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Maandagmorgen briefing (Week 30, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 02-08-2011
Het is burgeroorlog in Bengasi. Na maanden van bombarderen en het
―internationaal‖ erkennen van de Libische ―overgangsraad‖ als legitieme regering
lijkt de Libische ―oppositie‖ te versplinteren. De revolutie (met ―a little help from
my (French, British and American) friends") eet haar kinderen op. Zo werd
Ghadaffi‘s ex-minister van Binnenlandse Zaken (maar pro-liberalisering, dus
goed) en tevens commandant van de ―rebellen‖ Abdel Fattah Yunis opeens
vermoord. Groot verlies van de oprechte revolutionairen in Bengasi daar nu voor
de losjes opererende rebellen duidelijk is wie de baas in de pikorde is: de uit
overlopers uit de Ghadaffi-regering en vanuit de USA ingevolgen ex-pats genaamd ―overgangsraad‖. Prima
dat die gasten miljoenen toegeschoven krijgen van het westen (goed voor de contacten in het post-Ghadaffi
Libië) maar de verschillende Libische stammen willen wel hun autonomie behouden. Zo werd de in Bengasi
opduikende ―vijfde kolone‖ van Ghadaffi door verschillende stammen met rust gelaten. De woordvoerders
van de ―opstandelingen‖ worden opeens duidelijk nerveus. En agressief. Net als de NATO.
Uiteindelijk was het dus toch allemaal politiek theater. Een hollywood-productie met Obama als regisseur en
de verschillende kopstukken van de republikeinse en democratische partijen als de muppetshow zonder
Kermit de Kikker. Verkiezingsdrama op hoog niveau, en te voorspelbaar. ―Poe, nou dat had nu niemand
verwacht. Gelukkig hebben die Amerikanen nog op de valreep een akkoord om nog meer schulden te
maken.‖ Niet dat er inhoudelijk echt iets is gebeurd, of te melden valt. Geplande ―besparingen‖ worden
netjes uitgesteld tot na het verkiezingsjaar 2012. De rijken in de USA kunnen vrolijk verder slapen zonder
belasting te betalen en uiteindelijk kan iedere regering die in de toekomst eventueel de plannen van Obama
& Co. moet uitvoeren de ideetjes van tafel vegen.
Wat blijft is een verhoging van de schuld-Mount Everest van de Verenigde Staten, een nieuwe creditcard.
Voor de rest is het spel in Washington het grootste non-event van 2011 tot nu toe.
Behalve dat de Chinezen de VS downgraden.
Syrië
Het is burgeroorlog in Syrië. Met hernieuwde militaire bewegingen rond de stad Hama, waar demonstranten,
milities en leger met elkaar slaags zijn geraakt, lijkt een nieuw dieptepunt in de strijd om de macht in Syrië te
zijn bereikt. De Syrische regering beweert de stad te willen ontzetten van militante groepen die de
strategische invalswegen naar het gebied hebben overgenomen. De oppositie meldt daarentegen dat deze
milities door het Assad-regime worden ingezet om de protesten te breken. Wat ook de waarheid is, feit blijft
dat de strijd in het land niet alleen een kwestie is van een ―democratiseringsbeweging‖ vs. autoritair regime,
maar een bloedig kat-en-muis spel tussen verschillende groepen met allerlei belangen. Daarbij is voor de
gevreesde muslim brotherhood de belangrijkste oppositiegroep in Syrië (los van de ex-pats in London en
Libanon), inclusief milities. Ironisch genoeg wordt nu juist deze oppositie door het westen gesteund (zie de
inmenging van Amerikaanse en Franse diplomaten in het land zelf), terwijl de islamisten in andere landen
(zie Egypte) als een bedreiging worden gezien.
Om de druk op de regering Assad op te voeren, heeft de EU maar weer een ronde sancties aangekondigd.
Jemen
Jemen wordt langzaam
Obama‘s vierde (of vijfde,
wanneer Somalië wordt
meegeteld) warme oorlog.
Drones doen het vuile werk
voor het Jemenitische regime
die ondanks een weggelopen
president en aanhoudende
protesten nog altijd paraat is
(en klaarblijkelijk ondersteund
wordt door het westen).
Irak
We blijven!
Israël
De Arabische revolutie is in
Israël aangekomen.
Egypte
......terwijl de revolutie in
Egypte langzaam doodbloedt.
Zapruder.nl
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Maandagmorgen briefing (Week 31, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 08-08-2011
Maandag de achtste van augustus. De dag waarop we gaan zien of de High
Frequency Trading algoritmes de über-steunlijn-dump in gang gaan zetten, of in
andere woorden: ―de clusterfuck-crash van 2011‖. De USA is niet langer triple A
en in satellietstaten Egypte, Israël en Saudi Arabië storten de beurskoersen in
reactie al in het diepe. In Europa wordt vooral paniekvoetbal gespeeld nadat EUdinosauriër Barosso zijn positie bedreigd zag worden door de ―sterke man‖ van
de EU Van Rompuy (die een soort Euro-woordvoerder moet worden om
―eenheid‖ in de Unie te creëeren) en naar de pers liet lekken wat iedereen al weet: het Euro stabilisatiefonds
moet fors worden uitgebreid. Schuld-swap-goochelaar Italië ligt in het vizier van ―de markt‖ en in Spanje
overtuigt de neoliberale afbraak politiek niet meer na het uitschrijven van vervroegde verkiezingen.
Bovendien staat bijna vast dat Frankrijk een slechtere waardering van de rating agenturen om de oren krijgt
waarmee het kat-en-muis-spel rond de Euro bijna ten einde is. Duitsland draagt daarna de complete Eurozone zodat de doodssteek nog slechts bestaat uit het matig waarderen van Duitse staatsschulden (de
logische volgende stap). Euro-bonds of geen Euro-bonds, dan is het game-set-match. Naast een soort G-7
―plunge protection team‖ om deze maandag via de geldpersen te overleven, zal de ECB (toegefluisterd door
de nieuwe EBC baas Goldman Sachs) waarschijnlijk beginnen met het opkopen van Italiaanse en Spaanse
obligaties in de secundaire markt (bank-bailout), nadat de Centrale Bank voor nog geen week via fris geld
(wederom) Iers en Portugees staatspapier kocht. In de VS zal QE (Quantative Easing, het bijdrukken van
dollars om die voor bijna niks aan banken te verdelen (die daarmee hopelijk weer aandelen gaan kopen en
zo de koersen weer oppompen) nummer 3 in gang worden gezet. Nu nog wachten op een staats-bailout
voor Societe Generale of UniCredit Banca en de chaos is compleet. London‘s already burning.....
Eerst. Wie verdienen er nu precies aan het kapot-speculeren van de Euro en de ―spaarmaatregelen‖ van de
verschillende Europese landen. Hier een mooie lijst met miljarden-hedgefunds.
Dan. Conspiracy time. Want hebben we hier een gevalletje voorkennis of iemand die wel heel zeker van zijn
zaak was dat de USA een A-tje in de waardering van zijn staats-wc-papier ging verliezen? Was het Mr Soros
misschien? En. Italiaanse politiek valt bureau‘s van Moody‘s en S&P binnen op verdenking van fraude. De
actie wordt daarentegen gezien als ―wraak‖ voor de rol die de agenturen spelen in het drama rond de Euro.
Syrië
Aanhoudende protesten, aanhoudende gevechten, chaos en verwarring in Syrië. Slaat het Syrische leger
werkelijk snoeihard protesten neer of hebben de gevechten en brutaliteit die we op youtube (en in de media)
te zien krijgen toch een ander verhaal? Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de verschillende sabotageacties (pijpleidingen, railverkeer)? Waarom lekken executies van Syrische soldaten door ―de inlichtingendiensten‖ uit? Het verhaal telt niet op. Aan de ene kant hebben we een moorddadig regime dat geweld
gebruikt om demonstraties te breken, aan de andere kant een regime dat in een record-tempo hervormingen
doorvoert. Het is de verklaring van de VN-veiligheidsraad ten aanzien van het geweld in Syrië, afgegeven
deze week, dat een opmerkelijke blik in de houding van een nieuwe wereld ten aanzien van een complexe
strijd in een voor verschillende partijen strategisch belangrijk land geeft. In de stelling die geen bindende
werking heeft veroordeelt de veiligheidsraad het geweld in Syrië, en betreurt zij de doden. Het schenden van
mensenrechten en de inzet van geweld wordt tevens aangestipt, en de strijdende partijen (!) worden tot
terughoudendheid gemaand. Geen repressie, maar ook de aanslagen op staatsinstituten moet ophouden(!).
Wie verantwoordelijk is voor het geweld, moet voor het gerecht. De Syrische souvereiniteit en territoriale
integriteit is gewaarborgd, een oplossing is alleen onder Syrische leiding mogelijk. De hervormingen van de
Syrische regering worden ―opgemerkt‖. Het stuk heeft duidelijk de handtekening van China, Rusland, India,
Brazilië en Zuid Afrika, de landen die bilateraal er bij Syrië hebben aangedrongen om te beginnen met
hervormingen. India stelde zelfs voor om een directe VN-delegatie naar Damaskus te sturen maar dit idee
werd afgeschoten door de VS en de EU.
Libië
NATO‘s missie-statement over ―het beschermen van burgers‖ in Libië wordt meer-en-meer in twijfel getrokken naar mate er meer burgers door de NATO worden omgebracht en civiele ―installaties‖ opeens als legitieme doelwitten worden gezien (de troepen van Ghadaffi verschuilen zich natuurlijk in ziekenhuizen en boerderijen etc). Met Afrikaanse vluchtelingenbootjes heeft het bondgenootschap ook niet zo veel. Liever worden
nu piratenacties als het kapen van olietankers in touw gezet. Niet alleen de rebellen-alliantie begint sporen
van slijtage te vertonen, zowel Frankrijk (Charles de Gaulle) als Italië (Garibaldi) trekken vliegdek-schepen
terug uit de strijd. De vluchten worden overgenomen vanaf vliegbassisen op het vaste Europese land.
Irak
Sooooo....de Amerikanen sturen Pentagon super-chef Mullen en, hoewel alle Amerikaanse eenheden aan
het einde van het jaar het land van de Eufraat en de Tigris verlaten moeten hebben, zal de Irakese overheid
―gaan praten over trainingsprogramma‘s‖. Kortom: de Amerikaanse basissen in Irak worden gewoon keihard
permanent.
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Afghanistan
Winning hearts and minds vanuit de lucht. Een verdubbeling van het aantal luchtaanvallen in de maand juli.
650+.
Bahrain
Sommige depoten die hun bevolking afslachten zijn niet zo ―slecht‖. De Verenigde Staten en Bahrain sluiten
nieuwe militaire akkoorden.
Joint Strike Fighter
Kost een paar miljard, en dan heb je nog niks. De complete F-35 vloot staat voorlopig aan de grond
vanwege motorproblemen.
Wikileaks
Bijna totaal vergeten maar Wikileaks leakt nog steeds. Zoals bij McClathy. Het draait qua Amerikaans
buitenlands beleid dus echt bijna altijd om de olie.
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_31_2011/rss

Maandagmorgen briefing (Week 32, 2011)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 15-08-201
Ordinaire criminelen zijn het. De ouders hebben schuld. Dit is het werk van
―gangs‖. Er moet harder worden gestraft, en collectief. Complete gezinnen
waarvan een lid deel heeft genomen aan rellen moeten worden verwijderd uit de
gemeenschap. Er moet een stop op het gebruik van ―sociale media‖. Het is de
voorspelbare reactie van de politiek in het neofeodalistische Groot-Brittannië op
de meest ernstige rellen in het land sinds Margret Thatcher. Vergeet even dat al
maanden duizenden studenten, duizenden vakbondslieden,
overheidsaangestelden (niet de raamambtenaar maar de brandweerman) en gewone burger in het VK de
straat op gaan om te protesteren tegen de politiek van de regering Cameron (en voorganger Labour).
Vergeet dat er een ―lopende oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid‖ door het land waait. Vergeet ook dat
in vrijwel ieder zuid Europees land ondertussen dagelijks wordt gedemonstreerd tegen de lakeien van het
bankkapitaal dat Europa kapot-shockt om zogenaamd de Euro te redden. Vergeet de ―democratische crisis‖.
Groot-Brittannië, ooit wereldrijk, olie-exporteur voordat Noordzee-olie piekte, kolenproducent en -exporteur,
en nu zich blauw betalende ―nett-importeur‖ van energie zonder ―industriële output‖ (laat staan export), wordt
geteisterd door geteisem.
Het duurde even voordat de rest van de wereld het ook oppikte maar de Euro is nu officieel ―Duitsland‖. Na
wat geruchten en logisch nadenken, lijkt Frankrijk zich op te maken om zich in het rijtje van ―probleemEurolanden‖ te scharen. Sarkozy en Merkel praten volgende week maar weer eens met elkaar maar het lot
van de Euro is kristalhelder: de bailouts gaan van Griekenland tot Frankrijk lopen, en de Duitsers gaan
hiervoor betalen. Of betalen, meer schulden maken.
Ow, en Italië gaat sparen. Dat zal indruk maken en de ―markten‖ tot rust brengen. Zoals het tijdelijk verbod
om Franse, Italiaanse, Belgische en Spaanse banken te ―shorten‖. Een verbod dat meer vertelt als een
duizend woorden.
Komen er dan uiteindelijk Eurobonds? Voorlopig niet maar lees het Duitse commentaar goed. Zolang de
Europese staten nog zelf over hun financiën beslissen: nee. Maar is de EU niet hard op weg om alles in
Brussel af te wikkelen?
En voor wie ―excuses‖ maakt voor slecht nieuws over SocGen: deze zombie-bank kan niet meer zonder geld
van de Franse belastingbetaler.
Patriot Act
Dan de Amerikanen. De beruchte wet ―Patriot Act‖ blijkt door de Amerikaanse regering op een alternatieve
manier te worden uitgelegd. Zo zeer zelfs dat van een geheel nieuwe wet kan worden gesproken, zo
constateren twee Amerikaanse senatoren. Helaas blijft alles geheim. De Patriot Act werd na de aanslagen
van 911 aangenomen om terrorisme te bestrijden maar betekende een flinke aderlating voor privacy in de
VS.
UStasi
Dat terwijl nu van de ―gemeenschap‖ wordt gevraagd om extra op de buurman te letten. Al Qaida zit overal
dus een soort ―burgerwacht‖ tegen extremisme is noodzakelijk. Ow, en betaalt iemand cash, meteen de FBI
bellen.
Syrië
Misschien is de omschrijving van de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Muallem, na een treffen met
diplomaten uit India, Brazilië en Zuid Afrika, van de situatie in Syrië niet eens zo leugenachtig. Of tenminste,
niet de reactie van een minister van een repressief regime dat snoeihard opstanden neerslaat. De oppositie
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van het Assad-regime bestaat uit drie groepen: de mensen die economisch de laatste jaren verwaarloost
zijn, de intellectuelen en de academici en als derde groep gewapende groepen.
Volgens ―activisten en mensenrechten-organisaties‖ bestook nu ook de Syrische marine burgers. Omdat
journalisten hun werk niet kunnen doen in Syrië, hoewel een groot aantal gewoon in Syrië rondlopen, vrij,
maar vanwege de veiligheidssituatie hun werk niet kunnen doen (tenminste, zodra er geen beveiliging meer
is van, o ironie, het Syrische leger, is het enige nieuws wat ―wij‖ in het westen over Syrië voorgeschoteld
krijgen youtube en berichten van die immer niet nader genoemde activisten. Zo blijven bijvoorbeeld
afgebrande gerechtsgebouwen, politiebureaus, opgeblazen oliepijpleidingen, gesaboteerd treinverkeer en
schoten op autowegen bijna ongenoemd. Waar staats-persbureau SANA van ―troepen terug in de barakken‖
spreek, rollen de tanks heen-en-weer in de dagelijkse ―normale‖ berichtgeving.
Tussen alle rook en propaganda door, lijkt het ―probleem Syrië‖ steeds meer een internationaal karakter te
krijgen. Duidelijk is dat Turkije haar geduld begint te verliezen, zoals blijkt uit gesprekken tussen Obama en
Erdogan. Maar of Turkije zich echt opmaakt voor een eventuele NATO-aanval op Syrië, laat staan een
invasie van Syrië zelf (met of zonder hulp van Israël) begint heikel te worden.
Israël zelf ziet Turkije al als partner in een eventuele ―internationale interventie‖ in Syrië, met een mogelijk
om via de achterdeur eindelijk de gewenste oorlog met Iran te krijgen (en participatie van NATO bij een
oorlog met Iran).
Libië
De Libische ―overgangsraad‖ en hun westerse ondersteuners hebben klaarblijkelijk geleerd van de fouten
van de Irakoorlog. In een gelekt document, waarin in detail verschillende maatregelen en acties voor de tijd
na Ghadaffi worden omschreven, en opgesteld door de rebellen-regering in Begasi en westerse adviseurs,
wordt met nadruk gesteld dat het veiligheidsapparaat van Ghadaffi in tact moet blijven. Politie, leger,
inlichtingendiensten moeten worden geïntergreerd of geïnfiltreerd in rebellenleger, politie of
veiligheidsdienst. Het rapport schat, of gokt, dat veel aanhangers van Ghadaffi domweg zullen overlopen
zodra de strijd is gestreden. Opmerkelijk zijn ook de ―veilig te stellen doelen‖ zoals telecommunicatie,
transport en zelfs ruines. Voor de bezetting van Tripolis zal een 15.000 man sterk leger op de been worden
gezet door de Verenigde Arabische Emiraten.
Het document spreek ook over een mogelijke ―escalatie‖ van de NATO-luchtaanvallen. Deze ―escalatie‖ is
klaarblijkelijk ingezet. Met een tekort aan militaire doelen, en een al maanden stroef verlopende campagne
op de grond, worden nu burgerdoelen door de NATO gebombardeerd. Shock&Awe, met als doel de
bevolking, onder druk van bommenterreur, tegen Ghadaffi te keren. Zelfs de VN begint zich achter de oren
te krabben ten aanzien van het gedrag van de NATO.
De tijd tikt voor de NATO. Niet alleen valt de oorlog per dag slechter te verkopen aan het thuisfront, de
gesteunde en als ―legitieme regering‖ van Libië aangewezen ―rebellen-regering‖ valt zienderogen uit elkaar.
Op de zittende premier na, is nu de voltallige overgangsraad naar huis gestuurd en zullen nieuwe poppetjes
op politieke posities komen (so much or democracy).
Al Qaida crap
Twee redacteuren van The New York Times komen met een boek over terrorisme, en schrijven meteen
maar een stuk over de volgende Al Qaida dreiging (vanuit Jemen weer): Ricin Bombs! Alleen.....de hele
complottheorie van de beide heren blijkt een beetje houtje-touwtje aan elkaar te hangen. Niet dat zoiets de
massamedia weerhoudt om dit soort berichten 1 op 1 over te nemen.
Irakoorlog
Curveball, de 45-minuten claim......MI6, verzin iets! Meer achtergrond over hoe de politiek een oorlog wenste
en inlichtingendiensten het gereedschap voor het verkopen van de oorlog verzonnen.
Druggies
Pharma-boer Pfizer gaat eindelijk geld betalen aan arme Afrikanen die wat van Pfilzer‘s rotzooi getest
hebben (en eraan dood gingen).
IJsland
Zoals in het stuk staat ―god help ons‖: normale burgers gaan een grondwet schrijven. In IJsland, het gekke
land dat politici en bankiers aanklaagt die hun economie en land kapot hebben gemaakt.
Tot slot:
Mumia Abu-Jamal week 32
http://zapruder.nl/portal/artikel/maandagmorgen_briefing_week_32_2011/
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De ene ramp na de andere treft de Verenigde Staten
juli 20, 2011By: silviavideler © afp - 20/07/11 Bron: HLN BE
Verenigde Staten in de greep van dodelijke hittegolf
1.079 hitterecords in juli, morgen 46 ° in New York
HLN update De Amerikaanse Midwest heeft momenteel te kampen met een
zware hittegolf. Daarbij zijn ondertussen al zeker dertien mensen omgekomen. Volgens de Amerikaanse
autoriteiten zijn in juli tot dusver niet minder dan 1.079 hitterecords gebroken. (Op het bovenste kaartje
onderaan dit artikel kan je zien waar)
De hittegolf beslaat een immens gebied van Texas tot de Dakotas, en oostwaarts voorlopig tot Illinois en
Indiana, maar ze breidt uit en de hittegolf krijgt ook de oostkust in haar greep.
In New York bijvoorbeeld wordt voor vrijdag een gevoelstemperatuur van 46
graden voorspeld. Zondag zakt de de temperatuur naar 34 graden, maar het
kwik stijgt in the Big Apple boven de dertig tot zeker 2 augustus volgens de
computermodellen.
Op plaatsen in Iowa werd het gisteren 50 graden. In een stadje in Iowa werd het
zelfs 54,4 graden, met een gevoelstemperatuur die nog hoger lag.
In verschillende steden heeft de overheid zogenaamde ‗koelcentra‘ geopend,
waar mensen die niet over airconditioning beschikken terecht kunnen. Vooral kwetsbare groepen, zoals
ouderen, hebben het bij deze temperaturen erg moeilijk.
In de Verenigde Staten komen jaarlijks ongeveer 162 mensen om het leven omwille van hoge temperaturen.
Hittegolven eisen er verrassend genoeg zelfs meer slachtoffers dan andere natuurfenomenen als orkanen
(117 doden) en overstromingen (65 doden).
Heel vochtige hitte
Het is niet alleen heel heet in de getroffen regio, het is bovendien ook al een maand een erg vochtige hitte.
Dat zou nog eens aangezwengeld worden door het feit dat de grond na de overstromingen in de lente nog
zoveel water bevat volgens Ricky Rood van Weather Underground. Het huidige extreme weerpatroon ligt
helemaal in de projecties die klimaatwetenschappers hebben voorspeld. Er zullen ook steeds meer
spectaculaire stofstormen komen volgens de weerkundigen, zoals die van van 5 juli in Phoenix.
In zuiden en zuidoosten dan weer recorddroogte
Ondertussen is het in het zuiden en vooral het zuidoosten van de VS abnormaal
droog. In Carlsbad (New Mexico) had het 233 dagen niet geregend toen er op 2
juni dan toch een schamele 0,25 mm uitviel. Sindsdien overigens niks meer. In
Pecos (Texas) viel er een halve millimeter op 14 juli, de eerste regen sinds 23
september 2010. In Albuquerque (New Mexico) is sinds begin 2011 slechts 4
mm in totaal gevallen. De eerste zes maanden van 2011 waren de droogste in
117 jaar in ondermeer New Mexico, Texas en Louisiana.
Ook record bosbranden
Het resultaat: oogsten die gaan mislukken en de grootste bosbranden in onder
andere Arizona en New Mexico sinds mensenheugenis. Volgens het National Interagency Fire Center waren
er tot begin juli al 36.424 grote bosbranden in de VS geweest dit jaar. Ondertussen is al 25.000 km² bos in
2011 afgebrand. Een absoluut record voor het land.
Vorig jaar werd voor Rusland getroffen door hittegolven. Ondertussen wordt aangenomen dat daarbij 56.000
mensen om het leven kwamen. De kost van natuurrampen als gevolg van klimaatverandering stijgt ook elk
jaar. Vorig jaar was dat ongeveer 222 miljard. (sps/mvl)
Paul Hellyer, voormalig minister Canadese regering, pleit ervoor de centrale banken op te heffen
juli 20, 2011By: silviavideler
Paul Hellyer is een ex- minister (Canada) die eerder de regeringen opriep om opheldering te geven over
ufo‘s en aanverwante verschijnselen (wat niet zo snel zal gebeuren, want dan verliezen dezen hun macht
(om vele diverse redenen) maar ook omdat dan zou kunnen bekendraken wie de heren van de ―hoogste
elite‖ werkelijk zijn en waar ze vandaan komen).
Heden pleit Dhr Hellyer ervoor de centrale banken op te heffen, en wel om al de volgende redenen;
Zowel het hele huidige bankensysteem als het hele militair-industiele complex (dat steeds ―nieuwe vijanden‖
nodig heeft om te kunnen blijven ―groeien‖ en waarvan het allergrootste gedeelte van de centjes gezellig
samengepakt zitten in de BIS (Bank of International Settlements, of ook wel Rooms Anglo-Saxen bank) is
terug te voeren via de ―dappere kruisridders‖ (wat in werkelijkheid een zootje plunderende en verkrachtende
lieden was die ten strijde trokken na een ―false- flag‖ event (wat klinkt dat toch weer vertrouwd),
georganiseerd door de toenmalige ―pontefex maximus‖, Urbanus II) over het eerder Rome (Neptunus,
Jupiter, Oannes Geminis) waar oorlog nodig was anders kon ―het rijk‖ niet blijven groeien, om uiteindelijk in
Babylon te belanden. Sumerie. Dagon, Enki, Enlil en familie.
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Kans op gelegaliseerde diefstal: zie de noodwet van 25 mei 1978
augustus 11, 2011By: silviavideler Category: Actueel
Geplaatst op 11 augustus 2011
Bij toeval ontdekten wij een Noodwet, die het mogelijk maakt al uw spaargeld,
pensioengelden, obligaties, aandelen en andere beleggingen van u in beslag te
nemen voor ‗s lands welzijn! Uw spaarzaamheid wordt afgestraft.
Heeft u wellicht flink wat geld opzij kunnen leggen, bijvoorbeeld voor een
aanvullend pensioen of aankoop van een auto en in goed vertrouwen op een
bankrekening op uw eigen naam gedeponeerd, dan kan dat van het ene op het
andere moment op grond van de Artikelen 26-32 van deze Noodwet worden
geconfisqueerd. Zie: http://lexius.nl/noodwet-financieel-verkeer
( Wij plaatsen deze [lange tekst] van de noodwet hier af, daar we anders misschien de kans lopen dat de
originele pagina wordt verwijderd.)
Noodwet financieel verkeer (Download PDF-versie)
Wet van 25 mei 1978, houdende regelen inzake voorzieningen op het gebied van het financiële verkeer in
buitengewone omstandigheden
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen inzake voorzieningen op het
gebied van het financiële verkeer in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone
omstandigheden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
Artikel 1
Voor de toepassing van het bij en krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
b. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;
c. banken: alle ondernemingen en instellingen, tot wier bedrijf behoort het ter beschikking stellen of houden
van gelden ten behoeve van derden, met uitzondering van de Bank; in geval van twijfel of een onderneming
of instelling als bank in de zin van deze wet moet worden beschouwd, beslist Onze Minister;
d. [Vervallen.]
e. noodgeld: betaalmiddelen, welke van overheidswege in omloop worden gebracht ter vervanging van ‘s
Rijks munten;
f. hulpgeld: penningen, bonnen, zegels en dergelijke, welke door anderen dan de overheid of de Bank in
buitengewone omstandigheden in omloop worden gebracht of als betaalmiddel worden gebruikt;
g. schadeloosstelling:
1. de schadeloosstelling of vergoeding wegens vordering in eigendom van onroerende en roerende zaken,
dan wel wegens wegruiming krachtens artikel 16 van de Oorlogswet voor Nederland;
2. de schadeloosstelling wegens onteigening;
3. de vergoeding ter verkrijging bij minnelijke regeling van te onteigenen of te vorderen onroerende en
roerende zaken;
4. de vergoeding of verzekeringsuitkering wegens tenietgaan, verlies of beschadiging van onroerende en
roerende zaken;
5. de uitkering uit hoofde van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor of in verband met schade
aan onroerende en roerende zaken;
h. overeenkomst van levensverzekering: een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht, gesloten door een levensverzekeraar waarop die wet van toepassing
is;
i. overeenkomst van schadeverzekering: een overeenkomst van schadeverzekering als bedoeld in artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht, gesloten door een schadeverzekeraar waarop die wet van toepassing
is;
j. overeenkomst van natura-uitvaartverzekering: een overeenkomst van natura-uitvaartverzekering als
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, gesloten door een natura-uitvaartverzekeraar
waarop die wet van toepassing is;
k. beheerder: een rechtspersoon die het beheer voert over een of meer beleggingsinstellingen;
l. gereglementeerde markt: een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen
lidstaat is.
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Artikel 2
1.
Onverminderd de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden
kunnen, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk besluit, op voordracht
van Onze Minister-President, de artikelen 3 tot en met 32 gezamenlijk of afzonderlijk in werking worden
gesteld.
2.
Wanneer het in het eerste lid bedoelde besluit is genomen, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de
Tweede Kamer gezonden omtrent het voortduren van de werking van de bij dat besluit in werking gestelde
bepalingen.
3.
Wordt het voorstel van wet door de Staten-Generaal verworpen, dan worden bij koninklijk besluit, op
voordracht van Onze Minister-President, de bepalingen die ingevolge het eerste lid in werking zijn gesteld,
onverwijld buiten werking gesteld.
4.
Bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, worden bepalingen die ingevolge het eerste
lid in werking zijn gesteld,buiten werking gesteld, zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.
5.
Het besluit, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, wordt op de daarin te bepalen wijze bekendgemaakt.
Het treedt in werking terstond na de bekendmaking.
6.
Het besluit, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad .
Hoofdstuk II. Kredietbeperking
Artikel 3
Onze Minister is bevoegd te bepalen – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – dat het aan
banken verboden is zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning
kredieten te verlenen of beschikkingen op openstaande kredieten toe te staan.
Hoofdstuk III. Bankenmoratorium
Artikel 4
1.
Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het aan anderen dan banken verboden is zonder een door of
namens hem verleende algemene of bijzondere vergunning over schuldvorderingen op deze banken of op
de Bank, in contanten te beschikken, met dien verstande, dat rechthebbenden op opeisbare tegoeden op
rekeningen bij banken of bij de Bank, de vrije beschikking behouden over een door Onze Minister te bepalen
bedrag per rekeninghouder.
2.
Het is verboden om tegoeden, welke ten behoeve van bepaalde doeleinden worden vrijgegeven, voor
andere doeleinden aan te wenden.
Artikel 5
Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven terzake van een krachtens artikel 4 ingesteld
bankenmoratorium.
Hoofdstuk IV. Rentevaststelling
Artikel 6
Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven
met betrekking tot vergoedingen voor diensten op het gebied van het bankwezen in de ruimste zin en van de
geld- en kapitaalmarkt, voorzover zij het karakter van rentevergoeding dragen.
Hoofdstuk V. Noodgeld
Artikel 7
Onze Minister is bevoegd noodgeld in omloop te brengen tot de bedragen, welke hij in verband met de
buitengewone omstandigheden nodig acht.
Artikel 8
1.
Noodgeld kan in omloop worden gebracht in dezelfde waarden, waarin ‘s Rijks munten in omloop zijn
gebracht. De waarde wordt op het noodgeld aangegeven.
2.
Noodgeld is wettig betaalmiddel.
Artikel 9
Hetgeen bij artikel 8, eerste lid, van de Muntwet 2002 ten aanzien van munten is bepaald, is mede van
toepassing op noodgeld.
Artikel 10
Onze Minister is bevoegd in omloop gebracht noodgeld buiten omloop te stellen. Hij stelt daarbij nadere
regelen omtrent de inlevering vast. Bij de inlevering wordt de nominale waarde van het noodgeld vergoed in
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gangbare Nederlandse betaalmiddelen. Op het tijdstip, waarop noodgeld buiten omloop wordt gesteld,
verliest dit de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.
Hoofdstuk VI. Bescherming geldcirculatie
Artikel 11
Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het verboden is:
a. ‘s Rijks munten of noodgeld bij wege van betaling of anderszins over te dragen of aan te nemen anders
dan tegen de nominale waarde daarvan zonder een door of namens hem verleende algemene of bijzondere
vergunning;
b. ‘s Rijks munten of noodgeld aan hun bestemming te onttrekken door oppotting, versmelting, verminking of
anderszins;
c. hulpgeld aan te bieden of aan te nemen behoudens in door hem te bepalen gevallen.
Artikel 12
Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven ter bescherming van de geldcirculatie.
Hoofdstuk VII. Giraal betalingsverkeer
Artikel 13
Onze Minister is bevoegd te bepalen dat in door hem nader aan te geven gevallen een schuldeiser girale
betaling van een geldschuld niet kan uitsluiten.
Hoofdstuk VIII. Bepalingen inzake de bank
Artikel 14
De Bank verleent, in afwijking van het bepaalde in artikel 8, eerste lid, van de Bankwet 1998, aan de Staat
kredieten of voorschotten in blanco volgens regelen door Onze Minister na overleg met de Bank te stellen,
wanneer dit voor een tijdelijke versterking van ‘s Rijks schatkist nodig is.
Artikel 15 [Vervallen per 01-06-1998] - Artikel 16 [Vervallen per 01-06-1998]
Hoofdstuk IX. Moratorium levensverzekeringsondernemingen, pensioen- en spaarfondsen en
beleggingsinstellingen
Artikel 17
1.
Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het verboden is zonder een door of namens hem verleende
algemene of bijzondere vergunning:
a. niet-periodieke uitkeringen te doen ingevolge een overeenkomst van levensverzekering of ingevolge
verzekering van zodanige uitkeringen door een pensioen- of spaarfonds, zodanige uitkeringen aan te nemen
of daarover anders dan door wijziging van de begunstiging te beschikken;
b. een overeenkomst van levensverzekering door afkoop te beëindigen, daarop beleningen aan te gaan, de
daarin vervatte rechten over te dragen of de daarin vervatte verplichting tot het doen van niet-periodieke
uitkeringen om te zetten in de verplichting tot het doen van periodieke uitkeringen.
2.
Onder de in het eerste lid, letter a , bedoelde uitkeringen zijn niet begrepen de uitkeringen krachtens
overeenkomsten van herverzekering, gesloten tot dekking van verplichtingen tot het doen van periodieke
uitkeringen.
3.
Met afkoop wordt gelijk gesteld het omzetten van een overeenkomst van levensverzekering in een andere
overeenkomst van levensverzekering waarbij de afloopdatum van de verzekering wordt vervroegd.
Artikel 18
Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven terzake van een krachtens artikel 17 ingesteld
verzekeringsmoratorium, met inbegrip van voorschriften inzake vergoeding van rente over bedragen,
waarvan de uitkering ingevolge de bij en krachtens dit hoofdstuk vastgestelde bepalingen is opgeschort.
Artikel 18a
1.
Onze minister is bevoegd te bepalen dat het een beheerder verboden is, zonder door een of namens hem
verleende algemene of bijzondere vergunning, rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
rechtstreeks of middellijk in te kopen.
2.
Onze minister is bevoegd nadere voorschriften te geven ter zake van een krachtens het eerste lid ingesteld
moratorium.
Hoofdstuk IXA. Korting op dekking terrorismerisico door verzekeringsondernemingen
Artikel 18b
1.
Onze Minister is bevoegd te bepalen dat verzekeringsondernemingen die ingevolge door hen gesloten
overeenkomsten van levensverzekering, overeenkomsten van schadeverzekering of overeenkomsten van
natura-uitvaartverzekering uitkeringen zullen verrichten naar aanleiding van een of meer terroristische
handelingen, door hem vast te stellen kortingen toepassen, dan wel niet gehouden zijn tot uitkeringen die
een door hem te bepalen bedrag voor alle verzekeringsondernemingen gezamenlijk overschrijden.
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2.
Onder de in het eerste lid bedoelde uitkeringen krachtens overeenkomsten van levensverzekering,
overeenkomsten van schadeverzekering of overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering zijn niet
begrepen uitkeringen krachtens overeenkomsten van herverzekering.
3.
Onze Minister is bevoegd de in het eerste lid bedoelde kortingen en beperkingen van uitkeringen te herzien.
Artikel 18c
Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven terzake van het bepaalde in artikel 18b.
Artikel 18d
Zolang de ingevolge de artikelen 18b en 18c gegeven voorschriften van kracht zijn, blijven de in de
betrokken overeenkomsten van levensverzekering, overeenkomsten van schadeverzekering of
overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering opgenomen bepalingen omtrent de dekking van het
terrorismerisico buiten toepassing.
Hoofdstuk X. Dekking oorlogsrisico door levensverzekeringsondernemingen, pensioen- en
spaarfondsen
Artikel 19
Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat in overeenkomsten van levensverzekering het oorlogsrisico van
een door hem vast te stellen tijdstip af wordt geacht mede te zijn verzekerd.
Artikel 20
1.
Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat in verband met de dekking van het oorlogsrisico door hem vast te
stellen kortingen worden toegepast op de verzekerde bedragen – waaronder mede begrepen eventuele
premierestitutie -, op de premievrije waarden, op de afkoopwaarden en al dan niet op de reeds
verschuldigde uitkeringen uit hoofde van overeenkomsten van levensverzekering.
2.
Onze Minister is bevoegd de in het vorige lid bedoelde kortingen te herzien.
3.
Onze Minister is bevoegd te bepalen, dat het, zolang hij van de hem in het eerste lid gegeven bevoegdheid
geen gebruik heeft gemaakt, verboden is zonder een door of namens hem verleende algemene of
bijzondere vergunning uitkeringen ingevolge een overeenkomst van levensverzekering te doen, aan te
nemen of daarover te beschikken.
Artikel 21
Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven terzake van het mede-verzekeren van het
oorlogsrisico in overeenkomsten van levensverzekering en terzake van de in artikel 20 bedoelde kortingen.
Artikel 22
Onze Minister bepaalt het tijdstip, met ingang waarvan de krachtens artikel 20 vastgestelde kortingen niet
meer worden toegepast ten aanzien van daarna te sluiten overeenkomsten van levensverzekering.
Artikel 23
Zolang de ingevolge de artikelen 19-22 gegeven voorschriften van kracht zijn, blijven de in de betrokken
overeenkomsten van levensverzekering opgenomen bepalingen omtrent de dekking van het oorlogsrisico
buiten toepassing.
Artikel 24
Het bepaalde in de artikelen 19-23 is van overeenkomstige toepassing op de aanspraken, verbonden aan de
deelneming in een pensioen- of spaarfonds.
Hoofdstuk Xa. Bepalingen inzake de effectenbeurzen
Artikel 24a
Onze minister is bevoegd voorschriften te geven omtrent:
a. de opening en de sluiting van de effectenbeurzen;
b. de voor de effectenbeurzen te hanteren regels, hun toepassing en de controle op de naleving van deze
regels.
Hoofdstuk XI. Betaling schadeloosstellingen
Artikel 25
1.
Onze Minister is bevoegd te bepalen – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen -, dat de
betaling van schadeloosstellingen of van voorschotten daarop behoudens een door of namens hem te
verlenen algemene of bijzondere vergunning uitsluitend kan geschieden door storting op een geblokkeerde
rekening. Alsdan wordt voor de toepassing van de Onteigeningswet het bewijs van deze storting met een
bewijs van de betaling gelijkgesteld.
2.
Onze Minister is bevoegd nadere voorschriften te geven terzake van een overeenkomstig het eerste lid
vastgestelde wijze van betaling en zonodig de rechtsgevolgen daarvan voor de daarbij betrokken partijen en
voor derden te bepalen.
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3.
Onze Minister is bevoegd voorschriften te geven terzake van de vrijgave van op geblokkeerde rekeningen
gestorte bedragen alsmede terzake van de voorwaarden welke aan de vrijgave kunnen worden verbonden.
Deze voorschriften kunnen betrekking hebben zowel op alle geblokkeerde rekeningen of bepaalde gedeelten
of groepen daarvan als op afzonderlijke rekeningen.
Hoofdstuk XII. Financieel verkeer met het buitenland
Artikel 26
Onze Minister is bevoegd – zo nodig in afwijking van andere wettelijke regelingen – voorschriften te geven
ten aanzien van de financiële betrekkingen met het buitenland, alsmede ten aanzien van het vorderen van
gouden munten, fijn goud, alliages van goud (onbewerkt of halffabrikaat) en buitenlandse activa van
ingezetenen. Tenzij bijzondere omstandigheden dit naar zijn oordeel onmogelijk maken, oefent hij deze
bevoegdheden niet uit dan in overeenstemming met Onze Ministers van Buitenlandse Zaken, van
Economische Zaken en van Landbouw en Visserij.
Hoofdstuk XIII. Bepalingen van bijzondere aard
Artikel 27
Wanneer anderen dan Onze Minister algemene of bijzondere vergunningen verlenen overeenkomstig het
bepaalde bij of krachtens deze wet, nemen zij de daartoe door Onze Minister gegeven aanwijzingen in acht.
Artikel 28
1.
Een overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de artikelen 3, 4, 11, 17, 20 of 25 te verlenen vergunning
kan zowel een algehele als een gedeeltelijke ontheffing van de desbetreffende bepalingen inhouden.
2.
Aan een vergunning, als bedoeld in het eerste lid, kunnen voorschriften en voorwaarden worden verbonden.
Artikel 29 [Vervallen per 01-01-1994]
Artikel 30
1.
Een ministeriële regeling krachtens deze wet vastgesteld treedt niet in werking alvorens zij is
bekendgemaakt overeenkomstig de Bekendmakingswet ( Stb. 1988, 18) of op een andere door Onze
Minister bepaalde wijze.
2.
Andere besluiten van Onze Minister krachtens deze wet genomen treden niet in werking alvorens zij zijn
bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant of op een andere door Onze Minister bepaalde wijze.
Artikel 31
Aan het slot van artikel 1, eerste lid, onder 1°, van de Wet op de economische delicten wordt toegevoegd: de
Noodwet financieel verkeer, de artikelen 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 26 en 28, tweede lid.
Artikel 32
Op noodgeld zijn de artikelen 208-214 en 440 van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 33
Het is aan ieder, die bij de toepassing van de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen enige taak
vervult, verboden aan daarbij verkregen gegevens of inlichtingen bekendheid te geven, tenzij zulks voor de
juiste uitoefening van die taak wordt vereist.
Artikel 34
Bij algemene maatregel van bestuur worden de autoriteiten aangewezen, die onder daarbij te stellen regelen
in enig gebied de daarbij aangewezen bevoegdheden, welke in deze wet aan Onze Minister worden
toegekend, uitoefenen, zolang de verbinding tussen dat gebied en Onze Minister is verbroken. Ons besluit
wordt mede bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant .
Artikel 35
Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld terzake van betalingen door het Rijk in enig
gebied, zo lang de verbindingen tussen Onze Minister en een zodanig gebied zijn verbroken. Hierbij kan van
andere wettelijke regelingen worden afgeweken.
Hoofdstuk XIV. Slotbepalingen
Artikel 36
Het Besluit Bankenmoratorium 1944 ( Stb. E28) wordt ingetrokken.
Artikel 37
Na het in artikel 23 bedoelde tijdvak doen Wij zo spoedig mogelijk een voorstel van wet aan de StatenGeneraal omtrent de definitieve regeling terzake van de krachtens artikel 20 genomen maatregelen.
Artikel 38
Deze wet kan worden aangehaald als: Noodwet financieel verkeer.
Artikel 39
Met uitzondering van de artikelen 3-32 treedt deze wet in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad , waarin zij is geplaatst. Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
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geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat,
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 mei 1978
Juliana
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Van Agt
De Minister van Financiën, F. H. J. J. Andriessen
Uitgegeven de vierde juli 1978
De Minister van Justitie, J. de Ruiter
Bron: Herstel de Republiek
Privacy, wat privacy?
Uw privacy is voor de politiek iets waar u zich niet te druk over moet maken. Niet alleen hebben de
inlichtingendiensten alle vrijheid om overal gegevens van u te zoeken en bewaren, maar ook anderen
nemen het niet zo nauw met uw privacy. Sterker nog, zelfs u neemt het waarschijnlijk niet te nauw met uw
privacy.
Wat dacht u van Google, dat gewoon weigert de illegaal verkregen wifi gegevens te wissen. Ze lachen de
autoriteiten gewoon letterlijk uit en bewaren EN gebruiken de verkregen gegevens. Google heeft echter nog
veel meer gegevens over u. Al uw zoekopdrachten bewaren ze. Uw online leven ligt in handen van dit
bedrijf.
U heeft toch niets te verbergen zegt u?
Dat dacht u.
Met uw gegevens kunnen anderen zich als u voordoen. Ineens krijgt u rekeningen van dure spullen en
prachtige vakanties die u niet besteld en genoten hebt. Ineens blijkt dat uw rekening gegevens gewoon
ingezien kunnen worden voor wie dat maar wil.
U heeft zeker wat te verbergen en dat is ondermeer uw vermogen dat op uw bankrekening staat. U wilt
immers niet dat een bende, een losse crimineel, een hacker of uw buurman uw rekening kan plunderen
zodra u alleen maar langs één van hen bent gelopen.
U leest het goed. Uw nabijheid is soms al voldoende om met een scanner uw gegevens van de bankkaart af
te halen. Uw telefoongesprek via de GSM kan afgeluisterd worden.
De VPRO heeft een onthutsende documentaire gemaakt over hoe banken, instanties en verzekeraars
gegevens over u proberen te verkrijgen mocht u een claim indienen of iets aanvragen. Ze doen dat legaal,
maar deinzen er ook niet voor terug om via derden ook illegaal aan uw gegevens te komen. Zelfs instanties
die ons zouden moeten beschermen tegen privacy schending, schenden onze gegevens zelf of via derden.
Hoe snel uw bankpas of toegangspas te kraken is, is ook ongelofelijk. Dat moet u echt gezien hebben!
Mede mogelijk gemaakt door: http://www.beursaccent.nl
http://deanderewaarheid.blogspot.com/2011/07/privacy-wat-privac

