sahara meebrengen, aldus weerkundigen
op de openbare omroep NET. Zij verwachten met Kerstmis zowat 18 graden.

De geleende rijkdom

In dit plaatje zijn landen met een grote staatschuld weergegeven met oranje en rood.
Europa, Noord-Amerika, Japan en Australië hebben maar weinig valuta-reserves en zeer veel
staatsobligaties uit staan.
Dat zijn de landen van het macro-krediet.
De landen, die kredietwaardig worden bevonden en genoeg geld kunnen lenen voor grote
ambtenarensalarissen, infrastructuur-projecten en zwaarbewapende strijdkrachten. Het zijn de landen met
mooie huizen, hoge lonen en welvaart.
In licht en donkergroen zie je de landen met weinig schulden. Dit zijn de landen van het microkrediet.
Die landen hebben veel grondstoffen, die gekocht worden door de oranje en rode landen. In de groene
landen groeit veel voedsel dat ze exporteren naar de oranje en rode landen... in ruil voor valuta.
In de groene landen zijn de lonen laag. Lage lonen zijn misschien wel de belangrijkste grondstof voor de
oranje en rode landen. Vroeger heette dat slavernij of kolonialisme.
Hoelang zullen de groene landen met weinig schulden nog grondstoffen, voedsel en arbeid blijven verkopen
aan de landen met hoge schulden? Wanneer zullen ze beseffen dat geld geen reëele waarde
vertegenwoordigt, maar grondstoffen en arbeid wel?
Bron: cassandraclub.wordpress.com
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Henk
U woont in een straat. Met de meeste van uw straatgenoten kunt u het goed
vinden. Op een dag besluit u met vijf van die straatgenoten samen een auto
te kopen. U bezit nu allemaal een eigen auto, en het is u opgevallen dat er
eigenlijk altijd vier stilstaan. En dat is zonde. U kunt net zo goed met z’n
vijven één auto delen en daarmee ook de kosten.
U koopt samen een nieuwe auto. Een gele. De auto kost 15.000 euro, en u betaalt ieder 3000. U maakt
samen een gebruiksrooster, en u berekent dat de gebruikskosten van de auto 100 euro per persoon per
maand zijn. U geeft het beheer van de financiën in handen van overbuurman Henk. Die is handig met dat
soort dingen. Henk heeft een eigen auto, doet verder niet mee, en is dus onpartijdig. Iedereen maakt iedere
maand 100 euro over aan Henk, en Henk regelt de verzekering, belasting, tankpas en onderhoud. En houdt
een kleine vergoeding in voor de moeite.
U maakt in volle tevredenheid gebruik van de regeling, en u geniet alle vijf van dit uitstekende idee.
Op een dag verkoopt Henk de auto, zonder het eerst aan u te vragen. Aan de firma SuperLease BV. Henk
steekt de opbrengst in zijn eigen zak. U bent boos en stapt met uw vijven naar Henk.
Maar Henk roept: ‘Nee nee! Jullie begrijpen het verkeerd! Ik doe dit voor jullie! SuperLease kan het beheer
van de auto véél beter en efficiënter dan ik! Zij hebben te maken met schaalvoordelen, en concurrentie en zo
– dat is allemaal heel ingewikkeld – maar vertrouw mij maar: jullie zullen een stuk goedkoper uit zijn!’
En inderdaad, de maandkosten zakken direct naar 80 euro. ‘Die Henk! Die is zo gek nog niet!’ roept u in
koor. ‘Handige jongen, met geld. Geen wonder dat hij een Mercedes rijdt’.
Maar na een half jaar krijgt u een brief van SuperLease: Vanwege allerlei omstandigheden zijn wij helaas
genoodzaakt om het maandbedrag te verhogen naar 100 euro. U baalt. Maar u bent nog steeds niet duurder
uit dan voorheen, dus u zeurt niet.
Een half jaar later krijgt u weer een brief van Superlease: Vanwege nog meer allerlei omstandigheden moet
u voortaan de eerste 10 liter benzine van iedere tank zelf betalen. Dit heet ‘eigen risico’. U baalt weer en
stapt naar Henk.
Henk zegt: ‘Ik kan er ook niks aan doen. Het komt door de vergeling: er komen steeds meer gele auto’s, en
daarom is deze maatregel noodzakelijk, want anders wordt het onbetaalbaar!’
Maar ieder half jaar vallen er brieven van SuperLease op de deurmat, en iedere keer moet u meer betalen,
en krijgt u minder. U moet nu al de eerste 20 liter zelf betalen, en uw maandbedrag is inmiddels 200 euro en
u mag alleen nog tanken bij stations van StupidOil. U hebt er genoeg van, en u besluit dat u ermee wil
stoppen. U gaat samen weer naar Henk.