Ontworteld christendom geeft islam vrij spel!
Ben Kok - 17 augustus 2011
Bath Ye'or waarschuwt in haar nieuwe boek, dat het christendom krachteloos is geworden in de strijd tegen
de islam en de oorzaak is, dat men na een paar goede eerste eeuwen de Joodse wortels heeft afgekapt.
Een tak los van de boom, of een boom los van de wortels, gaat dood als vermolmd hout.
Waarschuwing van Bath Ye‘or : ―Europa, globalisering en het komende wereldwijde Kalifaat‖
Toen Balkenende, Bos en Rouvoet begin 2007 aantraden, heb ik ze in een mail gewezen op de kans, die ze
hadden: stop de islamisering. Natuurlijk kreeg ik geen antwoord en zo ging de landverraderstrein verder. Zie
een recent artikel http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/9286/bilderberg-banden-mariko-bewezen.html
waarin allerlei kwalijke netwerken worden bloot gelegd. Balkenende, Bilderberg, Rosenthal, er worden
diverse namen genoemd. Hieronder de waarschuwing van Bath Ye‘or, die al decennia lang aan de bel trekt
over het komende kalifaat, zie ook onze Tora-Yeshua actie tegen Hizb ut Tahrir, die gewoon het kalifaat zegt
te willen vestigen in ons land:
http://tora-yeshua.nl/2011/07/hizb-ut-tahrir-erger-dan-een-sekte-gesubsidieerd-hoogverraad/#content
Inderdaad, het kalifaat is onder ons, sinds de 7e eeuw groeit dat onkruid. Maar sinds het begin van de
schepping, via Tora en de komst van Yeshua, is het Koninkrijk van God te midden van ons en dat is het
Goede Nieuws! Wie daarvan meer wil weten, is welkom op http://tora-yeshua.nl/hoe-leer-je-de-enige-waregod-kennen/
Shalom, Ben Kok (joods-chr. pastor) - www.tora-yeshua.nl
Onderstaand artikel met dank overgenomen van http://www.aina.org/news/2011081694441.htm
Nederlandse vertaling hiervan op: http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=13599
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“Eurocrisis is symptoom van mondiale machtsverschuiving”
Door community (initieel flavius), Op woe 10 aug 2011
Bron / origineel: (c) www.mo.be
De financiële crisis in Europa en Amerika is niet te wijten aan luie Grieken of
inhalige speculanten, maar aan een grondige herschikking van de welvaart
wereldwijd. De bloeiperiode in het Westen is voorbij. Al betekent dat echt niet
dat de euro gaat instorten.
Dat zegt Howard Nicholas, een Sri Lankaanse hoofddocent economie aan het Institute of Social Studies in
Den Haag (ISS). Het ISS houdt zich met name bezig met internationale samenwerking.
Volgens Nicholas zien we nu gebeuren wat economen vaak niet willen erkennen: het kapitalisme werkt in
golven. Na elke periode van groei volgt een periode van neergang, waarin nieuwe sectoren of landen zich
gereedmaken voor groei. "De lage groei in het Westen en de enorme schuld zijn tekenen van het einde van
zo'n cyclus. Bankiers hebben dat uitgesteld, vanaf 2000, door enorme hoeveelheden geld in het systeem te
pompen. Maar dat levert geen echte groei op, alleen zeepbellen, die nu knappen."
Volgens Nicholas, die tevens adviseur is geweest van de regering van Sri Lanka, is het geen toeval dat juist
Ierland, Portugal, Italië en Griekenland in de problemen zitten. "Dat zijn allemaal landen die hun groei
hebben gebouwd op krediet in plaats van op winst uit productie." Een dergelijke groei is niet lang vol te
houden.
Verschuiving
De verschuiving naar ontwikkelingslanden zal hierdoor alleen nog maar versnellen. "Grote bedrijven
verplaatsen hun activiteiten naar opkomende economieën, maar dat doen ze nog meer in crisistijd, wanneer
ze toch fabrieken moeten sluiten en bezittingen moeten afschrijven."
Tijdens de crisis hebben ontwikkelingslanden opvallend goed gepresteerd. Ook dit jaar zullen
ontwikkelingslanden naar schatting met 6 procent groeien, volgens de Wereldbank, tegen 2,6 procent groei
in de geïndustrialiseerde landen. Als dat zo doorgaat, voorspelde de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB)
vorige week, maakt alleen al Azië in 2050 de helft van de wereldeconomie uit.
Dat neemt niet weg dat de crisis ook heel gevaarlijk is voor ontwikkelingslanden, zegt Nicholas. "Vooral voor
de landen die het neoliberale recept hebben gevolgd, de markten hebben geopend, de publieke diensten
hebben geprivatiseerd en geen eigen industrie hebben opgebouwd. Veel landen produceren maar een paar
grondstoffen en moeten de rest importeren. Het probleem is nu juist dat de prijzen heel instabiel zijn
geworden door de speculatie. En door de enorme hoeveelheden geld die zijn bijgedrukt - dat moet ergens
heen - zijn de prijzen van voedsel en andere grondstoffen ook nog gestegen. Dat is voor heel veel mensen
enorm gevaarlijk."
Onvrede
Hoge voedselprijzen zullen leiden tot meer uitbarstingen van onvrede, denkt Nicholas. Dat zal echter niet
alleen optreden in ontwikkelingslanden, maar meer en meer ook in rijke landen, zoals de Verenigde Staten
en Engeland, met hun grote kloof tussen arm en rijk. Zoals George Irvin, collega-econoom op het ISS, op
zijn website schrijft: "Globalisering vlakt het verschil uit tussen 'ontwikkeld land' en 'ontwikkelingsland',
tussen rijke en arme landen - de crisis lijkt de kloof tussen de 'haves' en de 'have-nots' overal te vergroten."
Ontwikkelingslanden hebben nog een lange weg te gaan, maar toch is de toekomst aan hen, zegt Nicholas.
"Ik zie in Sri Lanka wat dat allemaal teweegbrengt. De levensstandaard voor veel mensen gaat omhoog."
Pessimistisch is Nicholas meer als het gaat om de oude industrielanden. "De ontwikkelde landen zullen
dezelfde problemen krijgen als de rest van de wereld: schulden en valutaproblemen. Ze proberen te
bezuinigen, maar dat levert geen groei op. Blijven uitgeven kan ook niet, want de schulden zijn te groot.
Bovendien houden de vele belangengroepen verandering tegen."
Geplunderd
Met als grootste belangengroep de bankiers. "Toen de zeepbellen knapten, hebben ze de politiek ervan
overtuigd de schulden over te nemen. Ze hebben de economie geplunderd. Door de enorme schuld die nu
bij de regeringen ligt, kan er niet meer worden geïnvesteerd in infrastructuur, onderwijs en industrie. Ze
hebben het heel moeilijk gemaakt om nog echte groei te genereren."
Dat is in de Verenigde Staten precies zo, schrijven de gerenommeerde economen Simon Johnson en James
Kwak in hun boek '13 bankers', over de dertien bankiers die de Amerikaanse regering dwongen tot een bailout tijdens de kredietcrisis. "Een handvol banken is in de laatste drie decennia spectaculair groot en
winstgevend geworden", schrijven ze. Washington deed alles voor Wall Street. "Erger nog, de beslissingen
van Bush en Obama tijdens de crisis laten zien dat ze hun macht niet zijn kwijtgeraakt. De grote banken die
de crisis overleefden, zijn alleen maar groter en machtiger geworden en nog meer 'too big to fail'. Dit is de
opmaat voor een volgende crisis."
Volgens Nicholas staat Europa er beter voor dan de Verenigde Staten. "Europa heeft Duitsland, waar de
bankiers niet aan het roer staan, maar de industrie. Bovendien kan Europa de vruchten van verdergaande
eenwording nog plukken. Dat is in Amerika al achter de rug." Een politieke en fiscale eenwording is alleen
heel moeilijk te verkopen. Landen willen niet zomaar hun vrijheden opgeven. "Daarom denk ik dat leiders als
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Angela Merkel dit heel slim spelen. De eurocrisis komt haar helemaal niet verkeerd uit. Het brengt ZuidEuropa in het gareel, het verbetert de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika en het dwingt Europa tot
vergaande politieke en fiscale eenwording."
Dat de euro werkelijk in gevaar is, zoals Commissievoorzitter Barroso vorige week weer herhaalde, gelooft
Nicholas dus niet. "Politici weten heel goed dat je de waarheid niet kunt vertellen. De enige manier om
mensen mee te krijgen, is ze heel erg bang maken."
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/eurocrisis_is_symptoom_van_mondiale_machtsverschuiving

Over het prinSSbernhard 'cultuur'fonds
Webredactie, 29 juli 2011
Uit verschillende delen van ons land bereiken ons de laatste tijd berichten over
geprobeerde levendige geldinzamelingen ten bate van een fonds voor kunst en
cultuur, dat genoemd is naar de grootste Nederlandse cultuurplebejer die ooit geleefd
heeft.
Of dat te maken heeft met tegenvallende inkomsten dan wel dat deze activiteit deel
uitmaakt van een van de vele charme-offensieven, waaraan ons volk de laatste tijd
onbarmhartig wordt blootgesteld door een familie, het hof, de regering en
tienduizenden stille collaborateurs ten gunste van een troonopvolging die het totaal
vermorzelde imago van de vader van het laatste erfelijk Nederlandse staatshoofd een
beetje moet bij plamuren. En die tevens de bijkomende gedachte koestert dat een huwelijk met de dochter
van een oorlogsmisdadiger een geschikt middel is het volk duidelijk te maken dat de hele familie Amsberg
het Nederlandse volk gewoon naar haar hand zet in plaats van omgekeerd, nl. dat die familie eerbiedig
luistert naar wat het volk eigenlijk wil, weten we niet.
Feit is immers dat de troon wankelt als nimmer te voren én dat de nieuwe zegswijze liegen als Lippe' steeds
meer wordt gehoord.
Hoe dan ook, de campagne die momenteel voor het 'cultuur'fonds wordt gevoerd prijst op alle mogelijke
manier de schoft - schavuit is een veel te lief woord voor deze smeerlap - aan als een cultuurheld bij uitstek.
Dat kan niet serieus bedoeld zijn. Natuurlijk is het zo dat de tijden veranderen en dat we in 1940, (het fonds
is 10 augustus 1940 opgericht) toen Lippe van ingezameld geld vliegtuigen (zijn hobby) wilde kopen! - een
slecht én een duidelijk voorteken - niet konden bevroeden dat de man die als 'godsgeschenk' was
binnengehaald en een MWO kreeg - met onze spijtbetuiging aan Willem I, II en III, Wilhelmina én aan
meneer Kroon - zich zou ontwikkelen tot zo'n godvergeten proleet, anti-democraat, vrouwenloper, bedrieger,
wapenhandelaar en top-crimineel die alleen dank zij vriendjes als Den Uyl en Van Agt aan het cachot
ontsnapte, alles te lezen in de moderne literatuur, zodat niemand, ook het bestuur van het SS-fonds niet, nu
nog kan aankomen met het verhaal dat we trots moeten zijn op die familie Amsberg en op de heer Lippe in
het bijzonder.
Wanneer wij, als Pro Republica het goed begrepen hebben, zou het bestuur van het fonds in zijn hart
eigenlijk niets liever zien dan dat die stinkende associatie met deze enge man totaal verdwijnt. Waarom doe
je dat dan niet? Dat verhaal over die andere tijden is natuurlijk kletskoek van de bovenste plank. Eenmaal
schoft, altijd schoft. Elke tijd heeft zijn eigen beeldvorming, hoe dwaas deze in latere tijden ook eruit ziet.
Moeten we weer gaan geloven in zonden, genades, aflaten, gebeden, bedevaarten, wonderen,
verschijningen, sacramenten, zegeningen, enz., alleen omdat deze ooit eens en wel honderden jaren
achtereen de gewoonste zaak van de wereld waren? Lippe mag vroeger een tijdje een aantal veren in zijn
lichaam gekregen of zelf gestoken hebben, dat betekent toch niet dat het nageslacht daaraan tot in alle
eewigheid gebonden is?
Of negeert het bestuur van het fonds een naamsverandering omdat zulks de zoals iedereen kan zien wankelende - monarchie dan al onmiddellijk naar het rijk der schimmen zal verwezen worden? De enige
overblijvende reden kan niet anders zijn dan dat de bestuurders van het fonds met hetzelfde gemak zelfs
van de FIFA konden zijn en dat hun devies 'pecunia non olet' (geld stinkt niet) kan zijn. Dat zou dan best
mooi aansluiten bij het gedachtengoed van mijnheer SS von Lippe.
STEUN CULTUUR JUIST NU DOOR GEEN LID TE WORDEN VAN HET PRINS BERNHARD CULTUUR
FONDS.
Lid worden van en/of doneren aan ProRepublica lijkt ons beter. Alleen met geld kunnen wij functioneren.
http://www.prorepublica.nl/artikel.aspx?a=110729_prinss_cultuurfonds&t=prinSSbernhard+cultuurfonds+cult
uur+fonds+prins+bernhard+boef+crimineel
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Ook vrije Energie E-Cat wordt tegengewerkt
Bron / origineel: www.e-catworld.com
Al een tijdje gonst het in het alternatieve energie-circuit. In het begin van 2011 demonstreerde A. Rossi, een
Italiaanse uitvinder, zijn e-cat. Een machine die met behulp van Nikkel en Waterstof gigantisch veel warmte
produceert. Omdat het apparaat maar zo groot is als ongeveer een Senseo, is het proces goed te
controleren. In plaats van een grotere E-Cat wil Rossi een aantal kleinere apparaten koppelen om zo het
proces verder in de hand te kunnen houden.
Rossi wil gelijk aan de slag. Geen langdurige testen en onderzoek maar meteen een eerste energie-centrale
bouwen van 1 MegaWatt, in oktober zou deze openen, in Griekenland. Dat is nog eens doorpakken.
De Griekse energie-maatschappij Defkalion was de partner en alles stond in de startblokken voor de
opening in oktober 2011. "Stond", want er is een financieel probleem, Defkalion kon niet aan de contractuele
verplichtingen voldoen. Rossi zegt echter op schema te zijn en in oktober zal volgens hem de test-centrale
van 1 megawatt gewoon gaan draaien, maar dan in Amerika.
Maar zit er een complot achter? Wordt het project tegengewerkt? Hier een reactie onder een artikel op e-cat
world met een aantal feiten die ik nog niet wist, vrij vertaald.
Ride zegt: Nou, Cyprus is getroffen door een goed georganiseerde reeks explosies. Een echte kettingreactie
in een munitie-opslag, die in één keer 60% van de energie-voorziening op Cyprus uitschakelde. Enkele
(militaire) personeel kwamen daarbij om het leven en het voorval destabiliseerde het regime genoeg voor
verschuivingen in het bestuur. Dit gebeurde twee weken geleden (mid juli 2011).
Defkalion is als maatschappij gevestigd op Cyprus (Praxen), en ik denk dat als de E-Cat ooit zou
verschijnen, dan was het in handen van de amerikanen en niemand anders. Defkalion speelde niet mee en
kwam in "financiele" problemen, een nogal erg milde uitdrukking voor de huidige rotzooi, dood en chaos.
We moeten ons realiseren dat we met de ergste vorm van zwendel hebben te maken als we het over de
energie-sector hebben, en deze 180 graden draai van Defkalion toont dat nog maar weer eens aan. Het is
nog maar de vraag of Rossi een eerlijke kans krijgt om zijn droom voor een eerlijke, vrije energie-voorziening
waar te maken.
Hier een link naar de explosies op Cyprus 11 juli 2011 voor wie het gemist heeft:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/cyprus/8629594/Cyprus-explosion-knocks-out-islandselectricity-plant.html

Dalrymple en de Engelse rellen
Met dank aan: Leo J.J.Dorrestijn Kon. b.d.
Wie bekend is met werk van Dalrymple zag rellen van ver aankomen.
In de reacties op de berichtgeving over aanhoudende rellen in Engeland wordt de naam van Theodore
Dalrymple zo nu en dan al genoemd. Voor wie hem nog niet kent: Theodore Dalrymple is het pseudoniem
van Anthony M. Daniels, een 61-jarige Brit die gedurende lange tijd werkte als arts-psychiater in een
gevangenis en ziekenhuis in een achterstandswijk van Birmingham. Maar bovenal is Dalrymple een
belangrijk conservatief essayist.
In zijn meest bekende boek Life at the Bottom (in het Nederlands uitgegeven als ‗Leven aan de onderkant‘)
beschrijft Dalrymple hoe het antinomisme en hedonisme – culminerend in het mantra ‗if it feels good, do it‘ –
van de generatie ‟68 in combinatie met een door diezelfde generatie opgetuigde en uit de kluiten gewassen
verzorgingstaatervoor heeft gezorgd dat er een (Britse) onderklasse is ontstaan waarbinnen ieder idee van
eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid is vervlogen. Voor zij die bekend zijn met Dalrymples werk
zullen de rellen in Engeland dan ook geen grote verrassing zijn; it was bound to happen.
Tekend hiervoor is het interview met twee jonge vrouwen die hebben deelgenomen aan de rellen. Met een
gestolen fles rosé in de hand vertellen de twee tegenover de BBC dat zij hopen dat de rellen en
plunderingen nog lang zullen doorgaan, de rellen zijn immers „good fun‟. Gevraagd waarom ze dit doen,
zeggen de twee vandalen dat ze op deze manier aan de politie en rijkelui (winkeleigenaren) laten zien dat
„they can do whatever they want.‟
Daar heeft u het: anti-autoritair, antinomisme, hedonisme en als kers op de taart de marxistische
klassenstrijd. Theodore Dalrymple zag dit allemaal heel scherp en met hem dank ik hierbij de generatie ‘68
voor deze ‗worldview that makes the underclass‘…
De essays van Theodore Dalrymple kunt u hier op uw gemak nalezen. Overigens waarschuwde hij in januari
van dit jaar in dit stuk er al voor dat de onrust uit Noord-Afrika wel eens over zou kunnen slaan naar Europa.
Het wordt bijna eng.
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Het macabere spel van bankiers (1)
door een van onze correspondenten op aug.04, 2011
Federal Reserve System
In 1913 is de Federal Reserve System (FED) opgericht. De FED is een
combinatie van de grootste private bankiershuizen in Amerika die zich voortaan
Federal mochten noemen. Hierbij verwierven zij de bevoegdheid om dollars te
creëren. In dat jaar was de Amerikaanse dollar nog ―as good as gold‖. Je kon
naar de bank gaan met bijvoorbeeld een biljet van $ 50,- en inwisselen tegen 2,42 ounces goud. De dollar
was het bewijs aan toonder dat hij recht had op de hoeveelheid goud die aan de dollar was gekoppeld. In de
tussentijd is er wel het een en ander gebeurd met de dekking van de dollar door goud. Vanaf 1919 werd de
internationale goudprijs dagelijks vastgesteld op het kantoor van N.M. Rothschild & Sons in Londen. N.M.
Rothschild & Sons was de grootste goudhandelaar ter wereld. Vier andere handelaren stonden garant voor
deze dagelijks fixing. De waarde werd vastgesteld op $ 20,67 per troy ounce. Omdat de papieren dollar aan
de goudprijs was gekoppeld bleef de waarde van deze papieren dollar gelijk aan de dagprijs voor goud. Ging
de goudprijs omhoog dan ging de waarde van de dollar mee, daalde de goudprijs dan daalde ook de dollar.
Dit ging prima tot op het moment dat er iets heel onverwachts en merkwaardigs gebeurde.
Confisqueren van goud
In 1933 confisqueerde President Roosevelt, op grond van Executive Order No.
6102 de volledige particuliere goudvoorraad van de Amerikaanse bevolking.
Goudbezit werd verboden en iedereen werd verplicht hun goud in te leveren bij
de FED. De FED betaalde dezelfde prijs als de eerste fixing, nl. $ 20,67 per troy
ounce. Het was de bedoeling van de President en de FED om de dollar weer
sterk te maken, want die was ernstig verzwakt tijdens de ―Grote Depressie‖. Op
zich begrijpelijk, maar de truc die naderhand werd uitgehaald liet de echte
bedoeling van deze confiscatie zien.
Ware bedoeling
De Federal Reserve ´financierde´ deze confiscatie met uit het niets gecreëerd
geld. De complete Amerikaanse privévoorraad goud kreeg de overheid in haar
bezit alléén maar door het printen van een gigantisch aantal dollars. Hoeveel
goud er toen in beslag is genomen is nooit officieel bekend gemaakt. Men
spreekt over eindeloze wagonladingen vol goud richting Fort Knox. Toen de hele
operatie was voltooid kwam de aap uit de mouw. Als dank voor het inleveren van
hun goud werd de nieuwe prijs van van het Amerikaanse staatsgoud vastgesteld op $ 35,- per troy ounce en
tevens werd de dollar met 40% gedevalueerd. De prijs van het goud gold alleen voor niet-Amerikanen, zodat
eventueel achtergebleven Amerikaans privégoud niet alsnog voor de betere prijs kon worden verkocht. Dat
dit de grootste ´goudroof´ in de geschiedenis is geweest, staat als een paal boven water. Het is interessant
te weten dat President Roosevelt ook de persoon is geweest die zijn goedkeuring heeft gegeven aan het
toevoegen van de pyramide met het alziend oog en de tekst ―Novus Ordo Seclorem‖ op het dollarbiljet. Deze
tekst wordt vaak in verband gebracht met de door de ―elite‖ gewenste ―New World Order‖. Niet zo
verwonderlijk omdat deze ´elite´ toevallig ook de eigenaar van de FED is.
Systeem van Bretton Woods
Het ―Systeem van Bretton Woods‖ is een akkoord dat in 1944 is gesloten tussen
de FED en de centrale banken van 43 andere landen. Tevens werd besloten tot
de oprichting van het IMF (International Monetary Fund) en de Wereldbank. Het
akkoord hield in dat deze landen de waarde van hun valuta koppelden aan de
waarde van de dollar. De dollar werd vervolgens gekoppeld aan het goud tegen een vaste pariteit (gelijkheid
van reële waarde en nominale waarde) van $ 35,- per troy ounce. Door deze koppelingen werd de
goudstandaard internationaal feitelijk opnieuw ingevoerd. Hiermee werd de dollar dus officieel de
wereldreserve munt. Dit systeem heeft 20 jaar goed gewerkt en heeft wezenlijk bijgedragen aan de
wederopbouw van de economieën na de Tweede Wereld Oorlog.
Vertrouwen
Er was echter één probleem met dit systeem en dat was ―Vertrouwen‖. De rest van de wereld moest
vertrouwen op de integriteit van de Amerikaanse centrale bankiers. De FED kon immers dollars blijven
drukken. Toen de FED in 1971 besloot om vele dollars bij te drukken om de Vietnamoorlog te kunnen
betalen werden de andere landen zenuwachtig en begonnen te twijfelen aan de dollar als standaard.
Daarom besloten de centrale banken van een aantal landen, waaronder Duitsland en Nederland, in 1971
hun vaste koers ten opzichte van de dollar ongedaan te maken. Deze landen begonnen hun dollars terug te
geven en kregen goud ervoor in de plaats. De enorme goudvoorraad van de Federal Reserve kromp sterk
ineen. Toen het Verenigd Koninkrijk in 1971 maar liefst 3 miljard dollar in goud omzette, begon de dollar in
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zijn voegen te kraken. Op een gegeven moment kon het systeem dit niet meer aan en moest Amerika in
1973 de goudstandaard loslaten. De overige valuta´s gingen weer op eigen
koersen los van elkaar varen.
N.M. Rothschild & Sons verlaten goudhandel
In april 2004 trok N.M. Rothschild & Sons zich geheel onverwacht terug uit
de goudhandel en deed afstand van het voorzitterschap van de Vereniging
van Goudhandelaren, die vanaf 1917 ononderbroken in hun bezit is
geweest. Men heeft zich altijd afgevraagd wat de reden kon zijn van dit
plotselinge vertrek, zeker toen er in 2009 geruchten rond gingen over een
grootschalige fraude met nepgoud. Hiernaar is onderzoek gedaan door de
Officier van Justitie van het district Manhattan, die een inval heeft gedaan bij de NYMEX (New York
Mercantile Exchange), maar de resultaten zijn nooit naar buiten gebracht.
Het is opvallend dat na 2004 de prijs van goud enorm is gestegen. Na een zijwaartse beweging van ruim 10
jaar tussen de $ 200,-en $ 400,- dollar per troy ounce begon de prijs vanaf begin 2004 explosief te stijgen.
Nog opvallender is het dat de handel in goud vrijwel geheel virtueel is geworden. Heel veel wordt er
gehandeld in CFD´s (Contracts For Difference). Bij CFD´s gaat het uitsluitend om het verschil tussen de
aankoop- en verkoopprijs van het recht op goud. Het fysieke goud komt bij deze transacties nooit
tevoorschijn. De handel in fysiek goud kan alleen plaatsvinden als persoonsgegevens en
burgerservicenummer zijn geregistreerd. Op deze wijze weet men wie het goud in bezit heeft en hoeveel.
Omdat nooit bekend is gemaakt hoeveel goud er is geconfisqueerd weet men ook niet precies hoeveel goud
er in Fort Knox ligt opgeslagen. Chris Weber, een specialist op het gebied van edelmetalen en uitgever van
het Weber Global Opportunities Report schatte de goudvoorraad van Fort Knox in 1949 op ruim 700 miljoen
troy ounce. Volgens Weber werd tussen 1949 en 1972 ongeveer 525 miljoen troy ounce verkocht. In 2010
zou zich nog slechts een kleine 150 miljoen troy ounce in Fort Knox bevinden. Het is nooit bekend geworden
wie de kopers waren van deze enorme hoeveelheden en waar het naar toe is gegaan. Er is een vermoeden
dat het meeste goud bij de in Zwitserland gevestigde Bank of International Settlement (BIS) terecht is
gekomen. De BIS werd in 1930 opgericht door en voor internationale bankiers. Als een soort bank der
Centrale Banken. Over het goud wat zich daar bevindt zou geen enkele overheid nog zeggenschap hebben
en volledig in handen zijn van de internationale bankiers. Dit goud zou liggen te wachten op de totale
ineenstorting van het internationaal monetaire systeem om daarna de grondslag te vormen voor een nieuw
te creëren wereldmunt. Wanneer dit doel is bereikt hebben de bankiers eindelijk voor elkaar waar ze al zo
lang naar toe werken. Één wereldmunt geeft ze namelijk onbeperkte controle over het mondiale geldverkeer
en de daar aan vastklevende machtsstructuren.
De financiële crisis en de daaropvolgende ineenstorting van de wereldeconomie in 2008 is veroorzaakt door
grootschalige fraude van de internationale bankiers. De financiële injecties van biljoenen dollars en euro´s
om diezelfde frauderende banken te kunnen laten voortbestaan hebben de prijs van goud doen stijgen naar
ongekende hoogtes. Tellen we hierbij op de landen die in onhoudbare schuldposities zijn terechtgekomen en
direct op een faillissement afstevenen dan is de chaos compleet en de wereld rijp voor een:
“Novus Ordo Seclorem”.
Het macabere spel van bankiers (2)
door een van onze correspondenten op aug.08, 2011
Bank of International Settlement (B.I.S.)
Tweede Wereld Oorlog
De B.I.S. werd opgezet in 1930 door en voor internationale bankiers en is
gevestigd in Basel, Zwitserland. Vanaf de oprichting heeft deze bank altijd een
uiterst dubieuze rol gespeeld in het internationale financiële en politieke spel. De
B.I.S. was (en is nu nog steeds) in handen van internationale private bankiers.
Ook de Duitse banken waren bij de oprichting ervan vertegenwoordigd. De
machtsovername van Adolf Hitler in Duitsland werd mede mogelijk gemaakt door
de financiële steun van de Amerikaanse en Engelse bankiers bij de B.I.S. In de
raad van bestuur van de B.I.S. werden zelfs twee vooraanstaande Nazi
sleutelfiguren (Walther
Bank for International Settlement Basel
Funk en Hjalamar Schact) benoemd. De President van de B.I.S. was Thomas
McKittrick, een Amerikaanse bankier die goede contacten onderhield met
leidende Nazi figuren. Vanaf 1933 is er via de B.I.S. onnoemelijk veel goud en
geld naar Nazi Duitsland gesluisd waarmee Hitler zijn enorme leger heeft kunnen
financieren. Niet alleen in de B.I.S. maar ook daarbuiten werkten andere geallieerde banken nauw samen
met de Nazi´s. Een van Amerika´s grootste banken hield een kantoor open in bezet Parijs, met volledig
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medeweten van de bazen in de Verenigde Staten. Zij bevroren de tegoeden van Franse Joden. Beroofd van
hun geld om te kunnen ontsnappen uit Frankrijk, stierven velen in de Nazi concentratiekampen. Het
geroofde goud van de joden werd bij de Bank of International Settlement omgesmolten in baren, voorzien
van de eigen stempels en aldus witgewassen. De eerste daad van Hitler na de annexatie van Oostenrijk was
het overbrengen van het goud van de Oostenrijkse Centrale Bank naar de Deutsche Reichsbank. In maart
1939 werd Tsjechië bezet door de Hitler troepen. Het goud van Tsjechië lag opgeslagen bij de B.I.S. en
zonder dat de Engelse en Amerikaanse bankiers ingrepen werd dit goud overgebracht naar de Deutsche
Reichsbank. De archieven van de B.I.S. bevestigen dat de Amerikaanse en Britse bankiers gewoon zaken
bleven doen met Hitler, zelfs tijdens de bombardementen van Londen. Het is een aloude (geheime) strategie
van bankiers om bij conflicten beide partijen te financieren. Zo delen ze altijd mee met de winnende partij.
De belangrijkste internationale goudhandelaar en bankier N.M. Rothschild & Sons, tevens een van de
belangrijkste partners in de B.I.S., heeft deze strategie de afgelopen 2 eeuwen herhaaldelijk toegepast. Zo
financierde hij bijvoorbeeld zowel de Fransen als de Engelsen in de tijd van Napoleon Bonaparte. Nadat
Hitler was verslagen zijn er talrijke onderzoeken geweest naar de werkwijze van de B.I.S. Er zijn tal van
bewijzen gevonden dat er een smerig spel is gespeeld. De voorstellen om de B.I.S. te ontmantelen hebben
het niet gehaald omdat besloten werd deze financiële organisatie te gebruiken om de puinhopen van de
Tweede Wereld Oorlog op te kunnen ruimen.
Joodse bankiers
Het meest bizarre en opmerkelijke is dat de B.I.S. een organisatie is van overwegend Joodse Bankiers. Het
merendeel van de Amerikaanse en Europese bankiershuizen zijn in handen van machtige Joodse families.
Dat het juist deze bankiers zijn die het financieel mogelijk hebben gemaakt dat de Holocaust kon
plaatsvinden is niet te rijmen met gezond verstand. Ofwel heeft hier een‖duivels‖ plan achter gezeten, of het
is de hebzucht van bankiers die zo groot is dat het hun niet uitmaakt wie of wat ze leegroven, al is het hun
eigen familie.
Explosieve groei goudbezit B.I.S.
In bovenstaande grafiek zien we de enorme toename van het goudbezit van de
Bank of International Settlement (B.I.S.) in 2010
Zoals de B.I.S. na de oorlog in dezelfde samenstelling is blijven voortbestaan als
bij de oprichting, zo is ook de rooftocht naar het internationale goud na de oorlog
blijven doorgaan. Er zijn vermoedens dat het grootste gedeelte van de
goudvoorraad van Fort Knox is verdwenen richting de Bank of International
Settlement. Het zou daar liggen als onderpand voor de gigantische Amerikaanse
staatsschuld die in de toekomst waarschijnlijk alleen maar méér in plaats van
minder wordt. Tevens is in een voetnoot van het jaarverslag van de B.I.S. van
2010 bekend gemaakt dat het in totaal 346 duizend kilo goud aan swapovereenkomsten heeft met Europese commerciële banken. Dit is hoogst
ongebruikelijk omdat ―gold swaps‖ met de B.I.S. eigenlijk alléén zijn voorbehouden
aan centrale banken. Een gold swap is een transactie waarbij valuta wordt
geleverd tegen inlevering van goud. Uit deze transacties zou blijken dat niet alleen centrale banken maar
ook commerciële banken met een te hoge schuldpositie momenteel hun goud moeten afstaan aan de B.I.S.
om nog enigszins over valuta te kunnen beschikken. Ook al druist dit in tegen de gangbare regels. Als de
overheveling van overheidsgoud naar de private B.I.S. op deze snelheid doorgaat dan heeft de
internationale bankensector binnenkort het grootste gedeelte van de internationale goudvoorraad in handen,
waar geen enkele overheid aanspraak op kan maken. Althans, niet voordat hun schulden zijn terugbetaald.
De kans hierop is klein omdat de geschiedenis ons leert dat staatsschulden over het algemeen alleen maar
méér in plaats van minder worden. Bij faillissement van deze banken of landen is de B.I.S. de lachende
derde. Het lijkt erop dat de bankiers, vertegenwoordigd in de centrale banken, een lang voorbereide coup
aan het plegen zijn tegen de complete mensheid.
In onderstaande documentaire spreken de nog levende betrokken getuigen en bewindslieden.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/08/het-macabere-spel-van-bankiers-2-2/

Het macabere spel van bankiers (3)
door een van onze correspondenten op aug.11, 2011
Vluchten in goud
In deze onzekere tijden zien we de prijs van edelmetalen spectaculair
omhoogschieten. Omdat steeds meer mensen het vermoeden krijgen dat het
huidige monetaire systeem van fiatgeld aan haar laatste stuiptrekkingen bezig is wordt er massaal goud en
zilver gekocht. De prijs van goud vestigt het ene na het andere record. Op 10 augustus heeft goud voor het
eerst de 1.800 dollargrens overschreden voor 1 troy ounce. Vanaf begin jaren 90 tot 2004 is goud stabiel
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geweest tussen de 200 en 400 dollar per troy ounce. Nadat de grootste goudhandelaar ter wereld, N.M.
Rothschild & Sons, zich in april 2004 plotseling uit de goudmarkt had teruggetrokken is de prijs spectaculair
gaan stijgen. Vanaf begin 2004 tot aan vandaag laat de groei een stevige opwaartse beweging zien van 400
dollar naar 1.800 dollar, met een kleine dip in het 2e kwartaal van 2008.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/08/het-macabere-spel-van-bankiers-2/
Particulier goud
Goud kan in verschillende varianten gekocht worden. Munten zijn goed
verhandelbaar en hebben meestal een gewicht van 1 troy ounce (31,1 gram).
Los van het gewicht van de munt kan hij ook nog een meerwaarde hebben voor
de verzamelaar. Goudbaren zijn er vanaf 1 gram tot 1000 gram. Er zijn ook
goudbaren van 5 en10 kilo maar die liggen meestal ter dekking van banken en centrale banken in de
kluizen. Centrale Banken hebben tientallen jaren een ontmoedigingsbeleid gevoerd ten opzichte van het
particuliere bezit van goud omdat zij goud zien als een ´oneerlijke´ concurrent van fiatgeld. Zij worden ervan
verdacht de prijs decennia lang kunstmatig laag te hebben gehouden.
Goud van Centrale Banken
Centrale banken hebben, in tegenstelling tot het advies aan de particulieren, zelf
altijd aanzienlijke hoeveelheden goud in hun bezit gehouden. Hoeveel goud zij
precies in hun bezit hebben is niet bekend. De meeste centrale banken hoeven
hierover geen verantwoording af te leggen. Ook De Nederlandsche Bank hoeft
geen verantwoording af te leggen over haar goudbezit. Natuurlijk zijn er
schattingen maar die zijn eigenlijk uit de lucht gegrepen.
Gold Swaps
GoldSwaps zijn financiële instrumenten die door centrale banken worden
gebruikt waarbij de ene centrale bank een hoeveelheid reserves (internationale
valuta of goud) omruilt tegen een andere internationale valuta of goud. Deze
overeenkomst wordt weer teruggedraaid op een vooraf afgesproken tijdstip en
een vooraf overeengekomen prijs. Op deze wijze wordt er veel goud heen en
weer gehusseld en het is niet altijd duidelijk hoe deze transacties verder
verlopen. De Republikeinse senator Ron Paul vermoedt dat de Federal Reserve
veel goud vanuit Fort Knox heeft overgeheveld naar de Bank of International Settlement in Zwitserland en
probeert al geruime tijd een meerderheid in de senaat te verkrijgen voor een onderzoek. De FED heeft tot nu
toe iedere medewerking aan zo´n onderzoek geweigerd. Nu bekend is geworden dat de B.I.S. ook gold
swaps met particuliere banken heeft uitgevoerd (wat heel ongewoon is) lijkt het erop dat de B.I.S. de aanval
heeft ingezet op de goudvoorraden van particuliere banken en van landen die problemen hebben met hun
kredietwaardigheid. Om de beschikking te krijgen over vreemde valutareserves moeten deze banken en
landen daarom hun goudreserves aanwenden. Dan kunnen landen zoals Griekenland, Portugal, Italië en nu
zelfs ook Frankrijk hun borst vast nat maken. Volgens schattingen bezitten Italië en Frankrijk ieder over ruim
2,4 miljoen kilo goud. Portugal heeft een goudbezit van, omgerekend zo´n 13 miljard euro. Griekenland, wat
toch zo goed als failliet is, beschikt altijd nog over ongeveer 4,5 miljard euro aan goud. Mocht deze jacht
naar goud werkelijk aan de gang zijn dan blijkt, ondanks dat men je anders wilt doen geloven, goud toch het
ECHTE geld te zijn.
Monetaire meltdown
Mocht er ´ooit´ een monetaire meltdown plaatsvinden dan zou het voor het eisenpakket van de banken goed
uitkomen als ze op dat moment over de meerderheid van het goud zouden beschikken. Voor een oplossing
van zo´n meltdown zou de politiek buitenspel kunnen worden gezet en in een ondergeschikte positie ten
opzichte van de banken terechtkomen. Er gaan overigens geruchten dat er al een nieuwe wereldmunt klaar
ligt voor het geval dat een meltdown werkelijk zou plaatsvinden.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/08/het-macabere-spel-van-bankiers-3/

Grieken kopen goud met ons geld
Als het waar is, dan is het de wereld op zijn kop. En volgens Die Welt is het
waar: cijfers van het IMF tonen aan dat Griekenland zijn goudvoorraad aan
het uitbreiden is. Het toont goed koopmanschap, want de prijs stijgt hard. De
vraag is wellicht of het de bedoeling is dat de Grieken speculeren op kosten
van de EU-buren. Volgens die cijfers van het IMF hebben de Grieken twee
maanden geleden echt aanzienlijke aankopen gedaan. Sterker ze waren in
die periode recordkoper in goud kopen. Een opmerkelijk bericht.
Bron Welingelichte kringen en
Bron: Die Welt
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Augustus wordt de maand van The Perfect Storm
De ingrediënten voor de zomerstorm zijn volop in de soep aanwezig. Het eerste
ingrediënt is te vinden aan de andere kant van de wereld, in Azië, en heeft
vreemd genoeg te maken met…de prijs van het varkensvlees in China.
De prijs van levende varkens in de op een na grootste economie, klom in juni jl.
naar € 2 per kilogram, wat hoger is dan het record uit april 2008. Chinese
varkenshouders kunnen in hun handen wrijven van vreugde, maar voor op de
eettafel van de Chinezen is varkensvlees (hoofd ingrediënt van hun maaltijden) gestegen naar € 3 per
kilogram. Volgens de China Daily is dit een 57.1% prijsstijging op jaarbasis. De maandelijkse verandering
tussen mei en juni was 11,4% vergeleken met 2.6% tussen april en mei. De totale voedselprijzen zijn in 12
maanden met 14% gestegen.
Chinese “Tijger” inflatie van 6,4%
De nervositeit sloeg over naar de Raad van State in Peking, die net zoveel
afschuw voor inflatie heeft als voor dissidenten. Wat dit betekent, is dat de
Chinese regering er niet in slaagt om de ―tijger‖ (zoals minister-president Wen
Jabao het noemde) te temmen. Volgens China Daily bereikte de inflatie in juni
6,4%, wat ruim boven het streefcijfer van 4% was. De recente stijging is
indrukwekkend: in juni 2010 was de jaarlijkse prijsindex 2,9%. Om de tijger te
temmen moet China de economie afkoelen met het beheersen van het krediet;
slechte leningen zijn gestegen tot alarmerende niveaus. De centrale bank van China heeft besloten de rente
op leningen met een looptijd van een jaar en het rendement op deposito‘s met 0,25 procentpunt te verhogen.
Het is de derde keer dit jaar. Het doel is om de inflatie in oktober onder de 5% komt. Maar deze maatregelen
kunnen het probleem niet oplossen, omdat ―hot money‖ naar China blijft toestromen. Beleggers en
speculanten hebben de beschikking over rentestanden lager dan de 6,56% rente in China: bijna 0% in de
VS, 0,5% in Engeland en 1,5% in de eurozone.
De groei in het eerste kwartaal van dit jaar was 9,7% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar en
volgde in het tweede kwartaal met 9,4%. De eerste helft van 2011 groeide de Chinese economie met 11,1%
vergeleken met dezelfde periode in 2010.
Het butterfly effect
U zult zich afvragen, wat heeft Chinees varkensvlees te maken met de wereldeconomie? Net zoals een
vlinder die zijn vleugels uitslaat boven de stille oceaan, een tornado veroorzaakt aan de andere kant van de
wereld, bleek de stijging van varkensvlees gekoppeld te zijn met de vertraging van de wereldwijde economische locomotief. En als China vertraagt, heeft de wereldeconomie en internationale handel daar last van.
Code rood in Europa
In Europa is het de wind die waait van de Egeïsche zee die het hele continent doet schudden. Jean-Claude
Trichet, president van de Europese Centrale Bank, zei recentelijk dat hij ‗persoonlijk‘ denkt dat we beland
zijn in een van code rood situatie.
―Een grote financiële crisis in Europa (bijv. door het failliet van Griekenland of een dringend redden van
Spanje), kan een escalatie zijn van het riskante sentiment, zoals gebeurde in het najaar van 2008, welke ook
Azië besmette. En dat kan een ernstige dubbeldip (recessie) genereren in Azië‖, aldus Edward Hugh.
De dubbel-dip recessie kan in de VS al begonnen zijn
In de VS is er een groeiende onbehaaglijkheid. Een herstel dat niet doorzet. Ben Bernanke, voorzitter van de
Federale Reserve, zegt in zijn toespraak in juni tijdens de Internationale Monetaire conferentie in Atlanta
―We zaten in een krampachtig en frustrerend economisch herstel.‖ Een van de meest belangrijk indicatoren
over de armzalige voortgang van de Amerikaanse economie werd onderstreept door Jeff Nielson, Buillion
Bulls Canada. ―Niemand praat er over, maar het is een guur beeld en de cijfers kunnen niet ontweken
worden door politici of bureaucratie: de ingehouden inkomstenbelasting bevind zich in een scherpe daling
sinds 17 mei jl.‖. Volgens Lee Adler, uitgever van The Wall Street Examiner, toont de barometer aan dat de
Amerikaanse economie opnieuw in een recessie is beland, meer dan anderhalve maand geleden.
500 miljard schuld in augustus
Het Amerikaanse schuldenplafond is in mei bereikt, in augustus moet er 500 miljard dollar worden
doorgerold. In de eerste week van augustus staat er 87 miljard dollar op het spel. Het probleem is dat de
republikeinen niet toegeven, en te ver doorgaan. Sommige hebben zelfs toegegeven een failliet te
overwegen. Geithner was duidelijk op NBC: ―Er is geen mogelijkheid voor vertraging, er is geen creatieve
financiële uitweg‖. Er moet een akkoord bereikt worden voor het einde van de volgende week, zodat het
congres nog tijd heeft om de wetgeving te legaliseren voor de deadline van 2 augustus.
De hele wereld kijkt naar wat er gebeurt in het Huis van Afgevaardigden in Washington. Een aantal Chinese
functionarissen hebben gezegd dat de Republikeinen met vuur spelen en noemen het een Agreement of
mutual suicide.
Echter Nobelprijswinaar Robert Fogel stelde in de eerste week van juli: ―De kans is zeer gering dat de VS
failliet zal gaan, zelfs zonder verhoging van het schuldenplafond. Waar de strijd tussen de Republikeinen en
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Decomcraten werkelijk om gaat, is de Republikeinse bewering dat zij het overheidsuitgaven aandeel van het
BBP willen verlagen, welke steeg van 20% onder president Bush naar 25% onder president Obama.
Vermoedelijk wordt er uiteindelijk een compromis gesloten.‖
Deze ellende van de schuldencrisis kan omslaan in een grondwettelijke crisis en een plotselinge
verslechtering van de politieke situatie in Amerika. Een botsing van twee tornado‘s.
PIGS „R‟ U.S.
Het was de Britse historicus Niall Ferguson, wonend in de Verenigde Staten, die de situatie voor een
geschokt Amerikaans publiek als volgt samenvatte: ―PIGS ‗R‘ U.S.‖ Hij zei dat hij de titel niet gebruikt heeft
voor een artikel in de Financial Times, omdat de uitgever niet akkoord ging.
Ondertussen heeft Europese denktank (LEAP), bestuurd door Franck Biancheri in Parijs, gewaarschuwd dat
we een tweede fase van de crisis hebben betreden. Het risico is dat de golf van eurozone uiteindelijk het
verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten zal raken. Er staan niet miljarden, maar biljoenen dollars op het
spel, aldus LEAP.
De overhitte Chinese economie, de Amerikaanse schuldenclimax en de brandende eurozone vormen samen
de grote dreiging voor deze zomer. Een samenkomst van deze negatieve ingrediënten, kan de soep doen
laten koken. Indien deze elementen samensmelten, kan het weleens de perfecte storm vormen.
Bron: Janelanaweb.com - Bron:
www.nieuwscollectie.nl/2011/07/augustus_wordt_de_maand_van_the_perfect_storm.html#ixzz1Ukr9VgHr

PRIKBORD Nr. 256 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn.
augustus 11
Erfenis
De kabinetten Balkenende hebben ons land met een afschuwelijke erfenis opgezadeld. Het meest cynische
is dat men dit wist: alle scenario‘s over de dollar, de euro, de woekerpolissen, de georganiseerde diefstal
van onze pensioenen en spaargelden, en de onbetrouwbaarheid van de Zuid-Europese landen zijn namelijk
voorspeld. Misschien niet precies op het juiste tijdstip, maar wel volgens de regels van de logica. Intussen
gaan Brussel en de ECB gewoon door met schijnoplossingen, want die behoren tot hun scenario: de
onderlinge afhankelijkheid zo groot maken, dat geen land meer zelfstandig kan beslissen. De Britten, met
een van de machtigste financiële centra van de wereld, hebben dit goed ingeschat. En Nederland… liet zich
inpakken door ambitieuze politici die te incompetent bleken voor het begeerde internationale baantje.
GroenLinks
Kamerlid Peters weet nergens van en GroenLinks uiteraard ook niet. Daarom passen ze goed bij elkaar én
in de politiek, want alleen de PVV moet zijn Kamerleden beter ‗screenen‘, nietwaar.
Dat GroenLinks nu al weet dat er niets mis is met de integriteit van het Kamerlid terwijl men zelf om een
onderzoek zou hebben verzocht, is een merkwaardige tegenstrijdigheid of vorm van helderziendheid…
IMF
Het lijkt inmiddels een selectiecriterium om bij het IMF of de Wereldbank te mogen werken, want het etiket
‗niet-integer‘ werd reeds op meerdere functionarissen geplakt: Amerikaan, Nederlander, Fransman en
Fransvrouw. Daarnaast is bekend dat alleen al bij de Wereldbank 100 miljard ‗verdwenen‘ is en dat bij het
IMF vele doofpotten angstvallig worden dichtgehouden, net als bij de ECB.
Kortom, ook Wellink en Zalm kunnen daar solliciteren.
Londen
De rellen in Londen bevestigen wat reeds zichtbaar was in Berlijn, Antwerpen, Parijs, Helmond, Eindhoven,
Gouda, Amsterdam en Utrecht: de politie is bang om het tuig aan te pakken en de overheid kibbelt over de
‗oorzaken‘ van de rellen. Terwijl iedere weldenkende burger die zo kan opsommen, net als de PvdA. Die
heeft jaren gepleit voor de softe aanpak met gesubsidieerde hulpverleners en ‗projecten‘, cultuurtolerantie en
buurtvaders, Jeugdzorg en allochtone politie, en vooral geen ‗stigmatisering‘ of opvoedingskampen. Wie
wind zaait… Intussen weigert de Londense politie op dezelfde wijze in te grijpen als de Britse soldaten in
Afghanistan moeten doen, want de hoofdcommissaris was bang voor escalatie. Tja, dan laat je het maar aan
de goedwillende wijkbewoners over tot er doden vallen. En dan te bedenken dat deze rellen al jaren geleden
werden voorspeld op grond van de verwerpelijke mentaliteit in vele Britse gezinnen uit de onderklasse.
Rutte
De blunder van premier Rutte met het dossier Griekenland en de rest, heeft niet alleen zijn poging tot
misleiding onthuld, maar iets veel ernstigers. Namelijk dat de EU een ‗geheim‘ deel in het plan heeft
opgenomen, dat loopt tot 2020. De reden dat hierover werd gezwegen, laat zich raden. De vraag is nu of alle
betrokken regeringsleiders deze ‗onopzettelijke‘ fout hebben gemaakt.
En indien de PvdA zijn goedkeuring hieraan geeft, alleen om de PVV dwars te zitten, dan moet men nooit
meer klagen over steun aan de banken of over de uitholling van de pensioenfondsen. Want ‗Griekenland‘
was al een erfenis van Kok c.s.
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Wat zit er echt in ons voedsel? De meest gruwelijke ingrediënten van A tot Z
Door Redactie op 11 augustus 2011
(NaturalNews) Heb je je ooit afgevraagd wat er werkelijk in het voedsel zit dat in
supermarkten over de hele wereld verkocht wordt? Mensen vragen me: ‗Welke
ingrediënten moet ik vermijden?‘ Dus heb ik een kort overzichtje gemaakt dat de
meest giftige en ziekteverwekkende ingrediënten bevat in de voedselstroom. Er
zijn stoffen die kanker, diabetes en hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken en
in Amerika (en over de hele wereld) kunnen leiden tot tientallen miljarden dollars
aan onnodige kosten voor gezondheidszorg.
Als je gezond wilt blijven – en uit het ziekenhuis – lees dan de ingrediëntenlijst en verzeker je ervan dat je
alle hierna genoemde ingrediënten mijdt:
Acrylamiden: Giftige, kankerverwekkende chemicaliën die in voedsel gevormd worden als koolhydraten
blootgesteld worden aan hoge temperaturen (bakken, braden en grillen). Zij zijn in alles aanwezig, van
broodkorsten tot chips en omdat het geen bewust bedoelde ingrediënten zijn, hoeven ze niet op het etiket
vermeld te staan.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Acrylamide
Aspartaam: Chemische zoetstof die neurologische afwijkingen, toevallen, verminderd (wazig)
gezichtsvermogen en migraineachtige hoofdpijnen veroorzaakt.
Zie ook: http://www.naturalnews.com/030918_a…
GeAutolyseerde Eiwitten: In hoge mate behandelde vorm van eiwitten, die vrije glutamaten bevatten en
worden gebruikt om de chemische smaakversterker MSG (Mono Sodium Glutamate – E-621) na te bootsen.
BPA (Bisphenol-A): Chemische stof die de hoedanigheid van een hormoon aanneemt. Wordt in vrijwel alle
verpakkingsplastic voor voedsel aangetroffen. Het is al actief in heel kleine hoeveelheden (aantal deeltjes
per miljard) en kan aanzetten tot kanker, onvruchtbaarheid en hormoonstoornissen. Het ‗vervrouwelijkt‘ de
man door borstgroei en hormoonstoornissen.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A ; http://www.naturalnews.com/032860_B…
Caseïne: Melkeiwitten. Lachwekkend genoeg worden deze op grote schaal gebuikt in ‗sojakaas‘ producten
die beweren een alternatief voor koemelk te zijn. Bijna allemaal zijn zij gemaakt van koemelk eiwitten.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Case%C3%AFne
Food Colors/Kleurstoffen (kunstmatig): E-129 (Allura rood AC/FD&C Red #40 – de Amerikaanse code),
bijvoorbeeld, wordt in verband gebracht met afwijkend gedrag bij kinderen. Bijna alle kleurstoffen die in
voedsel gebruikt worden, zijn oliederivaten en vaak bevatten zij aluminium.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Allura_rood_AC ; http://en.wikipedia.org/wiki/E129
Fosforzuur: Het zuur dat gebruikt wordt om koolzuur in frisdrank op te lossen en toe te voegen aan het
algehele bruisende effect van de frisdrank. Fosforzuur eet metalen spijkers op. Het word took gebruikt door
steenhouwers om gesteente te etsen. Defensie gebruikt het om de roest van marineschepen te verwijderen.
Het vernietigt zonder twijfel het tandglazuur. Zoek eens via Google Afbeeldingen naar ‗Mountain Dew Mouth‘
om foto‘s te bekijken van tanden die weggerot zijn door fosforzuur.
http://www.google.com/search?q=moun…
Zie ook: http://www.naturalnews.com/021774.html
Gedeeltelijk gehydrogeneerde oliën: Oliën die met behulp van een chemische katalysator gemodificeerd
is om hen op kamertemperatuur stabiel te maken. Dit creëert transvetzuren die de kans op dichtslibben van
slagaderen verhoogt. Het bevordert wat ik ‗sludge bloed‘ noem, slib bloed, dat dik, taai-vloeibaar bloed is,
dat moeilijk rond te pompen is. Dit wordt door artsen meestal gediagnosticeerd als ‗hoge bloeddruk‘ en (dom
genoeg) behandeld met bloedverdunnende medicijnen die technisch gezien dezelfde chemicaliën zijn als
rattengif (Warfarine)
Zie ook: http://www.naturalnews.com/027445_f… ; http://www.naturalnews.com/023149_d… ;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warfarine
Gehomogeniseerde Melk: De vetten in de melk zijn kunstmatig gemodificeerd om ze in kleinere moleculen
te veranderen die in suspensie blijven in de melkvloeistof (zodat het melkvet zich niet afscheidt). Ondanks
dat de melk er beter uitziet in de koelvitrine, krijgt het er de schuld van dat het hart- en vaatziekten bevordert
en het bijdraagt aan melkallergieën. Rauwe melk is gezonder, daarom heeft de regering die verboden.
Zie ook: http://www.naturalnews.com/022967_m…
Gehydrolyseerde plantaardige eiwitten: Een in hoge mate bewerkte vorm van (meestal) soja-eiwit dat is
bewerkt om de glutamaat (MSG) eruit te halen. Wordt gebruikt als smaakversterker.
Zie ook: http://www.fonteine.com/gehydrolyseerd_eiwit.html
Genetisch Gemodificeerde Ingrediënten: In Amerika staat op de etiketten niet vermeld of ingrediënten
genetisch gemodificeerd zijn! De GMO (Genetisch Gemanipuleerde Organismen) industrie (Monsanto en
DuPont) willen absoluut niet dat de bevolking weet, welk voedsel GMO‘s bevat. Vrijwel alle conventioneel
verbouwde maïs, soja en katoen zijn GMO-gewassen. Ze worden in verband gebracht met ernstige

Nieuwsbrief nr. 132 – 20 augustus 2011 - pag. 23

vruchtbaarheidsproblemen en ze zouden zelfs de bacteriën in je eigen lichaam kunnen aanzetten tot het
produceren en verspreiden van een pesticide in je ingewanden. Als je geen organische maïs eet, eet je
zeker weten GMO maïs.
In Nederland MOET op het etiket vermeld worden of ingrediënten genetisch gemodificeerd zijn (FB).
Zie ook: http://www.naturalnews.com/026426_G… ; www.ResponsibleTechnology.org en kijk naar mijn
GMO muziek video (hilarisch) www.NaturalNews.com/NoGMO
Glucose-fructosestroop: Een in hoge mate bewerkte vloeibare suiker, geëxtraheerd met het chemische
middel glutaaraldehyde en regelmatig besmet met kwik. Het wordt vaak in verband gebracht met diabetes,
obesitas, en stemmingswijzigingen. Het wordt in duizenden kruidenierswaren gebruikt, zelfs in zaken waarin
je het niet verwacht zoals pizzasaus en saladedressings.
Zie ook: http://www.naturalnews.com/032948_h… en http://nl.wikipedia.org/wiki/Glutaaraldehyde
Hydrochloride: Als je ook maar iets ziet met het woord hydrochloride erin, zoals Pyridoxine Hydrochloride of
Thiamine Hydrochloride. Dit zijn chemische vormen van vitamine B die bedrijven aan hun producten
toevoegen waardoor zij hogere vitaminewaarden kunnen claimen ten opzichte van de ADH (Aanbevolen
Dagelijkse Hoeveelheid).
Maar deze zijn synthetisch, chemische vormen van vitaminen en geen echte vitaminen uit voeding of
planten. Qua voedingswaarde zijn zij nagenoeg waardeloos en zouden ze zelfs slecht voor je kunnen zijn.
Kijk ook uit voor Nicotinamide en Cyanocobalamine (synthetische vitamine B-12).
Zie ook: http://www.naturalnews.com/032766_c… ; http://www.ehow.com/about_5049960_side-effectspyridoxine-hydrochloride.html ;
http://www.naturalnews.com/032766_c… ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Thiamine ;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicotinamide ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Cyanocobalamine
Maïs siroop: Gewoon een andere naam voor Glucose-fructosestroop (zie hieronder). Wordt vaak gebruikt in
zuigelingenvoeding.
Zie ook: http://www.naturalnews.com/029863_S… en http://nl.wikipedia.org/wiki/Glucosefructosestroop
Natrium (zout): Het bewerkte witte zout waarin alle mineralen en spoorelementen ontbreken. In de
holistische voedingsindustrie noemen we dit ‗dood zout‘ omdat het ziekte en dood bevordert. Echt zout aan
de andere kant, zoals ‗vuil‘ zeezout, of roze Himalayazout, zit vol mineralen en spoorelementen die ziekte
voorkomen, zoals selenium (kanker), chroom (diabetes) en zink (infectieziekten). Maar net als bij brood en
suiker is wit zout verschrikkelijk voor je gezondheid. En laat je in de supermarkt niet gek maken door kreten
als ‗zeezout‘. Alle zout komt, als je in de geologie maar ver genoeg teruggaat, uit zee, dus kunnen ze zo‘n
beetje alles voor zeezout uitmaken!
Zie ook: http://www.keltischzeezout.com/wat_is_keltisch_zeezout_.aspx
Natrium nitriet: Een kanker veroorzakende chemische (rode) kleurstof die wordt toegevoegd aan bacon,
hot dogs, worstjes, rundvlees stripjes, ham, vleeswaren, peperoni en vrijwel alle bewerkte vleessoorten.
Natrium nitriet (E250) wordt in verband gebracht met hersentumoren, alvleesklierkanker en darmkanker. De
USDA (United States Deparment of Agriculture – Amerikaanse Ministerie van Landbouw) heeft ooit
geprobeerd om het gebruik ervan te verbieden, maar dit werd om zeep geholpen door de vleesindustrie, die
nu de regelgeving van de USDA beheerst. Natrium nitriet is gewoon een vergif dat gebruikt wordt om vlees
er vers uit te laten zien. Vele kinderen sterven ieder jaar aan kanker die door natrium nitriet in gang is gezet.
Zie ook:
http://www.naturalnews.com/007024.html ; http://www.food-info.net/nl/e/e250.htm ;
http://nl.wikipedia.org/wiki/Natriumnitriet
Propyleenglycol: Een vloeistof die in de automobielindustrie gebruikt wordt om RV‘s (Recreational vehicles
– Recreatievoertuigen) winterklaar te maken. Het wordt ook gebruikt om de namaak blauwe bosbessen te
maken die je wel ziet in de bosbessenmuffins, bagels en broodjes. (In combinatie met kunstmatige
kleurstoffen en glucose fructosesiroop). Kijk eens naar de schokkende ‗Namaak blauwe bosbessen‘-film op:
Zie ook: http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=7… ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Propyleenglycol
Soja eiwitten: De meest gebruikte eiwitbron in ‗proteïnerepen‘, waaronder veel van die repen die door
bodybuilders worden gegeten. Soja-eiwitten zijn de ‗rotzooi eiwitten‘ van de voedingsindustrie. Soja eiwit
wordt gemaakt van genetisch gemodificeerde sojabonen (vaak verbouwd in China) en daarna blootgesteld
aan hexaan, een chemisch vluchtig oplosmiddel dat letterlijk kan exploderen.
Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hexaan ; http://www.naturalnews.com/026303_s…
Sucralose: Een kunstmatige, chemische zoetstof die verkocht wordt onder de naam ‗Splenda‘ de sucralose
molecuul bevat een chlooratoom. Onderzoekers hebben herhaaldelijk aangetoond dat kunstmatige
zoetstoffen mensen dik maken door gewichtstoename te bevorderen.
Zie ook: http://www.naturalnews.com/027491_a… ; http://www.naturalnews.com/024543_h…
Suiker: Is het gebleekte, voedingsstoffen arme bijproduct van de verwerking van suikerriet of suikerbiet.
Tijdens het verwerken van suikerriet of suikerbieten verdwijnen vrijwel alle mineralen en vitaminen in de
melasse, dat over het algemeen aan het vee gevoerd wordt. (Melasse is eigenlijk het ‗goede‘ deel van het
suikerriet of de suikerbiet). Melasse wordt vaak aan het vee gevoerd omdat iedere boer weet dat zijn vee
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goed voer nodig heeft om in leven te blijven. Het is verbazingwekkend dat conventionele artsen zich dit niet
bedenken over mensen en dat ze blijven beweren dat het eten van suiker goed voor je is. Suiker bevordert
diabetes, obesitas, stemmingsveranderingen en voedingstekorten.
Zie ook:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Melasse ; http://nl.wikipedia.org/wiki/Maltitol ;
http://suikerwijzer.nl/geraffineerde-suiker/ ; http://www.fonteine.com/suiker.html ;
Vleesvervanger (plantaardige eiwitten): Meestal gemaakt van soja eiwitten, die geëxtraheerd worden uit
genetisch gemodificeerde sojabonen en vervolgens bewerkt waarbij hexaan gebruikt wordt, een explosief
chemisch oplosmiddel (zie soja eiwitten, hierboven). Wordt op grote schaal gebruikt in vegetarische
gerechten, zoals ‗veggie burgers‘ – vegetarische hamburgers – waarvan de meesten touwens ook nog eens
MSG (E-621) of gist extract bevatten.
Zie ook: http://en.wikipedia.org/wiki/Textured_vegetable_protein
Gist extract: Verborgen vorm van MSG (E-621 – Mononatrium Glutamaat) die vrije glutamaten bevat. Het
wordt gebruikt in veel ‗natuurlijke‘ voedingsproducten om te stellen dat er ‗Geen MSG‘ in zit. Gist extract
bevat tot wel 14% vrije glutamaten! Je vindt het in duizenden supermarkt producten, van soepen tot chips. Ik
heb zelfs gezien dat het voor vers vlees gebruikt werd!
Zie ook: http://stemcell.md/diets/glutamine_free.pdf
Trucs met etiketten op voedsel
Een truc die de voedingsindustrie veelvuldig gebruikt om meer suiker in hun producten te verwerken zonder
dat suiker het primaire ingrediënt lijkt te zijn:
Een opgave van ingrediënten moet de meest aanwezige ingrediënten het eerst vermelden en sommige
consumenten zouden ervan terugschrikken als zij zouden lezen: ‗Suiker, volkoren tarwe, maïs‘, enzovoort. In
plaats daarvan gebruikt de fabrikant drie of vier verschillende vormen van suiker om deze lager op het label
te krijgen, zoals: ‗Volkoren tarwe, suiker, maïssiroop, vaste bestanddelen uit maïssiroop…‘
Op deze manier lijkt het belangrijkste ingrediënt ‗‘volkoren tarwe‘ te zijn, terwijl deze ontbijtgranen in
werkelijkheid uit meer dan 50% suiker kan bestaan.
Hoe kun je eerlijk voedsel kopen?
 Doe je boodschappen op een locale biologische boerenmarkt, voedselcoöperatie, natuurwinkel.
 Kijk in de Verenigde Staten naar het USDA Organisch etiket. In Nederland kunnen dit bijvoorbeeld
SKAL, DEMETER, EKO of BIO zijn.
 Lees de opgave van ingrediënten. Als de namen tegenkomt van chemicaliën die je niet kunt
uitspreken, koop het dan niet! In Nederland wordt wel eens gezegd: Neem in je verbeelding je grootof overgrootmoeder mee naar de supermarkt. Alles wat zij niet kent zou je moeten vermijden.
 Koop meer onbewerkte ingrediënten en bereid je eigen maaltijden in plaats van die kant-en-klaar
bewerkte maaltijden te eten, die bijna altijd ziekteverwekkende ingrediënten bevatten.
 Verbouw zelf eens wat van je eigen voedsel. Het beste voedsel dat je kunt eten is het voedsel uit je
eigen tuin.
Hoe kun je meer te weten komen over wat er werkelijk in je voedsel zit?
Lees NaturalNews. Ik ben de redacteur van NaturalNews, en ik heb mijn eigen borderline diabetes genezen,
mijn hoge cholesterol en bijna-obesitas door niets anders dan genezend voedsel te gebruiken.
Hoe meer je NaturalNews leest, hoe meer je te weten komt over wat je in je voedsel moet vermijden en wat
je wel kunt kopen dat afgeladen is met goede voedingsstoffen! Wij behandelen natuurijke genezing,
supervoedsel vol voedingswaarde, sappen, raw food, voedingssupplementen, genezende kruiden en veel
meer. Je kunt je inschrijven voor onze gratis email nieuwsbrief door je via de website op te geven:
http://naturalnews.com/readerregistration.html
Wij tonen je wat de mainstream voedingsindustrie je niet wil laten weten (en wat de mainstream media je
niet durven te verslaan).
Als je de waarheid over voedsel wilt weten, lees dan NaturalNews. Er volgt nog veel meer!
Ik geef de voorkeur aan supervoedsel, rijk aan voedingsstoffen. Hieronder vind je er enkele:
(Nee, dit zijn geen links naar mijn sponsors, ik houd hier persoonlijk erg van en koop ze regelmatig om door
superfood smoothies te mengen:
• Boku Superfood (www.BokuSuperfood.com)
• LivingFuel (www.LivingFuel.com)
• Enerfood (www.EnerHealthBotanicals.com)
• Pure Synergy (www.TheSynergyCompany.com)
• Rejuvenate! (www.IntegratedHealth.com)
• Healthforce Nutritionals (www.HealthForce.com)
• X-Balance (www.SGNNutrition.com)
Auteur: Mike Adams (Vertaling en aanvulling door Frank Bleeker)
Bron: http://www.naturalnews.com
Bron afbeelding: Anneke Bleeker
www.argusoog.org/2011/08/wat-zit-er-echt-in-ons-voedsel-de-meest-gruwelijke-ingredienten-van-a-tot-z/
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Britse rellen: Linkse kruistocht tegen traditionele waarden verwoest de samenleving
Het linkse, progressieve 'wel-rechten-geen-plichten' denken is één van de
belangrijkste oorzaken van de gewelddadige plunderingen in Groot
Brittannië.
De gewelddadige anarchie die de afgelopen dagen diverse grote Britse
steden in zijn greep hield is het trieste, maar al vaak voorspelde gevolg van
de al zeker 30 jaar durende kruistocht van de linkse intelligentsia tegen
vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele
Westerse samenleving: het twee-ouder gezin, het heterohuwelijk, de prestatiemaatschappij, hoge straffen
voor criminelen, nationale identiteit, het handhaven van (drugs)wetten en discipline. Degenen die
waarschuwden tegen de door links zo vurig gewenste revolutionaire verandering van de samenleving
werden steevast weggezet als conservatieve rechtse idioten. Nu zien we waar de linkse morele afbraak
onder andere toe geleid heeft: grote groepen relschoppers en plunderaars die meenden het 'recht' te hebben
talloze huizen en winkels in vuur en vlam te zetten.
De openlijke aanmoedigingen en steunbetuigingen die de relschoppers van linkse intellectuelen kregen doen
vermoeden dat de anarchie gecoördineerd werd en tevens dat er een duidelijk plan achter zit. Het was hoe
dan ook ontluisterend te zien hoe met name jongeren en zelfs kinderen van 8 jaar oud schijnbaar
schaamteloos meenden het bezit van anderen te mogen stelen, mensen in elkaar te mogen slaan en hun
huizen en winkels in brand te steken. Sterker nog, uit hun reacties bleek dat ze vonden dat ze alle recht
hadden op wat ze deden en dat ze wel gek zouden zijn om zo'n buitenkans te laten glippen.
'Links' oorzaak van morele ineenstorting
De ook in Engeland door links overheerste media gaven vanzelfsprekend armoede en sociale
omstandigheden de schuld, maar dat had niets met het ontstaan van de rellen te maken. De werkelijke
oorzaak is de al tientallen jaren aan de gang zijnde morele ineenstorting die niet alleen in Groot Brittannië,
maar ook in de andere Westerse landen zichtbaar is. Grote groepen jongeren en kinderen ontberen alle
vormen van beschaving en schijnen geen enkel besef meer te hebben van verantwoordelijkheid, respect
voor anderen en het gezag. Deze verwildering geldt niet alleen de jonge generaties, maar ook hun ouders,
die wel degelijk op de hoogte waren wat hun kinderen op de straten uitvraten. Ze waren echter of te
beschonken, of te stoned, of te onverschillig om ook maar iets te ondernemen tegen hun kinderen, die met
hun handen vol gestolen spullen naar hun ouderlijke huizen terugkeerden. Of erger nog: ze hielpen hen zelfs
daarbij. De conservatieve premier David Cameron constateerde niet voor niets dat bepaalde delen van de
samenleving niet enkel zijn stukgelopen, maar ook 'ziek' zijn. Er zijn vele, vaak complexe oorzaken voor
deze ziekte die de Westerse samenleving heeft getroffen. Twee zaken staan echter als een paal boven
water: ieder symptoom van deze ziekte is de schuld van de linkse (/links-liberale of 'progressieve')
intelligentsia en werd ingevoerd of verergerd door de linkse politiek (Labour in Groot Brittannië en vooral
PvdA, D66 en het 'linkerdeel' van de VVD in Nederland).
Afbraak van het gezin kernprobleem
De kern van het probleem wordt gevormd door de afbraak van de waarde van het traditionele gezin. De
meeste jonge plunderaars komen namelijk uit gebroken éénouder gezinnen en ontberen iets dat cruciaal is
voor hun opgroei naar sociale, verantwoordelijke en beschaafde burgers: een vader die zich met hart en ziel
inzet voor zijn gezin. Natuurlijk zijn er veel alleenstaande ouders die het geweldig goed doen. Het gaat hier
echter om een wijd verspreide sociale ineenstorting, waarbij steeds meer gezinnen -zwart én blank- totaal
onbekend zijn met een toegewijde vader. Een aanzienlijk deel van de moderne generatie wordt enkel
opgevoed door moeders die veelal van de ene losse relatie in de andere duiken en/of kinderen van
meerdere mannen hebben. Het patroon van een dergelijk eenzaam, disfunctioneel ouderschap wordt
vervolgens door de kinderen, die geen ander voorbeeld hebben, voortgezet. Het resultaat is vaderloze
jongens en meisjes, die inwendig worden verteerd door een existentiële woede vanwege hun wanhopige
emotionele behoeftes, waardoor ze al vanaf hun kinderjaren wild om zich heen slaan en uithalen -met
woorden, met daden, of beide- naar hun naaste omgeving. Zulke kinderen wonen feitelijk in een andere
wereld dan de rest van de samenleving - een wereld die vaak geen echte grenzen en regels heeft, een
wereld van emotionele en fysieke chaos. Veel van deze kinderen reageren buitengewoon heftig en soms
ook gewelddadig op zelfs de geringste tegenslag of het kleinste meningsverschil. Ze groeien op in een
wereld waarin hun ene ouder niet bereid is of niet (voldoende) in staat is om hun in een liefdevolle, gedisciplineerde en veilige omgeving, die van groot belang is voor een gezonde ontwikkeling, groot te laten worden.
Eénoudergezin een 'recht'?
Maar in plaats van dat het éénouder gezin als een tragedie voor de betrokkenen wordt gezien en een
catastrofe voor de samenleving, is het geherdefinieerd als een 'recht'. Net als de linkse en progressieve
partijen in Nederland begon de Engelse socialistische Labour partij, zodra deze eenmaal aan de macht was,
niet enkel met een kruistocht tegen het traditionele gezin, maar ook tegen het idee dat getrouwde
heteroseksuele ouders de beste opgroei omgeving vormen voor kinderen, beter dan iedere andere soort
relatie. In plaats daarvan heeft links de 'voor iedereen vrije' seksuele levensstijl geïntroduceerd en werd het
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concept van de mannelijke kostwinner als een seksistisch anachronisme betiteld. Meisjes en vrouwen
werden aangemoedigd in hun rol als alleenstaande moeders. Met de ultra-feministen in de ene en de
'niemand (ver)oordelen' mentaliteit in de andere ging links vervolgens de strijd aan om de traditionele
kernfamilie voor eens en altijd te vernietigen. In Groot Brittannië suggereerde één van de invloedrijkste
feministische socialisten, Harriet Harman, dat de rellen en plunderingen het gevolg waren van bezuinigingen
op het jeugd- en jongerenwerk. Harman is echter altijd één van de drijvende krachten geweest achter het
promoten van éénouderschap en het marginaliseren van het belang van vaders. 'Als iemand de schuld zou
moeten krijgen van de omstandigheden waardoor deze vreselijke dingen in onze steden konden gebeuren,
is zij het wel,' aldus Melanie Philips, commentator en vaste columnist bij de krant Daily Mail.
Wel-rechten-geen-plichten mentaliteit
Het kapot maken van het gezin werd vervolgens beloond en aangemoedigd door de verzorgingsstaat, die de
behoeften van gezinnen vrijwel uitsluitend in enkel geld uitdrukt. Het éénouderschap, inclusief het
verwoestende gedrag dat door het ontbreken van een (zorgzame en disciplinerende) vader wordt
veroorzaakt, werd hierdoor gesubsidieerd door de staat. De afhankelijkheid van de verzorgingsstaat
creëerde vervolgens de 'wel rechten maar geen plichten' mentaliteit die de relschoppers zo duidelijk tentoon
spreidden, alsmede ook het idee dat ze 'recht' hadden om door de maatschappij verzorgd te worden, dat hun
acties geen gevolgen hoefden te hebben en dat de wereld enkel en alleen om hen draait.
Nieuwe onderklasse, onderwijs verwoest
Het resultaat van deze giftige combinatie van pamperen en niet-oordelen heeft in feite een compleet nieuwe
sociale onderklasse gecreëerd. Ooit was er een tijd dat kinderen met deze achtergrond door de sturing van
scholen toch structuur en zingeving in hun levens wisten aan te brengen. De links-liberale intelligentsia
hebben echter ook deze 'ontsnappingsroute' weten te vernietigen. Hun woeste aanval op het huwelijk -het
basisinstituut van iedere stabiele samenleving- door een belastingsysteem op te zetten waarbij gezinnen met
niet-werkende vrouwen worden gestraft, werd gevolgd door een even virulente aanval op de hele identiteit
van de samenleving zélf. In plaats van het overbrengen van kennis aan kinderen werd het traditionele
leersysteem plots een 'aanval' op de 'autonomie' en de eigenwaarde van het kind. Leraren moesten kindgericht gaan werken en het vervolgens aan de leerlingen zelf overlaten wat ze wilden leren en wat ze wilden
doen, ook op het gebied van bijvoorbeeld seksualiteit en het gebruik van drugs. Het resultaat is in ieder
Westers land een voortdurende achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs. Steeds meer kinderen met
diploma's kunnen amper lezen, schrijven, rekenen en gestructureerd nadenken. Zonder leiding te krijgen en
discipline te leren hebben velen, door de wereld aan hun lot en eigen beoordelingen overgelaten, geen enkel
moreel kompas meer.
De ramp van de multiculti droom
Dit werd nog eens versterkt door de ramp van het multiculturalisme - de opvatting dat geen enkele cultuur
boven een andere cultuur zou mogen staan, omdat dit 'racistisch' zou zijn. Het gevolg was dat de Westerse
schoolkinderen geen lessen meer kregen over het belang van hun eigen land, volk en cultuur, zodat ze
onwetend bleven over de structuur van hun eigen samenleving. Hun band met de gedeelde en
overkoepelende normen en waarden van deze samenleving werd op deze manier doelbewust aan
gruzelementen geslagen. De van bovenaf opgelegde 'multiculti' droom zorgt ervoor dat de nieuwe generaties
steeds minder sociale bindingen aangaan, maar een primitief 'wij tegen de rest' gevoel ontwikkelen, waarin
het recht van de sterkste geldt. Kortom, een 'sociale evolutietheorie' wordt in de praktijk gebracht, waarbij
vooral de nadruk wordt gelegd op slachtofferschap. Alle minderheidsgroepen worden inmiddels beschouwd
als 'slachtoffers' van de (blanke / middenklasse) meerderheid. Op deze manier wordt afwijkend, slecht en
crimineel gedrag goedgepraat en zelfs in de schoenen van de meerderheid geschoven. Criminelen zijn
steevast het 'slachtoffer' van hun opvoeding, de omstandigheden, armoede, werkloosheid, of bezuinigingen
op voorzieningen en uitkeringen. Hun acties zijn volgens links dus te begrijpen en zelfs te rechtvaardigen.
Hierdoor zijn de rechten van criminelen in onze Westerse samenlevingen inmiddels beter beschermd dan de
rechten van hun slachtoffers. Straf is een vies woord geworden, vandalen krijgen enkel nog taak'straffen'.
Mensen mogen zich niet meer verdedigen tegen hun aanvallers en inbrekers. Doen ze dit wel, dan riskeren
zíj gevangenisstraf. Het hele gerechtelijke systeem in het Westen is zo verworden tot één grote zieke grap.
Minachting voor zwak en arm
De sociale en morele afbraak in het Westen, die deze week in Groot Brittannië leidde tot de hevige rellen,
wordt doelbewust nagestreefd door linkse, zichzelf 'progressief' noemde ideologen in politiek, media en
samenleving, die hun volkomen minachting voor de zwakken en armen verpakken in 'begripvolle' en 'niet
veroordelende' terminologie. Dit zijn de mensen die iedereen die suggereert dat het éénouderschap over het
algemeen desastreus is gebleken voor kinderen en een ramp voor vrouwen -een feit dat ondersteund wordt
door enorme berg empirische onderzoeken-, onmiddellijk verketteren.
Het zijn ook degenen die voor liberalisering van drugs zijn, tegen speciaal onderwijs, en alle mensen die
tegen ongelimiteerde immigratie en het multiculturalisme zijn brandmerken als 'racisten'. Het is wrang dat de
slachtoffers van deze het altijd beter wetende linksmensen zich juist aan de onderkant van de samenleving
bevinden - mensen die noch het geld, noch de sociale of intellectuele mogelijkheden hebben om zich te
beschermen tegen de catastrofale gevolgen van dit soort verwoestende linkse nonsens.
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Kan Europa nog gered worden?
Ooit was (West) Europa, met Groot Brittannië voorop, één van de meest ordelijke, beschaafde, vriendelijke
en gezagsgetrouwe samenlevingen ter wereld. Kan ons sociaal en maatschappelijk nu vrijwel verwoeste
continent ooit nog gerepareerd worden? Kan de positie van het traditionele gezin en het huwelijk worden
hersteld, krijgen onze scholen weer de mogelijkheid om discipline en kennis aan te leren, en krijgen onze
rechters weer de taak om slachtoffers te beschermen in plaats van criminelen? Wanneer worden zwarten,
moslims en andere minderheidsgroepen niet langer gepamperd en als enkel slachtoffers gezien, maar
worden zij aangesproken op hun verantwoordelijkheden?
Het repareren van de onvoorstelbare schade die links en progressief heeft veroorzaakt betekent niets
minder dan een terugkeer naar Bijbelse waarden en de joods-christelijke grondslag van de Westerse
samenleving. Kerkleiders moeten daarom stoppen met het zich te gedragen als sociale werkers en weer
beginnen met het preken van de morele waarden die de basis vormen van onze beschaving. Daarnaast
moeten onze politieke leiders, die nu gemakzuchtig meewerken aan de ondergang van die beschaving, een
stevig halt toeroepen aan de (multi)culturele oorlog die tegen ons Westerse normen- en waardensysteem
wordt gevoerd. Totdat hiermee wordt begonnen -áls het tenminste nog niet te laat is- kunnen we erop
rekenen dat de Britse rellen, die halve steden in rokende puinhopen hebben veranderd, op zeker moment
zullen overslaan naar het vasteland van Europa, dat net als Groot Brittannië overheerst en stelselmatig
verwoest wordt door alles wat zich 'links', 'multiculti' en 'progressief' noemt. Ooit leidde Europa de wereld
naar een hoogstaande, fatsoenlijke, ordelijke en rechtvaardige beschaving. Als er niet snel ingegrepen
wordt, dan zal datzelfde Europa de wereld echter op tragische wijze voorgaan naar de ondergang.
Xander - Gebaseerd op: Mail Online (Melanie Phillips)

Mobiele vingerscan, verlengstuk van de identificatieplicht en de Paspoortwet
Het ministerie van Veiligheid en Justitie begint dit najaar met een proef met
mobiele vingerscanners. Circa 125 politieagenten zullen worden uitgerust met
een vingerscanner waarmee de vingerafdrukken van personen die staande
worden gehouden, kunnen worden gescand. De proef zou in eerste instantie
bedoeld zijn voor opsporing van illegale vreemdelingen maar als de proef succes
heeft, wil het ministerie het gebruik uitbreiden om te kijken of iemand nog een
boete heeft openstaan.
Function creep van onderop
Het begint met illegalen maar breidt zich langzaam uit naar andere groepen en personen in de samenleving.
Tien jaar geleden waren het ook asielzoekers die het twijfelachtige genoegen hadden als eerste groep deel
te nemen aan een proef waarbij zij zich regelmatig met hun duim aan een inlogzuil moesten identificeren. Ze
kregen ook een kaart met biometrische gegevens. Deze function creep van onderop lijkt zich nu te herhalen
met de mobiele vingerscan, het breidt zich langzaam uit tot daklozen, junks, hangjongeren en tenslotte
vraagt oom agent van iedereen de vingerafdruk om te kijken of er nog een boete openstaat.
Geen strikte regels voor gebruik
De politie mag niet zo maar die vingerscan gebruiken zegt het ministerie. Er moet een aanleiding zijn. Deze
'sussende' woorden hebben we al eens eerder gehoord bij de invoering van de Wet op de Uitgebreide
Identificatieplicht in 2005. Maar bij nadere beschouwing is die aanleiding niet in de wet vastgelegd, er zijn
geen nauwkeurige criteria voor gebruik. Met andere woorden de toepassing is niet aan strikte regels
gebonden. Het resultaat was dan ook dat sindsdien te pas en te onpas naar een identiteitsbewijs wordt
gevraagd. De inzet van de mobiele vingerscan om iemands identiteit te verifiëren, lijkt daarbij aan te sluiten
en is weer een volgende stap in het geheel van controlemiddelen en privacybeperkende maatregelen
waarmee de burger de afgelopen tien jaar werd geconfronteerd. Vooral de mededeling dat als de proef
succes heeft, de politie met de vingerscanner ook mag controleren of iemand nog een boete heeft
openstaan is een duidelijke indicatie dat het kabinet nog steeds streeft naar een nationale infrastructuur met
de foto's en vingerafdrukken van iedere Nederlander voor de uitvoering van de identificatieplicht.
Juridische vragen
De proef met de draagbare vingerscan roept zowel juridisch als technisch de nodige vragen op. Tweede
Kamerlid Gerard Schouw van D66 wil van minister Opstelten weten op basis van welke wet- of regelgeving
en onder welke voorwaarden vreemdelingen worden gevraagd om vingerafdrukken te geven, welke
databases geraadpleegd mogen worden en of dit wel conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.
(Kamervragen 2011Z15662)Doch in feite raakt deze proef een dieper probleem waar de Wet Bescherming
Persoonsgegevens geen antwoord op geeft. Mag dit wel volgens de Grondwet of het Europese Verdrag voor
de Rechten van de Mens (EVRM)? Mag je met deze apparatuur inbreuk maken op de persoonlijke
levenssfeer van wie? Is het wenselijk dat hier de omgekeerde bewijslast wordt ingevoerd op basis van een
biometrisch systeem waaraan foutpercentages inherent zijn? En mogen tenslotte ook de biometrische
gegevens van alle Nederlanders worden verzameld en voor opsporingsdoeleinden geraadpleegd zoals
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mede bedoeld in de gewijzigde Paspoortwet van 2009? Als ook maar een van deze vragen met nee kan
worden beantwoord betekent dat, dat er duidelijk grenzen moeten worden gesteld aan het gebruik.
Technische vragen
Ook technisch zijn er de nodige vragen, met name over de kwaliteit van de vingerafdrukken in de
verschillende systemen waarin de gegevens van asielzoekers en andere personen worden bewaard. Een
lage kwaliteit, of dit nu door de techniek komt of dat de vingerafdrukken ongeschikt zijn voor verificatie,
vergroot de kans op fouten met alle gevolgen voor de betrokkenen. In Nederland wordt iedereen die ooit
asiel heeft aangevraagd met foto en tien vingerafdrukken geregistreerd in het ‗systeem basisvoorziening
vreemdelingenketen‘. Echter niet iedereen die ooit in een EU land asiel heeft aangevraagd, staat met zijn
biometrische gegevens in dit systeem. En er zijn ook personen die nooit asiel hebben aangevraagd,
daaronder zijn ook staatsburgers uit andere EU landen zoals Roemenië en Bulgarije. Om aan te tonen dat
iemand legaal of illegaal in Nederland verblijft moeten niet alleen de vingerafdrukken en de personalia
bekend zijn maar ook de verblijfstatus of de mededeling dat iemand is uitgeprocedeerd. Als de
vingerafdrukken niet bekend zijn voor het systeem of wanneer er een foute match optreedt, zegt dat niets
over iemands schuld of onschuld. Het ontbreken van biometrische gegevens of een foute match is geen
bewijs dat iemand hier illegaal verblijft en zou daarom geen criterium mogen zijn om iemand vast of uit te
zetten en al helemaal niet op basis van enkele onbekende vingerafdrukken.
Negatieve bewijsvoering
Dit soort negatieve bewijsvoering werd onlangs nog zonder scanner door de politie van Amsterdam gebruikt
om bij de ontruiming van kraakpanden, zes personen langdurig vast te zetten in vreemdelingendetentie
omdat zij hun identiteit niet wilden prijsgeven. Op grond van het ontbreken van identificerende gegevens
constateerde de politie dat zij onrechtmatig in Nederland verbleven. Dit is geenszins aangetoond, men kan
hooguit zeggen dat hun identiteit en verblijfplaats onbekend is, wat niet hetzelfde is. Desondanks besloot
ook de rechtbank in Utrecht dat de gevolgen daarvan 'voor hun rekening en risico' zijn en er vanuit moet
worden gegaan dat deze personen vreemdelingen zijn en dat voldoende is gebleken dat de zes ,,de
voorbereiding van de terugkeer of de verwijderingsprocedure ontwijken of belemmeren''. (lees...)
Identiteitsvaststelling, wanneer wel, wanneer niet
Een van de systemen die de politie veelvuldig zal raadplegen is de eigen strafrechtsketendatabank (SKDB).
Lees meer hierover in het artikel 'de functie van uw vingerafdruk'
De Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen geeft de politie de bevoegdheid om
van verdachten ter plekke foto's en vingerafdrukken af te nemen en met een strafrechtsketennummer (SKN)
op te slaan in de strafrechtsketendatabank. Voorwaarde is dat er sprake is van een verdenking van een
delict waarop voorlopige hechtenis staat, maar waar de grens ligt is ook hier niet precies vastgesteld. Dit
gebrek aan duidelijkheid leidde er toe dat Districtschef Bas van Tol van het korps Rotterdam Rijnmond, bij
een presentatie van het Rathenau Instituut & ECP-EPN op 20 juni 2011 in Nieuwspoort, verkondigde dat ze
tegenwoordig van iedere verdachte foto's en vingerafdrukken nemen. Volgens van Tol gebeurde dat op
grond van een nieuwe wet. De Vereniging Vrijbit informeerde daar naar bij het Openbaar Ministerie, waar
men van geen nieuwe wetgeving afwist. En stelde daarop vragen aan de politie van Rotterdam die tot op
heden niet werden beantwoordt.
Opsporing
De mobiele vingerscan sluit naadloos aan bij de identificatieplicht, de Wet Identiteitsvaststelling verdachten,
en ook de gewijzigde paspoortwet waarin de mogelijkheid voor opsporing door het gebruik van biometrische
gegevens, zoals vingerafdrukken en gezichtsscan al vast werd geregeld. De hoorzitting en het algemeen
overleg in de Tweede Kamer van 19 en 27 april brachten daar verandering in toen bleek dat de
vingerafdrukken in de reisdocumenten minstens een foutpercentage opleveren van 21 tot 25%. Minister
Donner heeft toezeggingen gedaan te stoppen met de opslag van vingerafdrukken in de gemeentelijke
reisdocumentenadministraties en deze bestanden te wissen, wat enkele maanden kan duren. Tevens
beloofde hij zo spoedig mogelijk het identiteitsbewijs vingerafdrukvrij te maken, wat naar verwachting nu toch
nog zo‘n 2 jaar zal gaan duren. De opsporingsbevoegdheden voor officier van justitie zoals geregeld in de
Paspoort is daarmee volgens de minister zonder functie maar is nog niet geheel van de baan. Ook van een
centrale database wil de minister nog niet afzien als de biometrische verificatietechniek kan worden
verbeterd. Medio 2012 denkt minister Donner een wetswijzigingsvoorstel aan de Raad van State voor te
leggen. Intussen is de opslag van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie voor de duur van elf
jaar gestopt maar gaan de gemeenten gewoon door met het nemen van vier vingerafdrukken van ieder die
een paspoort of identiteitskaart aanvraagt, waarvan er twee in het reisdocument worden verwerkt.
Gedurende de aanmaak van het reisdocument worden die vingerafdrukken in het systeem bewaard en
kunnen ook voor opsporingsdoeleinden door inlichtingendiensten worden geraadpleegd op grond van de
Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Het einde van de controlestaat is daarmee nog niet in zicht.
Auteur: Johan van Someren
https://www.vrijbit.nl/dossier/handhaving/politie-en-justitie/item/843-verlengstuk-van-de-identificatieplicht-ende-paspoortwet.html
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Geen chip maar een TATTOO?
augustus 12 Aangeleverd door: P. en N. Hoekstra
Electronic skin tattoo has medical, gaming, spy uses
This image courtesy of J. Rogers, University of Illinois shows an
epidermal…
A hair-thin electronic patch that adheres to the skin like a temporary
tattoo could transform medical sensing, computer gamingand even spy
operations, according to a US study published Thursday.
The micro-electronics technology, called an epidermal electronic system (EES), was developed by an
international team of researchers from the United States, China and Singapore, and is described in the
journal Science. ―It‘s a technology that blurs the distinction between electronics and biology,‖ said co-author
John Rogers, a professor in materials science and engineering at the University of Illinois at UrbanaChampaign. ―Our goal was to develop an electronic technology that could integrate with the skin in a way
that is mechanically and physiologically invisible to the user.‖
The patch could be used instead of bulky electrodes to monitor brain, heart and muscle tissue activity and
when placed on the throat it allowed users to operate a voice-activated video game with better than 90
percent accuracy. ―This type of device might provide utility for those who suffer from certain diseases of the
larynx,‖ said Rogers. ―It could also form the basis of a sub-vocal communication capability, suitable for covert
or other uses.‖ The wireless device is nearly weightless and requires so little power it can fuel itself with
miniature solar collectors or by picking up stray or transmitted electromagnetic radiation, the study said.
Less than 50-microns thick — slightly thinner than a human hair — the devices are able to adhere to the skin
without glue or sticky material.
―Forces called van der Waals interactions dominate the adhesion at the molecular level, so the electronic
tattoos adhere to the skin without any glues and stay in place for hours,‖ said the study.
Northwestern University engineer Yonggang Huang said the patch was ―as soft as the human skin.‖
Rogers and Huang have been working together on the technology for the past six years. They have already
designed flexible electronics for hemispherical camera sensors and are now focused on adding battery
power and other energy options.
The devices might find future uses in patients with sleep apnea, babies who need neonatal care and for
making electronic bandages to help skin heal from wounds and burns.