U zegt: ‘Henk, we stoppen ermee. We nemen het verlies wel, maar dit loopt uit de hand. We gaan het wel
weer zelf doen.’
Maar Henk zegt: ‘Tja, uhh, dan kan niet…’.
‘Hoezo niet!?’ roept u.
‘Uhm, we hebben een contract. We moeten verplicht tot in lengte van dagen blijven leasen…’.
‘Wat!? Daar kom je nou mee?!’ zegt u verbaasd.
‘Uhm, ja…. Maar niet getreurd! We mogen zo overstappen naar een andere leasemaatschappij! Ik zal alle
voorwaarden van alle leaseaanbieders uitzoeken, en morgen laat ik zien wat de beste deal is’. En Henk duikt
achter zijn computer.
De volgend dag komt u bij elkaar, en Henk laat alles zien. Offertes van SuperLease, HyperLease,
InterLease, YourLease en OurLease. Dat zijn de keuzemogelijkheden. Henk laat de papieren achter zodat u
alle voorwaarden op uw gemak kunt bestuderen, en na een middag gezamenlijk puzzelen, komt u er achter
dat u overal (op een paar euro na) even duur uit bent. Bij de één zijn de maandkosten lager, maar het eigen
risico hoger, bij de ander andersom en de rest zit er tussenin. En dat verbaast u, want Henk had het toch
over concurrentie en zo gehad?
Dus gaat u het nu maar zelf uitzoeken. En al snel komt u tot de conclusie dat SuperLease, HyperLease,
InterLease, YourLease en OurLease allemaal deel uitmaken van ÜberHolding NVBVGmbHLtd. Het dringt tot
u door dat u geen kant meer op kunt, en dat u voor altijd precies zult moeten betalen wat ÜberHolding u
vraagt. U zit vast. Boos gaat u weer naar Henk. U treft hem aan terwijl hij zijn spullen aan het pakken is.
Henk gaat verhuizen. Hij heeft een nieuwe baan. Bij ÜberHolding NVBVGmnHLtd.
Door Pieter Stuurman op 22-12-2010
Naschrift
Het is eigenlijk ook van toepassing op de nutsbedrijven en de vroegere publieke infrastructuren als NS en
PTT. Ik vind het vreemd dat bijna niemand lijkt te beseffen dat al die publieke instellingen ons (de bewoners
van de straat: de Staat der Nederlanden) eigendom waren. Wij hadden ze betaald. Ze waren van ons. Net
als de auto betaald was door de straatgenoten. Onder onze kont verkocht. Geen cent van teruggezien. En
de verantwoordelijke minister? Als lang bezig van zijn beloning te genieten in zijn snoepbaantje. Zie onze
vriend Hoogervorst die onze ziekenfondsen verkocht.
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Ritueel kindermisbruik in Frankrijk
Auteur: mr. drs. BOU op 21 december, 2010
Bovenstaand plaatje is duidelijk in scène gezet. Dat wil echter niet
zeggen dat ritueel kindermisbruik niet bestaat. Het afgelopen jaar werd
een breed publiek geconfronteerd met duizenden gevallen van
kindermisbruik binnen de Roomse Kerk. Een commissie onder
voorzitterschap van Wim Deetman, lid van de Raad van State,
verklaarde dat hulp aan de slachtoffers moet worden verbeterd. Over
de daders zwijgt men dan, meneer Deetman! Een slachtoffer vertelt
aan Limburgreporter:
Voor meer verklaringen van slachtoffers, zie deze link.
Het schandaal rond de RK-kerk was nog niet geluwd, of er kwam een nieuw netwerk van kindermisbruik en
pedo-porno boven water: in het kinderdagverblijf ‘t Hofnarretje heeft een personeelslid, Robbert Mikelsons,
kinderen verkracht en de foto’s verkwanseld aan het pedo-porno circuit, waar zijn vriend Ivars Tenters uit
Riga aan deelneemt. Hoe deze zaak zal aflopen, hangt uiteraard af van het aantal hoge mieters dat bij deze
zaak betrokken is. Pedo-porno is immers een kwestie van netwerken.
De Roomse Kerk, maar ook justitie, het bankwezen en de adel zijn betrokken bij dit sadistische geweld tegen
kinderen. We weten wel dat het gebeurt, we geloven immers geen van allen dat Marc Dutroux een eenzame
kindervriend was! Maar het dossier waarin de hoge mieters met naam en toenaam werden genoemd, is
inmiddels van Internet verdwenen. Ook bevatte dat dossier de verklaringen van de X-getuigen, waaronder
Regina Louf, die zou lijden aan onware herinneringen. De wreedheden die zij beschreef, het sadisme en de
gruwelijke manier waarop de meisjes die deel uitmaakten van het netwerk ten slotte werden vermoord, dit
alles verdween in de doofpot.