Het is begonnen: Wall Street maakt zich op voor een doemscenario
Als u alleen kijkt naar hun ‗public statements‘ lijken de Wall Streeters
gealarmeerd te zijn voor de schuldencrisis, maar zitten ze nog niet in de
paniek modus. Niettemin zijn het gewoon heel goede acteurs.
Over de gehele financiële sector zijn velen zich aan het voorbereiden op
een doemsdag, waarbij de Verenigde Staten in default gaat, meldt The New
York Times. Bedrijven verminderen het bezit van Treasury bonds
(langlopend schatkistpapier van de Amerikaanse overheid) en speuren naar manieren om winst te maken bij
mogelijke opschudding en tumult. Het is duidelijk geworden dat de hedgefondsen van strategie zijn
veranderd en zwaar in risicobeheermodus zijn gegaan, toen de miljard dollar bedrijven als Moore Capital en
Soros Fund Management hun grote vlaggenschepen grotendeels verzilverden.
Deze tactiek is door veel hedgefondsen toegepast toen de financiële wereld in 2008 implodeerde, en geeft
dus een flink signaal af van hoe onaangenaam zij denken dat het gaat worden. Terwijl de hedgefondsen
bezig zijn met het aanleggen van voorraden cash, om indien investeerders de benen nemen, de schuld van
de Verenigde Staten op te kunnen kopen, zijn banken hard bezig om hun raad van bestuur ervan te
overtuigen hun portfolio van staatsobligaties en daaraan gekoppelde beleggingsfondsen te behouden, als de
overheidsschuld wordt gedegradeerd.
Een van de ergste rampscenario‘s waar personages uit de financiële wereld over discussiëren, is dat
verzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en daaraan gekoppelde beleggingsfondsen mogelijk gedwongen
worden om hun Amerikaanse staatsobligaties te dumpen.
Maar het probleem van het proberen op een zinvolle en doeltreffende manier te preparen op een default is
het best samengevat door de financieel directeur van Wells Fargo (welke bezig is met het aanleggen van
geldvoorraden voor het geval dat): ―Omdat niemand weet wat er gebeuren gaat, weet niemand hoe voor te
bereiden‖.
Bron: Businessinsider.com - Bron:
http://www.nieuwscollectie.nl/2011/07/het_is_begonnen:_wall_street_maakt_zich_op_voor_ee.html#ixzz1Uk
rydXFJ
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Wall Street vreest toetreding Rusland tot Eurozone
door een van onze correspondenten op aug.12, 2011
Poetin heeft in november 2010 al laten weten een eventueel voorstander te zijn
van de invoering van de euro in Rusland. Ondanks de problemen in Griekenland,
Ierland en Portugal heeft de euro volgens Poetin bewezen een sterke munt te
zijn. Gisteren sloot een belangrijke speler in de Russische financiële sector zich
als voorstander van dit idee bij Poetin aan. Michail Prochorov is een multimiljardair die aan het hoofd staat
van een Kremlingezinde partij met als doelstelling om kritische Russische zakenlieden te overtuigen van de
noodzaak om steun te verlenen aan de regering. Met de invoering van de euro als wettig betaalmiddel in
Rusland kunnen beide machtsblokken de voortdurende economische beslommeringen beter het hoofd
bieden. Volgens Michail Prochorov is de Russische roebel alléén, als eventuele reservemunt veel te
gevoelig voor schommelingen in de prijzen van olie en aardgas. Het samengaan met de euro kan er voor
zorgen dat de overweldigende monopoliepositie van de dollar een halt wordt toegeroepen. Bondskanselier
Angela Merkel noemde het eventueel toetreden van Rusland tot de eurozone een
toekomstvisie, maar vind een vervlechting met de Russische economie een
interessante casus om het valutabeleid aan te passen. Ze zei dat ze in principe een
voorstander is van het idee.
Wall Street
Indien de eurozone wordt uitgebreid met Rusland zou dit een machtig wapen zijn
tegen de Federal Reserve en de Wall Street bankiers die in het verleden bewezen
hebben hoogst onbetrouwbaar te zijn. Het zijn uiteindelijk deze bankiers die door hun
hebzucht en oplichtingspraktijken de wereld in een economische chaos hebben
gestort. Dat ook de FED hier een belangrijke rol in heeft gespeeld maakt pijnlijk
duidelijk dat het doorbreken van deze Amerikaanse hegemonie meer dan noodzakelijk is.
China
Ook de Chinezen willen af van de dollar als wereldreservemunt. De Chinezen staan
bekend om hun spaarzaamheid en verantwoord omgaan met financiële middelen. Zij
vinden Amerika een land wat is verslaafd aan schulden en kortzichtigheid. Althans
dat was de reactie van het staatspersbureau Xinhua op de afwaardering van de
Verenigde Staten van de AAA status door kredietbeoordelaar Standard & Poor´s.
Verder pleit China voor een nieuwe en stabiele munt als wereldwijde standaard in
plaats van de sterk gedevalueerde dollar. De Chinezen vinden dat een stabiele, nieuwe reservemunt een
optie is om rampen, veroorzaakt door één verkwistend land, in de toekomst te voorkomen.
Trojan Horse
De kans dat met het binnenlaten van Rusland in de eurozone een Trojaans Paard
wordt binnengehaald is natuurlijk altijd aanwezig maar lijkt onwaarschijnlijk gezien de
gezamenlijke belangen van het met olie en aardgas gevulde Rusland en het
industrieel hoog ontwikkelde Europa. Wanneer deze twee machtige componenten
zouden worden samengevoegd in één gezamenlijke muntunie en deze
samenvoeging op onzelfzuchtige en verantwoorde wijze wordt bestuurd, zou dat de
basis kunnen vormen voor de nieuwe wereldreservemunt. Dat de dollar hierdoor
naar het tweede plan wordt verwezen is de grote vrees van de Wall Street bankiers.
Zij kunnen dan de markten niet meer manipuleren op de wijze zoals ze dit de
afgelopen decennia hebben gedaan.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2011/08/wall-street-vreest-toetreding-rusland-tot-eurozone/
Aan deze familie hebben wij dus al die ellende te danken?
Webredactie, 8 augustus 2011 2011
Met de begrafenis van Otto van Habsburg op 16 juli jongstleden in Wenen, heeft
Europa afscheid genomen van een van de laatst levende symbolen van
Europa's tijdperk van keizerrijken. Toen nog maar een handjevol grootmachten
thuis en over de hele wereld met elkaar streden om economische en politieke
wereldheerschappij. De Habsburgers waren de vooraanstaande familie van dit
tijdperk, en hebben het in verschillende periodes van de laatste 500 jaar voor elkaar gekregen om
familieleden op de tronen te plaatsen van België, Hongarije, Duitsland, Spanje, Nederland en Oostenrijk.
Otto was de oudste zoon van Karel 1, de laatste keizer die regeerde in de dubbele monarchie van
Oostenrijk-Hongarije voor zijn opheffing in de nasleep van de eerste wereldoorlog.
Aan deze familie hebben wij dus al die ellende te danken?
Prorepublica.nl
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VS en Turkije: 27 augustus deadline voor Assad; Iraanse basis Syrië klaar in 2012
Het eerste bezoek van een Iraans fregat (de 'Almand') aan de Syrische
havenstad Latakia (februari 2011).
De Amerikaanse president Obama en de Turkse premier Erdogan hebben de
Syrische president een deadline gegeven. Op 27 augustus moet de opstand in
zijn land tot een einde zijn gekomen en moet hij daadwerkelijk een begin
gemaakt hebben met democratische hervormingen. Lapt Assad de AmerikaansTurkse eisen aan zijn laars, dan riskeert hij militair ingrijpen door de NAVO.
De twee weken die Assad vanaf vandaag nog heeft gekregen vloeien voort uit
de gesprekken die de president afgelopen dinsdag voerde met de op bezoek zijnde Turkse minister van
Buitenlandse Zaken Ahmet Davutoglu. Uit dit overleg bleek dat:
* Assad vol vertrouwen is dat de protesten in zijn land over 10 tot 15 dagen voorbij zijn;
* Wel verwacht dat er nog tot minstens eind 2012 geweldsuitbarstingen kunnen komen;
* Om dit te voorkomen belooft echte hervormingen -inclusief vrije verkiezingen- door te voeren;
* Assad aan Davutoglu foto's en bewijs liet zien waaruit blijkt dat de rebellen in zijn land leden van de Moslim
Broederschap en Al Qaeda zijn, en hij vreest dat als de islamisten Syrië overnemen, hun pijlen daarna op
Turkije gericht zullen zijn;
* Hij de verzekering van Ankara wil dat Turkije (en daardoor de NAVO) Syrië niet zal gebruiken voor een
militaire aanval op Iran;
* En tenslotte aanbiedt om met Turkije (en daardoor de VS) samen te werken om de Iraanse invloed in Irak
in te dimmen.
Dat laatste was een doorzichtige poging om de regering in Washington te laten geloven dat hij bereid zou
zijn om mee te werken aan het verdrijven van de Iraniërs uit Irak. De VS probeert al jaren -tot nu toe
tevergeefs- om de nauwe banden tussen Syrië en Iran te verbreken.
Ondanks de schijnbare toegeeflijkheid van Assad herhaalde de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Hillary Clinton dat de Syrische president 'alle legitimiteit' heeft verloren, en dat het beleid van
Washington gebaseerd is op het verkrijgen van zo breed mogelijke internationale veroordeling van Assad.
Daarbij noemde ze speciaal China, Brazilië en India, landen die Erdogan zou proberen over te halen om in
de VN Veiligheidsraad in te stemmen men eventueel militair ingrijpen door de NAVO. Vorig jaar probeerde
Erdogan zonder succes op vergelijkbare wijze te bemiddelen in de Iraanse nucleaire crisis.
Assad krijgt dus hoe dan ook nog twee weken de vrije hand om zijn tegenstanders te verpletteren. Op dit
moment is nog geen enkel land bereid om Syrië -één van de grootste sponsors van terreur ter werelddaadwerkelijk aan te pakken. In Washington hoopt men dat Assad zich alsnog tot een hervormer zal
ontpoppen. Dat zou wel eens ijdele hoop kunnen zijn, gelet op hoe de Syrische president Davutoglu om de
tuin leidde. De Turkse minister en enkele verslaggevers kregen in officiële voertuigen -die ze niet mochten
verlaten- een tour door Hama. Assad wilde hen laten zien dat hij zijn leger uit de stad had teruggetrokken.
Zodra Davutoglu weer op weg was naar huis, rolden de tanks de stad weer binnen.
Ondertussen heeft Turkije reservisten opgeroepen en naar de grens gestuurd om de niet aflatende stroom
Syrische vluchtelingen in goede banen te leiden. Er zou zelfs een speciaal quarantaine centrum voor dieren
zijn ingericht, omdat de Turken verwachten dat in het geval van een NAVO aanval op Syrië ook dieren het
land zullen ontvluchten. (1)
Iraanse militaire basis in Syrië
Dat Assad Turkije (en daardoor de VS) zou willen helpen de Iraanse invloed in Irak tegen te gaan lijkt pure
kletspraat te zijn nu Iran de bouw van een militaire basis in de Syrische havenstad Latakia gaat financieren.
De basis, waar de Iraanse Revolutionaire Garde waarschijnlijk permanent troepen zal legeren en die eind
2012 klaar moet zijn, is bedoeld om de levering van vele honderden tonnen Iraanse wapens en andere
militaire goederen aan Syrië te vereenvoudigen.
Eerder dit jaar werd er al een gezamenlijk Iraans-Syrische commandocentrum op de internationale
luchthaven van Damascus opgericht. Volgens inlichtingendiensten heeft Iran het Syrische regime de
afgelopen maanden geholpen met de levering van anti-rellen uitrustingen, bewakingsapparatuur en olie.
Vorige week zou Turkije een Iraans vrachtvliegtuig met 1800 mortiergranaten, 60 AK-47 geweren en 14
machinegeweren voor Syrië in beslag hebben genomen (2). Iran doet er dus alles aan om Assad aan de
macht te houden en dreigde al meerdere malen met vergeldingsaanvallen als Turkije en Amerika (/de
NAVO) militair ingrijpen in Syrië.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Ynet News
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Als de naam: „AL-QAEDA‟ gebruikt wordt dienen we extra alert te zijn of het wel AL-QAEDA betreft!
augustus 13, 2011By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen
„Al-Qaeda bereidt gifaanval voor‟
Laatste update: 13 augustus 2011 09:34
WASHINGTON – Terreurnetwerk al-Qaeda probeert met ricinuszaad het
giftige ricine te produceren, wat met kleine explosieven gebruikt zou
kunnen worden voor een aanval op de Verenigde Staten.
Foto: ANP
Dat berichtte The New York Times zaterdag.
Al meer dan een jaar probeert de Jemenitische tak van al-Qaeda, AQAP, grote
hoeveelheden ricinuszaad op te kopen. Een spikkeltje ricine is al dodelijk bij
inademing of als het in de bloedbaan terecht komt, zo bleek uit informatie van
inlichtingendiensten. Het zaad zou worden opgeslagen en bewerkt in de
provincie Shabwa in Jemen. Dat is een tribaal gebied, waar opstandelingen de macht hebben. De bedoeling
is de ricine uiteindelijk te plaatsen op vliegvelden, metrostations of in winkelcentra om zoveel mogelijk
schade aan te richten.
Obama
De Amerikaanse president Barack Obama en zijn veiligheidsadviseurs zijn vorig jaar al op de hoogte
gebracht van de dreiging, die vooralsnog niet op handen zou zijn. Al-Qaeda zou onder meer nog niet precies
weten hoe ze het zaad effectief kunnen omzetten in ricine.
Ook is ricine moeilijk te bewaren onder zonnige en droge omstandigheden. Het klimaat van Jemen maakt
het opslaan van het gif en de producten die nodig zijn om het gif te maken, niet makkelijk.
Bompakketten
Toch worden de activiteiten van AQAP zeer goed in de gaten gehouden door de Amerikanen. De terroristen
hebben eerder laten zien dat zij in staat zijn om een complot te smeden.
Dat bleek onder meer tijdens de kerst van 2009, toen een in Jemen opgeleide Nigeriaan een bom in zijn
onderbroek probeerde te laten ontploffen in een passagiersvliegtuig, dat van Amsterdam op weg was naar
Detroit. Ook werden vorig jaar per post bompakketten naar het Westen verzonden.
Ricine
Ricine is een natuurlijke gifstof, afkomstig van de bonen van de Ricinus communis (fam. Euphorbiaceae),
ook wel wonderboom of castorolieplant genoemd. Het is een uiterst giftig product, dat zowel kan worden
ingeademd, ingeslikt als ingespoten. De productie van ricine is relatief gemakkelijk en goedkoop. Er zijn drie
vormen: vloeibaar, kristalvormig en poedervormig.
In zuivere toestand is ricine dodelijk, zelfs in kleine hoeveelheid. Een gram zou 36.000 mensen kunnen
doden. Het is echter onwaarschijnlijk dat er in korte tijd veel slachtoffers zouden vallen door de substantie in
de lucht te verstuiven. Deskundigen achten de stof geschikter voor het doden van individuen dan voor
gebruik als wapen tijdens een veldslag of een aanval op een stad.
Vijf vragen en antwoorden over ricine
13-08-2011 10:20 ( bron: Ref. dagblad )
WASHINGTON (ANP) – De Jemenitische tak van terreurnetwerk al-Qaeda probeert met ricinuszaad het
giftige ricine te produceren, wat met kleine explosieven gebruikt zou kunnen worden voor een aanval op de
Verenigde Staten. Hieronder volgen vijf vragen en antwoorden over de belangrijkste aspecten van het vergif.
Wat is ricine?
Een natuurlijke gifstof, afkomstig van de bonen van de Ricinus communis (fam. Euphorbiaceae), ook wel
wonderboom of castorolieplant genoemd. Het is een uiterst giftig product, dat zowel kan worden ingeademd,
ingeslikt als ingespoten. De productie van ricine is relatief gemakkelijk en goedkoop. Er zijn drie vormen:
vloeibaar, kristalvormig en poedervormig.
In welke mate is ricine giftig?
In zuivere toestand is ricine dodelijk, zelfs in kleine hoeveelheid. Een gram zou 36.000 mensen kunnen
doden. Het is echter onwaarschijnlijk dat er in korte tijd veel slachtoffers zouden vallen door de substantie in
de lucht te verstuiven. Deskundigen achten de stof geschikter voor het doden van individuen dan voor
gebruik als wapen tijdens een veldslag of een aanval op een stad.
Wat zijn de symptomen van een blootstelling aan ricine?
De symptomen hangen af van de dosis en de manier van toediening. Na inademing ontstaan binnen enkele
uren griepachtige verschijnselen. Gewoonlijk volgen hierop problemen met de longen en daarna eventueel
een hartstilstand. Als ricine wordt ingeslikt, gaat de patiënt braken, krijgt buikkrampen en ernstige diarree.
Een patient kan binnen drie dagen overlijden, maar de vergiftiging is niet altijd fataal.
Bestaat er een tegengif of een behandeling?
Er bestaat geen tegengif tegen ricine. De behandeling is gericht op de bestrijding van de symptomen.
Is ricine wel eens gebruikt als wapen?
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Irak heeft geëxperimenteerd met verspreiding van de stof via granaten, maar dat werkte niet. In Afghanistan
werd de stof aangetroffen na de val van het Talibanregime. Mogelijk was ook het terreurnetwerk al-Qaeda
van Osama bin Laden van plan het te gebruiken. Het gif werd gebruikt om de Bulgaarse dissident Georgi
Markov te vermoorden. Hij werd in 1978 in Londen geprikt met een speciaal voor de moord vervaardigde
paraplu, waarmee ricine in zijn bloed gebracht werd.
Waarom we Griekenland „moeten‟ helpen?
Bron: Beursblik - Geschreven door Walter Matthijssen
Waarom -U- Griekenland helpt
Inderdaad u heeft het goed gelezen. Er staat -U- en niet ‗de bank‘ of de Griekse staat. Wat minister de Jager
en consorten niet helemaal duidelijk stellen, is dat het heel noodzakelijk is om dit te doen, anders valt de een
na de andere Europese bank om. Het zou zelfs tot totale chaos kunnen leiden in Europa. Laat mij eerst de
hoger vermelde ―U‖ definiëren. U betaalt belastingen. Via die belastingen spijst U de kas van de ECB. U bent
uiteindelijk degene die de rekening betaalt!!Waarom denkt u dat Griekenland op zijn kop staat? Daar hebben
de gewone burgers al duidelijk begrepen, dat het politiek -en banken geblunder uit hun zakken zal betaald
worden. Nu de feiten. Hieronder een lijstje van UBS bank research. Wat kan u hier in terugvinden? Het
bedrag dat banken in Grieks papier zitten, en hoeveel dit deel uitmaakt van hun totale balans. Eerst en
vooral moet u weten dat volgens de nieuwe ―Basel 3‖ normen een bank nu 6% eigen vermogen moet
bezitten i.p.v 4%. Voor de financiële leken onder u: indien u meer schulden heeft dan uw maatschappelijk
kapitaal, bent u failliet. Als we dus maar 6% eigen vermogen hebben, en Grieks staatspapier zal niets meer
waard zijn, of moet afgeschreven worden tot de helft van de waarde, dan zie je dat in één klap gans het
Griekse bankstelsel van de kaart wordt geveegd. Nu gaan we naar dat lijstje.Naam land bedrag % op balans
v.d bank
—————————————————————————————————Hellenic Postbank Griekenland 5.371 31%
Pireaus bank Griekenland 8.700 15%
NBG Griekenland 19.400 16%
Marfin Cyprus 2.943 7%
Bank of Cyprus Griekenland 2.000 5%
Dexia België 3.470 1%
Commerz Duitsland 2.900 >1%
BNP Paribas Frankrijk 5.046 >1%
ING Nederland 2.425 >1%
KBC België 600 >1%
Rabo Nederland 638 >1%
Welke conclusie moet u hieruit trekken?
Stel dat we Griekenland laten vallen, dan is het meteen uit met de Griekse bankwereld. Als je maar 4 tot 6%
eigen vermogen hebt, en een schuld van bv 31% of 15% is het einde verhaal. Zoiets noemt men failliet.
Dexia zou bv 37% van zijn eigen kapitaal verliezen in geval van een ―credit event‖ met Griekenland. (ING
maar 6% en Rabo 2%, dit valt nog te overzien) U mag zich afvragen hoeveel uw pensioenfonds mag
afschrijven.Turkije en Griekenland hebben al jaren ruzie over Cyprus. Het eiland is in twee verdeeld in een
Turkse deel en een Griekse deel, die nog steeds uit elkaar gehouden worden door Blauw helmen. Bij een
faillissement van Griekenland ben ik benieuwd naar de toekomst van Cyprus. Dat terzijde gelaten. Hoe bent
U de banken aan het redden? De ECB, IMF en EU hebben nu al 30% van de totale Griekse schulden
overgekocht van de banken. Met welk geld? Ook de ECB werkt met een hefboom van 1 euro eigen kapitaal
en 23 vreemd kapitaal (leverage 1/23). Onze slimme bankjongens wilden wel de hoge rente vangen die
Grieks staatspapier gaf, maar als het over het risico gaat, schuift men dat liever door naar U (ECB, IMF, EU)
Dit noemt men het privatiseren van de winst, en het socialiseren van het risico. Wat er nu gebeurt is pappen
en nat houden om tijd te rekken. Met hogervermelde cijfers ziet iedere nuchtere rekenaar, dat men hier nooit
kan uitkomen. Het falen van Griekenland zal ongetwijfeld een paar domino stenen doen vallen. Dit zal echt
pijn doen voor iedereen, maar zuiverend werken. Men kan echter niet oneindig steeds alle schuld bij U
(ECB, IMF, EU) komen verhalen. En te weten dat onze bonus bankdieten ons dit hebben aangedaan. Hoe u
hiertegen wapenen? Ik stel vast dat goud, zilver en de Zwitserse frank steeds duurder worden. Vastgoed zou
ook niet slecht zijn om uw vermogen te diversifiëren. En beste lezers, ik heb het nu nog maar enkel gehad
over Griekenland. We hebben nog een aantal andere probleemlanden.
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De Inflatie Manipulatie
augustus 12, 2011By: silviavideler
We weten het allemaal zeker: alles wordt in rap tempo duurder. Al sinds jaar
en dag. Inflatie noemen ze dat. En toch proberen alle ‗ter zake doende‘
instanties ons ervan te overtuigen dat de inflatie zeer beperkt is. Rond de 2%
wordt trots gemeld. Niets is minder waar. We worden belazerd. Ons zuur verdiende geld is sinds jaar en dag
in realiteit hard aan het verdampen. En het zal alleen maar erger worden.
Ik verwijs naar de hierboven gegeven link. En ga dus niet alle bijzonderheden geven over de diverse
gehanteerde definities van inflatie. Ze zijn allen bedacht om de welwillende en goedgelovige burger zand in
de ogen te strooien. Rookgordijnen.
Inflatie: de burger merkt het elke dag. De kosten stijgen met de dag. Stap voor stap. Beetje bij beetje. Niet
eens zo erg wordt dan gesteld. Mits de koopkracht gehandhaafd kan blijven.
En daar zit nu juist de crux. Dat is niet het geval. De werkelijke inflatie is beduidend hoger dan de officiële
cijfers ons willen doen geloven. De koopkracht verdampt dan snel.
Belangen
De overheid wil graag lage inflatiecijfers laten zien. De Internationale banken (ECB etc.) hebben als
belangrijkste opdracht het financiële systeem zo te sturen dat de inflatie beperkt blijft. Rond de 2%.
Het laten zien dat men in deze doelstellingen geslaagd is heeft daar uiteraard hoge prioriteit. Overheden en
centrale banken zijn twee handen op één buik. Daarbij wordt de realiteit veelvuldig uit het oog verloren. De
cijfers worden lustig gemanipuleerd.
Belangen? Eigen belangen. De staat bespaart jaarlijks miljarden door lagere inflatiecijfers te laten zien dan
de werkelijkheid. Vele uitkeringen zijn immers gekoppeld aan de inflatiecijfers. Lage cijfers, lagere
compensatie. Minder uitgaven. Kassa. Geïncasseerd uit de zakken van de goedgelovige burger. Blij
gemaakt met een dooie mus.
Pensioenfondsen: uitgesteld salaris. Indexatie staat nu al onder druk. Maar dat uitgestelde salaris wordt in
rap tempo minder waard als de werkelijke waarde (koopkracht er van)sneller afneemt dan de ‗geïndexeerde‘
uitkering. Over 30 jaar met pensioen? De opgebouwde koopkracht met het saldo is substantieel gedaald ten
opzichte van de voorgehouden formele voorspellingen. Je uitgestelde salaris is daarmee grotendeels
verdwenen.
Totstandkoming inflatiecijfers
Het zogenaamde ‗mandje‘ van verbruiksgoederen. Maandelijks gemeten hoeveel het in waarde is gestegen
of afgenomen. Maar ja, dat mandje verandert jaarlijks. Niet zonder reden overigens. Ruime mogelijkheden
tot manipulatie. Zo worden appels met peren vergeleken. Bewust. Het CBS publiceert de officiële cijfers.
Tussen aanhalingstekens natuurlijk. Met statistiek kan je alles bewijzen. Onafhankelijk? Ook dat geloof je
toch niet meer?
Wat te zeggen van wegingsfactoren? Wat te zeggen van de mix van producten? Wat te zeggen van
regionale verschillen? Vele substantiële uitgavenposten zitten er niet eens in! En laten dat nou juist doe
posten zijn die jaarlijks substantieel in prijs verhogen. Toeval? Wie gelooft dat nog.
De methodieken
De gebruikte methodieken om de inflatiecijfers te manipuleren worden met regelmaat aangepast.
Redeneringen als: de biefstuk is sterk in prijs verhoogd, mensen zullen mensen wel meer hamburgers gaan
kopen. Kortom: geen prijsverhoging. Of de hamburger in het mandje. Als een apparaat meer functies krijgt
en dus in prijs werd verhoogd hoeft dat niet meegeteld te worden. Het nieuwe apparaat heeft immers
meerwaarde. Ziektekosten: verhogingen eigen bijdrage etc. worden niet meegeteld. Vast gegeven
inmiddels.Tabak, overheidskosten, huisvesting (stijgingen worden niet meegenomen), energie etc. wordt
minder gewogen dan voorheen. Allemaal kosten die sterk stijgen. Voorbeelden te over.
De toekomst
Wat men ons ook wil doen geloven, we zijn inmiddels in een periode gekomen dat de inflatie sterk zal gaan
stijgen. Basis van alle prijsstijgingen zijn immers de grondstofprijzen. Gezien de toenemende schaarste
daarvan zal onvermijdelijk de prijs daarvan gaan stijgen. Dat is al tijden substantieel het geval.
Overheden zullen (zichzelf op de borst willen slaan wegens electoraal gewin) steeds harder gaan
manipuleren om de officiëel gepubliceerde inflatiecijfers laag te houden. Het gat tussen de werkelijke inflatie
en de bemoemde inflatie zal steeds groter worden. Nu al mag je rustig 4-7 procent bij de officiële cijfers
optellen. Dat telt aan! En dat zal alleen maar meer worden. Tot ergens ook deze zeepbel barst…
De remedie
Recessie (onder andere). Klinkt misschien merkwaardig. Maar het is het enige middel om (risico‘s op
torenhoge) inflatie te beteugelen. Maar ja, noem me één politicus die dat zou durven voorstellen. Electorale
zelfmoord. Daarmee houden we (als
stemmer) de charade mede in stand. Elk jaar snel armer wordend.
Mark Twain: er zijn drie soorten leugens: leugens, verdomde leugens, en statistieken.
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Verder lezen: http://www.shadowstats.com/ Site van John Williams. Die schone inflatiecijfers berekenen.
Gemiddeld procentpunten hoger dan de officiële cijfers (USA).
CBS doet er alles aan om de burger gerust te blijven stellen (zand in de ogen te strooien):
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/cijfers/extra/pci.htm
Site waarin wordt ‗bewezen‘ dat de gevoelsinflatie dicht bij de officiële inflatie zou liggen.
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/prijzen/publicaties/artikelen/archief/2010/2010-3223-wm.htm
Site: inflatie is maatwerk. Hier een site van de CBS waar je zelf kan uitrekenen op basis van je eigen
uitgavenpatroon wat je eigen inflatie zou zijn. Opvallend: al gauw punten hoger dan de officiële cijfers.
Geldontwaarding zelf berekenen:
http://www.rentetotaal.nl/inflatieberekenen.html
Handige rekenmodule om te simuleren wat je geld over een bepaalde periode nog waard is!
Voorbeeld:
10.000 euro met 2% inflatie heeft over 10 jaar nog 8171 euro aan koopkracht.
Met 6% inflatie (dichter bij de huidige werkelijkheid) is dat slechts 5386 euro. Gehalveerd in (slechts) 10 jaar!
Met 10% (niet onrealistisch) is dat 3487. Nog maar een derde..
Lezenswaardig: http://www.uitgeverijbalans.nl/web/Boekartikel/Het-inflatiespook.htm
Met bijbehorende site: http://www.inflatiekomteraan.nl/

Byebye, zwaaizwaai vrij internet……(37)
Door Donkerdoorn, gepubliceerd op 09-08-2011
Niet sociale ongerechtigheid, werkloosheid, uitzichtsloosheid, armoede en de
meest keiharde bezuinigingsmaatregelen sinds de inval van de Noormannen
zijn verantwoordelijk voor de recente rellen in Groot-Brittannië (sinds de
austerity measures van de regering Cameron van kracht werden, werd
meteen gewed waar als eerste onlusten zouden uitbreken: Liverpool,
Manchester, London of een andere Britse grootstad naar keuze). Nee, het sociale netwerk ―Twitter‖ is
schuldig. Prima dat de internetdienst tijdens arabische revoluties ―democratie‖ verspreidt, maar wanneer
―binnenlandse terroristen‖ van het netwerk gebruik maken, moet de stop erop. Ah, politici. Maar de politieke
―Canard des Tages‖ komt van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich. De
conservatieve minister wil na het Breivik moord-drama in Noorwegen meteen maar een einde maken aan
het anoniem bloggen en de (staats/politie)controle over het internet flink uitbreiden (ondergetekende begint
al te zweten). Om vervolgens maar weer te beginnen over het overweldige gevaar van islamitisch terreur en
de dreiging voor het ―vrije westen‖ vanuit (islamitisch) extremistische groepen. Oorzaak-gevolg-oplossing
politiek van de meest geloofwaardige orde. Maar onthoud. Wat er ook gebeurt: internet is de schuldige.
http://zapruder.nl/portal/artikel/byebye_zwaaizwaai_vrij_internet37/rss

Obama houdt iftarmaaltijd
RD, 12-08-2011 11:28 | Kerkredactie
WASHINGTON – President Obama heeft dinsdagavond de inmiddels traditionele
iftarmaaltijd in het Witte Huis gehouden.
Obama hield zijn derde iftarmaaltijd, die het dagelijkse vasten gedurende de
ramadan verbreekt, met zo‘n vijftig genodigde moslims. Hij volgt hiermee het
voorbeeld van zijn voorgangers George W. Bush (2001-2009) en Bill Clinton (1993-2001).
„Deze avond herinnert ons aan de tijdloze leerstellingen van een grote godsdienst en de blijvende kracht van
een grote natie‖, zo zei de Amerikaanse president tijdens zijn toespraak, waarin hij ook vooruitblikte op de
komende herdenking van 11 september 2001, tien jaar geleden.
Richard Land, voorzitter van de ethische commissie van de Zuidelijke Baptisten, heeft geen moeite met de
iftarmaaltijd. De VS kennen godsdienstvrijheid voor iedereen, aldus de evangelicale voorman. Dat wil echter
niet zeggen dat alle godsdiensten „even waar‖ zijn, zo voegde hij eraan toe.
Obama geniet in de VS de meeste steun (80 procent) onder moslims (die overigens maar een klein deel van
de bevolking uitmaken). Onder joden is dat 65 procent, bij niet-religieuzen 60 en bij protestanten 37 procent.
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Matthew Delooze (9) – Spuug de veren van de Benoe Vogel uit - De Illuminati monumenten van Parijs
blootgelegd!
Door Rene Voogt op 12 augustus 2011 - Door Matthew Delooze - Download as: [pdf]
Ik ben een vlam – De hitte van het vuur
Noem me een dwaas – Noem me geen leugenaar
Neem me mee naar de Hell – En laat me daar
Als dat de prijs is die ik ervoor moet betalen
Hoor je me niet zeggen? – Hoor je me niet zeggen? – Hoor je me niet zeggen?
Bevrijd Mij
Hoe dan ook – in ieder geval
(Uit het nummer Free Me door Russ Ballard)
Hallo vrienden en collega waarheidzoekers,
Ik ben blij en het doet me een groot plezier dat ik de informatie aan je kan verstrekken waarvan je op het
punt staat die te gaan lezen. Ik kan maar niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze informatie is
waarvan ik denk dat het bepaalde mensen in de toekomst zou kunnen helpen, wanneer het eenmaal
‗bezonken is‘ laten we maar zeggen. Wanneer je mijn artikel ―Zwing over de Poorten van Hades‖ hebt
gelezen dan bent je ervan bewust dat ik geprobeerd heb je wat dieper mee te nemen om een beter inzicht te
verkrijgen over hoe de Slangen Cult gebruik maakt van ingewikkelde hypnose technieken en symboliek om
het collectieve bewustzijn van het menselijke ras te ‗gijzelen‘ en te beheersen.
Ik wil proberen om ‗jou‘ verder te laten komen dan de ―Poorten van Hades‖, omdat vanaf nu, je niet langer
meer gevangen zult zitten, en de symbolische poorten zullen over een aantal van jullie geen controle meer
hebben. Ze zijn vermoeid, met andere woorden, we hebben ze wijd open geschopt. Ik wil je wat dieper
meenemen, als dat echt is wat je wilt, maar om dat te doen moet ik dus terug naar de basis om het één en
ander uit te leggen ….
… Eind december na een reeks van schokkende persoonlijke tegenslagen en verlammende financiële
problemen dacht ik dat ik mijn reis naar Europa af zou moeten zeggen, welke ik enkele maanden eerder had
gepland. Ik was extreem gestrest en was erg ongelukkig in die tijd. Na dat gezegd te hebben, zoals het
meestal het geval is in mijn leven, dreef een spirituele kracht me letterlijk om toch te gaan. Ik had eerder,
maanden in het voren al een aantal zeer goedkope treinkaartjes gekocht, zodat de financiële ramp waarin ik
me bevond niet echt van invloed was op het feitelijke reis plan. Nu terugkijkend, als ik toen die kaartjes niet
ruim van tevoren had gekocht had de reis nooit plaats kunnen vinden en het onbetaalbare verhaal dat ik nu
probeer te vertellen zou nooit verteld zijn.
Hoe dan ook ik kwam aan in Parijs op tweede kerstdag. Ik was zeer geïnteresseerd in Parijs omdat David
Icke en een aantal anderen een paar jaar geleden enige informatie hadden verstrekt over de monumenten in
Parijs die allen geplaatst en verbonden zijn met een soort van ―energie lijn‖. Het was ook van belang om
daadwerkelijk een bezoekje te brengen aan de locatie van de ―Offer Moord‖ van Prinses Diana in de Almatunnel. (dat was voor een ander artikel – deel 10 – kunt u mijn ware ik zien – volgt hierna) Om mezelf wat
schrijfwerk te besparen, er is een kort filmpje op ‗You Tube‘ waarin David`s uiteenzettingen over de
monumenten in Parijs worden verteld. Het is slechts een kort stuk en van slechte kwaliteit. David Icke heeft
een aantal top dvd‘s te koop in zijn boekenwinkel, en ik kan David‘s werk verder enkel maar aan iedereen
adviseren. Kijk het nu aub, voordat we verder gaan. (Vertaler: de link werkte niet, en ik heb geen ander
kunnen vinden)
In principe staan de monumenten in Parijs in een duidelijk kaarsrechte lijn en er
wordt gezegd dat ze gebouwd zijn op een ‗energie-lijn‘, bekend als de ―Axe
Historique‖ (historische as). Het belangrijkste deel van de energie-lijn, om het zo
maar te zeggen, is waar de beroemde Champs-Élysees is (uitgesproken sharmp
el eezay). Ik heb besloten om de hele lengte van deze beroemde Avenue te voet
te bezichtigen en in een rechte lijn naar het Louvre museum te lopen. Het zat
boordevol ‗chique‘ winkels en alles was verlicht voor de kerst. Het was als een
sprookje, met prijzen in de winkels die ook op een sprookje leken!
De drukke Champs-Élysees bij nacht met de Arc de Triomphe op de achtergrond
Het was een groot verschil met de door hondenstront beladen straten van Lancashire waar ik vandaan kom
dat was zeker. Al snel werd me duidelijk dat de monumenten zich inderdaad op
een ―kaars rechte lijn‖ bevonden maar iets raakte me direct toen ik bij daglicht
over de Champs-Élysees wandelde, en het kwam niet voor in David Icke`s You
Tube clip waarvan ik eerder de link gaf.
Wat is het dan? Vraagt u zichzelf misschien af .. Nou enthousiaste
waarheidszoekers het was een kolossaal groot reuzenrad. Ja ze bouwen
hetzelfde ding, keer op keer, pal in het midden van de Champs-Élysees (Place
de la Concorde) achter de beroemde 3000 jaar oude obelisk op die afstamt van
een Zonnetempel uit Luxor, Egypte.
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Een reuzenrad aan de „voet‟ van de Champs-Élysees achter de obelisk
Om het wat makkelijker te maken om je te kunnen oriënteren om het zo maar te zeggen kijk naar de foto
hieronder. Als je naar het Reuzenrad en de obelisk kijkt sta je met je rug naar de Arc de Triomphe en visa
versa.
De „top‟ van de Champs-Élysees Foto door Matthew Delooze die bijna overreden
werd en in het Frans uitgescholden werd, voor het midden op de weg staan!
Voor iets als „Stomme Idioot Engelse Fanatiekeling‟
De energie-lijn loopt nog veel verder dan de Arc de Triomphe, maar voor dit
artikel concentreer ik me op de Champs-Élysees voorbij de obelisk, het
Reuzenrad en dan door naar het Louvre. Dus laat ik terug keren, naar het
reuzenrad.
Ik heb eerder al gewezen op het symbolische reuzenrad dus degenen die mij
kennen zullen moeten weten wat ik daar eerder al over geschreven heb. Ik nam
deze foto van het reuzenrad vanaf een grote afstand om je de symboliek aan te tonen die ALLE
Reuzenraden met zich meedragen. Het A-frame (as) van het rad creëert de Benben (Piramide) vorm en het
Grote Rad creëert de symbolische zonneschijf. Begrijp je dat?
Foto van een afstand toont de ware symboliek van het reuzenrad, het A-frame is
de obelisk (BenBen) en de rand ven het Rad is de zon (Ra) Foto door Matthew
Delooze.
Om een wat betere uitleg te geven: Dit komt uit een artikel van mij uit 2005 Het
Festival van het Licht
Symboliek van de Piramide
… Ik ga hierover zeer diep tot in detail in mijn boek „The stars are Falling‟. De
vorm van de piramide stond in de oudheid bekend als de „Benben‟. Het bovenste
deel van een obelisk (piramide vorm) staat bekend als de „Benben Steen‟.
Kortom, de Benben staat symbolisch als markeer punt waar de oude zonnegod
Ra op het droge landde nadat hij er heen geleid was, in een zonneboot, door Nun de God van de waterige
chaos. De piramide vorm representeert de allereerste heuvel van de aarde die gevormd en geregeerd werd
door Ra. Deze Benben of piramidevorm daarvan wordt gezegd dat hij steeg (rees) uit het water. Een korte
simpele uitleg vind je hier.
Symbolisch gezien representeert een reuzenrad op of nabij het water, en één die gevormd kan worden in
een piramide, ‗Ra‘ die herrijst uit de waterige chaos. De cirkel van het reuzenrad symboliseert een
zonneschijf (De Zon). De Ouden geloofden dat alles ontstaan is uit de waterige
chaos dat gesymboliseerd werd door donkere wateren ….
De Benoe vogel wordt symbolisch ook gekoppeld aan de opkomst van de
Benben (piramidevormige grafheuvel van de Aarde).
http://www.philae.nu/akhet/Benu.html
Ik heb vaak al gezegd in de afgelopen jaren dat het reuzenrad en ik vertel je de
waarheid, een zeer belangrijk stuk symboliek is en een belangrijk instrument
voor de illuminati is. Ik realiseer me dat er velen zullen zijn die denken dat ik gek
ben om het telkens maar weer over het reuzenrad te beginnen, maar laat me je
de positie van het reuzenrad tonen op de energie lijnen van Paris voordat je de
dwangbuis exploitanten gaat bellen. Kijk naar deze foto‘s hierbeneden
scheepsrakkers! Merk op: dat ik nu naar de andere kant van het reuzenrad
gegaan ben onderaan de Champs-Élysees in een gebied dat bekend staat als
de Jardin des Tuileries. Ik sta met mijn rug naar het Louvre museum en de
glazen piramide die daar geplaatst werd. De obelisk staat nu achter het
reuzenrad.
Foto gemaakt door Matthew Delooze: Ik sta zo dicht als het kan bij de vijver. Kijk
waar de 3000 jaar oude obelisk gevestigd is.
Ik zag meteen dezelfde symboliek die ik eerder ook in Morecame in 2004 zag,
toen werd ik nog geestelijk geleid, maar deze keer werd het mij in zijn volle glorie
getoond. (Zie de bedrieglijke symboliek van de illuminati) Een 3000 jaar oude
obelisk herrijst uit de waterige (chaos) Laten we wat doorschuiven om het wat
beter te kunnen bekijken hè?
Ik ben dichterbij gegaan, uiteraard ben ik om de vijver heen gewandeld om te
voorkomen dat ik natte voeten kreeg (ik ben niet gek weet je!) „Aanschouw de
gouden BenBen en het Oog‟
Kun je de gouden BenBen en het Oog in het midden van het Rad zien? Misschien dat deze foto hieronder
zal helpen. Kom dichterbij.
Deze symboliek is precies hetzelfde als wat ik zag in Morecame in 2004 maar hier in Parijs is het voor jullie
allemaal te zien. Nu, is het een paranoïde waan dat ik het reuzenrad in verband breng met de symboliek van
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de Illuminati? Als dat zo is, leid je nu dan aan hetzelfde waanidee? Nou wat denk je? Dit is extreme illuminati
symboliek en het verlichte reuzenrad vertegenwoordigt precies dezelfde symboliek. (Foto door Matthew
Delooze)
Uiteraard kon ik de geometrische vorm van de vijver niet zien vanaf het
maaiveld, en ik wil je ook de locatie van dit reuzenrad op de energie-lijn op de
best mogelijke manier aantonen. Dus kijk naar deze foto‘s hieronder
Foto van de Hexagram-vormige vijver genomen vanaf de top van het reuzenrad
naar beneden kijkend richting het Louvre museum. (glazen piramide en de Arc
de Carrousel)
Foto genomen vanaf de top van het Reuzenrad kijkend in de richting van de
3000 jaar oude obelisk en de Arc de Triomphe
Hoewel de twee foto‘s hierboven niet genomen zijn op het hoogste punt van het
rad, kun je toch zien dat alle beroemde monumenten in een rechte lijn liggen.
Het reuzenrad staat letterlijk ‗halverwege‘ tussen de Piramide van het Louvre
(afbeelding later) en de Arc de Triomphe en het speelt op de één of andere
manier een zeer belangrijke rol in de groepering van de monumenten op deze
zogenaamde energie-lijn.
Mijn foto‘s bewijzen dat zelfs amateur, momentopname fotografie je kunnen
laten zien dat het Rad perfect in het midden gepositioneerd is met de Obelisk en
de Arc ‗de Triomphe aan de ene zijde en de Arc de Carrousel en de glazen
piramide bij het Louvre aan de andere zijde. Ja ik durf met iedereen te wedden
dat het reuzenrad tot op de millimeter uitgemeten werd, met de 3000 jaar oude
symbolische obelisk uit Luxor.
Toeval hé? Zo ja, waarom zou dan een natie die zo trots als een pauw is op zijn beroemde ‗Eersteklas‘
Chique ‗Avenue, de Champs-Élysees, er zo`n oneconomisch kolossaal reuzenrad neer planten?
Ik zal je vertellen waarom, omdat het reuzenrad pure Illuminati symboliek is en op één lijn staat met het
Vrijheidsbeeld – de Eiffeltoren – en de Big Ben tezamen. Het is gewoon zo dat sommigen van jullie deze
informatie niet kunnen en niet willen beoordelen als zijnde een feit. Het is te dom om het zelfs maar te
overwegen is het niet? Jij bent niet voor de gek gehouden toch? Je hebt een credit card en je bent
geschoold zo is het toch? Niemand gaat jou voor de gek houden met een dom kermis ritje is het niet? Jij
bent daar veel te slim voor of niet soms?
Oke laat ik het duidelijk maken, nu ik in de stemming ben en ik het me niet kan veroorloven om naar de
kroeg te gaan, een simpel feit over het reuzenrad, dat je misschien niet weet, of moet ik zeggen dat je het
vergeten bent, want ik verzeker je dat iemand op school je dit verteld heeft. Ik kan je ook vertellen dat nog
niemand dit simpele feit genoemd heeft of me erop gewezen heeft sinds ik begon met het vermelden van het
reuzenrad meer dan vier jaar geleden. (Slechts mafkezen zouden schrijven over reuzenraden die
symbolisch zouden staan als Illuminati monumenten en dat ze de occulte symboliek weergeven eh?) En
inderdaad, ik heb het bewust nooit eerder genoemd. Dus laten we op deze manier eens kijken naar de
symbolische feiten over het reuzenrad …
Officiële vraag van lerares Jufrouw Clever Clogs aan de klas op school: Kan iemand mij vertellen wie
het reuzenrad uitgevonden heeft?
Officieel antwoord van Cecil Knowitall: het was ‗de heer Georg Ferris‘ juf, mag ik je nu mijn Appel geven
juf? Wil je dat ik je toiletbril schoonmaak in mijn zondagse pak juf?
Juf Clever Clogs zegt tegen Cecil: Ja Cecil mijn kleine huisdiertje het was George Ferris JR. Ik geef je hier
een gouden ster voor en zorg ervoor dat je een topfunctie krijgt wanneer je de school verlaat om te herhalen
wat je geleerd hebt. (We weten allemaal van een Cecil Knowitall of niet?)
Het is inderdaad een feit dat ‗George Ferris: het symbolische reuzenrad ontwikkelde, maar laten we wat
meer respect voor hem opbrengen en zijn volledige naam aankondigen. Het was George Washington Gale
Ferris. Wisten jullie dat niet?
Kun je zien dat dit op zijn minst ‗symbolisch‘ betekent, dat de naam ‗George Washington‘ een vinger in de
pap had bij het creëren van het reuzenrad? Net zoals je instemt met het feit dat de acties van George Bush
symbolisch uitgevoerd kunnen worden door ‗Dubya?‘, je hebt ook symbolisch het feit geaccepteerd dat het
reuzenrad inderdaad gemaakt werd door een ‗George Washington‘. De naam George Washington draagt
een enorme bult Slangen Cult symboliek. En ik realiseer me dat hier de opgedrongen gepropageerde
leergang in werking zal treden waardoor je zal lachen om deze suggestie.
Je aanvaard dit soort ―geestelijk bedrog‖ als een gevolg van de armzalige toestand van het onderwijs die je
opgedrongen werd door leraren, zoals Juf Clever Clogs en klootzakken zoals Cecil Knowitall, die ik tussen
neus en lippen door eerder vermelde in dit artikel.
Het wordt rap tijd om wakker te worden en om je daarbij te helpen stappen we even van het onderwerp van
de energie-lijnen in Parijs af. (Maak je geen zorgen we komen er straks op terug. (Oh ja zeker weten!)
Laat me je in het kort vertellen hoe het reuzenrad in wezen ―tot stand‖ is gekomen. Dit soort informatie is van
vitaal belang en onbetaalbaar in mijn opinie als je werkelijk wakker wilt worden. Het reuzenrad kwam ―tot
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stand‖ en werd geboren uit een ―Internationale expositie‖ (World Fair). Mijn onderzoek vertelt me ??dat de
exposities gebruikt, misbruikt en gemanipuleerd werden door de Slangen Cult als een ‗excuus‘ om
wereldberoemde monumenten te financieren en te creëren, naast andere misleidingen, zonder al te veel
vragen op te werpen bij de sheople van die tijd. De Eiffeltoren in Parijs en het Atomium in Brussel zijn twee
uitstekende voorbeelden van wereldberoemde monumenten die hun bestaan te danken hebben aan de
presentatie`s van de ‗World Fairs‘ die in 1 keer over de hele wereld gingen. In mijn boek Is It Me For A
Moment leg ik het fundament van de symboliek uit en waarom het Atomium gebouwd werd.
Het reuzenrad werd ook ontwikkeld voor de World Fair in Chicago (1893). Het lijkt mij dat de geheime
genootschappen eigenlijk de lay-out van de symbolische gebouwen en symbolische monumenten van alle
Wereldtentoonstellingen geregeld hebben en de ―World‘s Columbian Exposition‖ (een andere naam voor de
World‘s Fair van Chicago) is daarin geen uitzondering. Inderdaad een vent genaamd als Daniel Hudson
Burnham speelde een grote rol in de tentoonstelling van Chicago. Ik wil niet lelijk over hem doen, en je kunt
op zijn naam klikken om meer over hem te weten te komen, dus ik zeg alleen maar dat hij dit gebouwd heeft.
Maçonnieke tempel in Chicago gebouwd door Bro Daniel Hudson: Genoeg
gezegd?
Nogmaals, ik heb de Wereldtentoonstellingen onderzocht en geloof me als ik je
zeg dat de ellendige Vrijmetselaars en andere ZON aanbiddende leugenaars en
oplichters er weer eens met hun listige vingers tussen zaten. 100%. Ze gebruikte
het letterlijk om replica tempels en occulte monumenten te kunnen bouwen die
vervolgens letterlijk recht onder de neuzen van de onwetende sheople geplaatst
werden. Net zoals het Atomium en de Eiffeltoren dat werden in Brussels en
Parijs. ‗Wereldtentoonstellingen‘, worden respectievelijk als een excuus gebruikt
om ze te kunnen bouwen, zonder dat er enige serieuze vragen over gesteld
zullen worden.
Ik zal je ook vertellen dat de wereldwijde exposities massale gebeurtenissen
waren en nog zijn en dezelfde hypnotische krachten hebben als de main stream
TV dat vandaag heeft. Ja die evenementen waren echt zo groot. Het is tijd om
wakker te worden mensen of deze klootzakken zullen je fijnmalen tot stof. En
helaas zijn enkelen van jullie al het vulmateriaal voor een zoutpot geworden.
Hoe dan ook laten we verder gaan. We weten nu dat het reuzenrad gecreëerd
werd in Chicago door George Washington Gale Ferris Junior nadat hij door de vrijmetselaar Daniel Burnham
uitgekozen was om dat te doen. Nog een feit (of toeval) is dat het reuzenrad niet alleen gecreëerd werd door
een symbolische oprichter van de VS „George Washington‟ Gale Ferris. Het werd ook tot leven geroepen
om de 400ste verjaardag van een ander lid van de geheime genootschap Christoffel Columbus te vieren,
en er werd tevens, even wachten, de „Nieuwe Wereld‟ mee gevierd.
Inderdaad het reuzenrad is volledig beladen met symboliek, die gekoppeld is aan de illuminati en de Slangen
Cult. Het is letterlijk een obelisk, een BenBen steen (piramide), een alziend oog, de Zon en een erkenning
voor leden van beroemde geheime genootschapen en dat allemaal samen verpakt in één monument.
Ik zeg u de waarheid, er hangt een enorme berg symboliek achter het reuzenrad, en de geheime heersers
van deze wereld hebben je al eeuwen bedrogen over de symboliek en de ware betekenissen ervan. Het
reuzenrad is letterlijk een zeer krachtig symbolisch monument van een Zonnegod, en het heeft zich letterlijk
recht onder onze neuzen verborgen, en ik geloof dat je een domkop bent als je de ware symbolische
betekenis ervan onderschat en daarmee dus ook zijn ware spirituele kracht onderschat. Nogmaals, je
gepropageerde leergang zal in deze ingrijpen waardoor je dit soort informatie zult verwerpen.
Voor degenen die de informatie betreffende het reuzenrad die door mij verstrekt werd in artikelen zoals ―aan
de Kust‖ en ―het Festival van het Licht‖ hebben gevolgd, zal ik zeggen dat de foto‘s van de Champs-Élysees
je zouden moeten laten zien dat het George Washington Gale Ferris Reuzenrad deel uitmaakt van de groep
Illuminati monumenten in Parijs, en dat de symbolische geschiedenis van het reuzenrad daar ook vandaan
komt. Wat verteld de opgedrongen leergang je nu?
Nogmaals, ik vraag al de samenzwering buffels en zoekers naar de waarheid die er zijn of je daadwerkelijk
gelooft dat de Illuminati en de arrogante marionetten van de Slangen Cult het toe zouden staan, wat gezien
wordt als een kermis ritje (het Reuzenrad), een ereplaats zou krijgen tussen oude en symbolische
monumenten, die Napoleon vertegenwoordigen, in het centrum van Parijs als het niet in hun agenda zou
passen? Op de één of andere manier weet ik je ware antwoord al, en ik zeg dat als het reuzenrad dergelijke
symboliek niet zou bevatten, zou het nooit overal worden toegelaten in de buurt van oude monumenten in
Parijs in Engeland of elders waar de pompeuze inrichting van de Illuminati hun monumenten bewaren.
Naar mijn mening is het reuzenrad van essentieel belang voor de agenda van de Slangen Cult‘s. Inderdaad,
wat mij betreft is dit de meest geheime en krachtige symboliek die zij bezitten en terwijl jullie de
onderzoekers zich concentreren op de obelisken en bogen lachen zij hun sokken uit en voeren in plaats
daarvan met behulp van het reuzenrad hun rituelen uit. De illuminati wist eeuwen geleden al dat ze
draagbare symboliek nodig zouden hebben en het reuzenrad werd gecreëerd om hen daarin te voorzien, en
zij wisten dat al die slimme ontwaakte mensen het niet zouden doorzien.
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Dus waar draait dit allemaal om? Wat is hier aan de hand dat in de moderne tijd deze reuzenraden als
champignons uit de grond schieten op belangrijke plaatsen, sinds 1999? We moeten de manier waarop de
slangen Cult gebruik maakt van hun esoterische symboliek zien te begrijpen. Het is zo makkelijk voor ons
complotdenkers en waarheidzoekers om zoiets te zeggen als ―hey jongens en meisjes er is een energie-lijn
die door het centrum van Parijs loopt waar de f*cking Illuminati hun monumenten op bouwen‖. Dat zijn wij, zo
doen we toch? Het is zo gemakkelijk voor ons, zij die denken dat ze wakker zijn, om te knikken als zijnde
akkoord en komen vervolgens met een verklaring als: ―Wow ja geweldig spul, een energie lijn in Parijs,
compleet met illuminati monumenten erop. Joehoe … Nu ben ik wakker―. (Ik hoor dit soort dingen van
domme, blinde en verkeerde mensen bijna elke dag).
Eh? Wat? Vergeef mij heb ik iets gemist? Waarom denk je dat je wakker geworden bent, omdat je hebt
‗gehoord‘ dat er een energie-lijn door Parijs loopt en dat er monumenten op uitgestald zijn? Ik woon ook op
een rechte lijn in een rij huizen in Burnley met hondenpoep en verkeersdrempels erop, dus maakt dat dan
ook dat het een energie-lijn is? Nee, natuurlijk niet of wel? Dus zullen we hondenpoep en verkeersdrempel
monumenten plaatsen op de Champs-Élysees en terwijl we dat doen werpen we de Illuminati ermee omver?
Wake Up!
Naar mijn mening, zijn de zogenaamde vrije en ontwaakte mensen in deze wereld geen vrije en ontwaakte
mensen in deze wereld omdat ze alleen maar forums bezoeken om vervolgens roddels en uitspraken te
herhalen zoals degene die ik daarnet hierboven heb vermeld, en dat maakt ze ook niet echt wakker.. Het
spijt me als ik nors klink maar ik probeer door te komen tot een bepaald aantal mensen die spiritueel willen
ontwaken, en naar mijn mening, is spiritueel ontwaken niet één of andere rage of mode die je op het internet
kunt bemachtigen, maar het lijkt er steeds meer op dat dat precies de betekenis ervan geworden is. We zijn
aan het proberen om ergens van los te komen en dat doen we niet door anderen na te gaan zitten praten als
papagaaien? Ik denk dat de grootste nachtmerrie voor mij zal zijn om de betovering van de Slangen Cult te
verbreken, zoals ik het noem, om dan vervolgens in de ban te raken van een stelletje idioten die denken dat
ze spiritueel vrij zijn simpelweg omdat ze ontdekt hebben dat er een energie lijn onder de Champs Elysees
in Parijs loopt.
Ik ben helemaal vóór de verspreiding van informatie en uiteraard mag en zal de nep of valse informatie de
tand der tijd niet doorstaan. Dat gezegd hebbende, er zijn maar heel weinig mensen die goede informatie
verstrekken die niet vallen in de God / duivel of licht / donker categorie, en die categorieën, het spijt me dat
te moeten zeggen leiden allen terug naar onze eigen spirituele gevangenschap en zullen onze spirituele
overlevering veroorzaken zoals ze dat gedaan hebben in de laatste paar duizend jaar in deze wereld.
Spirituele vrijheid is niet te koop, maar is beschikbaar, en zit in feite binnenin ons allemaal. Geen Jezus of
een licht figuur staat te wachten om de Illuminati uit te bannen, het ―Jezus is een licht figuur‖ is een
beroemde misleiding die uitgevoerd wordt door de Illuminati en zij hebben niet de intentie om je vrij te maken
of om je te helen, dat kan ik je verzekeren. JIJ kunt jezelf bevrijden en genezen maar ‗enkel‘ en alleen als je
het zelf doet, en niet door iemand anders. Er zijn geen verheven meesters, naar mijn mening, die je
kunnen leren hoe je moet ontwaken, maar er zijn genoeg mensen die proberen om je die indruk te geven. Je
kunt ofwel informatie aannemen die als een ―ontsteking‖ zal dienen binnenin jezelf of je kunt de informatie
afwijzen ―als zijnde onzin‖ om het buiten je te houden. Het is jou keuze om te beslissen welke kant je uit wilt
gaan, en niet de keus van een dope rokende hippie of de keuze van een nep-goeroe.
Hoe dan ook, sorry voor mijn preek, laten we weer op het spoor terug komen hè? … Waar waren we? OK …
We hebben gezien dat het merendeel van de monumenten in Parijs op de energie-lijn staan, waaronder ook
het reuzenrad, en ik heb ook gewezen op de symbolische creatie (de ontwikkeling) van het oorspronkelijke
reuzenrad op de Wereldtentoonstelling in Chicago. Dus.
Ik wil weer wat dieper gaan net zoals ik dat deed in mijn laatste artikel met betrekking tot het
―Herdenkingsdag ritueel‖ en het ―Cenotaaf monument‖ met betrekking tot de genoemde energie-lijn in Parijs,
maar ik moet nog eventjes bij het onderwerp van het reuzenrad blijven om te laten zien hoe de illuminati
heimelijk symboliek (de Reuzenraden) voor de wedergeboorte van de Zon over de hele wereld recht onder
onze neuzen plaatst. Deze daad is niet alleen maar om symbolisch een energie link te verbinding met de
andere symbolische monumenten in onze dorpen en steden, die gebouwd werden door de gevestigde orde,
maar het is ook om de hypnotische en symbolische middelen te verschaffen om onze spirituele energie op
hetzelfde moment van ons te onttrekken. Ik verstrek je deze informatie niet om je ermee te vervelen of om er
je tijd mee te verdoen. In mijn opinie is het belangrijk.
Dit is niet gemakkelijk om uit te leggen dus houd daar aub een beetje rekening mee. Als je mijn artikelen
hebt gelezen over de spirituele energie winning op plaatsen als Glastonbury of zelfs bij belangrijke
monumenten op ―Nieuw Jaar`s Avond‖, dan zal het veel gemakkelijker voor je zijn om te kunnen begrijpen
wat ik je probeer te zeggen in de komende stukken van dit artikel. Uiteraard het belangrijkste monument in
Londen tijdens nieuw jaar is de ―London Eye‖, wat natuurlijk ook een reuzenrad is. Het reuzenrad in Parijs
(Roue de Paris) is een draagbaar monument. Dit is natuurlijk erg handig als je het over de hele wereld wilt
plaatsen naast andere belangrijke symbolische monumenten. Bijvoorbeeld, zoals ik uiteen heb gezet, het
reuzenrad is letterlijk een ‗Zon en Obelisk‘ (BenBen) monument en zoals ik ook uiteen heb gezet, werden er
zeer symbolische namen gebruikt bij het ontstaan van het reuzenrad in Chicago.
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Dus met dat allemaal in het achterhoofd kunnen jullie nu accepteren dat als je een reuzenrad in het midden
van twee monumenten zou zetten dat dat dan overeen zou komen met het plaatsen van een obelisk en een
zonneschijf tussen beide? Laat me je aantonen wat ik bedoel met een aantal foto‘s die ik nam tijdens mijn
laatste reizen. Ik kon naar de grootste steden in de wereld gaan, vooral door de dramatische toename van
het gebruik van Reuzenraden in de afgelopen jaren.
Neem hier eens een kijkje naar.
Een reuzenrad en een Carrousel verscheen in Edinburgh naast het Scott
monument (vrijmetselarij). Foto door Matthew Delooze
Er was natuurlijk erg weinig ruimte voor dit reuzenrad in Edinburgh, maar ze
zorgde er toch voor dat het paste. Er waren een aantal locaties in de buurt die
voor zoiets dergelijks veel geschikter zouden zijn geweest. Glasgow deed
precies hetzelfde, naast het Scott Monument. Deze dingen nemen spectaculaire
visuele occulte symboliek aan, en vooral in het donker.
De ware Zon symboliek, Piramide en Oog worden verlicht naast een monument
ter ere van een marionet van de Vrijmetselarij, in dit geval ‗Sir Walter Scott‘
Ik zou vele pagina`s kunnen vullen gewoon om je te laten zien dat vele
stadscentra`s deze dingen plaatsen in de buurt van oude overheid`s
monumenten, en obelisken etc, met name in de aanloop naar de ―Winter
Zonnewende‖ en ze worden meestal verborgen onder het mom van ―Winter
Wonderland‖. Hier is een foto van Cardiff‘s Winter Wonderland.
Winter Wonderland „Cardiff‟: reuzenrad geplaatst naast symbolische gebouwen
Hier is er nog één in het centrum van Preston welke ik nam tijdens één van mijn
reizen. Aan de ene kant van het Rad is de (Queens) Obelisk en de Preston
Cenotaaf bevind zich aan de andere zijde ervan. En net als in Edinburgh waren
er in de omgeving vele betere locaties beschikbaar voor het Reuzenrad.
De Cenotaaf en de Obelisk worden door het reuzenrad samen gevoegd als een
sandwich. Dezelfde zwendel gebeurt in vele steden. Foto door Matthew Delooze
Deze dingen vinden over de gehele wereld plaats op verschillende
schaalniveaus. Ik heb eerder al uitgelegd dat Reuzenraden zeer onrendabel zijn.
Dus waarom verschijnen ze overal? Wie financiert dat allemaal? De London Eye
alleen al verliest 25 miljoen pond per jaar.
Waarom gebeurt dit kun je jezelf afvragen.? Nou gewoon mijn vrienden, en
nogmaals, ik vertel je de waarheid, door het plaatsen van een reuzenrad op deze
locaties wordt in principe het gebied gekeerd tot een ‗Zonnetempel‘ en wat voor
monumenten of gebouwen er ook in het gebied staan die maken dan ook deel uit
van diezelfde tempel (net zoals de Sistene Kapel letterlijk een Zonnetempel
werd, omdat er is een obelisk uitgestald is op het St Pieters Plein) Onze corrupte
autoriteiten maken het mogelijk dat dit zijn voortgang vind doormiddel van
corrupte gemeenten raden en de rest van het Slangen Cult netwerk. Uw
gemeente geeft geen ene drol om deze Reuzenraden, noch om jou plezier.
Om weer even dom te doen, als je een ―te koop‖ bordje plaatst buiten van uw
huis betekent dit dat uw huis te koop staat dus als je een obelisk plaatst buiten een gebouw wordt het dus
een Zonnetempel. Het is een symbolisch teken dat het feit aankondigt. Met het reuzenrad is het precies
hetzelfde.
De oorspronkelijke symbolische BenBen steen en de zonneschijf komen uit de waterige chaos (orde uit
chaos) en als je de link naar het Parijse reuzenrad begrijpt zul je doorzien dat er water ballast tanks gebruikt
worden om een stabiele basis te bezorgen. Dus dit is letterlijk ―orde uit chaos‖ symboliek. Nogmaals het is
gewoon een teken dat het feit aankondigt. Het is letterlijk een BenBen die uit het water herrijst. Maar ook
tijdens een recente reis naar Preston vlak voor Kerstmis, realiseerde ik me dat de sluwe Donders ijsbanen
gebruikten om het water te symboliseren (daar de ijsbanen gemaakt zijn van water) De meeste ―Winter
Wonderland‖ evenementen gebruiken ijsbanen, dus weer is de symboliek recht onder onze neus verborgen
met ook nog een perfecte excuus om erheen te gaan.
Het gebruik van Reuzenraden in dit soort situaties gaat veel dieper en ze worden voor veel meer
gelegenheden gebruikt dan je denkt.
Denk nog eens aan de symboliek rond de geboorte van het reuzenrad in Chicago (Washington / Columbus /
Nieuwe Wereld). Kijk ook eens wat meer naar andere locaties waar ze zo`n ding permanent hebben
neergezet (Londen, Parijs, Edinburgh, Manchester, Birmingham, Cardiff en over de rest van de gehele
wereld.
Ik plaatste onlangs een nieuws item op mijn website met betrekking tot een ritueel dat plaatsvond in Kuala
Lumper en ik suggereer dat er spirituele energieën werden geëxtraheerd door middel van een reusachtig
monument dat er geplaatst werd in 2006. Kijk maar eens wat ik gevonden heb toen ik de achtergrond van
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onderstaande foto beter bekeek. Oh kom op zeg! Een reuzenrad bij een hindoe-festival, om God`s wil wordt
wakker. Wat komt hierna? Scooterwagentjes in het Vaticaan?
Een Reuzenrad verscheen zelfs tijdens een hindoe-festival in Kuala Lumper
Wordt Wakker!
Uiteraard, het kan natuurlijk allemaal toeval zijn, maar de toevalligheden
stapelen zich de hele tijd maar op en ik verzeker je dat er ―meer toevalligheden
gepland zijn terwijl we aan het praten zijn‖. Ik wil er ook op wijzen dat het Parijse
reuzenrad uiteraard regelmatig van de Champs Elysees ‗energie lijn‘ gehaald
wordt en geplaatst wordt op andere energie-lijnen keer op keer weer. Zou het
mogelijk zijn dat spirituele energie verzameld en vrijgelaten kan worden door het
verplaatsbare reuzenrad wanneer het geplaatst wordt op andere symbolische gebieden? Slechts maar een
gedachte. Het Parijse reuzenrad is stabiel gemaakt met behulp van water tanks. Dus het herrijst altijd
letterlijk uit het water, waar dat het ook geplaatst wordt.
Het is al op vele plaatsen verschenen, maar het gaat altijd weer terug naar Parijs. Hier is een foto ervan in
de buurt van een replica van een oude tempel in Suan Lum Bangkok. Wakey Wakey!
Het verplaatsbare Parijse Reuzenrad in Bangkok (bovenhoek) en de oude
tempel. Valt het balletje al? Ik veronderstel dat ze de symboliek recht op onze
kont konden plakken en wij ezels zouden nog steeds zeggen dat het toeval is of
niet?
Doris tegen Burt .. ―Is dat nou een reuzenrad die daar op je kont zit Burt, daar
vlak naast je bilnaad?‖ Burt tegen Doris .. ―Nee lieverd Ik hou van Reuzenraden,
en het is gewoon toeval liefste, gewoon toeval ..‖ (Ik wou dat ik een grapje
maakte!)
Het is voor mij duidelijk geworden na uren van onderzoeken en overwegen dat
er absoluut geen twijfel bestaat dat de Slangen Cult (zoals ik het noem) ons in de zeik neemt en gebruik
maakt van occulte symboliek verborgen in het Reuzenrad.
Hoe dan ook zoals ik heb beloofd laten we terug gaan naar de Parijse energie lijn om de reis af te maken.
Op 28 december 2007 liep ik over de Champs-Élysees en ik staarde naar het reuzenrad, die in volle praal
met lichtjes voor me stond. De herinneringen aan mijn Morecambe ervaringen schoten door me heen. Ik was
weer bijgeschoold ge-update laten we maar zeggen. Ik wandelde vanaf de Arc de Triomphe langs de 3000
jaar oude obelisk door de ‗Arc de Carrousel‘en naar de enorme glazen piramide buiten het Louvre museum
(een gigantisch voormalig koninklijk paleis). Ik wil erop wijzen dat de carrousels van de kermis meestal
vlakbij een Reuzenrad staan tijdens ―Winter Wonderland‖ evenementen over de hele wereld. Ik denk ook dat
de symboliek van de Arc de Carrousel (draaimolen) van de Parijse energie-lijn
over de hele wereld vertegenwoordigd wordt door de carrousel kermis ritjes en
dezelfde kermis ritjes staan weer symbolisch op één lijn met het reuzenrad.
Hier hebben we de Arc de Carrousel in Parijs en het was het eerstvolgende
monument op de Parijse energie lijn, bekend als de Axe Historique, die ik tegen
kwam.
De Arc de Carrousel (glazen piramide via de middelste boog) Foto door Matthew
Delooze
Ik vervolgde mijn reis door de glazen piramide van het Louvre en het museum.
De glazen piramide bij het ??Louvre. Niets Illuminati`s aan hè? Foto door
Matthew Delooze genomen tijdens de vroege ochtend.
Dus daar heb je het mensen ik wandelde van de Arc de Triomphe naar het
Louvre en ik zal je zeggen dat het meest symbolische wat ik zag, het reuzenrad
was. Ik besloot naar het Louvre te gaan, het was inmiddels donker en het was
sàvonds na 6 uur ook nog eens drie Euro goedkoper. De rij wachtende was
enorm en ik ben nou eenmaal nogal een ongeduldige donder. Ik wist dat ik er
was om dingen leren te begrijpen dus dat hielp mij enigszins mijn ongeduld te kalmeren. Na dat gezegd
hebbende wachtte ik om naar binnen te kunnen gaan enkel maar om uit te vinden dat zodra je de werkelijke
piramide betrad dat je een etage naar beneden moest direct onder de piramide waar je dan weer in de rij
mocht aansluiten voor de ingang om te betalen! Ik Zweer het?
Je wordt naar beneden onder de piramide geleid waar zich weer een enorme
wachtrij vormde om je entree te betalen. Dit is maar een promo foto en toont op
geen enkele wijze de totale verwarring die zich afspeelde onder de toeristen in
het Louvre.
Het duurde anderhalf uur voordat we eindelijk naar binnen konden in dat ding. Er
waren letterlijk duizenden mensen in het enorme museum. Ik was specifiek
gericht op bepaalde kunstvoorwerpen en monumenten daarbinnen en iets
maakte me op de één of andere manier bewust van de positionering van een
aantal van deze monumenten.
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Matthew Delooze probeert verschillende richtingen uit te vinden, vanuit meer dan
één opzicht, in het Louvre
Ik realiseerde me dat alle artefacten in het museum in feite allemaal rondom de
piramide waren uitgestald die zich buiten bevond.
De dingen begonnen interessanter voor me te worden en ik kreeg ineens
flashbacks van de wandeling over de Champs-Élysees waar ik via een rechte lijn
naar de piramide bij de Arch de Triomphe liep, langs de obelisk, voorbij de
hexagram-vormige vijver, langs het reuzenrad en langs de Arc de Carrousel en
zo de Piramide in. Ik voelde me onmiddellijk verlicht. Ik dacht wat is hier aan de
hand. Ik was in een geestelijke roes. Alsof ik dronken was. (En nee ik had geen
druppel aangeraakt, die 8 euro per pint kon ik me niet veroorloven)
Ja, ik had inderdaad een eind gelopen langs een onzichtbare energie-lijn, maar
ik wist op de één of andere manier dat de monumenten net zo belangrijk waren
als de feitelijk onzichtbare energie ‗lijn‘. Ik realiseerde me in mijn roes dat de
‗makers‘ van de monumenten in feite gevoed werden door de energie die door
de massa aan bezoekers, en de massa ―aan gedachten‖ van anderen
voortgebracht werden, en de energie trok op de één of andere manier door de
monumenten en zij, de makers van de monumenten, hebben op de één of
andere manier de exclusieve rechten op de energie die gewonnen wordt.
Ik realiseerde me dat ‗Zij‘ de energie over hevelen omdat ‗wij‘ de monumenten
automatisch aanbidden of simpelweg accepteren. ‗Net zoals we een milkshake
drinken door een rietje, zuigen ze energie door middel van de monumenten‘.
‗Des te groter de symbolische waarde van het monument is des te groter de omvang van de milkshake‘
schiet er door mijn geest. Weet je wat ik bedoel? Laat we een beetje dieper gaan hè? Maak je geen zorgen
de sheople van de spirituele gemeenschappen hebben ondertussen dit artikel allang verlaten, dus er zijn
enkel nog maar de serieuze gasten over om de innerlijke herinneringen weer los te maken. Dus kom met me
mee …
Duizenden mensen worden de piramide bij het Louvre in geleid, maar naar mijn mening is dat niet in hun
eigen voordeel. Verre van dat. Het feit dat het Louvre vol staat met oude symbolische monumenten, en dat
ze ‗allen‘ letterlijk rondom de piramide staan, bevestigde mijn gedachte, dat er hier de winning van spirituele
energie plaatsvindt. Gelieve naar de foto hieronder te kijken.
De binnenplaats van het Louvre: aan drie zijden omgeven door het Museum.
De glazen piramide bij het Louvre, is waar de energie lijn eindigt, en is naar mijn
mening niet het begin. Een paar ‗geleerden‘ geloven zelfs dat het gebouw van
het Louvre-museum ‗buiten‘ de ‗Axe historique‘ staat. Ik zeg dat het echt niet
uitmaakt of dat nu wel of niet zo is. Als je naar de foto hierboven kijkt en je stelt
je voor dat de omringende muren ‗onzichtbaar‘ zijn dan zou je zien dat de meest
gerespecteerde artefacten in de wereld letterlijk de piramide zouden omringen.
(Ik keek naar de opstelling van het Louvre en het deed me letterlijk aan een moderne versie van Stonehenge
denken waarbij de muren van het museum een soort vaginale monoliet situatie creëren). Deze artefacten en
monumenten in het museum bevatten naar mijn mening enorme hoeveelheden spiritueel residu. En
inderdaad, de hoeveelheid aan wereldwijd ‗respect‘ ( = spirituele energie) die gecreëerd wordt (gehyped
wordt) voor de monumenten in het Louvre is letterlijk ‗niet‘ te meten. Kun je je de hoeveelheid aan collectieve
gedachten voorstellen die ―elke dag‖ gericht worden op het Louvre? Aan hoeveel schoolkinderen alleen al,
wordt over de wonderen van de Mona Lisa verteld? Excuses voor de woordspeling, maar ‗denk‘ erover na.
―De Mona Lisa‖ de ―Venus Demilo‖ etc etc etc zijn verankerd in het collectieve bewustzijn van het menselijk
ras en zijn geplaatst op een spiritueel voetstuk om het zo maar te zeggen. Dat is zelfs het geval wanneer je,
zoals ik, denkt dat de artefacten eruit zien als een zak met shit‘. Inderdaad ik hou van beelden waarvan
daadwerkelijk alle ledematen nog in tact zijn – jij niet?
Zoals ik in mijn boeken zeg … emotioneel respect creëert spirituele energie (emotioneel respect = spirituele
energie). Vergeet nooit dat emotioneel respect spirituele energie creëert. Laat het bezinken, want ik zeg je
de waarheid, en mijn woorden zijn betrouwbaar, dat bepaalde monumenten gebruikt worden voor ‗het
scheppen van spirituele energie‘ en dat de makers van de monumenten daadwerkelijk de spirituele energie
die gecreëerd wordt ontvangen. Onthoud dat de gedachten over artefacten en monumenten respect voor
hen creëren, dus door je gedachten van respect, creëer je energie die je aan hen afgeeft. Get it? Uiteraard
zal deze informatie in je hoofd tot conflicten leiden, omdat het opgedrongen openbare onderwijs je wat
anders heeft verteld dan ik, inderdaad je schoolopleiding heeft je geleerd om mij uit te lachen om dit soort
informatie.
zullen we weer wat dieper gaan? Ben je er klaar voor? Als je mijn boeken en artikelen tot nu hebt gevolgd,
geloof me dan ben je klaar om dieper te gaan en ik ben hier om dieper met je te gaan.
Het maakt niet uit wat je leeftijd is maar je hebt vast al eens gehoord van oorlogen en invasies. Je moet
weten dat de oorlogen gecreëerd worden door marionetten en dat de overwinnaar de buit van de oorlog
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krijgt. Beroemde oudheden en relikwieën werden in oorlogen leeggeroofd en meegenomen is het niet? Ze
zijn letterlijk gestolen. Een goede manier om uit te leggen wat ik probeer te zeggen is met behulp van de
zinsnede ―sentimentele waarde‖, we hebben allemaal wel iets zonder ―financiële waarde‖ maar wat toch heel
veel voor ons betekent, zij het een foto, een sierraad, een handtekening of zelfs een oude sjaal die ooit
gedragen werd door Suzy Quatro (een stukje sentimentele waarde van mijn kant). Weet je nou wat ik
bedoel? Sentimentele waarde! (Ik heb geen foto met sentimentele waarde, sorry guys)
Begin je te bevatten dat oude monumenten enorme hoeveelheden ‗sentimentele waarde‘ met zich dragen
die zij ontvingen in de honderden of duizenden jaren doormiddel van emotioneel respect, of zelfs de directe
aanbidding ervan door de mens? Ik hoop het. De mensen uit de oudheid werden bevolen om de beelden en
afgoden in de tempels en paleizen van hun meesters te aanbidden.
De mensen van duizenden jaren geleden (met inbegrip van jou mijn vriend) werden bedrogen in het
weggeven van hun emotionele respect tot de afgoden en de occulte monumenten net zoals ze dat vandaag
de dag met ons doen. Ik ben hier om je te vertellen dat als je buigt voor een monument of een andere vorm
van symboliek je, je spirituele energie eraan overdraagt, en vooral als je er een symbolisch gebed bij opzegt.
(Net zoals: een Christen met een Gebed en een Kruis) Zo simpel is het. We buigen vandaag de dag niet
meer allemaal openlijk voor de monumenten, MAAR we zijn allemaal misleid in ―waarom dat we het doen‖
door middel van ons onderwijs en Hollywood, etc. Het was en is nog steeds een vicieuze cirkel en het is tijd
om dat te stoppen en wakker te worden. Als je niet wakker wordt, naar mijn mening, doe je dan in je
volgende leven precies hetzelfde en val je voor precies hetzelfde bedrog. Als je je spirituele energie
overgeeft tijdens ‗het leven‘ zul je je spirituele energie ook overgeven in je dood en de kracht waaraan je je
geest hebt overgeleverd die sta je het toe om jou spirituele toekomst te dicteren. Dat is die kracht die ik De
Slangen Cult noem. Het is een zeer koude en misleidende kracht ook nog.
Dus begin je te zien, dat als het waar is dat een monument inderdaad spirituele energie op kan nemen en
door kan geven, dat een ‗collectie‘ van oude monumenten, waar de massa toe gedwongen werd om ze
letterlijk duizenden jaren lang te aanbidden, zeer zeer waardevol zullen zijn voor diegenen die weten wat dit
is, en ook weten hoe ze de monumenten moeten gebruiken en waar ze die plaatsen? De Slangen Cult zijn
experts hierin.
Inderdaad zou het degene die weten van deze dingen niet passen om ook daadwerkelijk de musea`s te
bouwen, vol met gekoesterde artefacten, en om miljoenen mensen zover te krijgen om de symbolische
monumenten en de artefacten die erin staan te komen ‗bewonderen‘? Ja? Je weet wel … net als die domme
mafkezen zoals ik, die anderhalf uur in de rij moesten staan alleen maar om oude Assyrische bas-reliëfs te
kunnen zien en ontzag voor ze te hebben? Waar ging de energie die opgebracht werd door mijn daden voor
deze gerespecteerde artefacten eigenlijk heen? Het moet ergens heen zijn gegaan, of niet soms?
Vergeet niet dat al deze artefacten in het Louvre eigenlijk op of rondom de ‗energie-lijn‘, de Axe Historique
staan. Toeval is het niet? Toeval mijn kont. De Illuminati weten hoe deze energie-lijnen werken en ze weten
welke items ze erop moeten plaatsen om het te manipuleren.
Laten we er gewoon eens even over nadenken zullen we, vooral over het musea. Geloof je nou echt dat de
gevestigde orde er een drol om geeft om boeren zoals jij en ik om je daadwerkelijk oude relikwieën te laten
‗zien‘? Nee dat doen ze niet, maar ik wed dat jij in begint te zien waarom zij de menigte aanmoedigen om ze
ook daadwerkelijk te komen bezichtigen hé? Ze willen dat de mensen hun sentimentele waarde eraan
‗toevoegen‘. Ze willen dit omdat ze weten dat dit bij zal dragen aan de spirituele waarde van de
monumenten. De Slangen Cult vereist ook dat het ―uit de vrije wil‖ van het collectieve Bewustzijn (van het
menselijke ras) gebeurd om deze monumenten te accepteren als zijnde speciaal (Als het allerhoogste). Je
hoeft ook niet eens ‗in‘ het musea te zijn om de sentimentele waarde over te dragen aan, hetzij de artefacten
of aan de monumenten. Wederom werd je heimelijk gedwongen om je sentimentele spirituele waarde aan
deze dingen af te geven door je acties in de klas (school), doormiddel van boeken en foto‘s en ook via
gepropageerde films, enz. Je hoeft er niet perse allemaal anderhalf uur voor in de rij te gaan staan om
genept te worden. Ze krijgen je toch wel.
Uiteraard kunnen wij op ons verstomde vijfde bewustzijnsniveau niet ‗zien‘ hoe de spirituele energie
ingenomen en hoe het daadwerkelijk aan de monumenten overgedragen wordt, maar ik kan je een kleine
hint geven. Ik nam een foto in de glazen piramide van het Louvre, terwijl ik naar boven naar het sluitstuk
richtte, de foto hieronder. Probeer je voor te stellen dat de bollen die je in de afbeelding hieronder ziet de
spirituele energie vertegenwoordigen en ze worden geëxtraheerd bij, en doormiddel van, de glazen piramide
bij het Louvre vanwege de energie-lijn waarvan alle wakkere slimme mensen nu weten dat die er is. En dat
ziet er als volgt uit.
Wervelende orbs bovenin de punt van de glazen piramide “het sluitstuk” bij het
Louvre. Foto door Matthew Delooze
Ik beschouw de foto hierboven als zeer symbolisch voor hoe onze spirituele
energie uit ons gewonnen wordt zonder dat we er het geringste benul van
hebben. Inderdaad ingevoegd in ons collectieve bewustzijn is het feit dat het
woord Louvre (deur) eigenlijk een vorm van ontsnapping of een uitlaadklep
aanduid. De Slangen Cult is niet zo gek als de gemiddelde forum goeroe denkt
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weet je! Kun je accepteren dat spirituele energie gemaakt en verzameld kan worden op energie-lijnen, via
hypnotische occulte symboliek, artefacten en monumenten, door de manier waarop we opgevoed zijn, en
dat we, dat wat ons getoond wordt, accepteren als een feit?
Kun je dit aanvaarden? Ja? Laten we dan weer een beetje dieper gaan …….. Kom op …… (Wow we gaan
vandaag dieper met de minuut mensen!). Als je de slangen betovering wilt verbreken dan moeten we dieper
gaan. Zoals ik al zei aan het begin van dit artikel, net als in het artikel Zwingen over de Poorten van Hades
zullen we dieper gaan. Dus laten we gaan als je wilt gaan … laten we nu gaan …. dus we hebben deze
‗energie lijn‘ in Parijs en we hebben nagedacht over de gedachte dat monumenten en relikwieën op deze lijn
daadwerkelijk energie schepen (transporteurs) zijn en deze schepen kunnen daadwerkelijk onze spirituele
energie ontrekken, verzamelen en afleveren voor en aan de respectvolle scheppers ervan. Dus als dit waar
is ‗wie‘ verzameld dan al die energie uit ons doormiddel van de energie-lijn en de monumenten die erop
staan? Als het om een daad van onze vrije wil gaat dat deze dingen dan plaatsvinden dan zouden we toch in
staat moeten zijn om de kracht te kunnen zien die de energie van ons onttrekt of die het om die reden
ontvangt, anders is het niet uit onze vrije wil die het toestaat dat deze dingen gebeuren zo is het toch? Zou
het kunnen zijn dat de gladde slang verstopt zit achter de symbolische ‗namen‘, weer net zoals ze zich
verschuilen achter de naam Hades van het ―Klaproos ritueel tijdens Herdenkingsdag‖, en we dus onze vrije
wil afgeven, terwijl we ons niet bewust zijn van de werkelijke redenen achter de zwendel, die in Parijs toch
recht onder onze ogen gemakkelijk te herkennen zou moeten zijn?
Ja, het is zo maar heb je ooit geprobeerd te kijken? Ik zie veel ‗ontwaakte‘ mensen, die tegen me zeggen
―weet je Matthew er is een energie-lijn in het centrum van Parijs‖. Ze kunnen net zo goed tegen zichzelf
vertellen dat er een naad in hun onderbroek zit want dat is alles wat een energie lijn voor ze betekent, en om
eerlijk te zijn zouden ze het nog moeilijk vinden om zichzelf te kunnen vertellen wat de oorspronkelijke bron
van de onderbroek was. De term ‗Wakker mijn kont‘ zou ze een hint moeten geven.
Als u wilt weten waar de spirituele energie van de Champs Elysees energie lijn―heen gaat‖, of hoe het reeds
jou wil bezit om het te doen, dan zal ik je zeggen … het is aan jou of je me gelooft of ik niet, ik heb je alleen
maar beloofd om dieper met je te gaan dat is alles, dus hier gaan we‖… De gestolen spirituele energie gaat
naar precies dezelfde plek als waar ook de energie van Herdenking`s dag heengaat, wanneer we allen met
een Klaproos rondlopen en Morpheus aanbidden doormiddel van het monument dat ‗Cenotaaf‘ genoemd
wordt. Die plaats wordt de ‗onderwereld‘ genoemd, en, staat beter bekend als de ―lagere vierde dimensie‖,
de ‗Lagere vierde‘ ligt ook weer beter in de mode bij de oplichtende dvd verkopers en de gedrogeerde
hippies om te gebruiken in de samenzwering`s / spiritualistische gemeenschappen en door een aantal van
de andere Muppets die daar weer rondom heen hangen onder valse voorwendselen is het niet? Nou, dat is
zo door mijn ervaringen, maar je kunt met de onderwereld bellen, wat je maar wilt maar het is gewoon ‗een
andere dimensie‘. Het is een dimensie die letterlijk een loopje met je neemt en de energie uit ‗deze‘ dimensie
zuigt, uit ‗deze wereld‘, door jou dom te maken en je te bedriegen.
Hoe dan ook. ‗Onze gestolen spirituele energie gaat naar wat bekend staat als de onderwereld mijn
vrienden‘. Dus nu weet je het. De onderwereld moet zich verkondigen en zichzelf op de één of andere
manier bekendmaken om zo je vrije wil en acceptatie te verwerven. Net als Morpheus zichzelf verkondigt (de
onderwereld) door de klaproos op Herdenkingsdag om uw aanvaarding en je vrije wil te verkrijgen om hem
te eren (geestelijk te aanvaarden). (Vandaar dat ik je dit verhaal vertel, zoals ik je dit verhaal eerder al
vertelde. Zo ben ik nou eenmaal!)
―De onderwereld‖ of ―de lagere vierde‖ is ‗de verblijfplaats van Morpheus en de Poorten van Hades, enz‘.
Alleen deze keer verkondigt de onderwereld zichzelf om je vrije wil en je acceptatie te verwerven door de
Parijse energie lijn, en het antwoord zit hem in de naam van de feitelijke ‗Avenue‘ waar de energie lijn naar
vernoemd is. Dat is de Champs-Élysees, één van de meest bewonderde en aanvaarde locaties in de wereld,
wat letterlijk ‗Elysian Fields‘ betekent (een deel van de onderwereld) en ik geloof dat multidimensionale
krachten zich voeden doormiddel van de symboliek en de energie die gecreëerd wordt op de Parijse
energie-lijn en ze hebben de Champs-Élysees verkondigt als het middel om de acceptatie van onze vrije wil
binnen te halen. Begrepen?
Net zoals we heel gemakkelijk onze vrije wil en acceptatie geven aan de klaproos als de verborgen
symboliek die de onderwereld vertegenwoordigt, we geven ook vrij wil aan de Elysian Fields doormiddel van
de symboliek die zich op de energie-lijn in Parijs bevind, door de Champs-Élysees. (Met inbegrip van de
hedendaagse bedrijfslogo‘s, met andere woorden de Chique Winkels) Nogmaals de gehersenspoelde
leergang die we allen hebben ondergaan zal het zeer moeilijk voor je maken om dit soort informatie te
kunnen accepteren.
De meeste mensen denken dat de Champs-Élysees simpelweg ‗chique winkels in Parijs‘ betekent en de
meeste mensen accepteren dat. Hun vrije wil accepteert het gewoon. De geheime heersers van deze wereld
hebben heel slim een symbolische ‗onderwereld‘ gecreëerd door gebruik te maken van de Griekse
mythologie en de Franse taal. Maar het is voor ons gewoon één grote misleiding om zonder het te weten
onze spirituele energie weg te geven, en we leveren zelfs ons spirituele noodlot in door onze
gemanipuleerde vrije wil. De Griekse onderwereld, de mythologie, is slechts geheime bedrieglijke verdekte
symboliek die jou onderbewuste, ernstig zal beïnvloeden, en het is gewoon weer een andere versie van de
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Romeinse mythologie of de Egyptische mythologie, waarmee er Goden in je geest worden ‗gecreëerd‘,
samen met de middelen om die te aanbidden, en op zijn beurt zal dit je dwingen om je spiritueel aan hen
over te geven. Een groep van multidimensionale wezens die vreemd zijn voor deze wereld, hebben een
doolhof van occulte symboliek in je geest gecreëerd, en het wordt gebruikt om jou zover te krijgen dat je hen
indirect aanbid door de mythologische Goden. In principe aanbidt je ―Buitenaardse Reptielen Wezens‖ door
middel van je onbewuste toestemming bij volmacht.
Jij en ik creëren onze werkelijkheid doormiddel van onze onderbewuste gedachten dus het ‗dient‘ de
Slangen Cult om onze onderbewuste gedachten onder controle te hebben waarbij ze zichzelf plaatsen, als
onze Goden, in onze onderbewuste gedachten en daarmee ons respect inwinnen voor hun symbolische
monumenten doormiddel van de manipulatie van ons onderbewustzijn. ―Wat de massa‖ denkt dat ze krijgen,
―dat krijgen ze ook‖. Wanneer zij dit eenmaal hebben gedaan liggen wij in hun handen, en wij zullen altijd
gehypnotiseerd zijn op een vijfde bewustzijnsniveau door de manipulatie van ons onderbewustzijn. En
daarom zullen we automatisch onze energie direct en indirect weggeven door de directe aanbidding van
alles wat de Slangen Cult in ons onderbewuste implanteert om te aanbidden, of dat nu de Mona Lisa, Kylie
Minogoue haar achterwerk of een biljet van vijf dollar is. We hebben er ‗letterlijk‘ niets over te zeggen omdat
we nou eenmaal zo dom gemaakt zijn op een bewust niveau, ons onderbewustzijn is weggezonken en
eenzijdig. Het is letterlijk gekaapt. De Slangen Cult controleert/beheerd het grootste gedeelte van onze
‗genetische opmaak‘ (ons DNA, ons computer-programma, ons lichaam, noem het wat je wil) doormiddel van
de verschillende middelen en ieder van ons zal aangezogen worden door één van die instrumenten die ik de
―Slangen controle‖ over ons onderbewustzijn noem. Het is allemaal gepland op die manier. Dit soort controle
over ons onderbewuste varieert in omvang van, je direct op je knieën krijgen in een kerk al biddend tot
dunne lucht, tot, het begeren van pornografie al masturberend tot je in de vergetelheid geraakt (sorry voor
dat lompe). Het maakt niet uit wat uw favoriet gekozen bezigheid zou zijn omdat beide extremen gewoon al
bestaan om je emotioneel respect (spirituele energie) aan te trekken. De Slang controleert/beheerd echt alle
paden en zal uw emotioneel respect (spirituele energie) krijgen via de middelen die zij willen. De Slangen
Cult kent ons DNA en ze weten als geen ander wat ons op natuurlijk wijze aantrekt, ze kapen gewoon alle
dingen die ―in jou‖ emotie kunnen creëren, en gooien hun occulte symboliek erop. Het maakt niet uit wat je
bent of wie je bent de Slangen Cult kent je zwakheden, omdat hij jou en je genetische opmaak kent.
De Slangen Cult zal je altijd zover krijgen om hun symboliek te respecteren of dat nu in een kerk of in een
sex-shop is. Het maakt niet uit welke van beide. Je leeft een VALS leven, gevangen in deze illusie,
simpelweg omdat het lang geleden al in ons onderbewustzijn geïmplanteerd werd zodat het zo zou zijn, en
de occulte symboliek fungeert ―binnenin je‖ als een ―hypnotische ontsteker‖ en houdt je in een onderdanige
slaap.
De tijd nadert dat er een keuze aangereikt zal worden om wakker te worden en te ontsnappen uit de
gevangenis of om erin te verblijven. Het zal jouw eigen keuze zijn. De kracht van de hypnose van de
Slangen Cult zal toenemen in de hoop dat je bang wordt, of dwingt je tot het verblijven in de comfortabele
zone die de Slangen Cult je bied om je in te kunnen verbergen. Ik weet dat het gemakkelijk is om je te
verbergen in een comfortabele zone, maar wees behoedzaam, deze comfortabele zone duurt slechts zolang
als de slang dat wil, in dit leven in ieder geval. Beginnen de dingen logisch te worden? Heb ik mijn doel
bereikt met het creëren van wat extra inzicht voor jou? Ik dank jullie voor het volgen van mijn gedachten in
dit artikel.
Ik ben ervan overtuigd dat de informatie die je gelezen hebt jou in de toekomst zal helpen.
Laten we weer terug keren naar de vijfde-bewustzijn`s werkelijkheid. Ik had een opgave sinds 2004 om te
trachten deze ‗Reuzenrad‘ informatie richting het publiek naar buiten te brengen. Aanvankelijk was de
gedachte dat het reuzenrad een door de Illuminati gecreëerd symbolisch monument zou zijn nogal vreemd,
moeilijk uit te leggen en uiteraard te gek voor woorden. Om vervolgens ook nog te beweren dat een
reuzenrad ook nog als een ―draagbare spirituele energie conductor‖ gebruikt kan worden, dat een gebied
letterlijk veranderd in een Zonnetempel, welke over de hele wereld doelbewust geplaatst zijn op energie
lijnen om ze te gebruiken als ritueel ―voor de wedergeboorte van de ZON‖ wat nog moeilijker te verkroppen
is. Ik begon met de eenvoudige zaken in 2004, maar in dit artikel heb ik getracht om verder te gaan door
telkens een stukje dieper met je te gaan. Ik realiseer me heel goed dat de overgrote meerderheid zal lachen
om de suggesties die ik gemaakt heb in dit artikel. Dat kan me helemaal niets schelen omdat ik weet hoe
blind dat ze zijn. Er zijn er maar enkelen die ‗dat gevoel in hun borst‘ hebben tot wie ik probeer door te
komen, en ik zal er nooit mee stoppen om te trachten om zelfs maar door te komen tot één enkele persoon.
Ik zal elke woestijn bewandelen om mijn regen te vinden.
Voordat ik dit artikel afsluit en je weer terug keert naar de vijfde bewustzijnswerkelijkheid wil ik je, nu ik
eenmaal de energie lijnen en monumenten etc uitgelegd heb, nog even meenemen naar de ―Chicago World
Fair‖ waar het reuzenrad gecreëerd werd. Je zou nu wat meer moeten kunnen begrijpen. Ik hoop het van
harte. Hier zijn een paar foto‘s die gemaakt zijn op de World‘s Fair als een klein voorbeeld om te laten zien
wat voor soort monumenten er op het terrein van de wereldbeurzen gebouwd werden ongeacht de kosten.
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Het standbeeld voor de Republiek (Chicago Worlds Fair)
Een replica van de Zonnetempel Luxor (Chicago Worlds Fair)
Ik ben ervan overtuigd dat de wereldtentoonstellingen gebruikt werden juist voor
het gebruik van de occulte monumenten en de symboliek voor de invloed die ze
hadden op het massale bewustzijn door de tijd heen. Het is zeer moeilijk om al
deze informatie tot je door te krijgen, maar ik ben dan ook erg blij om te kunnen
zeggen dat ik op het net een video vond over de World‘s Fair in Chicago, en
hoewel de video gebaseerd is op de groei van de VS als wereld macht en een
imperialisme, stellen de makers van de video serieuze vragen over de
daadwerkelijke rol van de wereldtentoonstellingen. Zo ben ik nu eenmaal Klik
hier om de video te bekijken.
(Zet de film/video aub niet stil bij het komische gedeelte, maar kijk hem aub tot
het einde) Gelieve op te merken dat de replica van het ―Standbeeld van de
Republiek‖ het enigste is dat overblijft van de enorme beurs. Hetzelfde scenario
geldt voor de meeste andere Wereldtentoonstellingen. Nogmaals, de Eiffeltoren
en het Atomium zijn uitstekende voorbeelden van de aard/type/soorten
monumenten die gecreëerd worden via de wereldtentoonstellingen.
Het reuzenrad maakte een groot deel uit van de evenementen in Chicago, en ik heb geprobeerd om je
zonder twijfel te bewijzen dat het reuzenrad een belangrijk onderdeel van de illuminati symboliek is. Je weet
nu ook de symbolische geschiedenis ervan. Het is geheel aan jou zelf of je de informatie aanvaard of niet. Ik
zeg je dat de Illuminati het gebruik van het reuzenrad in de komende maanden en jaren rondom de wereld
meer en meer zal toepassen tot aan 2012, vooral op symbolische locaties en naast oude monumenten die
onmetelijke sentimentele waarde hebben opgedaan van het collectieve bewustzijn van het menselijke ras
gedurende duizenden jaren. Let op, Reuzenraden in het nieuws!
Kijk bijvoorbeeld naar deze en de locatie …
Het grote Reuzenrad van China (Grootste ter Wereld)
De excuses voor de bouw van dit Reuzenrad in Beijing zijn bedroevend. Peking
heeft dagelijks last van vervuiling en iedereen die een ritje maakt loopt een grote
kans om enkel maar hoog genoeg verheven te worden om de smog te kunnen
zien. Naar mijn mening is dit Reuzenrad gebouwd om gebruik te maken van de
spirituele energie, de sentimentele waarde als je wilt, van de Grote Chinese
Muur in China uit naam van de Zonnen goden en hun verlichte marionetten (De
Slangen Cult). China is erg belangrijk geworden voor illuminati activiteiten in de
afgelopen tien jaar of zo. De titel van dit lange artikel is ―spuug de veren van de
Benoe Vogel uit‖. Naar mijn mening is de Benoe Vogel zonnegod symboliek die
er spiritueel aan bijgedragen heeft om de mensheid tot slaaf te maken
gedurende vele duizenden jaren. De Slangen Cult heeft deze vogel symbolisch
door onze strot geduwd waardoor wij onderworpen zijn aan zeer sluwe hypnose
technieken die ons spiritueel gelijk hebben gesteld met een plastieken honden
drol uit een fop-winkel.
Ik zeg tegen ieder van jullie die luisteren wil, als je het wilt horen, ―Dat het echt tijd is om te beginnen met het
… Uitspugen van de Veren van de Benoe Vogel‖… Als je vrij wilt zijn‖
Zoals de tekst van het lied die ik in het begin van dit artikel citeerde al zei: Noem me een dwaas – Noem me
geen leugenaar
Het is tijd voor mij om te gaan. Ik kan je op dit moment over dit onderwerp niets meer vertellen. Ik stel je voor
dat je de tijd neemt om dit artikel meerdere keren te lezen, omdat de verstrekte informatie zeer
krachtig/machtig is.
Dat mijn liefde over jullie allen neer mag dalen.
Matthew Delooze
28 januari 2008
Auteur: Matthew DeLooze (Vrij vertaald door René Voogt)
Bron: http://hetuurvandewaarheid.info/ , http://www.whale.to/b/spitting.html
Bron afbeelding: Matthew DeLooze
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„Extreme zonnestorm oorzaak rellen Londen augustus 2011′
Visionair: Germen op 12 augustus 2011
Het aardse magnetische veld dreunt nog na van een enorme klasse-X7 zonnestorm, die een zeer grote
plasmawolk richting de aarde afvuurde. Volgens sommige onderzoekers braken de massale Londense rellen
en plunderingen in de tweede week van augustus 2011 uit als gevolg van de enorme plasma-ontlading die 5
augustus 2011 de aarde raakte. Maar… hoeveel bewijs is er voor deze opmerkelijke theorie?
De zon als oorzaak voor rellen?
Iedereen wijst met de vinger – naar blunderende politici, criminelen, boze jongeren, incompetentie bij de
Londense politie, Libische geheime agenten of hebberige bankiers. Zou de werkelijke oorzaak de zon zijn?
Bekend is dat zich op de zon geregeld enorme ontladingen vormen – coronale massa-ejecties (CME‘s).
Deze worden vervolgens de ruimte in geslingerd. Al drie keer eerder waarschuwde NASA voor zonnestormen die elektriciteitscentrales en stroomverdeelpunten kunnen laten doorbranden. Het noorderlicht was tijdens de zonnestorm van 5 augustus 2011 tot in Centraal-Europa, waaronder Londen, te zien volgens NASA.
Waren de rellen in Londen het geval van de enorme zonnestorm vlak daarvoor?
Het aardmagnetisch veld vibreerde nog dagen na: de Schumann-resonanties,
met pieken op 7,83 (fundamenteel),14.3, 20.8, 27.3 en 33.8 Hz worden actiever
waardoor meer extreem laagfrequente radiostraling wordt uitgezonden (denk
aan enkele trillingen per seconde). Deze frequenties komen overeen met de
frequentie van bepaalde typen hersengolven (alfa-, beta- en thetafrequenties),
die qua frequentie ongeveer in hetzelfde bereik liggen. Volgens sommige
grenswetenschappers kunnen deze geomagnetische stormen mensen
beïnvloeden, hun stemming veranderen en door effecten op de stofwisseling van
het lichaam mensen aanzetten tot ‗negatief gedrag‘. Volgens enkele studies worden meer mensen wegens
een depressie in een inrichting opgenomen tijdens een geomagnetische storm. Ook neemt het aantal
zelfmoorden toe en maken handelaren eerder pessimistische keuzes, aldus een studie van de Bank van
Atlanta uit 2003[1].
Het scenario loopt dan ongeveer als volgt. Door de zonnestorm worden vatbare mensen, ongeveer tien tot
vijftien procent van de bevolking [2], gespannen en negatief ingesteld. Door de schuldencrisis en de
bezuinigingen is de stemming onder het grootste deel van de bevolking in Londense probleemwijken toch al
beneden het nulpunt. Een rel lijkt veel op een bosbrand. Er moeten voldoende mensen in de buurt zijn die
mee willen rellen om een opstootje totaal uit de hand te laten lopen. Door de zonnestorm is dit percentage
veel hoger dan normaal, waardoor een handjevol relschoppers snel aan kan groeien tot een leger.
„Zonnestormen beïnvloeden beurskoersen‟
Ongebruikelijk hoge niveaus van geomagnetische activiteit hebben een negatief, statistisch en economisch
significant effect op de beurskoersen van de week erna op alle Amerikaanse aandelenindexen, volgens het
rapport van de Federal Reserve Bank in Atlanta[1]. Het kan natuurlijk puur toeval zijn dat dit een zeer
enerverende week op de markten is geweest en dat het Verenigd Koninkrijk werd geteisterd door een golf
van heftige rellen en plunderingen, maar de over het algemeen nogal bijgelovige marktvolgers (astrologen
doen goede zaken bij beurshandelaren) zijn blij dat het ruimteweer daarna rustiger is geworden. Daarmee is
niet gezegd dat het rustig blijft. De zon wordt nu steeds actiever en zal de meeste activiteit vertonen in 2013.
Deze geomagnetische storm was dus duidelijk niet de laatste.
Klopt de theorie?
Op het eerste gezicht lijkt het verband absurd. Immers, de golven zijn extreem zwak. Er is echter de laatste
jaren aangetoond dat de hersenen zwakke elektromagnetische velden opwekken en neuronen zich met
behulp hiervan gelijkrichten. Zie dit artikel. Van onder meer sommige vogels weten we dat ze het
aardmagnetisch veld kunnen waarnemen. Waarom zou de mens niet over vergelijkbare zintuigen kunnen
beschikken? Uit onderzoek bij mensen afkomstig van natuurvolken die een zogeheten geografische taal
spreken, is bekend dat ze een fabelachtig oriëntatievermogen hebben. Zelfs wanneer ze geblinddoekt zijn
en rond werden gedraaid, konden ze nog het noorden aanwijzen. Ook het empirische bewijs voor
psychische effecten van zonneuitbarstingen uit diverse onderzoeken, zie bronvermeldingen, is
indrukwekkend. Zouden de wijdverbreide plunderingen mede veroorzaakt zijn door een hersenblackout?
Een mogelijkheid die het op zich waard is nader onderzocht te worden.
Meer informatie
1. Anna Krivelyova en Cesare Robotti, Playing the Field: Geomagnetic Storms and the Stock Market, Atlanta
Federal Reserve Bank (2003)
2. Does the Earth‘s magnetic field cause suicides? (New Scientist, 2008)
3. Palmer, S. et al., Solar and geomagnetic activity, extremely low frequency magnetic and electric fields and
human health at the Earth‘s surface, Surveys in Geophysics, 2006
4. Riots, wild markets: Did space storms drive us mad? (Reuters, 2011)
Bron en reacties: visionair.nl
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De Nederlandse vlag ...
Gisteren liep ik langs het gemeentehuis in Assen
waar de Nederlandse driekleur vrolijk wapperde.
Er stond een Amerikaanse toerist in alle ernst
naar die vlag te staren. Hij vroeg me wat nu de
betekenis is van de kleuren rood, wit en blauw.
Ik zei tegen hem: "Dat heeft alles te maken met
de belastingen in Nederland."
"Als we de belastingaangifte in de bus krijgen,
worden wij rood van woede."
"Als we het te betalen bedrag lezen, trekken
we wit weg."
" Om vervolgens ons blauw te betalen !"
De Amerikaan knikte begripvol en antwoordde:
"Bij ons is dat precies hetzelfde, alleen zien wij
er nog sterretjes bij."
Arabische media herontdekt oude Irgoenposters met Jordanië als deel van Israël
AUG 13 - brabosh
Arabic media discovers old Irgun posters showing Jordan in Eretz Yisroel
Firas Press toont aan de hand van een reeks oude posters van Irgoen hoe
rechtse Zionisten voor de Onafhankelijkheid van Israël op 14 mei 1948 boos
waren omtrent de opdeling van het Britse Mandaat Palestina [Resolutie 181] en
Transjordanië afbeeldden op hun posters [hierboven en vlak hieronder] als
integraal deel van het toekomstige Eretz Yisrael, de Joodse staat Israël.
Snel verder lezen en kijken KLIKKEN op –>
Zoals bekend beloofde de Brit Lord Balfour in 1917 het toenmalige Mandaat als
nationaal tehuis voor het Joodse volk. Die belofte werd officieel gewettigd en de
grenzen van de Joodse staat de facto vastgelegd tijdens de Conferentie van San
Remo in 1920. Achteraf in maart 1921 zullen de Britten o.l.v. toenmalig minister
voor koloniën Winston Churchill hun belofte breken en Transjordanië oprichten
waardoor de Joden 2/3 van het haar beloofde territorium verloren aan de
Arabieren.
De hebreeuwse tekst op de poster luidt:
“De muren van de Oude Stad zijn niet de grenzen van Jeruzalem
De Jordaan is niet de grens van ons land
De zee is niet de grens van ons volk”
[Poster uit 1948 van de Herutpartij]
De Irgoen of Irgun Zevai Leumi, was een Zionistische gewapende para-militaire
organisatie die opereerde in het Britse Mandaat Palestina tussen 1931 tot aan 1948 wanneer deze
organisatie dan zal opgaan in het Israëlische leger, het tegenwoordige IDF. De Irgoen was een zijtak van
de eerder ontstane Haganah die veel groter was. De Irgoen wordt algemeen gezien als de politieke
voorloper van de rechts conservatieve Herutpartij, waaruit later de Likoedpartij
zal ontstaan die sinds 1977 doorlopend alleen of met
andere partijen Israël heeft bestuurd met het kabinet van
premier Benjamin Netanjahoe van de Likoedpartij als
recentste voorbeeld.
Bij de posters hierboven en onder: In hetzelfde artikel van
Firas worden vervolgens posters getoond waarin de
‗expansionistische‘ Zionisten niet langer eisen dat
Jordanië integraal deel uitmaakt van de Joodse staat
maar dat deel van Israël willen wegschenken aan de
Palestijnse Arabieren. Over de Jordaanse Optie heb ik
hier al verschillende artikelen gebracht: [klik] – met dank
aan Elder of Ziyon
voor de hint. http://brabosh.com/2011/08/13/pqpct-ckr/
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EU-landen krijgen domper op domper
13 August 2011 door Sp00kje
De Franse regering heeft er een probleem bij. De economie is in het
tweede kwartaal niet meer gegroeid ten opzichte van de eerste drie
maanden van dit jaar. In die periode groeide de Franse economie met
bijna een procent, voor het tweede kwartaal was nog op een, zij het
bescheidener groei, gerekend.
De stilstand gaat gepaard met lagere bestedingen door consumenten en ook de export valt lager uit. De druk
in tweede economie van de eurozone om dieper in de overheidsuitgaven te snijden neemt daardoor toe. De
Franse regering heeft zich ten doel gesteld het begrotingstekort van 7,1 procent van vorig jaar terug te
brengen tot 3 procent in 2013. Dit jaar moet het tekort naar 5,7 procent van het bruto binnenlands product
worden teruggebracht.
Het tegenvallende groeicijfer komt op een slecht moment. Op de beurs hebben de Franse banken de
voorbije dagen een stevige afstraffing gehad. Die koersdalingen werden ingezet door opduikende twijfels
over de kredietwaardigheid van Frankrijk. Er zou een afwaardering van de rating in de lucht hangen. Na de
VS zou Frankrijk dan de tweede grote economie in korte tijd zijn die de hoogste status van AAA zou
verliezen. Onder analisten heerst geen al te groot wantrouwen ten opzichte van Frankrijk. Het land is in hun
ogen in het verleden vertrouwenwekkend met schulden omgegaan. Dat vertrouwen is er blijkbaar ook nog
als de Franse staatsschuld even meer dan 80 procent van het bruto binnenlands product bedraagt.
Een domper was gisteren een cijfer van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Daaruit
bleek dat de industriële productie in de zeventien landen van de eurozone met 0,7 procent is teruggevallen.
Dat voedt weer de vrees dat het economisch herstel in de eurozone vertraagt.
Ronduit slecht gaat het met de Griekse economie. In het land dat de twijfelachtige eer heeft het startpunt te
zijn van de schuldencrisis in het eurogebied, is de economie in het tweede kwartaal met 6,9 procent
gekrompen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
De Italiaanse premier Berlusconi stuitte gisteren op groot verzet van lokale en regionale leiders bij zijn
plannen de schuldenberg op te ruimen. De Italiaanse schuld is in juni gestegen naar 1,9 biljoen euro, zo
maakte de centrale bank van het land gisteren bekend.
Gisteravond maakte de Italiaanse regering bekend de komende twee jaar 45 miljard euro extra te bezuinigen
om de begrotingsproblemen het hoofd te bieden. De bezuinigingsoperatie is volgens de leiders
onrechtvaardig omdat vooral de onderste lagen van de bevolking worden getroffen. Er dient te worden
bezuinigd op onder meer het openbaar vervoer en de sociale zekerheid. Vorige maand werd een
bezuinigingsplan ter waarde van 70 miljard euro aangenomen. Dat plan is volgens Berlusconi ontoereikend
omdat de financiële situatie is verslechterd. De Italiaanse schuld bedraagt inmiddels 120 procent van het
bruto binnenlands product en is daarmee na Griekenland het hoogste in de eurozone.
Bron Volkskrant