UPDATE: Het ISGP-dossier staat nu HIER!
De pedo-porno uit Zandvoort ging dezelfde weg… Het ging om duizenden foto’s waarop jonge kinderen (tot
baby’s toe!) worden gemarteld en verkracht, maar helaas zijn de CD-Roms door de Nederlandse en
Belgische justitie verdonkeremaand. De Belgische koning en de koningin der Nederlanden weten van de
prins geen kwaad. Ook aan hen werden deze diskettes toegezonden! Marcel Vervloesem, die deze
verzameling boven water haalde, werd zelf beschuldigd van het bezit van kinderporno. Middels wat valse
aangiften werd de toen al ernstig zieke Vervloesem veroordeeld tot een gevangenisstraf, waarbij hem iedere
behoorlijke medische verzorging werd ontzegd. Dat Vervloesem dit heeft overleefd, mag een wonder heten.
Hij is nu voorwaardelijk vrij, hij mag geen contact hebben met de pers, noch met zijn werkgroep Morkhoven.
Het sadisme van het Belgische gerecht verdwijnt daarmee ook in de doofpot.
Kijk nog even naar het Franklin-schandaal, oftewel Boys Town:
De volgende documentaire gaat over ritueel kindermisbruik in Frankrijk. Hij staat al drie jaar op internet, het
is een Franse productie die is nagesynchroniseerd in het Duits. Hij is uitgezonden door de Duitse zender
N24, maar op die website staat hij niet meer. Onlangs heeft JDTV hem voorzien van Nederlandse
ondertitels. Bij de Duitse versie staat dit commentaar (vertaling: Eheu):
Helaas is over satanistisch ritueel misbruik heel weinig bekend: het bestaan ervan is vrijwel onbekend en
ook over de andere misdrijven en wettelijk verboden praktijken die er mee samenhangen, weten de meeste
mensen niets. Bijv. over kinderporno, gedwongen prostitutie (ook van kinderen!) en snuff-movies en over de
moorden i.h.a. die samenhangen met deze praktijken.
Ik wil echter duidelijk beklemtonen dat niet iedereen die zich met satanisme inlaat, zich aan misdaden
schuldig maakt of zelfs maar misdaden goedpraat. Maar het is een vaststaand feit dat er misdrijven bestaan
met typische satanistische kenmerken.
Het Satanisme is een geloof, moorden en sexueel misbruik echter zijn geen geloofsdaden maar misdaden!
Mensen die zich als ‘Satanist’ beschouwen, zijn vaak jonge mensen die uit een soort van opstandigheid
christelijke symbolen en waarden omdraaien. Waarschijnlijk zijn de meesten van hen totaal onschuldige en
vreedzame mensen. Men moet een onderscheid maken, -hoewel er vast sprake is van een grijs
tussengebied- tussen mensen die zich op een volkomen onschuldige manier vanuit een vorm van jeugdige
opstandigheid bezig houden met omgekeerde christelijke symbolen en die absoluut geen kwaad doen, en
mensen die ons inziens heel andere zaken met hun satanisme nastreven dan ze voorgeven. Zaken die niets
te maken hebben met een geloof, maar des te meer met gewelddadige criminaliteit.Deze documentaire sluit
aan op eerdere documentaires van de Belgische en Franse TV, die reeds ondertiteld op BOUblog staan. Dit
materiaal is beslist niet geschikt voor kinderen!
In deze zeer indringende documentaire komen een aantal draden samen. Allereerst is er het seksueel
misbruik binnen de Roomse Kerk. Ook bestaan er geheime sekten met een duivelse cultus. We zijn op de
hoogte van Skull&Bones en van de Bohemian Grove, maar er zijn meer netwerken waarvan men slechts lid
wordt na enige gruweldaden. Denk bij voorbeeld aan de maffia! De foto’s die in deze docu even worden
getoond, zijn waarschijnlijk afkomstig uit de collectie Zandvoort. In “Ritueel Kindermisbruik” vertellen twee
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Joodse meisjes, Deborah en Noemi, over het ritueel misbruik waaraan ze als kind werden blootgesteld. Wat
ze vertellen, is zo gruwelijk dat we het nauwelijks kunnen bevatten, maar die onderaardse gewelven in
Valence bestaan wel echt!