„Supermedicijn‟ kan elk virus genezen
Bron / origineel: (c) www.nieuwsblad.be
Er is een supermedicijn in de maak, die een eind moet maken aan alle virale
infecties, gaande van verkoudheden tot HIV. Of dat beweren Amerikaanse
wetenschappers van het gerenommeerde MIT (Massachusetts Institute of
Technology) toch. De eerste testen op muizen tonen alvast immens potentieel.
Het medicijn heet DRACO en zou volgens de onderzoekers ‗in theorie tegen alle
virussen moeten werken'. Het principe werkt als volgt: wanneer een virus een cel
infecteert, maakt het daarbij een molecule aan die dsRNA heet. DRACO is zo
‗geprogrammeerd' dat het enkel de cellen aanvalt die dsRNA bevatten, en dus besmet zijn met het virus.
Echt vernieuwend is dat er ook een andere proteïne in zit die er dan vervolgens voor zorgt dat de cel
‗zelfmoord' pleegt.
Het medicijn werd uitgetest op muizen met 15 verschillende virussen, waaronder griep, maar ook polio. Ze
genazen allemaal. ‗We hopen zo snel mogelijk op mensen te kunnen testen', klinkt het bij MIT. Maar dat kan
nog tientallen jaren duren.
http://zaplog.nl/zaplog/article/supermedicijn_kan_elk_virus_genezen#rss?utm_source=twitterfeed&utm_medi
um=twitter
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Britse relschoppers: Top 5 – Dit stelen ze het liefste !
augustus 11, 2011pineut
Al dagen woedt er een storm van vernieling en worden Britse winkels
leeggeroofd door relschoppers. Sommige winkelketens zijn daarbij
meer in trek dan andere: de top vijf.
Met name jonge mannen trekken de straten op om amok te maken. Hun
etnische herkomst verschilt. Tegen de Britse krant The Guardian laat een
man die al dagen de straat op trekt, weten dat er zwarte, Aziatische en witte mannen onder de plunderaars
zijn. Wat hen verenigt, is dat ze afkomstig zijn uit achterstandswijken en ze zich opgesloten voelen in het
systeem.
Ondertussen wordt ook menig winkel leeggeroofd. Het is zelfs zo erg, aldus The Guardian, dat één op de
tien winkels in Londen getroffen is door de golf van geweld die de stad overspoelt. Ook andere Britse steden
zuchten onder plunderingen. Maar de ene winkel is populairder dan de andere, wanneer het om het
meenemen van spullen gaat.
1) JD Sports: schoenen
De lieden die uit zijn op een potje proletarisch winkelen, lijken vooral op zoek te zijn naar een paar nieuwe
sportschoenen. JD Sports, een winkelketen die sportkleding en schoenen verkoopt, staat bovenaan het
lijstje van winkels die leeggeroofd worden, met 30 geplunderde filialen per woensdag 10 augustus.
2) Ladbrokes: televisies
Een opmerkelijke tweede op deze dubieuze lijst is Ladbrokes, een keten waar mensen kunnen gokken. De
baas van de keten gaf in een interview aan, dat de plunderaars vooral uit lijken te zijn op de mooie flatscreen
televisies die er in zijn winkels hangen. Er zijn al 27 Ladbrokes-winkels beroofd.
3) Orange & T-Mobile: mobieltjes
Natuurlijk zijn ook de mobieltjes die je in de winkels van Orange en T-Mobile vindt gewilde waar om te jatten.
De teller van winkels van deze ketens die werden leeggeroofd, staat inmiddels op 26.
4) Sainsbury‟s: boodschappen
Maar de rellen zijn ook goed voor gewoon gratis boodschappen. Niet voor niets komen ook de warenhuizen
van Sainsburry‘s voor op het lijstje van meest geplunderde winkels van The Guardian.
Je kunt hier ook allerlei elektronica, witgoed en meubels aanschaffen, maar aangezien er nog geen massa‘s
mensen op straat zijn gesignaleerd met grotere waar, zal waarschijnlijk vooral het kleinere goed worden
meegenomen.
5) Betfred: bookmaker
Bookmaker Betfred, waar je kunt inzetten op onder meer paardenraces, heeft ook diverse shops in het VK.
Volgens The Guardian werden er tot nog toe 15 Betfred‘s geplunderd. Details over de waar die de
relschoppers meenamen, zijn nog niet bekend.
Kleine middenstand
Veel van de bestolen winkelketens zijn naar verwachting verzekerd voor de schade. Er zijn echter ook veel
winkels die geen onderdeel zijn van een keten. Die worden hard getroffen door de rellen.
Een woordvoerder van onderzoeksbureau the Local Data Company (LDC) laat in The Guardian weten dat
tweederde van de getroffen middenstand onafhankelijk is en dus geen onderdeel van een keten. Of de
kleinere winkeliers ook goed verzekerd zijn tegen de schade, is onzeker.
Overigens is inmiddels niet alleen Londen het toneel van rellen. Ook in andere plaatsen zoals Manchester
vinden incidenten plaats.
Wie precies wil weten waar het in Engeland onrustig is, kan op een interactieve kaart de laatste stand van
zaken bekijken.
Economische schade
Alle vernielingen en plunderingen zullen waarschijnlijk niet zonder economische gevolgen zijn. De Britse
kamer van koophandel heeft al laten weten dat de impact van de rellen op de toch al fragiele economie
significant zullen zijn vanwege alle schade door diefstal en vernieling.
Bovendien zien winkeliers hun omzet teruglopen omdat ze uit angst voor overvallen eerder sluiten of
überhaupt niet openen. Of toeristen Londen nu massaal mijden, valt nog niet hard vast te stellen.
Bron : RTL-Z
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De verborgen gebreken van gentech, van boer tot boer
Bron / origineel: gmcropsfarmertofarmer.com
Michael Hart, een conventionele veeboer op een familiebedrijf heeft voor bijna
dertig jaar landbouw bedreven in Cornwall en heeft al meer dan vijftien jaar actief
campagne gevoerd in belang van boerenfamiliebedrijven en reisde op grote
schaal door Europa, India, Canada en de VS.
In deze korte documentaire onderzoekt hij tien jaar na hun introductie de realiteit van de landbouw van
genetisch gemodificeerde gewassen in de Verenigde Staten. Hij reist door de VS en interviewt boeren en
andere specialisten over hun ervaringen met het verbouwen van genetisch gemodificeerde gewassen.
Tijdens het maken van de film hoorde hij over problemen van de steeds toenemende kosten van zaden en
chemicaliën tegen onkruid dat resistent is geworden tegen herbiciden. Boeren in de VS vertelde hem dat
één bespuiting (één herbicide applicatie) een misvatting is en waren het erover eens dat drie of meer
bespuitingen de norm zijn voor genetisch gemodificeerde gewassen.
Nu onkruiden resistenter zijn geworden tegen glyfosaat is er een sterke toename van het gebruik van
herbicide tankmengsels (de meeste van hen gepatenteerd en eigendom van de biotech bedrijven).
Verbazingwekkend is het dat sommige boeren nu hun toevlucht nemen tot handmatig onkruid verwijderen.
Boeren hebben de kostenspiraal ervaren, bijvoorbeeld dat de prijs van het zaad de afgelopen jaren van 40
dollar tot meer dan 100 dollar per acre is gestegen. Landbouwers refereerde aan co-existentie (het
vermogen om genetisch gemodificeerde gewassen naast niet GM en biologische gewassen te verbouwen)
als "onoplosbaar" en zeggen dat het niet werkt.
Samengevat:
1: Een enorm "onkruid" probleem.
2: De mythe van de co-existentie.
3: Boeren die gevangen zitten in het genetisch gemodificeerde biotech systeem.
4: Enorme prijsstijgingen voor zaden en besproeiingsmiddelen die tot ver boven de prijsstijgingen gaan die
boeren ontvangen voor hun gewassen.
Kortom, de film toont Amerikaanse boeren die benadrukken dat grote voorzichtigheid moet worden
uitgeoefend door de Britse en Europese boeren bij het adopteren van deze technologie.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/welkom_bij_gm_gewassen_boer_tot_boer

David Pidcock: laten we de handen van bankiers afhakken
Bron / origineel: www.mathaba.net
Achter de moedwillige vernietiging, de haat, het hersenloze geweld en de
ongebreidelde criminaliteit van de recente en voortdurende woede, liggen oprechte
grieven ten grondslag, maar ze zijn gericht op de verkeerde mensen, zegt David
Pidcock.
Het enige goede wat er gezegd kan worden over de Tottenham rellen, en die daarop
volgden, is dat tot nu toe blijkbaar niemand lijkt te zijn gedood, maar dit is uiteraard
meer geluk dan wijsheid. (Een man is neergeschoten, maar de link is niet duidelijk).
De schade tot nu toe loopt ongetwijfeld in de miljoenen, maar de schade aan de
Britse economie en de wereldeconomie door de banken in de afgelopen jaren loopt in de miljarden, en zelfs
biljoenen, en de hoeveelheid geld die "verloren" ging moet zeker vele levens gekost hebben. Als
ziekenhuizen en andere noodzakelijke diensten te weinig geld krijgen, sterven er mensen, niet op dezelfde
spectaculaire wijze als Mark Duggan afgelopen donderdag, maar net zo zeker.
De politie heeft beloofd om degenen die verantwoordelijk zijn voor het in vuur en vlam zetten van Tottenham
te pakken, maar hoe zit het met degenen die miljarden dollars schade aan de economie hebben
veroorzaakt? Ironisch genoeg, na een aanvankelijk zorgvuldig beheerde verontwaardiging, zijn ze beloond
met verdere, onterechte bonussen.
Er zijn echter mensen die het grotere plaatje zien, zo iemand is David Pidcock. Zonder op een enkele manier
de rellen vergoelijken, begrijpt hij hoe dit nieuwe tijdperk van bezuinigingen - die zoals altijd de onderkant
raken - kan en heeft bijgedragen aan de laatste uitbraak van sociale onrust, en hoe we meer van dergelijke
onrust kunnen verwachten in de toekomst, op een grotere schaal, tot aan zelfs oorlog, tenzij we nu
handelen.
Pidcock is directeur van het Instituut voor Rationele Economie, en al een lange tijd voorvechter van
financiële hervorming. In 1997 werd hij geraadpleegd door de Maleisische regering met betrekking tot
financiële hervormingen. Wat is zijn verklaring voor de onrust op dit moment in de straten van GrootBrittannië?
"De Tottenham [rellen waren] zowel voorspelbaar als vermijdbaar, en worden veroorzaakt door het
krankzinnige Dorian Gray economisch beleid van Cameron-Clegg & Miliband (ze zijn allemaal hetzelfde),
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waarin wordt opgeroepen om geld te verbergen op zolder, terwijl de massa?s woedend zijn" - iets waarop hij
zinspeelt als een poging om "geld te besparen door het verspillen van mensen ".
Het huidige tijdperk van bezuinigingen "gebeurt ... omdat de banken nog steeds verantwoordelijk zijn voor
het beleid van elke Britse regering ... ".
Dit is geen nieuwe analyse; sprekend op Global Vision 2000, zei hij: "we hoeven de bezuinigingen niet te
accepteren ... want de mensen produceren de rijkdom ", hier maakte hij het vitale onderscheid dat rijkdom
niet geld is, het zijn de goederen en diensten die de gemeenschap kan en zal produceren. Hij ging verder
met erop te wijzen dat bij het uitbreken van de oorlog in 1914, John Bradbury 500 miljoen pond uitgaf om de
oorlog te financieren; en als dat toen kon, kan het nu ook.
"Het 5 punten plan, ontworpen door James Gibb-Stuart dat Maleisië redde in 1997/8 kan hier en nu in 2011
worden toegepast en biedt dezelfde oplossing. Jefferson, Lincoln en Maddison begrepen allen het probleem
net als Bryan Gould in 1993."
Dit is waarschijnlijk de reden waarom Gould de politiek verliet in 1994 en terugkeerde naar zijn geboorteland
Nieuw-Zeeland.
Heel in het kort, de vijf stappen waarop door Pidcock zinspeelde:
1) Maatregelen van vreemde valuta controle om parasitaire speculanten te stoppen.
2) Stop de mars naar de globalisering.
3) Stop de privatisering van de nationale middelen - de verkoop van het familie zilver zoals Margaret
Thatcher zei. Deze kan maar een keer worden verkocht, en als ze weg zijn, gaat de cyclus van schulden en
leningen door.
4) Stop met het lenen van geld, vooral dollars.
5) En wellicht de belangrijkste, een duidelijke waardering van wat geld, rijkdom en middelen zijn, zelfs
zonder buitenlandse investeringen.
En verder:
"De zon schijnt nog steeds. En het gras groeit.
De gretige handen, vaardigheden en energieën van de arbeider zijn op geen enkele wijze verminderd - op
voorwaarde dat hij vertrouwen kan hebben in zijn regering om zijn verdiensten te beschermen en een
adequate beloning voor zichzelf en zijn familie te verzekeren ... Zelfs in omstandigheden van economische
crisis, is de eerste prioriteit niet de bankiers te betalen of gerust te stellen of de aandelenmarkten, maar om
te zorgen dat de mensen goed gevoed en gehuisvest zijn.?
Gevraagd wat hij zou doen met de relschoppers, antwoordde hij: "rellen zijn de symptomen van een
samenleving die in de woorden van John Ruskin is geworden 'tot verrot tot op het bot' als gevolg van de last
van schulden en verergerd door rente. De schuld moeten worden weggewist zoals dat gebeurde in het
verleden ... De actie tegen de relschoppers moet worden gebaseerd op oorzaak en gevolg - de oorzaak is
van oudsher dat ?fractional reserve banking? en overheden geld lenen in plaats van het geld creëren dat ze
nodig hebben. Daarom zijn de eerste handen die moeten worden afgehakt die van de bankiers en hun
parlementaire medeplichtigen ... "
Tenslotte werd hem gevraagd wat zou je doen aan de werklozen en de niet inzetbaren in plaatsen als
Tottenham? Waarop hij antwoordde:
"Zoals gezegd is het op SCHULD gebaseerde bancaire systeem de oorzaak van de werkloosheid - maar
zolang de autoriteiten erop staan dat koopkracht gekoppeld aan lonen en salarissen, falen de autoriteiten in
hun plichten om de gemeenschap te dienen, omdat ze niet begrijpen dat iedereen behoefte heeft aan geld in
hun zakken [ongeacht of ze werken of niet], zodat ze de rijkdom kunnen consumeren die wordt gecreëerd,
maar die door de kunstmatige schaarste van geld niet wordt opgemaakt [behalve dan door brand als gevolg
van de rellen]."
Dit betekent vanzelfsprekend niet dat mensen die ernstige strafbare feiten hebben gepleegd in de afgelopen
paar dagen niet moeten worden gestraft; geen regering, geen enkele maatschappij, kan daden van
brandstichting dat het leven in gevaar brengt tolereren, hoe wanhopig of onderdrukt de mensen ook zijn,
maar aan het eind van de dag, moet de echte problemen die ten grondslag liggen aan de rellen, plundering
en branden worden aangepakt, of we creëren meer problemen voor de toekomst. En volgende keer is het
misschien geen brand maar een bom.
Hoewel hij het niet bij naam noemt, zinspeelt Pidcock op een basisinkomen voor iedereen. Dit is een
concept waaraan het soort van Cameron niet eens begint te denken, immers, hoe kunnen we mensen
betalen om niets te doen? Gek genoeg stellen ze nooit dezelfde vraag over "de terugbetaling van" de
kolossale staatsschuld, die natuurlijk ex nihilo gecreëerd is door de banken, zonder moeite en zonder kosten
voor zichzelf.
"Ze betalen om niet tot rellen te komen", zegt Pidcock "is veel slimmer dan twintig keer meer betalen om de
schade te repareren."
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/david_pidcock_laten_we_eerst_de_handen_van_de_bankiers_afhakken
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Wordt september 2011 inderdaad een bijzondere profetische maand?
Nog steeds is er geen enkel hard bewijs dat 'planeet X' / 'Nibiru' bestaat en
op weg is de Aarde te verwoesten. Desondanks zijn er de afgelopen
tientallen jaren over de hele wereld enorme ondergrondse
bunkercomplexen gebouwd. Waarvoor?
In eerdere artikelen dit jaar hebben we ruim aandacht besteed aan een
aantal opmerkelijke zaken die de maand september wel eens een bijzondere profetische betekenis zouden
kunnen gaan geven: de komst van de komeet Elenin, VN-erkenning voor een Palestijnse staat (=de
verdeling van Israël) en de in hoofdstuk 12 van het laatste Bijbelboek Openbaring omschreven sterrenstand
die precies samenvalt met het begin van het joodse nieuwe jaar 5772. Laten we nog eens op een rijtje zetten
of de laatste 7 of 3,5 jaar die volgens de Bijbel aan de terugkeer van de Messias Jezus Christus voorafgaan,
mogelijk inderdaad zoals veel christenen denken eind volgende maand zouden kunnen beginnen.
Met nadruk 'zouden kunnen', want zoals vaste lezers wel bekend is heb ik het ook in eerdere eindtijdartikelen slechts over mogelijke scenario's en tijdlijnen gehad, zonder ooit met absolute zekerheid een
datum te hebben gesteld. En laten we nogmaals in het kort afrekenen met de bekende, iedere keer opnieuw
door sceptici aangedragen mythe dat 'niemand de dag of het uur kan weten', Jezus 'als een dief in de nacht
komt' en eindtijd beschouwingen en berekeningen daarom zinloos zouden zijn:
1. Ja, Hij komt als een dief in de nacht, 'maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een
dief overvallen zou' (1 Tess.5:4). Deze tekst, die pal achter de 'dief in de nacht' uitsprak komt, is schijnbaar
een soort hardnekkige blinde vlek bij alle christenen die blijven weigeren de mogelijkheid te overwegen dat
we inderdaad in het (aller)laatst der dagen leven en Jezus nog tijdens ons leven zou kunnen terugkomen.
Misschien omdat ze dat eigenlijk helemaal niet willen?
2. 'Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar
de Vader alleen' (Mat.24:36). MAAR:
* In de joodse huwelijkstraditie is het de gewoonte de vraag wanneer de trouwerij zal plaatsvinden te
beantwoorden met de zin 'Ik weet het niet, noch de engelen weten het, maar alleen de vader weet het.' Dat
vloeit voort uit het feit dat alleen de vader van de bruid weet wanneer alle voorbereidingen gereed zijn en
wanneer het huwelijk kan plaatsvinden. Zodra de vader het sein geeft, kondigt de bruidegom 'met luide stem'
en een bazuinstoot (Yom Teruah) zijn komst aan en trekt zich vervolgens 7 dagen lang met de bruid terug.
* Yom Teruah is het joodse feest waarop letterlijk 'niemand de dag noch het uur weet, noch de engelen in
de hemel'. Het wordt ook de dag van de grote 'schreeuw', de dag van ontzag, de dag van de bazuinen en de
'verborgen dag' (Yom Hakesh) genoemd. Andere benamingen zijn 'de tijd van Jacobs benauwdheid', de dag
van de opwekkings(bazuin)stoot, de dag des oordeels, het openen van de boeken, het openen van de
poorten, de bruiloft van de Messias (Ha Kiddushin/Nesuin) en de kroning van de Messias (Ha Melech).
Yom Teruah wordt de 'verborgen dag' genoemd omdat volgens de traditie God deze dag speciaal voor
Satan en zijn gevallen engelen geheim wil houden. Het is tevens een unieke dag omdat de Torah enkel het
gebod geeft op deze dag te 'rusten' en te offeren. Het mysterie of 'geheim' van Yom Teruah werd pas door
Paulus in de brief aan de Korintiërs onthuld: 'Zie ik deel u een geheimenis (Eng: mysterie, SV:
verborgenheid) mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een
ondeelbaar ogenblik (Eng: de knippering van een oog), bij de laatste bazuin (shofar van Yom Teruah), want
de bazuin (shofar) zal klinken (het begin van de 'dagen van ontzag') en de doden zullen overgankelijk
opgewekt worden en wij zullen veranderd worden' (1 Kor.15:51-52).
Paulus wijst hier doelbewust op Yom Teruah. Pasen (Pesach) staat in het jodendom bekend als de 'eerste
bazuin', Yom Kippur als de 'grote bazuin' en Rosh Hashana (Yom Teruah) als de 'laatste bazuin', omdat dit
slaat op de laatste van in totaal 100 bazuinstoten die het nieuwe jaar inluiden. Sommige christenen maken
de vergissing de door Paulus genoemde 'laatste bazuin' toe te passen op de laatste, zevende bazuin in
Openbaring 11:15. Dit kan echter niet kloppen omdat de zeven bazuinoordelen voor het eerst aan Johannes
werden geopenbaard, vèr nadat Paulus zijn brieven aan de Korintiërs schreef. Tevens blijkt uit de context
overduidelijk dat Paulus met de 'laatste bazuin' verwijst naar de destijds enige bekende 'laatste bazuin',
namelijk die van Yom Teruah.
Christus vervult joodse feesten
Bedenk hierbij dat de joodse feesten de door God aangewezen 'tijden en gelegenheden' zijn die op de dag
af al gedeeltelijk door Christus werden vervuld:
1. De geboorte van Johannes de Doper, waarschijnlijk op het paasfeest in 4 v.C.. Dit jaartal lijkt te kloppen
omdat de bekende seculiere geschiedschrijver Flavius Josephus verwijst naar de dood van Herodes in dat
jaar.
2. Zes maanden later, in 3 v.C., de geboorte van Jezus, precies op de eerste dag van het Loofhuttenfeest
(11 september).
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3. Op 11 september 3 v.C. (eigenlijk dus het jaar 0) was de in Openbaring 12 genoemde samenstand van
sterren en planeten aan de hemel zichtbaar: de maan onder de voeten van de vrouw (maagd / Virgo) en met
de zon achter haar als haar 'kleren'. Op 29 september 2011 is deze samenstand opnieuw zichtbaar! Toeval?
(Dit is eenvoudig te verifiëren met diverse soorten (gratis) software waarmee de sterrenhemel op ieder
willekeurig moment in de geschiedenis kan worden opgezocht.)
4. Negen maanden eerder werd Christus door de heilige Geest verwekt. Dit moment viel exact samen met
Hanukkah (lichtenfeest waarop de herinwijding van de Tempel wordt gevierd).
5. De besnijdenis van Jezus vond 8 dagen later plaats op de 'Achtste Samenkomst' (Shemini Atzeret,
volgend op het 7 daagse Sukkot feest).
6. Christus stierf en stond op uit de dood tijdens het Paasfeest (Pesach).
7. Hij voer ten hemel op Mem B'Omer (Mem=40, de 40e dag na Zijn opstanding).
8. De heilige Geest werd tijdens het joodse pinksterfeest (Shavu'ot) uitgestort.
9. Zal tijdens een Rosh Hashana / Yom Teruah, de dag der bazuinen, de 'verborgen dag', waar niemand de
exacte dag noch het exacte uur van weet, de 'laatste bazuin' klinken en zullen dan de doden opstaan en de
levende gelovigen veranderd en opgenomen worden in de hemel? Verwees Jezus, toen Hij beval uit te zien
naar Zijn terugkeer, met de uitspraak 'waarvan niemand de dag noch het uur weet' dus naar de toekomstige
vervulling van het Rosh Hashana / Yom Teruah feest? Het patroon lijkt er in ieder geval op te wijzen dat
Jezus alle joodse feesten letterlijk op de gevierde dagen zelf vervult!
2011-2018
Of dat al tijdens het aanstaande Rosh Hashana feest tussen 28 en 30 september zal zijn is natuurlijk niet te
zeggen. Wel is het opmerkelijk dat er tussen Yom Teruah 2011 en Yom Kippur 2018 precies 2550 dagen
zitten, de 1260+1290 dagen die door de profeet Daniël worden genoemd als de lengte van de laatste (70e)
jaarweek. Binnen het christendom zijn er verschillende verklaringen over deze laatste jaarweek; sommigen
zeggen dat deze periode dezelfde is als de 7 jaar durende Verdrukking, terwijl anderen van mening zijn dat
alleen nog de tweede helft van deze jaarweek -dus 3,5 jaar- moeten worden vervuld (Grote Verdrukking).
7 jaar 'geboorteweeën' zouden kunnen wijzen op de 7 dagen die tussen de geboorte en de besnijdenis (op
de 8e dag) van ieder joods jongetje zitten. Wijzen de fors toegenomen aardbevingen, overstromingen, hitte,
dierensterfte, hongersnoden en massale sociale en economische onrust in de hele wereld erop dat we ons
tijdens de jaren 5770-5777 in deze 'weeënperiode' bevinden, en de geboorte van het 1000-jarig Vrederijk in
5778 (2018) zal plaatsvinden?
Tevens opmerkelijk is het feit dat de joden in de dagen van de Tempel in 3,5 jaar de Torah in de synagoge
lazen. Op Tishri 1, Rosh Hashana 2011 (29 september), begint toevallig (?) weer een nieuwe cyclus van 2 x
3,5 jaar. Beginnen de laatste 7 jaar van de wereldgeschiedenis wellicht op Yom Kippur op 8 oktober, dat
volgt op de 10 dagen van 'ontzag en berouw'? Van 8 oktober 2011 is het precies 1260 dagen naar de
zonsverduistering op 20 maart 2015, de eerste dag van de eerste joodse maand* ('de zon zal verduisterd
worden... voordat de geduchte dag des HEREN komt'). Tevens is 2015 een Sabbatsjaar.
* Het joodse nieuwjaar valt in tegenstelling tot onze Gregoriaanse kalender niet samen met het begin van de
eerste maand. Nisan 1 valt overigens op 21 maart, maar begint al de avond ervoor, op 20 maart.
Bloedrode Maansverduisteringen
Exact 1290 dagen verder brengt ons naar 30 september 2018, Hoshana Rabbah, bekend als de laatste dag
van de dag des oordeels! 2015 zou in theorie dus het begin van de Grote Verdrukking van 3,5 jaar kunnen
zijn. De al vaak aangehaalde, door de Amerikaanse pastor Mark Biltz ontdekte bloedrode
maansverduisteringen op joodse feestdagen in het jaar 2014-2015 lijken het profetische belang van dit jaar
extra kracht bij te zetten. Het samenvallen van joodse feesten met deze 'tetrades', die plaatsvinden op 15
april 2014 (Pesach), 8 oktober 2014 (Loofhuttenfeest), 4 april 2015 (Pesach) en 28 september 2015
(Loofhuttenfeest) ging eerder in de geschiedenis gepaard met zeer belangrijke gebeurtenissen voor het
joodse volk:
- 1493/1494: De verdrijving van de joden uit Spanje door de inquisitie.
- 1947/1948: De wedergeboorte van de joodse staat Israël.
- 1967/1968: De bevrijding van Jeruzalem.
- 2014/2015: ??? (laatste tetrade in de 21e eeuw).
2017-2018 / 5778:
*120 jaar na het eerste Zionistische Congres (1897). 120 = het maximale aantal jaren dat God aan een
mensenleven gaf (Gen.6:3).
* 100 jaar na de Balfour Declaratie waarin de joden het recht op terugkeer naar hun eigen land werd
gegeven. 100 = het getal van slavernij / gebondenheid.
* 70 jaar nadat Israël herboren werd als de joodse staat. 70 = maximale lijdensperiode en completering van
profetieën.
* 50 jaar na de bevrijding van (Oost) Jeruzalem op de Arabische bezetting. 50 = Jubeljaar, vrijlating van
schuld, vrede (Yovel).
* 40 jaar na het Camp David akkoord (vrede met Egypte) en het eerste conflict met Libanon. 40 =
beproeving, testperiode.
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De tijd die onmiddellijk aan de komst van de Messias voorafgaat zal een tijd van ongekende beproevingen
worden waarin de mensheid met 'grote verdrukking' te maken zal krijgen. Volgens sommigen begonnen de
door Jezus voorzegde geboorteweeën in 1947/ 1948, toen de joden naar hun land terugkeerden en
onmiddellijk na de Holocaust met de volgende uitroeiingspoging (door de Arabieren) te maken kregen. De
laatste 7 of 3,5 van de 70 jaar (tevens de gemiddelde, letterlijk 70 jaar durende lengte van een generatie in
de Bijbel) zouden het meest intens zijn en daarom de (grote) verdrukking worden genoemd, de 'dag des
HEREN' of de 'tijd van Jacobs (Israëls) benauwdheid.
Volgens de Hebreeuwse traditie werd Abraham 1948 jaar na Adam geboren (de geboorte van het volk
Israël). Vervolgens werd Israël zoals geprofeteerd in Jesaja 66:8 op één dag een natie, 1948 jaar (de
officiële jaartelling volgend) na de geboorte van de 'tweede Adam', Yeshua / Jezus Christus. Zullen er, zoals
er 70 jaar tussen de geboorte van Abraham en het Verbond dat God met hem sloot, eveneens 70 jaar
tussen de geboorte van Israël en de komst van de Messias zijn?
Tevens zou David volgens Hebreeuwse en Bijbelse tijdlijnen 2854 jaar na Adam zijn geboren. Hij werd 70
jaar oud. Het jaar 5778 (2018) is 2 x 2854 plus 70 jaar en volgens sommige joodse manuscripten het jaar
waarin de Messias zal komen. David zou dus precies op de helft van de menselijke geschiedenis hebben
geleefd, een periode die wordt afgesloten met de terugkeer van Jezus Christus naar de Aarde en het begin
van Zijn Koningschap naar 'de troon van David'.
Elenin / Planeet X
In diverse artikelen bespraken we de komst van de komeet Elenin, die precies tijdens Rosh Hashana / Yom
Teruah tussen de Aarde en de zon in zal staan. De afgelopen maanden is er druk gespeculeerd of Elenin,
een kleine komeet met een doorsnee van slechts enkele kilometers, in werkelijkheid niet een superplaneet
('Planeet X', 'Nibiru') of een bruine dwergster is, of dat Elenin na 1 maand tot 1 jaar gevolgd zal worden door
zo'n enorm groot object. Tot nu toe zijn de vele 'bewijzen' die hiervoor worden aangevoerd echter tamelijk
eenvoudig te ontkrachten.
Niettemin is het een onmiskenbaar feit dat er sinds de jaren '80, toen het bestaan van een 'Planeet X'
officieel bekend werd gemaakt, over de hele wereld massale ondergrondse bunkercomplexen zijn gebouwd.
Weet 'de elite' misschien iets dat wij niet mogen weten? Komt er inderdaad een enorm groot hemellichaam
op ons af, en trekken de machtigen der Aarde zich tijdig terug in ondergrondse bunkers, omdat ze
verwachten dat het oppervlak van onze wereld grotendeels verwoest zal worden? Is Elenin misschien
slechts een bewuste af- of misleiding, zodat de echte 'doemsdag brenger' onopgemerkt blijft totdat het te laat
is?
Waakt dan, en wees klaar!
Of al deze zaken inderdaad verband houden met de spoedige terugkeer van Jezus Christus moet natuurlijk
nog blijken. Bedenk echter dat Jezus niet voor niets uitgebreid sprak over de tijd en tekenen die Zijn
aanstaande terugkomst zouden aankondigen:
'Er er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren (sterrenstand Opb.12, Elenin, bloedrode
maansverduisteringen, etc.), en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de
zee en branding (tsunami's, overstromingen), terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de
dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen (door planeet X?).
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. Wanneer
deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing (opname)
genaakt.
... Let op de vijgeboom (Israël) en op al de bomen (de andere volken). Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf,
omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat
het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht (de generatie die de vijgeboom ziet uitlopen) zal
geenszins voorbijgaan, voordat alles (dus inclusief Jezus' Wederkomst) geschiedt. De hemel en de aarde
zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.
Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worden door roes en dronkenschap en zorgen voor
levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik (dus alleen voor de niet-waakzamen,
de niet naar Zijn terugkeer uitkijkende gelovigen 'als een dief'!). Want hij zal komen over allen, die gezeten
zijn op het oppervlak der ganse aarde.
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen (de grote ontsnapping: de opname)
aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.'
(Luk.21:25-36).
'Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der
verzoeking (de 3,5 jaar durende grote verdrukking), die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken
hen, die op de aarde wonen.' (Opb.3:10).
Xander - Deels gebaseerd op: 'Get ready for Jesus' (Facebook)
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VS en Turkije: 27 augustus deadline voor Assad; Iraanse basis Syrië klaar in 2012
Het eerste bezoek van een Iraans fregat (de 'Almand') aan de Syrische
havenstad Latakia (februari 2011).
De Amerikaanse president Obama en de Turkse premier Erdogan hebben de
Syrische president een deadline gegeven. Op 27 augustus moet de opstand in
zijn land tot een einde zijn gekomen en moet hij daadwerkelijk een begin
gemaakt hebben met democratische hervormingen. Lapt Assad de AmerikaansTurkse eisen aan zijn laars, dan riskeert hij militair ingrijpen door de NAVO.
De twee weken die Assad vanaf vandaag nog heeft gekregen vloeien voort uit de gesprekken die de
president afgelopen dinsdag voerde met de op bezoek zijnde Turkse minister van Buitenlandse Zaken
Ahmet Davutoglu. Uit dit overleg bleek dat:
* Assad vol vertrouwen is dat de protesten in zijn land over 10 tot 15 dagen voorbij zijn;
* Wel verwacht dat er nog tot minstens eind 2012 geweldsuitbarstingen kunnen komen;
* Om dit te voorkomen belooft echte hervormingen -inclusief vrije verkiezingen- door te voeren;
* Assad aan Davutoglu foto's en bewijs liet zien waaruit blijkt dat de rebellen in zijn land leden van de Moslim
Broederschap en Al Qaeda zijn, en hij vreest dat als de islamisten Syrië overnemen, hun pijlen daarna op
Turkije gericht zullen zijn;
* Hij de verzekering van Ankara wil dat Turkije (en daardoor de NAVO) Syrië niet zal gebruiken voor een
militaire aanval op Iran;
* En tenslotte aanbiedt om met Turkije (en daardoor de VS) samen te werken om de Iraanse invloed in Irak
in te dimmen.
Dat laatste was een doorzichtige poging om de regering in Washington te laten geloven dat hij bereid zou
zijn om mee te werken aan het verdrijven van de Iraniërs uit Irak. De VS probeert al jaren -tot nu toe
tevergeefs- om de nauwe banden tussen Syrië en Iran te verbreken.
Ondanks de schijnbare toegeeflijkheid van Assad herhaalde de Amerikaanse minister van Buitenlandse
Zaken Hillary Clinton dat de Syrische president 'alle legitimiteit' heeft verloren, en dat het beleid van
Washington gebaseerd is op het verkrijgen van zo breed mogelijke internationale veroordeling van Assad.
Daarbij noemde ze speciaal China, Brazilië en India, landen die Erdogan zou proberen over te halen om in
de VN Veiligheidsraad in te stemmen men eventueel militair ingrijpen door de NAVO. Vorig jaar probeerde
Erdogan zonder succes op vergelijkbare wijze te bemiddelen in de Iraanse nucleaire crisis.
Assad krijgt dus hoe dan ook nog twee weken de vrije hand om zijn tegenstanders te verpletteren. Op dit
moment is nog geen enkel land bereid om Syrië -één van de grootste sponsors van terreur ter werelddaadwerkelijk aan te pakken. In Washington hoopt men dat Assad zich alsnog tot een hervormer zal
ontpoppen. Dat zou wel eens ijdele hoop kunnen zijn, gelet op hoe de Syrische president Davutoglu om de
tuin leidde. De Turkse minister en enkele verslaggevers kregen in officiële voertuigen -die ze niet mochten
verlaten- een tour door Hama. Assad wilde hen laten zien dat hij zijn leger uit de stad had teruggetrokken.
Zodra Davutoglu weer op weg was naar huis, rolden de tanks de stad weer binnen.
Ondertussen heeft Turkije reservisten opgeroepen en naar de grens gestuurd om de niet aflatende stroom
Syrische vluchtelingen in goede banen te leiden. Er zou zelfs een speciaal quarantaine centrum voor dieren
zijn ingericht, omdat de Turken verwachten dat in het geval van een NAVO aanval op Syrië ook dieren het
land zullen ontvluchten. (1)
Iraanse militaire basis in Syrië
Dat Assad Turkije (en daardoor de VS) zou willen helpen de Iraanse invloed in Irak tegen te gaan lijkt pure
kletspraat te zijn nu Iran de bouw van een militaire basis in de Syrische havenstad Latakia gaat financieren.
De basis, waar de Iraanse Revolutionaire Garde waarschijnlijk permanent troepen zal legeren en die eind
2012 klaar moet zijn, is bedoeld om de levering van vele honderden tonnen Iraanse wapens en andere
militaire goederen aan Syrië te vereenvoudigen.
Eerder dit jaar werd er al een gezamenlijk Iraans-Syrische commandocentrum op de internationale
luchthaven van Damascus opgericht. Volgens inlichtingendiensten heeft Iran het Syrische regime de
afgelopen maanden geholpen met de levering van anti-rellen uitrustingen, bewakingsapparatuur en olie.
Vorige week zou Turkije een Iraans vrachtvliegtuig met 1800 mortiergranaten, 60 AK-47 geweren en 14
machinegeweren voor Syrië in beslag hebben genomen (2). Iran doet er dus alles aan om Assad aan de
macht te houden en dreigde al meerdere malen met vergeldingsaanvallen als Turkije en Amerika (/de
NAVO) militair ingrijpen in Syrië.
Xander - (1) DEBKA ; (2) Ynet News
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Geef ons uw echte naam, en het internet opent zich
Door: Remco Tomesen
Facebook en Google willen onze echte namen weten. In Zuid-Korea is dit zelfs wettelijk verplicht: anoniem
surfen is er (bijna) niet mogelijk. Maar het land wil die regel afschaffen.
Google heeft ze liever niet op het nieuwe sociale netwerk Google+, en Facebook is er ook niet van gediend:
pseudoniemen. Online social networking, dat doe je met je eigen naam, en niet als Babe1984 of Xyloni_x3,
vinden de internetbedrijven. Het maakt het leven op de sociale netwerken makkelijker, zeggen Google en
Facebook, want zo kunnen je vrienden en familieleden je eenvoudig vinden. En het zou er ook voor zorgen
dat leden zich netter gedragen, omdat ze zich niet kunnen verschuilen achter een nepnaam. Oh, en het is
misschien commercieel ook wel gunstig. Want een echte naam = meer persoonlijke informatie =
persoonlijkere advertenties = meer geld.
Het beleid van Google en Facebook zorgde de laatste weken voor discussie in de VS, in Nederland en in
andere landen. Gebruikers werden boos nadat Google profielen had verwijderd met pseudoniemen.
De zus van de Facebook-baas, Randi Zuckerberg, marketingdirecteur bij het sociale netwerk, wakkerde de
discussie aan, door te zeggen dat ‗anonimiteit op internet moet verdwijnen‘. ‗Mensen gedragen zich een stuk
beter als ze op internet hun eigen naam gebruiken‘, zei Zuckerberg.
Anoniem of met je echte naam, in Zuid-Korea was dat sinds 2007 geen discussie meer. Als je je daar wilt
registreren bij een (grotere) website, moet je verplicht je echte naam, ID-nummer (vergelijkbaar met het
burgerservicenummer in Nederland) en adres opgeven. Websites die dit niet controleren in Zuid-Korea, en
mensen zomaar – anoniem – laten reageren op websites, krijgen een boete van maximaal 30.000 dollar. Het
land had dit real name system ingevoerd, nadat er onder meer problemen waren ontstaan met anonieme
internetters die de boel op fora zouden verzieken.
Volgens onderzoeken van de Zuid-Koreaanse overheid zou het systeem de sfeer op internet flink hebben
verbeterd. Op sommige grote internetfora was volgens dat onderzoek het aantal ‗persoonlijke aanvallen en
beledigingen‘ met 50 procent afgenomen. Internetters kunnen er trouwens wel ‗een code gebruiken‘ in plaats
van hun eigen naam als ze – na registratie – ergens een bericht plaatsen. Dat de website-eigenaar precies
weet wie je bent, was blijkbaar genoeg om het gedrag van veel internetters onder controle te houden.
Hoe dan ook, de Zuid-Koreaanse overheid heeft nu gezegd dat ze het systeem stapsgewijs wil afschaffen.
De reden? Vorige maand hebben hackers de gegevens gestolen van tweederde van de Zuid-Koreanen.
Hackers braken in bij de operator van een van de grootste portals van het land en stalen de ID-gegevens,
adressen, namen en telefoonnummers van 35 miljoen internetters. Die waren allemaal opgeslagen vanwege
de landelijke regels.
Er zullen Zuid-Koreanen zijn die blij zijn met het afschaffen van dit systeem. Mensen die bijvoorbeeld graag
anoniem op een forum willen praten over een heel persoonlijk probleem (een ziekte, uit de kast komen als
homo). En ook het uiten van een beschaafde mening is voor sommigen een stuk makkelijker als dat
anoniem kan. Dat is ook een belangrijke reden waarom er veel protest is tegen het ‗echte-naam-beleid‘ van
Google en Facebook. Critici zien anonimiteit als een recht; op straat of in de kroeg weet ook vrijwel niemand
wat de naam achter je gezicht is. Waarom moet je die naam online wel overal achterlaten? En, iets anders:
in veel niet-westerse landen hebben mensen niet de vrijheid om kritiek te uiten op hun regering. Als je daar
niet meer anoniem kritisch kunt zijn, verstomt het protest.
Bron: De Pers

Ontdekt: stof die voedselbederf beperkt
Bron / origineel: (c) www.demorgen.be
Een Amerikaans microbioloog heeft een natuurlijke stof ontdekt die in staat is de
bacteriën te vernietigen die verantwoordelijk zijn voor voedselbederf. Volgens
The Sunday Times kan op die manier de houdbaarheid van bepaalde
voedingsproducten een flink stuk verlengd worden én moet er minder voedsel
worden weggegooid.
De antibiotische stof "bisine" wordt aangemaakt door bepaalde soorten bacteriën. Bisine beperkt de groei
van bepaalde bacteriën, waaronder ook ziekteverwekkende zoals E.colisoorten, salmonella of listeria.
Niet alleen brood, maar ook salades, kant-en-klaarmaaltijden of een geopende fles wijn zouden op die
manier veel langer houdbaar zijn. Bovendien moeten die producten ook niet langer in een koelkast bewaard
worden.
"Het gaat niet om een chemisch additief, enkel om een natuurlijk ingrediënt", verduidelijkt microbioloog Dan
O'Sullivan van de University of Minnesota.
Omdat bisine chemisch verwant is aan nisine, een stof die in de kaasproductie gebruikt wordt, moet het niet
meer farmaceutisch getest worden en kan het binnen het jaar op de markt gebracht worden.
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Openlijke discussies op CNN en CNBC over mogelijke (fake) invasie door aliens
In Project Bluebeam zou met behulp van atmosferische holografische
projectoren een valse invasie van UFO's kunnen worden gecreëerd. Paul
Krugman (New York Times) denkt zelfs dat het een goede mogelijkheid is om
de economie weer uit het slop te trekken.
Op het alternatieve internet wordt al jaren over de mogelijkheid gesproken. Nu
spelen echter ook de gevestigde grote Amerikaanse media openlijk met het
idee dat een -echte of in scène gezette ('Project Bluebeam')- invasie van
buitenaardse wezens de wereld zou kunnen verenigen en de economische en
financiële crisis een halt toe zou kunnen roepen. Betekent dit, gezien het feit dat de reguliere media volledig
door de machtselite achter de schermen wordt gecontroleerd, wellicht dat zo'n 'invasie' inderdaad gaat
plaatsvinden?
'We hebben het al de hele week over een leiderschapscrises,' begon Dylan Ratigan op CNBC, na een korte
intro met scenes van de speelfilm 'Battlefield Earth' waarin de mens in slechts 9 minuten tijd door aliens
wordt verslagen en een met uitsterven bedreigd ras wordt. 'Maar wat als er nu eens een crisis uit de ruimte
komt? Een alien invasie klinkt misschien idioot, maar we hadden ook nooit kunnen denken dat de
aandelenmarkt deze week iedere dag 5% heen en weer zou schommelen. Misschien is het dus niet zo
vergezocht als het klinkt. Als aliens ons aanvallen, wie zal dan naar voren treden om ons te leiden in de
strijd? En zouden we eigenlijk wel kunnen winnen?'
'Dit zijn enkele vragen die in de nieuwe serie 'Curiosity' op Discovery Channel onder de loep worden
genomen. Professor natuurkunde Micho Kaku is adviseur van deze serie. Professor, voordat we het over
een invasie hebben, bestaan aliens eigenlijk wel? En hoe komen we dat te weten?'
Prof. Kaku: 'De Kepler satelliet in de ruimte heeft al 50 Aarde-achtige planeten ontdekt. Iedere week wordt er
een nieuwe planeet ter grootte van Jupiter gevonden. De meeste van die planeten hebben enkel leven op
microscopisch niveau, bacteriën dus. Een paar van die planeten kunnen echter intelligent leven bevatten dat
mogelijk verder gevorderd is dan op de Aarde.'
Ratigan: 'En Discovery Channel had een theoretische natuurkundige als u nodig om een oorlogsplan op te
stellen, hoe een invasie door aliens in zijn werk zou kunnen gaan?'
Prof.Kaku: 'Geloof het of niet, maar wij wetenschappers hebben inderdaad de vraag bestudeerd wat er zou
gebeuren als we een vijandige beschaving in de ruimte zouden tegenkomen. Hollywood zit wat dat betreft
helemaal verkeerd. Zij suggereren dat aliens maar iets van 100 jaar op ons voorlopen en dat wij hen zouden
kunnen verslaan met een geheim wapen. Fout! De aliens bemoeien zich niet met ons omdat we
eenvoudigweg te primitief zijn. Als er wél een invasie komt dan zal het meer als Bambi tegen Godzilla zijn.'
Ratigan: 'Waarom? Wat voor soort technieken zullen zij hebben waar wij ons geen voorstelling van kunnen
maken?'
Prof. Kaku: 'Wel, gezien het feit dat het universum 13,7 miljard jaar oud is zouden ze zomaar 1000 of
1.000.000 jaar op ons voor kunnen lopen! Dan zullen ze wapens hebben die wij nu niet eens kunnen
bedenken. Maar kijk eens hoe de Barbaren de Romeinen versloegen. Dat gebeurde niet met een of ander
geheim wapen. Nee, ze keken de technologie van de Romeinen af en gebruikten die vervolgens tegen hen.
Dat is de manier waarop ze wonnen.'
Ratigan: 'Ik weet dat het onwaarschijnlijk klinkt, maar als er echt zoiets gebeurt, hoe moeten wij ons als
planeet dan verdedigen?'
Prof. Kaku: 'Eerst moeten we onderzoeken hoe ver gevorderd ze precies zijn. Hebben ze kernwapens,
communicatietechnologie? Of hebben ze een totaal nieuwe generatie wapens die wij ons niet eens kunnen
voorstellen? Bedenk dat buitenaardse beschavingen ons niet zullen komen plunderen. Er zijn namelijk meer
dan genoeg onbewoonde planeten met hulpbronnen. Wat dat betreft zullen ze ons dus met rust laten. Maar
mochten ze besluiten ons wél aan te vallen, moeten we er rekening mee houden dat ze ons al in het begin
van de oorlog volkomen overrompelen.'
Ratigan: 'Maar wat moeten we dan doen?'
Prof. Kaku: 'We moeten meer Kepler satellieten in de ruimte brengen en de communicatie van buitenaardse
beschavingen gaan afluisteren. Dat is nog steeds niet gebeurd omdat we de eerste beschaving en zelfs het
eerste leven in de ruimte nog moeten tegenkomen. Vroeg of laat zal dit echter gebeuren. Als eerste moeten
we hen goed in de gaten gaan houden, zodat we te weten komen wat voor soort beschaving ze hebben en
wat voor soort wapens ze gebruiken. Ten tweede moeten we misschien een dialoog met hen aangaan, al
zou dat gevaarlijk kunnen zijn als zij oorlogszuchtig zijn. In dat geval moeten we rustig afwachten en
ondertussen hun wapentuig analyseren.'
Ratigan: 'Maar waarom zouden we ervan uitgaan dat ze vijandig zijn? Is er geen kans dat aliens meer als
E.T. zijn en niet zoals 'Predator'?'
Prof. Kaku: 'Persoonlijk denk ik inderdaad dat beschavingen die een miljoen jaar op ons voorlopen de tijd
hebben gehad om hun onderlinge raciale, sektarische en religieuze verschillen op te lossen. Voor het
grootste deel zullen ze dus vreedzaam zijn en hulpbronnen op onbewoonde planeten vinden. Waarom
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zouden ze zich bezig houden met de Aarde met al zijn onhandelbare inwoners, als er talloze planeten zijn
die vol zitten met natuurlijke hulpbronnen en waar niemand op leeft? We moeten echter wel plannen maken
voor het geval enkelen van hen vijandig zijn.'
Ratigan: 'In de Star Trek series zie je dat pas als de Aarde bedreigd wordt door een buitenaardse
beschaving de planeet de rijen aaneen sluit. Velen vinden dat we een wereldregering nodig hebben om
klimaatverandering en de financiële crisis aan te pakken. De soevereiniteit van de landen is een grote
politieke barrière om deze problemen om te lossen. Kan er in dat opzicht ook een positieve kant aan een
buitenaardse bedreiging zitten?'
Prof. Kaku: 'Toen president Ronald Reagan Sovjetleider Michael Gorbatsjov ontmoette zei deze tegen hem
dat als de Aarde door inwoners van Mars zou worden aangevallen, Amerika en Rusland bondgenoten
zouden zijn in de strijd tegen hen. Zo zag Reagan het en daar zit inderdaad enige waarheid in. Als we ons
met een gemeenschappelijke vijand uit de ruimte geconfronteerd zouden zien dan zou dat inderdaad
meehelpen de Aarde te verenigen, precies zoals Reagan zei.'
Fake invasie om economie uit het slop te trekken?
Hetzelfde concept waarin een dreigende invasie door aliens de problemen van de Aarde zou kunnen
oplossen werd op CNN naar voren gebracht door Paul Krugman, redactioneel columnist van de New York
Times. In een discussie over de toestand van de economie en dreigende inflatie zei hij: 'Als we zouden
ontdekken dat aliens uit de ruimte op het punt staan ons aan te vallen dan zouden we massale maatregelen
moeten nemen om deze dreiging tegen te gaan. Zaken zoals inflatie en het begrotingstekort zouden naar het
tweede plan verschuiven. De huidige malaise zou na 18 maanden voorbij zijn.'
'Als we dan zouden ontdekken dat we een fout gemaakt hebben en er helemaal geen invasie door aliens
dreigt, zouden we nog beter af zijn. In een aflevering van de Twilight Zone zetten wetenschappers een
buitenaardse dreiging in scene om wereldvrede te bewerkstelligen. Deze keer hebben we zoiets nodig om
wat fiscale stimulansen te krijgen.'
Ruimtewapens tegen fake aliens
In een op alternatief internet bekend interview met dr. Carol Rosin, volgens eigen zeggen een voormalige
leidinggevende op het gebied van ruimtevaarttechnologie bij Fairchild Industries, beweert ze dat de
beroemde ex-Nazi wetenschapper en NASA topman Werner von Braun in de jaren '70 kort voor zijn dood
aan haar zou hebben verteld wat de Amerikaanse lange termijn plannen voor het militariseren van de ruimte
waren.
Eerst zou de dreiging van de Russen worden gebruikt om ruimtewapens te ontwikkelen. Na de Russen zou
het de beurt zijn aan het internationale terrorisme. Vervolgens zouden schurkenstaten (bijv. Noord Korea)
aan de beurt zijn, daarna asteroïden en tenslotte... aliens. 'Onthou dit: we gaan ruimtewapens bouwen tegen
aliens. Alles zal echter een leugen zijn,' zou hij aan dr. Rosin hebben toevertrouwd. Hij zou geen tijdlijn
hebben gegeven maar wel gezegd hebben dat deze ontwikkeling sneller zou gaan dan wie dan ook voor
mogelijk zou kunnen houden.
Project Bluebeam en HAARP
De meesten van u zullen ongetwijfeld op de hoogte zijn met Project Bluebeam, de complottheorie die stelt
dat er op zeker moment in de toekomst door middel van satellieten enorme holografische afbeeldingen van
UFO's in de lucht zullen worden geprojecteerd, zodat het net is alsof de Aarde wordt aangevallen door
aliens. Het doel zou inderdaad de geforceerde vereniging van de mensheid zijn onder een planetaire
wereldregering.
Project Bluebeam zou volgens complotdenkers ook gebruikt kunnen worden in combinatie met Project
HAARP, de -inmiddels bewezen en deels erkende- techniek waarmee met krachtige zenders overal op
Aarde het weer kan worden beïnvloed en waarmee zelfs aardbevingen zouden kunnen worden veroorzaakt.
Project Bluebeam zou in dit scenario een valse 'Planeet X' in de atmosfeer kunnen projecteren, terwijl
HAARP apparatuur tegelijkertijd enorme natuurrampen veroorzaakt. Het doel zou gelijk blijven: totale chaos
creëren, om dit vervolgens aan te grijpen voor de snelle en gedwongen invoering van een Nieuwe Wereld
Orde onder één centraal gezag.
Xander - (1) CNBC / YouTube ; (2) CNN / YouTube ; (3) Federal Jack / YouTube
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Het net sluit zich
augustus 16, 2011By: silviavideler
Uit hetgeen de media de afgelopen dagen bericht heeft over de rellen in Londen en de Euro-crisis valt af te
leiden dat de plannen om te komen tot één Wereldregering (New World Order) allesbehalve in de ijskast
staan.
Eerder berichtte ik al over de pretext die gecreëerd is in Londen, volgens het Problem-reaction-solution
principe. Eerst toekijken hoe de stad verbouwd en geplunderd wordt, en vervolgens alle methoden om
relschoppers te arresteren uit de kast trekken.
Laat me duidelijk zijn, dat rellen is van de gekke op zijn zachtst gezegd. Het zal je kot maar zijn wat
leeggeroofd wordt. Maar hoe kon het zo uit de hand lopen? Wie is er begonnen? Het zal bepaald niet de
eerste keer zijn dat een vreedzaam protest versteerd wordt door provocateurs, die als doel hebben
politieoptreden uit te lokken. Een principe waar men makkelijk gebruik van maakt. In het groot is dit
fenomeen wel bekend als ―false flag‖
Prime minister Cameron heeft gezegd dat de social media desgewenst aan banden zouden moeten worden
gelegd, en krijgt bijval uit wel héél bedenkelijke hoek, China notabene, een land wat niet bekend staat om
zijn vrijheid om het maar eufemistisch uit te drukken.
De Telegraaf :
China blij met meer Internetcontrole Londen
AMSTERDAM - Chinese staatsmedia hebben zich lovend uitgelaten over uitspraken van de Britse premier
David Cameron. Vorige week liet hij weten niet uit te sluiten het gebruik van sociale media aan banden te
leggen, als deze worden gebruikt voor het aanzetten tot rellen. Het staatspersbureau Xinhua sprak over een
„ommekeer‖ in het beleid van de „voormalig verdediger van absolute internetvrijheid‖ . Relschoppers in
Groot-Brittannië zouden veel gebruikmaken van sociale netwerken op internet en mobiele chatservices om
zich te organiseren. Je kunt je hier heel wat bij afvragen. Zoals wie bepaalt, wat precies ―het aanzetten tot
rellen‖ is. Daar zou zomaar kritische informatie, die onwelgevallig is voor de elite toe kunnen behoren die
ergens op het net gezet wordt. Dit impliceert dat het nu ook snel officieel gedaan kan zijn met de vrijheid van
meningsuiting. Verder las ik berichten dat we dankzij de Euro crisis niet kunnen ontkomen aan verdergaande
integratie met Europa;
De Telegraaf : Osborne wil meer fiscale integratie eurozone
LONDEN (AFN) - De Britse minister van Financiën, George Osborne, wil dat de landen van de eurozone
stappen zetten richting een sterkere fiscale integratie. Dit schreef Osborne maandag samen met zijn
Singaporese ambtgenoot Tharman Shanmugaratnam in een opiniestuk in de zakenkrant Financial Times.
―De eurozone moet de bereidheid tonen tot een sterkere fiscale integratie over te gaan‖, aldus Osborne. De
minister benadrukte verder dat een nieuw Europees Stabiliteitspact de fiscale verantwoordelijkheid van
afzonderlijke eurolanden moet waarborgen en moet voorkomen dat de probleemlanden hun
schuldenproblematiek op de gezonde lidstaten afwentelen. Osborne pleitte er vorige week al voor dat de
leiders van de eurozone de uitgifte van euro-obligaties ,‖serieus in overweging moeten nemen‖.
Wat schetst mijn verbazing over hetgeen het onderonsje van Sarkozy en Merkel vandaag heeft opgeleverd?
De Telegraaf: Voorstel Angela Merkel en Nicolas Sarkozy: Regering voor eurozone
Duitsland en Frankrijk streven naar een centraal geleid economisch beleid binnen
de eurozone. Dat bleek dinsdag na overleg tussen de Duitse bondskanselier
Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy. Ons eerste voorstel is om
een echte economische regering te vormen voor de eurozone‖, stelde Sarkozy.
„Die zal bestaan uit regeringsleiders en zal twee keer per jaar bijeenkomen, of
vaker als dat nodig is.‖ De euroregering zou een vaste voorzitter moeten krijgen,
die voor 2,5 jaar wordt benoemd. De huidige EU-president Herman Van Rompuy is
volgens Merkel en Sarkozy momenteel de beste kandidaat voor die functie. Merkel gaf verder aan dat
eurolanden hun begrotingsbeleid voortaan moeten aanpassen als dat vanuit Brussel wordt geëist. De
Europese Commissie moet volgens haar grotere bevoegdheden krijgen om landen die zich niet aan de
regels houden te straffen. De beide regeringsleiders willen daarnaast dat alle eurolanden de maximale
omvang van hun overheidstekort in hun grondwet vastleggen
Tja, zo gaat dat dus. Eerst gedwongen overgaan op de euro, europese grondwet ( die alleen anders
genoemd wordt) doordrukken, crisis (volgens plan), Euroregering. Zo worden we erbij gelapt door onze
gezagsdragers. Erg doorzichtig, zeker voor degenen die weet hebben van de ontstaansgeschiedenis van de
EU, het monnetaire beleid etc. Voor veel meer achtergrondinformatie verwijs ik naar een uitstekend boek
wat deze en andere spinnewebben haarfijn ontrafelt:
De 13 Satanische bloedlijnen Omnibus (3 Bestsellers in een band)
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Auteur: Robin de Ruiter. Meer info: www.moeilijkverkrijgbareboeken.nl
De 13 satanische bloedlijnen
Dit boek gaat over de ontwikkeling van een Nieuwe Wereldorde die ten doel heeft de
hele mensheid te onderwerpen. Dit boek, uitgebracht in meer dan honderd landen,
heeft wereldwijd veel teweeg gebracht en is onlangs in Frankrijk verboden.
We worden opgevoed in een traditie om onze regeringen te vertrouwen, en zijn
ervan overtuigd dat deze zich om ons lot bekommeren. Dit is echter een grote
misvatting. Onder het oppervlak van de officiële politiek speelt zich een ingewikkeld
maatschappelijk en intellectueel proces af.
De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar
op het wereldtoneel staan. Circa driehonderd mannen, die elkaar kennen en zelf hun
opvolgers benoemen, bestemmen het lot van deze wereld. Hun macht bestaat bij de
gratie van absolute geheimhouding.
Tijdens een lezing in het Waldorf Astoria Hotel in New York op 27 april 1961, sprak John F. Kennedy ook
van een geheime regering achter de schermen van de wereldpolitiek: ―Wij worden over de hele wereld
tegengewerkt door een gigantische meedogenloze samenzwering.‖
We worden geregeerd, ons brein wordt gekneed, onze smaak gevormd, onze ideeën gesuggereerd,
grotendeels door mensen waarvan we nog nooit hebben gehoord. In praktisch elke handeling in het
dagelijkse leven, of dit nou is binnen de politiek of zakensfeer, in onze sociale omgang of ons ethisch
denken, worden we gedomineerd door een relatief kleine groep mensen.
Wij hebben te maken met de opkomst van een nieuwe geopolitieke supernationale kracht op het
wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Samen met de
machtigste multinationale bedrijven oefenen zij de controle uit over alle landen en alle coalities van landen.
Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde.
————————————De verborgen macht achter de terroristische aanslagen van 11 september 2001
IN NAAM VAN DE NIEUWE WERELDORDE
Deze bestseller van de Nederlandse auteur Robin de Ruiter, bekend van het onthullende boek De verborgen
macht achter de Jehovah‘s getuigen, oogstte buitengewoon succes op alle grote internationale
boekenbeurzen.
Dit spraakmakende boek, vertaald en uitgebracht in meer dan ‗twintig landen, dient ertoe bij te dragen dat
zoveel mogelijk mensen zullen gaan beseffen wat hen in de komende jaren boven het hoofd hangt en
waarom.
Er schijnen nog altijd mensen te zijn die het voor mogelijk houden dat terroristen van al-Qaeda de aanslagen
van 11 september 2001 begaan zouden hebben. De auteur komt in dit boek met een groot aantal
opzienbarende feiten, waardoor een beeld van de gebeurtenissen ontstaat, dat sterk afwijkt van de officiële
versie. Waar anderen alleen maar vragen stelden en twijfels hadden, ontwikkelt de schrijver voor het eerst
een hele andere versie van het gebeuren. De schrijver toont met brisante insider-informatie en nog nooit
eerder gepubliceerde bronnen aan dat de Amerikaanse president George W. Bush en andere belangrijke
politici al vóór 11 september 2001 van de aanslagen afwisten. In dit boek wordt door de verzamelde feiten
aangetoond dat de Verenigde Staten bij de gebeurtenissen van 11 september betrokken waren. De vele
bewijzen doen vermoeden dat de zogenaamde terroristen dubbelagenten waren en op de loonlijst van de
CIA stonden. Zij dienden uitsluitend de ware schuldigen te camoufleren en hun opdracht was het spoor in de
richting van de Islam te leggen. Wie nog niet weet, hoe Washington de wereld rijp maakte voor de oorlog
tegen het terrorisme en wat de gevolgen hiervan betekenen voor de mensheid, kan niet om dit boek heen.
————————————De protocollen van de Wijzen van Sion
IN DE NAAM VAN DE NIEUWE WERELDORDE
De Protocollen van de Wijzen van Sion is het langverwachte vervolg op de internationale bestseller De 13
Satanische Bloedlijnen. De Protocollen zijn de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis. Volgens
de extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde
joodse samenzwering om de wereld te veroveren! Zij hebben als sofisme gediend een excuus te zijn om het
joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor
het Derde Rijk, waarmee de deur vaar de Holocaust werd geopend. In dit boek rekent de auteur voor eens
en altijd afmet de valse beschuldigingen tegen de Joden als zijnde de auteurs van De Protocollen van de
Wijzen van Sion. Volgens Robin de Ruiter heeft het joodse volk part noch deel aan het ontstaan van dit
zwarte geschrift. Ook hebben zij niets met een joodse samenzwering te maken! De algemeen heersende
opvatting onder de antagonisten van de Protocollen is dat deze een mystificatie zijn van de tsaristische
geheime politie Ochrana. De Ruiter weet deze opvatting met overtuiging te weerleggen. Volgens hem een
onvermijdelijkheid. Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden! In dit boek ontsluiert de
auteur de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion. Hij toont aan dat de
Protocollen een fabricage zijn uit de koker van de Illuminati.
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Nederland bezuinigt, maar uitgaven Griekenland stijgen met 9%
Euro obligaties: Permanente miljarden voor Zuid Europa- Ex hoofdeconoom ECB: Eurobonds leiden tot
verarming en einde parlementaire democratie Duitsland
Traditionele Griekse gelddans. Laten we drinken en vrolijk zijn, want morgen...
komen er gewoon weer nieuwe miljarden uit Noord Europa!
De Duitse liberale FDP, coalitiepartner van CDU bondskanselier Angela Merkel,
heeft gedreigd met een kabinetscrisis als de regering in Berlijn akkoord gaat met
de invoering van Euro obligaties, ook wel Eurobonds genoemd. Analisten
denken dat de invoering van Eurobonds -waarmee een permanente stroom van
tientallen miljarden euro's van met name Duitsland en Nederland naar de Zuid
Europese landen wordt gecreëerd- echter onvermijdelijk is. En terwijl ons om die reden nieuwe, forse en
vooral blijvende bezuinigingen staan te wachten, gaan de Grieken vrolijk door met geld uitgeven: de Griekse
uitgaven stegen in de eerste helft van dit jaar met maar liefst 9%, mede dankzij ons belastinggeld (1).
Vandaag overlegt bondskanselier Merkel met de Franse president Sarkozy over de steeds ernstiger
wordende financiële crisis in Europa*. Frank Schäffler, woordvoerder financiën namens de FDP,
waarschuwde alvast dat zijn partij 'categorisch tegen Eurobonds' is. 'Iedereen moet begrijpen dat er geen
werkbare meerderheid voor is.' Oliver Luksic, FDP hoofd in Saarland, verklaarde zelfs dat het voortbestaan
van de huidige regering ervan afhangt. 'Eurobonds zijn een zoet vergif dat lijdt tot meer schulden, niet
minder. Als de regering instemt met een gemeenschappelijke Europese obligatie en stappen onderneemt
naar een permanente schuldenunie, moet de FDP zich serieus afvragen of de coalitie nog enige toekomst
heeft.' (2)
* Bij het 'ter perse' gaan van dit bericht is bekend geworden dat waar velen al voor vreesden waarheid wordt,
namelijk dat er een economische regering in Europa komt. Aan het einde van het Europese integratieproces
volgens Euro obligaties. M.a.w.: Frankrijk en Duitsland hebben zojuist besloten om het laatste restje van
onze soevereiniteit volledig af te breken en inderdaad een Tranferunie op te richten. (7)
Ook veel van Merkels partijgenoten zien niets in het blijvend financieren van de veel te hoge uitgaven van
Griekenland, Italië, Spanje en Portugal. Alexander Dobrindt, secretaris-generaal van de
Christendemocratische CSU en een belangrijke bondgenoot van Merkel, zei dat zijn partij een 'kristalhelder
NEE' tegen Eurobonds heeft uitgevaardigd. Opiniepeilingen wijzen uit dat 59% van de Duitsers tegen alle
nieuwe bailouts zijn. Net als 54% van de Nederlanders (5) wil ook de meerderheid van de Duitsers dat
Griekenland uit de eurozone wordt gezet. 44% vindt dat Duitsland zelf uit de eurozone moet stappen. In
Nederland wil 48% de euro wegdoen en terugkeren naar de oude vertrouwde gulden.
Eurobonds betekenen Transferunie
Otmar Issing, voormalig hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank, verklaarde op TV dat Eurobonds
Duitsland zullen doen verarmen en zelfs het parlement omver zullen werpen. 'Dat zou catastrofaal zijn. Ik
kan niet begrijpen dat een Duitse politicus hiermee akkoord zou gaan.' Het Hamburger Abendblatt
constateerde niet voor niets dat het 'politiek te gevaarlijk is om te spelen met het explosieve onderwerp van
Eurobonds'. Professor Hankel van de universiteit van Frankfurt zei dat Eurobonds enkel camouflage zijn
voor een fiscale unie. 'In de EU wetgeving en de Duitse grondwet is dat verboden. In het parlement realiseert
iedereen zich dat als we ja zeggen tegen Eurobonds, de transferunie (van miljarden euro's van Noord naar
Zuid Europa) niet meer te stoppen is.' (2)
Feitelijk is de miljardenstroom al op gang gebracht doordat de ECB alleen al de afgelopen week voor
minstens € 22 miljard aan Italiaanse en Spaanse staatsobligaties opkocht, een toename van maar liefst 30%
in één week en een absoluut record (3). Italië kondigde weliswaar bezuinigingen aan ter hoogte van € 45,5
miljard euro, maar dit is slechts een fractie van de € 1,8 biljoen grote schuld van het land. Nu al worden er
massale stakingen en rellen in Italië aangekondigd - wat gebeurt er als blijkt dat er nog veel hogere
bezuinigingen noodzakelijk zijn om de kredietwaardigheid van Italië niet in gevaar te brengen? En wat
gebeurt er als men zich gaat realiseren dat Frankrijk, waar de economische groei tot 0.0% is teruggelopen,
er net zo beroerd voorstaat? (4)
Frankrijk volgende probleemgeval
Want hoezeer het ook ontkend wordt, Frankrijk wordt het volgende probleemgeval in de eurozone. Het land
maakt drie keer zoveel schulden als in het verdrag van Maastricht is toegestaan en is, mede door een
negatieve handelsbalans, begonnen met potverteren. Sinds 2010 -toen € 74 miljard van het buitenland
moest worden geleend- consumeren de Fransen meer dan dat ze produceren. In het geval van de Italianen
is dat al 3 jaar zo, de Portugezen doen dit al 8 jaar en de Grieken zelfs 10 jaar. (1)
Toch zijn de Fransen na de Duitsers de grootste bijdragers aan het Europese reddingsfonds. Dat dit niet
lang goed kan gaan behoeft geen uitleg. Het zou daarom het verstandigst zijn als de Europese politici niet
langer de steeds beroerder wordende situatie proberen op te vijzelen, enkel omdat ze bang zijn voor
prestigeverlies. Een gecontroleerd afbreken van de eurozone is nog altijd verre te prefereren boven een
ongecontroleerde ineenstorting. Of onze politici dit aandurven is echter de vraag, want het lijkt erop dat de
meesten nog niet beseffen dat de Europese schuldencrisis nog maar net begonnen is.
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Griekenland gaat op zelfde voet verder
Ondertussen gaan de Grieken door met waar ze de afgelopen 10 jaar ware meesters in zijn gebleken: het
belastinggeld van andere Europese landen over de balk gooien. Terwijl wij fors moeten bezuinigingen
stegen de Griekse uitgaven in de eerste helft van 2011 met maar liefst 9%. Ja, de Griekse regering
verhoogde op papier de belastingen, maar voerde ze in de praktijk niet door. En waarom ook? De Duitsers
en Nederlanders betalen toch wel!
De Griekse belastinginkomsten daalden zelfs met € 3,3 miljard (6). Ook de aangekondigde privatisering van
Griekse staatsbedrijven is op een grote flop uitgelopen. De berichten in de reguliere media dat de regering
Papandreou het Europese reddingspakket zou hebben aangegrepen om verregaande hervormingen door te
voeren en het huishoudboekje op orde te krijgen, kloppen dan ook van geen kant. Juist het tegendeel is
waar: de Duitse, Nederlandse en Finse miljarden maken het de Grieken mogelijk om op de oude voet door
te blijven genieten van het door de naïeve Noord Europeanen betaalde goede leven.
Het enige wat de Grieken tot hervormingen zal dwingen is daarom het officiële staatsbankroet en het
gedwongen verlaten van de eurozone. Dan wordt Griekenland na een decennium schandalig op de pof van
anderen te hebben geleefd, eindelijk weer zelf verantwoordelijk voor de eigen inkomsten en uitgaven. Het
zou de beste optie voor zowel de eurozone als het land zelf zijn, want dat geeft de Grieken de kans om op
hun eigen niveau en met hun eigen munt (drachme) een nieuwe start te maken.
Haal de broekriem maar weer aan
Voorlopig blijven de Grieken echter nog afhankelijk van het Europese reddingsfonds. In september hebben
ze nog eens € 8 miljard nodig om überhaupt nog overeind te kunnen blijven. Het land gaf in de eerste helft
van dit jaar € 1,27 miljard meer uit dan aan de EU was beloofd. Daarnaast verwachten economen dat de
economie dit jaar met 4,4% zal krimpen (zelfs de regering gaat al uit van -3,9%), waardoor de
belastinginkomsten nog verder zullen dalen. Zieken- en bejaardenhuizen hebben al 91% van hun jaarlijkse
budget gebruikt en de Griekse UWV 96%. Geld voor de rest van het jaar is er niet. Kortom: de Grieken zijn in
een dodelijke spiraal beland die maar op één manier kan eindigen: het totale staatsbankroet.
Bedenk vervolgens dat alleen al Italië de komende jaren € 665 miljard nodig zal hebben. Voelt u al waar dit
weer op zal uitdraaien? Juist. Begin de broekriem maar alvast aan te halen, voor zover daar nog voldoende
gaatjes in zitten. En anders laten we die er door onze zo gulle regering gewoon bijprikken. Wij pikken
immers alles.
Xander - (1) KOPP ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ; (4) Zero Hedge ; (5) Zero Hedge ; (6) KOPP ; (7) NU