ARD N24 – Ritueel Kindermisbruik duurt 47 minuten
Deze documentaire staat ook reeds op Klokkenluider Online. Lees daar ook de reacties. In de ondertiteling
werd een plaatsnaam verkeerd vermeld. Petje heeft dat opgelost:
fragment 40:33: de stad waar de vader van Noemi Marc Dutroux m.i. ontmoette was Tournon-sur-Rhone
(circa 20 km noordelijk van Valence aan de Rhone ter hoogte van Grenoble).
St. Victor ligt 20 km ten WNW van Tournon. Privas (politiedistrict) ligt ca. 50 km ten ZZW van Tournon.
Dank je wel, Petje! En Eheu, dank voor de vertaling! En tot slot Donkey van JDTV, dank voor de
ondertiteling! Samen staan we sterk!
Toegift: Pauselijk vermaak
Bron en video’s: http://www.boublog.nl/2010/12/21/ritueel-kindermisbruik-in-frankrijk/#more-6880

Internetcensuur wordt wereldwijd de norm - Cyberspace Overheidscontrole
Door: Eva Ludemann
Westerse democratieën proberen de inhoud op internet in toenemende mate te controleren.
‘Schande!’ Zo riepen westerse overheden over de nieuwe internetwet die het Venezolaanse parlement
gisteren invoerde. Venezolanen kunnen voortaan worden opgepakt als ze informatie online zetten die ‘de
autoriteiten beledigt, haat zaait of onrust onder het publiek veroorzaakt’. ‘Je reinste censuur en schending
van de vrijheid van meningsuiting’, reageerden westerse regeringen verontwaardigd. Maar intussen broeden
ze zelf op maatregelen om hun controle over de informatiestroom op het web te vergroten. Enkele
voorbeelden:
Verenigde Staten
De Federal Communications Commission (FCC) voerde gisteren enkele controversiële regels door waardoor
de ‘net neutrality’ om zeep wordt geholpen. Internet providers kunnen nu bepalen welke websites en
diensten hun klanten kunnen bezoeken. ‘Neem WikiLeaks’, zegt Andrew Rasiej van het Personal Democracy
Forum (PDF) in New York. ‘Waarom mogen Paypal en Amazon.com hun diensten weigeren aan WikiLeaks?
Hoe kan het dat ik via Paypal nog wel geld kan overmaken naar de Ku Klux Klan, maar niet naar WikiLeaks?
Wie is Paypal om dat voor zijn gebruikers te bepalen? Dit is een hellend vlak; bedrijven, in samenwerking
met de overheid, gaan voor rechter spelen.’
Zweden
De Zweedse militaire geheime dienst mag sinds maart 2007 álle telefoon- en e-mailverkeer naar en vanuit
het buitenland afluisteren en monitoren, ook zónder gerechtelijk bevel. Vorig jaar nam het Zweedse
parlement bovendien een wet aan die ‘speciale staatsorganenen’ toestaat alle internetverkeer én de content
daarvan te surveilleren. Inmiddels loopt een rechtszaak tegen deze wet, aangespannen door de Zweedse
ngo Centrum för Rättvisa (CFR), bij het Europese Hof van de Mensenrechten. CFR stelt dat de wet de
privacy schendt.
Duitsland
Een recent aangenomen amendement bij de nationale telecommunicatiewet verplicht internet service
providers (isp’s) allerlei persoonlijke gegevens van hun klanten opslaan. Zoals de IP-adressen van elke
internetabonnee en e-mailgebruiker, maar ook data en tijdstippen van e-mailberichten en een unieke
identificatiecode van elke klant opdat de online activiteiten van alle gebruikers kunnen worden getraceerd.
Australië
De Laborregering probeerde afgelopen zomer een internetfilter in te stellen dat ‘sites met kinderporno,
bestialiteit en extreme porno blokkeert’, aldus stelde het ministerie van Communicatie en Digitale Economie.
Wat het ministerie niet vermeldde, was dat ook sites over politiek gevoelige zaken als euthanasie en veilig
druggebruik verboden terrein worden. Isp’s krijgen een zwarte lijst van webpagina’s die door de overheid
‘verboden’ zijn verklaard en mogen geen toegang meer tot die sites verlenen. Het plan is (nog) niet
doorgevoerd.
Frankrijk
Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken mag sinds vorige week bepalen welke websites de Fransen
mogen bezoeken. Dit om cybercrime en kinderporno te bestrijden, stelde het Franse parlement. Dat gaf het
ministerie in een nieuwe wet de bevoegdheid sites te blokkeren, zónder tussenkomst van de rechter. Het
ministerie werkt aan een zwarte lijst van sites die door isp’s ontoegankelijk moeten worden gemaakt. Het
hoeft de lijst niet publiek te maken.
Bron: De Pers
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