'Kabinet bereid meer macht over te dragen aan Brussel'
Elsevier, dinsdag 16 augustus 2011
Het kabinet is bereid om Brussel vergaande macht te geven over het
economische beleid van de lidstaten om de eurocrisis op te lossen. Het kabinet
is daarom voor de oprichting van een nieuwe Europese toezichthouder die
verregaande bevoegdheden krijgt.
Rutte en Verhagen spraken gisteravond met Kamp en De Jager.
Dat schrijft het AD dinsdag op basis van bronnen rond het kabinet.
Het superagentschap kan ingrijpen als een land in de financiële problemen dreigt te raken. Het kan landen
onder curatele plaatsen als een meerderheid van de regeringsleiders daarmee instemt. Een land verliest
daardoor tijdelijk zijn economische onafhankelijkheid.
Premier Mark Rutte (VVD), minister van Economische Zaken Maxime Verhagen (CDA), minister van
Financiën Jan Kees de Jager (CDA) en minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) spraken gisteravond
over maatregelen die nodig zijn om de euro te stabiliseren. Het kabinet sprak afgelopen vrijdag ook al over
de oplossing voor de problemen in de eurozone.
Regeringspartij CDA is groot voorstander van de nieuwe toezichthouder.
Gisteren hield CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma al een pleidooi
voor het overdragen van economische macht naar Europa.
Bij coalitiegenoot VVD ligt de overdracht van zeggenschap gevoelig.
Gedoogpartner PVV is fel tegenstander van het overdragen van bevoegdheden
naar Europa. Volgens De Telegraaf is de partij volledig verrast door het plan.
Rutte riskeert rampzalige koers met de euro
Zie / luister op: http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Politiek/312756/Kabinet-bereid-meer-macht-over-tedragen-aan-Brussel.htm?utm_source=Nieuwsbrief_dag&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief

Nieuwsbrief nr. 132 – 20 augustus 2011 - pag. 65

'Obama heeft drie leden Moslim Broederschap in Witte Huis'
Indiase moslimdenker waarschuwt Westen voor verspreiding islamo-fascisme
Bekend spotprentje op Obama. Het buitenlandse beleid en de benoemingen van
de Amerikaanse president wijzen echter steeds duidelijker uit waar zijn
werkelijke sympathieën liggen.
De als 'gematigd' bekend staande Indiase moslimdenker Tarek Fatah heeft
onlangs in een toespraak op de Ideacity 2011 conferentie in Canada gezegd dat de Amerikaanse president
Obama maar liefst drie leden van de Moslim Broederschap in het Witte Huis heeft benoemd. Eén van hen is
de eveneens uit India afkomstige Rashad Hassan, de Amerikaanse ambassadeur bij de 52 landen tellende
Organisatie van Islamitische landen. Een ander is Dalia Mogahed, die afkomstig is van de Moslim
Broederschap in Egypte. Zij schrijft Obama´s speeches. Fatah waarschuwde het Westen dat onze
beschaving ten onder dreigt te gaan als we ons niet gaan uitspreken tégen de verspreiding van het islamofascisme in onze samenleving.
´In de afgelopen vier, vijf maanden hebben we de problemen in Egypte en de dood van Osama bin Laden
gezien. De Pakistaanse regering bedroog zowel de VS als Canada, maar beide landen hadden niet het lef
tegen Pakistan op te staan. Daarnaast hadden we allerlei aardbevingen en wervelstormen. Als in Pakistan
geboren Indiase moslim en marxist realiseerde ik me dat er door mijn geloof geen ontsnapping aan deze
gebeurtenissen mogelijk is.´
´De huidige generatie in het Westen is de catastrofale prijs die in de Tweede Wereldoorlog moest worden
betaald om de Nazi´s te verslaan vergeten. In vier jaar tijd verwoestten we Hitler, maar het kostte tien jaar
om Bin Laden om te brengen? Na 400 jaar Europese beschaving zijn de mensen meer geïnteresseerd in
sport dan in het feit dat (Canadese) soldaten worden verraden door de Pakistaanse regering, die hen aan de
Taliban uitlevert. Hoe kon dit gebeuren? Omdat jullie zwijgen!'
Islamo-fascisme
'Na de Tweede Wereldoorlog kwam de Koude Oorlog, waarin het communisme in een ideologische strijd het
onderspit delfde. Het duurde 40 jaar, maar tussen 1990 en 2000 werd het communisme weggevaagd en
kwam er een einde aan de goelags van Solzjenitsyn en Sacharov. De Russen ervoeren vrijheid, hoewel ze
nu onder een andere vorm van oligarchie leven - maar dat is een ander verhaal. Hoe dan ook, wij
vernietigden het communisme zonder ook maar een kogel af te vuren.'
'Nu vechten we tegen een andere ideologie, namelijk die van het islamo-fascisme, dat ons de mond heeft
gesnoerd. We kunnen er niet openlijk over praten omdat we te bang zijn dat iemand ons een racist noemt. Ik
herinner u eraan dat er iedere dag tientallen moslims omgebracht worden door jihadisten. In het parlement
zijn we echter bezorgder over de 'slechte behandeling' van de Taliban door het Afghaanse leger. Hoort u
echter ooit iets over de honderden mensen die overal worden afgeslacht door diezelfde Taliban?'
Apartheid-islam
'Sportwedstrijden zijn belangrijker voor ons geworden dan de beschaving die wij hebben geërfd. Terwijl de
krachten van het islamisme -wat u erg moeilijk kunt onderscheiden van de islam- toenemen hebben wij ons
land in de steek gelaten. Ik verwees net naar het communisme en naar Hitler omdat we toen wisten met wie
we te doen hadden. Ten aanzien van de bedreiging die de wereldwijde jihad voor ons vormt weten we echter
niets! Op niet één universiteit wordt uitgelegd wat het islamisme precies is.'
'In plaats van dat we de fascistische krachten van de Moslim Broederschap overwinnen zijn ze er zelfs in
geslaagd het Amerikaanse Witte Huis te infiltreren. Dat mogen we echter niet hardop zeggen. We bevinden
ons nu in een situatie waarin de religie van de islam wordt gebruikt door een fascistische macht die het
concept verkondigt dat het leven pas ná de dood begint en dat de Arabische moslims superieur zijn aan de
rest van de wereld. En wij praten hier niet eens over, wij accepteren deze vorm van apartheid gewoon!
Niemand wil bij de Saudische ambassade protesteren tegen de schandelijke vorm van apartheid-islam die zij
beoefenen.'
Westen heeft geen ruggengraat meer
'Deze ruggengraatloze houding kan tot het einde van de beschaving zoals we die kennen leiden. Dat
mannen en vrouwen hier gezamenlijk als gelijken op de eerste rij kunnen zitten is echter niet altijd mogelijk
geweest, maar is voortgekomen uit de afgelopen 400 jaar, uit de verlichting, uit Europa, uit de Franse en
Amerikaanse revoluties. Geloof me, ik kom uit India, en daar kwam het niet vandaan en ook niet uit China.
Veel van deze ideeën komen uit de christelijke samenleving in Europa.'
'Maar hoe kan het dat je inmiddels onder het mom van solidariteit met de Palestijnen je tegen de joden
tekeer kunt gaan en antisemitisch kunt zijn? Het Europese antisemitisme sluipt onze samenleving binnen
onder het mom van 'solidariteit' met de moslims. Dat is afschuwelijk, maar niemand spreekt zich er tegen uit!
Niemand durft de moslim gemeenschap te 'beledigen' of te 'vernederen'. Dat is op zich wel goed, maar
begrijp alstublieft dat de islam een religie als ieder andere is en zijn eigen problemen kent.'
Islamisme wil het Westen vernietigen
'Het islamisme is een politieke ideologie die zegt dat de Westerse beschaving moet worden vernietigd.
Boeken waarin dit wordt gezegd mogen vrijelijk worden verspreid. Hierin staan duidelijk de verklaringen van

Nieuwsbrief nr. 132 – 20 augustus 2011 - pag. 66

de oprichters van de Moslim Broederschap die zeggen dat alle landen van het Westen moeten worden
vernietigd. Ze worden zelfs gratis uitgedeeld, en niet één Canadees verzet zich hiertegen! We spreken
honderduit over een sportwedstrijd, maar niet over wat er met de Westerse beschaving, waar Canada een
integraal onderdeel van vormt, gebeurt.'
'Wij zijn een maatschappij en samenleving waarin de beste parkeerplaatsen worden gereserveerd voor
gehandicapte mensen zoals ik. Wij gooien de mensen aan de rand van de samenleving niet in afgescheiden
kampen (zoals de Arabieren met de 'Palestijnen' hebben gedaan - X.). Wij zorgen voor hen. Die cultuur, die
beschaving is superieur aan die in bijvoorbeeld Syrië, waar 1000 mensen door het leger kunnen worden
doodgeschoten.'
Drie leden Moslim Broederschap in Witte Huis
'Mensen, zet iemand die openlijk zegt dat onze samenleving wordt gepenetreerd door islamistische
jihadisten niet aan de kant als een rechtse xenofobische racist. Op dit moment zijn er namelijk drie leden van
de Moslim Broederschap in het Witte Huis die invloed uitoefenen op het beleid van Obama. Eén van hen is
Rashad Hassan, de Amerikaanse ambassadeur bij de 52 landen tellende Organisatie van Islamitische
landen. Dali Mogahed schrijft Obama's speeches en is afkomstig van de Moslim Broederschap in Egypte.
Een paar dagen geleden is er nóg een vrouw uit die kringen benoemd. Dit gebeurt allemaal omdat wij blijven
zwijgen. En ik zeg dit als een liberale democraat die voor de campagne van Barack Obama heeft gewerkt!'
Plaats dit gegeven eens in het licht van Obama's steun voor de Arabische 'lente', waardoor de Moslim
Broederschap en andere radicale islamisten in Turkije (de AKP van Erdogan), Egypte, Libië, Tunesië, Syrië,
Bahrein en inmiddels ook Jordanië sterk aan invloed hebben gewonnen. Binnen enkele jaren zal het hele
Arabische Midden Oosten -voor een heel groot deel dankzij Obama- één groot anti-Westers radicaalislamistisch rijk zijn. Twijfelt er nu nog iemand aan wiens kant de Amerikaanse president wérkelijk staat? - X.
Eerst de joden, dan anderen
'Wij hebben bewijs voor deze voortgaande penetratie. Op onze universiteiten kun je niet langer vrijelijk
spreken. Het antisemitisme neemt er hand over hand toe. Een paar weken geleden werd het aantal joden op
de universiteit van Toronto zelfs speciaal geteld. Dit gebeurt NU, mensen! Ik heb het niet over Nürnberg of
Heidelberg in de jaren '30! En niemand die er iets van zegt!'
'Het begint met de joden omdat er zo weinig van zijn, maar geloof me, ook andere mensen zullen aan de
beurt komen. Wij hebben veel opgeofferd om een maatschappij te creëren waarin mannen en vrouwen gelijk
zijn, waarin zwart en blank dezelfde status kunnen hebben en het burgerschap niet gebaseerd is op een
bepaald ras of een bepaalde religie. Laten we dat niet in de naam van het pluralisme en 'tolerantie' opofferen
- alsof de islamitische dweepzucht en het islamo-fascisme getolereerd zouden moeten worden!'
Onze kinderen zullen ons niet vergeven voor ons zwijgen
'Ik noem dat het racisme van lagere verwachtingen, het idee dat wij mensen allemaal gelijk zijn, maar voor
de moslims een lagere standaard moet worden gehanteerd omdat ze nog niet volledig ontwikkeld zouden
zijn. Dus als een moslim z'n vrouw slaat of z'n dochter vermoordt noemen we het niet eens meer 'eerwraak'.
Dat gebeurt echter ook in deze stad! Vrouwenrechten groeperingen zeiden dat de moord op een
(moslim)meisje in deze stad geen eerwraak was, terwijl er jaarlijks 5000 vrouwen om die reden sterven! En
toch zijn er feministische vrouwengroeperingen die mij een Zionistische agent noemden omdat ik opkwam
voor dat vermoorde meisje. En waarom kan dit allemaal gebeuren? Omdat wij onze mond houden!'
'Als wij hier hen vandaag niet mee confronteren staan ons grote gevaren te wachten, en zullen onze
kinderen ons hier straks niet voor vergeven.' (1)
Xander - (1) Livestream

Tegenslag voor Obama: zorgverzekering mag niet verplicht worden gesteld
Een hof van beroep in de Amerikaanse stad Atlanta heeft een essentieel deel
van de zorgwet van president Barack Obama afgewezen. De bepaling dat
Amerikanen verplicht zijn een ziektekostenverzekering af te sluiten en kunnen
worden gestraft als zij dat niet doen, is volgens het hof in strijd met de
Amerikaanse grondwet.
Het hof hield de rest van de wet in stand. Naar verwachting zal uiteindelijk het Hooggerechtshof zich erover
moeten uitspreken, of Amerikanen kunnen worden verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten.
Obama‘s omstreden zorgwet wordt aangevochten door 26 staten, die voornamelijk worden geleid door
Republikeinen. De tegenstanders stellen dat Amerikanen niet kunnen worden gedwongen een product of
dienst te kopen. De wet moet in 2014 van kracht worden.
Lees meer: ad.nl
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Palestijnse Autoriteit wil huizen bouwen op plein Klaagmuur als 'smerige joden' zijn verdreven
PA overweegt compromis om steun EU te krijgen voor Palestijns lidmaatschap VN

De Palestijnse Autoriteit is vastbesloten ieder spoor van de duizenden jaren
oude geschiedenis van de joden in Jeruzalem uit te wissen - ook de Klaagmuur.
In een op 10 augustus op het TV kanaal van de Palestijnse Autoriteit
uitgezonden officiële documentaire hebben de Palestijnen aangekondigd dat ze,
op het moment dat Jeruzalem onder hun controle komt, huizen zullen gaan
bouwen op het plein bij de Klaagmuur, de heiligste plek van het jodendom.
Het Palestijnse televisienetwerk wordt door Fatah, de terreurafdeling van de PA,
gecontroleerd. In de documentaire wordt open en bloot verkondigd dat de huizen onderdeel zijn van het plan
van de PA om de joodse aanwezigheid en geschiedenis in Jeruzalem geheel uit te wissen.
'Zij (de Israëliërs) weten zeker dat onze wortels dieper zijn dan hun valse geschiedenis,' aldus de
documentaire van de Palestijnen, die zelf als volk vóór 1967 niet eens bestonden en enkel om politieke
redenen zijn uitgevonden. Zelfs hun legendarische leider Yasser Arafat, de vader aller terroristen, was een
Egyptenaar.
'Wij kijken vanaf het balkon van ons huis uit op de (islamitische) heiligdommen en op de zonde en
smerigheid (de joden die bidden bij de Klaagmuur) in een gebied waar ooit Arabische mensen en huizen
stonden,' vervolgt de documentaire.
'We tekenen onze nieuwe kaarten. Als zij (de joden en Israëliërs) uit beeld zijn verdwenen, zoals een
vergeten hoofdstuk in de pagina's van de geschiedenis van onze stad, zullen wij opnieuw gaan bouwen. Het
Mughrabi Kwartier zal hier (op het plein van de Klaagmuur) worden gebouwd.' (1) De Palestijnse leider
Mahmoud Abbas verklaart herhaaldelijk dat het toekomstige 'Palestina', inclusief Jeruzalem, geheel vrij moet
zijn van joden.
Het herschrijven, vervalsen en uitwissen van de geschiedenis van andere volken is een bekend en
eeuwenlang toegepast islamitisch concept zodra moslims het in een bepaald gebied voor het zeggen
krijgen. Vóór de heroprichting van de staat Israël in 1948 werd de duizenden jaren joodse geschiedenis in
Jeruzalem, inclusief het bestaan van de twee Tempels, echter gewoon door de moslims erkend en zelfs in
hun reisgidsen vermeld.
Palestijnse minister verbiedt satirisch tv programma
Dat de Palestijnen ondanks hun uitspraken voor de Westerse tv-camera's in werkelijkheid niets ophebben
met democratie en vrijheid van meningsuiting blijkt onder andere uit het feit dat de Palestijnse minister van
Justitie het populaire satirische tv programma 'Watan al Watar' heeft verboden omdat hierin Palestijnse
publieke officials op de hak worden genomen. Imad Farajin, medebedenker van het programma, noemde het
bevel een 'slag voor de Palestijnse democratie'. (2)
PA overweegt compromis voor steun EU in VN
De Palestijnse Autoriteit, die vorige week aankondigde op 20 september erkenning te vragen van de
Verenigde Naties voor hun eigen staat in de Israëlische gebieden Judea en Samaria en in Noord, Oost en
Zuid Jeruzalem, probeerde de afgelopen dagen de steun van de Europese Unie te krijgen voor deze
plannen. Omdat de EU heeft laten doorschemeren tegen unilaterale stappen te zijn, overweegt de PA om de
VN enkel om het opwaarderen van de status van de PLO (de Palestijnse Autoriteit + de terreurbeweging
Fatah) te vragen, zonder dat er sprake is van een officiële onafhankelijkheidsverklaring.
Omdat de Algemene Vergadering van de VN wordt gedomineerd door moslimlanden en overwegend linkse
(derde wereld) landen, zullen de Palestijnen hier zonder twijfel een meerderheid krijgen. De erkenning van
'Palestina' is echter van weinig waarde als de VS en Europa hier niet achterstaan. Duitsland kondigde enige
tijd geleden al aan het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat niet te zullen steunen. Frankrijk en Groot
Brittannië hebben hun standpunt nog niet bepaald.
PA-leider Mahmoud Abbas probeert zich ondertussen te distantiëren van de eerder dit jaar aangegane
verzoeningsgesprekken met de islamitische terreurbeweging Hamas, die al enige jaren de controle heeft
over de Gazastrook. 'Als we een regering met Hamas vormen, zoals Hamas het wil, krijgen de VS en Israël
het benodigde excuus om het ons vóór september moeilijk te maken, zodat dit onze pogingen om VN
erkenning te krijgen in gevaar brengt,' aldus Ameen Maqbool, lid van de Fatah delegatie die
onderhandelingen voert met Hamas. (3)
Xander
(1) Arutz 7
(2) Ynet News
(3) Ynet News
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Prikbord nr. 257 van columnist Leo J.J. Dorrestijn
augustus 19, 2011By: silviavideler
Afghaanse brutaliteit
Een Afghaanse ambassadeur die zich in een open brief bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Als
ons uitzettingsbeleid hem niet bevalt, dan kan hij beter zelf (vrijwillig) vertrekken.
Anti-Wilders
Het CDA laat weer eens haar ware gezicht zien: anti-Wilders, dus pro-EU. Ondanks het debacle dat EU
heet, wil het CDA nu ook onze economie in handen leggen van de machtshongerige EU-regenten. En met
de leugens over Wilders bevindt het CDA zich in goed links gezelschap, onder meer van de New York
Times. Er is één verschil: het CDA zou beter moeten weten, want zelfs haar vertrokken leden begrepen de
boodschap van Wilders.
Helderziend
Eigenlijk moet ik mijn excuses maken aan GroenLinks, want ze hadden gelijk. Inmiddels heeft Buitenlandse
Zaken mevrouw Peters inderdaad ‗vrijgesproken‘, dus een treffend staaltje van helderziendheid … of van
geheim ‗vooroverleg‘? Iemand integer (laten) noemen, die drie maal achter elkaar in de fout gaat, kan
kennelijk alleen in een ontwikkelingshulpafdeling van BuZa. Of zou mevrouw Peters teveel weten van die
afdeling, zodat ze nog steeds ‗immuniteit‘ geniet. Want het komt niet vaak voor dat iemand die BuZa heeft
verlaten, na verloop van tijd weer mag terugkeren. Zeker niet als BuZa daarbij in een kwade reuk is komen
te staan. Misschien moeten dergelijke integriteitsonderzoeken maar aan de Algemene Rekenkamer worden
overgelaten, zodat ook het onderzoek naar de affaire Herfkens kan worden heropend.
Kostbare privileges
In de landen die economisch nog gezond te noemen zijn, worden ook ambtenaren getroffen door de
bezuinigingen en de financiële crisis. Met name de gepensioneerden hebben tussen de 5 en 20% ingeleverd
op de oorspronkelijke koopkracht van hun opgespaarde pensioenrechten. Niet alleen betrokkenen merken
dit, maar ook de Belastingdienst. Dan is het verbijsterend te zien dat er nog steeds dure privileges bestaan
voor (top)ambtenaren alsof voor dat kennelijk ‗overtollige‘ geld geen betere bestemming te vinden is.
Internationale reisjes, personeelsfeestjes met overnachting, auto met chauffeur, credit card, de nieuwste
computerconfiguraties, gouden handdruk en bonussen, afscheidsrecepties, studiefaciliteiten en peperdure
‗bedrijfscursussen‘. Intussen wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de misstanden die jaarlijks door de
Algemene Rekenkamer worden gerapporteerd en gaat het inhuren van voormalige medewerkers en andere
‗externen‘ gewoon door, net als de verspillingen op het gebied van ICT. Nu weer € 300 miljoen
‗ontwikkelingskosten‘voor het elektronische patiëntendossier dat allang bestaat; zelfs in derdewereldlanden.
Soevereiniteit
Als een gevolg van de eurocrisis is dat we onze financiële soevereiniteit moeten overdragen aan Brussel,
dan mag de vraag worden gesteld wie dat scenario heeft geschreven toen Griekenland werd toegelaten. En
wie vervolgens besloten de controle op de staatsschulden achterwege te laten onder het motto: waar we nu
te weinig invloed op uitoefenen, krijgen we straks de volledige zeggenschap over. Het CDA blijkt in ieder
geval geen bezwaar te hebben: toen niet en nu niet.
Vrijheid van meningsuiting
GroenLinks heeft nog niet begrepen dat de rechtszaak tegen Wilders de vrijheid van meningsuiting heeft
bevestigd. Niet alleen voor politici, maar ook voor de pers en mondige burgers. De journaliste die het
onderzoek deed naar mevr. Peters (GL), hoeft dus niet geïntimideerd te worden, want dat werkt alleen in
communistische landen. En de heer Gelt Dekker heeft dus het volste recht zijn (gefundeerde) mening te
uiten over de microkredietflauwekul van Maxima die dan beter beschermvrouwe kan worden van de Indische
Nederlanders (behoren ook tot onze cultuur, zeker op 15 augustus). De eerste schandalen en mislukkingen
van het microkredietproject zijn reeds bekend en loze erebaantjes zijn iets uit de vorige eeuw. Bovendien is
de reputatie van de VN zodanig dat een lid van het koninklijk huis daar verre van moet blijven, net als van
het IOC. Daarnaast betwijfel ik ten zeerste of het werkelijk nodig is dat het Rode Kruis, op voorspraak van
een andere prinses, een tweede fonds gaat vullen voor een ‗nieuwe‘ doelstelling: preventie. Nog meer
subsidie terwijl de pot met reserves al overstroomt? En uiteraard uitbreiding in Genève…
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Ron Paul ondanks tegenwerking Amerikaanse media steeds populairder
Libertarische kandidaat wil alle oorlogen stopzetten en abortus verbieden
Ondanks massale tegenwerking van de door de elite gecontroleerde
Amerikaanse massamedia begint Ron Paul, al jaren de 'luis in de pels' van het
politieke en financiële establishment, steeds populairder te worden. Bij de
jaarlijks gehouden opiniepeiling in Ames, Iowa, die veel media aandacht kreeg, eindigde de 75 jarige Paul
deze maand op de tweede plaats, slechts 152 stemmen (van de totaal ca. 17.000) achter Congreslid
Michele Bachmann. In een interview met CNN legde Paul, vaak beschuldigd van 'extremisme', uit dat niet hij,
maar de huidige politici de échte extremisten zijn, en dat steeds meer Amerikanen het met hem eens zijn.
Op de vraag van Piers Morgan waarom de Amerikaanse media zo geobsedeerd zijn met Michele Bachmann
maar hem -ondanks zijn tweede plaats in Iowa- compleet negeren, antwoordde Paul dat het establishment
het benauwd begint te krijgen. 'Ze zijn bang voor me. Ze willen niet dat mijn standpunten bekend worden
want die zijn te gevaarlijk. Wij willen vrijheid, wij dagen de status quo uit, wij willen een einde aan de
oorlogen, wij willen een goudstandaard. Zij zijn van mening dat het volk al die vrijheid niet aankan. Zij willen
dat we afhankelijk blijven, zij willen socialisme en de verzorgingsstaat, dus willen ze onze standpunten niet
horen. Ik denk echter dat wij er het beste van zullen maken en het prima zullen doen.'
'Vrijheid is populair, mensen willen graag vrij zijn, vooral nu ze het falen van de overheid zien. Daarom gaan
steeds meer mensen achter ons staan, ook degenen die afhankelijk zijn van overheidsprogramma's, omdat
ze zich realiseren dat we volkomen blut zijn... we kunnen onmogelijk genoeg lenen en belasting heffen om
dit op te lossen. De mensen zijn boos omdat de rijken bailouts krijgen maar de middenklasse het moeilijk
heeft en de armen hun huizen verliezen. Dat zijn de mensen zat.'
CNN: Paul maakt meeste kans tegen Obama
Paul, ook wel de intellectuele vader van de 'Tea Party' genoemd, antwoordde op Morgans constatering dat
de Democraten Pauls campagne gebruiken om de Republikeinen te verdelen en op deze wijze de
overwinning van Obama in 2012 zeker te stellen, dat de opiniepeilingen uitwijzen dat hij van alle kandidaten
de grootste kans maakt om Obama in een tweestrijd om het presidentschap te verslaan.
'Ik zou fors uithalen naar Obama's burgerlijke libertarische standpunten. Hij gelooft niet werkelijk in
persoonlijke vrijheden en wil de oorlogen niet stoppen - hij breidde ze juist uit. Ik denk dat het establishment
deze status quo wil handhaven, en daarom zijn ze enorm tegen mij,' aldus Paul, die eraan toevoegde dat de
leiders van beide partijen het voortzetten van de oorlogen steunen, alsmede ook het beleid van de
Amerikaanse Federal Reserve. In mei bleek uit een CNN opiniepeiling dat Paul in een hypothetische race
om het presidentschap slechts 7 punten achter Obama lag en Paul nog vóór de belangrijkste Republikeinse
kandidaten eindigde. Gezien het feit dat de media, die hem nu compleet negeert, hem wel aandacht zal
móeten geven als hij de nominatie zou winnen, is een verschil van 7 punten helemaal niets, zeker niet als
bedacht wordt dat Obama iedere week steeds impopulairder wordt.
Paul weigert zijn principes bij te stellen
Vervolgens probeerde Morgan Paul als een extremist neer te zetten die weigert zijn principes ten aanzien
van de compleet stopzetten van de hulp aan het buitenland, de (gedeeltelijke) legalisering van drugs, de
verhoging van de belastingen voor rijken en het verbieden van abortus bij te stellen, waardoor hij volgens de
presentator 'beter verkiesbaar' zou worden. 'Waarom zou iemand zijn standpunten ten aanzien van het
verdedigen van het handhaven van de wet en de grondwet verzachten? Dat zou belachelijk zijn,' antwoordde
Paul, die in het kader van abortus zegt op te willen komen voor de levens van weerloze ongeboren baby's
die naar zijn overtuiging nu massaal worden vermoord.
'Als ik als arts een fout maak met een zwangere vrouw -of ze nu een week of 9 maanden zwanger is- en er
gebeurt iets met de baby dan wordt ik aansprakelijk gesteld, en terecht. En als ik een auto ongeluk
veroorzaak en daardoor de baby van een zwangere vrouw sterft, kan ik aangeklaagd worden voor moord.
Dus het is onzin dat abortus het 'recht' van een vrouw zou zijn om te doen met haar lichaam wat ze wil. Nee,
het gaat hier om een echt leven. Als we net doen alsof dat leven niet bestaat doen we alsof we blind zijn. Als
je echt begrijpt wat vrijheid is dan kun je niet tegelijkertijd beweren dat het leven niet kostbaar is.'
Pauls overtuiging staat ook wat dit betreft volkomen haaks op die van Obama, die als één van zijn
allereerste presidentiële acties besloot om de 'pro-choice' (pro-abortus) campagne met miljoenen dollars te
ondersteunen. Ook noemde Obama het in een toespraak een 'straf' als tieners na een avondje vrije seks
zwanger worden en vervolgens geen abortus zouden mogen plegen.
Huidige machthebbers de échte extremisten
'Het zijn de extremisten die aan de macht zijn, en dat zijn ze al de afgelopen 40 jaar, sinds we naar eigen
believen geld zijn gaan bijdrukken... Dit jaar is ons volk voor (nog eens) $ 5 biljoen in de schuld gestoken, en
dan zou IK extreem zijn?' Paul legde uit dat zijn standpunten inmiddels door steeds meer Amerikanen
worden overgenomen en -mede door de steeds verder instortende economie- 'mainstream' beginnen te
worden. Degenen die nu aan de macht zijn blijven enkel hun oude fouten, die deze instorting veroorzaakten,
herhalen.
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Ron Paul vormt een steeds grotere bedreiging voor de machtselite, de banksters en het militair-industriële
complex, omdat hij een einde wil maken aan de macht van de FED en de torenhoge schulden van de VS wil
terugdringen door alle oorlogen (Afghanistan, Irak, Libië) te stoppen en de meeste militaire bases in het
buitenland te ontmantelen.
Xander - (1) Infowars / YouTube (CNN)

Hoe werkt het wereldwijde monetaire systeem?
augustus 13, 2011By: silviavideler
De economische elite bezit tenminste $46 biljoen, maar wie behoren tot deze elite? We kijken naar de
mensen en de corporaties die stelen van de werkende massa.
Terwijl 68,3 miljoen Amerikanen proberen rond te komen en lonen voor 90 procent van de bevolking dalen,
zijn miljonairs nog nooit zo rijk geweest. Ontdek hoe het economische systeem in elkaar zit.
―There‘s class warfare, all right, but it‘s my class, the rich class, that‘s making war, and we‘re winning.‖ –
Warren Buffett, algemeen directeur van Berkshire Hathaway.
Hoeveel rijkdom bezit de economische elite?
Volgens een uitgebreide studie door accountancy bureau Deloitte beschikken Amerikaanse miljonairs nu
over $38,6 biljoen. Daarnaast hebben ze naar schatting $6,3 biljoen op offshore rekeningen staan. Het
grootste gedeelte van dit geld behoort toe aan de rijkste 0,1 procent van de bevolking.
Om verder te demonstreren dat de wereldwijde economie een fraude is, voorspelt de analyse van Deloitte
dat de miljonairs tegen 2020 maar liefst 225 procent rijker zijn. De meeste mensen kunnen zich niet
voorstellen hoeveel $1 biljoen is, laat staan $45,9 biljoen. Eén biljoen staat gelijk aan 1.000 miljard. De
kosten van het afgelopen jaar om 40 miljoen Amerikanen te voeden met behulp van voedselbonnen
bedroegen in totaal $65 miljard.
Volgens data van de Amerikaanse belastingdienst verdiende 0,076 procent van de bevolking in 2009 meer
dan $1 miljoen. Op het diepste punt van de crisis in 2009 verdienden de 74 rijkste Amerikanen vijf keer meer
dan het jaar ervoor. Deze 74 mensen verdienden meer dan 19 miljoen werknemers tezamen. De rijkste 1
procent van de Amerikaanse bevolking bezit 40 procent van alle rijkdom.
Wie regeert de Verenigde Staten? De rijkste 0,1 procent
De rijkste 0,1 procent van de bevolking kan meestal lenen zonder rente te betalen, houdt winsten hoog,
produceert in het buitenland, woont in belastingparadijzen en kan het beleid, de markt en de economie in de
Verenigde Staten beïnvloeden.
In 2010 kregen meer dan 10 grote corporaties, waaronder GE, Verizon, Boeing, Wells Fargo en Fed Ex, geld
terug van de belastingdienst. Productie, winst, belasting, arbeid; alles is internationaal uitbesteed.
Een zeer complexe en discrete serie wetten zijn ingevoerd door de rijkste inwoners van de Verenigde Staten
zodat ze hun rijkdom kunnen beschermen en de politieke besluitvorming kunnen beïnvloeden. Meer dan
99,9 procent van de massa is zich niet bewust van dergelijke systemen.
Om tot de elite te kunnen behoren moet een huishouden $27 miljoen per jaar verdienen. Welke spelers zien
we terug in het rijtje? Oud-topman van Goldman Sachs en oud-staatssecretaris van Financiën onder Bush
Hank Paulson had al $700 miljoen vergaard voordat hij in 2006 de overstap zou maken naar het
Amerikaanse ministerie van Financiën.
De huidige topman van Goldman Sachs Lloyd Blankfein en enkele andere bestuursleden van Goldman
Sachs verdienden onlangs $111,3 miljoen aan bonussen. Blankfein nam juist $24,3 miljoen meer naar huis,
als onderdeel van een totale bonus van $67,9 miljoen. Bestuurslid van Goldman Gary Cohn kreeg een totale
bonus van $66,9 miljoen, waarvan hij inmiddels $24 miljoen heeft ontvangen. De financieel bestuurder van
Goldman David Viniar en oud-vicevoorzitter Jon Winkelried kregen beide $20 miljoen mee.
Directeur van Citigroup Vikram Pandit ontving juist $80 miljoen als onderdeel van een bedrag van $200
miljoen aan compensatie en bonussen. Bovenaan de lijst vinden we directeur van JP Morgan Chase Jamie
Dimon die juist $90 miljoen mee naar huis heeft genomen.
Nadat ze zelf de economische crisis hadden veroorzaakt kregen de bankiers triljoenen aan belastingdollars
van de regering om ze vervolgens aan zichzelf uit te delen als bonus. In 2009 wisten topmannen van Wall
Street in totaal $145 triljoen binnen te halen. In 2010 lag dit bedrag zelfs op $149 triljoen.
Het lijkt erop alsof niemand de hebzucht van de bankiers kan overtreffen. De topmannen van
zorgverzekeraars maken het echter nog bonter. De LA Times schrijft: ―Leiders van Cigna, Humana,
UnitedHealth, WellPoint en Aetna ontvingen in 2009 bijna $200 miljoen aan compensatie terwijl
ziektekostenpremies bleven stijgen. H. Edward Hanway, oud-directeur van het in Philadelphia gezetelde
Cigna stond met stip bovenaan de lijst, omdat hij $110,9 miljoen mee naar huis kreeg toen hij met pensioen
ging. Cigna betaalde Hanway en zijn opvolger, David Cordani, afgelopen jaar in totaal $136,3 miljoen. Ron
Williams, directeur van Aetna Inc. in Hartford in de Amerikaanse staat Connecticut ontvinger bijna $18,2
miljoen aan compensatie, tegen $24,4 miljoen in 2008.‖
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Williams wist van zijn tegenvaller in 2009 te herstellen door in 2010 $72 miljoen bij te schrijven. Met meer
dan 50 miljoen Amerikanen die geen ziektekostenpremie kunnen betalen en de toenemende zorgkosten is
het niet vreemd dat meer dan 60 procent van alle persoonlijke faillissementen het resultaat kan worden
gerelateerd aan medische kosten. Zo‘n 75 procent van de medische faillissementen worden aangevraagd
door mensen die een ziektekostenverzekering hebben.
Binnen de economische elite bevinden zich verder de grote oliebedrijven die rijk zijn geworden door het
voeren van oorlog en die op hun beurt grotendeels in handen zijn van de grote banken van Wall Street.
Terwijl benzineprijzen omhoog schieten wisten de vijf grootste oliemaatschappijen het afgelopen kwartaal
$36 miljard winst te maken. Deze bedrijven ontvangen per jaar ook nog eens $6 miljard aan
belastingvoordelen.
Belastingvoordeel voor de rijken, bezuinigingen voor de rest
De rijkste inwoners van de Aarde controleren het politieke proces. De rijkste 400 Amerikanen betaalden in
1995 30 procent inkomstenbelasting, tegen slecht 18 procent nu. Het is zelfs zo dat 1.470 Amerikanen die in
2009 meer dan $1 miljoen verdienden helemaal geen belasting betalen.
Het is een doelbewust plan waarbij de grote banken en hun lobbygroepen het systeem manipuleren om
politici om te kopen die beleid implementeren waardoor 99,9 procent van de bevolking wordt uitgebuit. Moet
dit systeem in stand worden gehouden of is het tijd voor een nieuw systeem?
Bron: Alternet.org
„Wereldeconomie gaat nieuwe, gevaarlijkere fase in‟
Robert Zoellick (foto), president van de Wereldbank, waarschuwt dat de
wereldeconomie een ‗nieuwe en gevaarlijkere fase ingaat, met nog maar weinig
ademruimte voor de meeste ontwikkelde landen‘.
De Europese schuldproblemen zijn meer verontrustend dan de middellange- en
langetermijnproblemen van de Verenigde Staten, die vorige week de AAA-status zijn kwijtgeraakt, aldus
Zoellick in een interview met de krant The Weekend Australian vandaag. De meeste ontwikkelde landen
hebben volgens hem nauwelijks mogelijkheden meer op het gebied van begrotingsbeleid en ook het
monetaire beleid kan niet veel soepeler. De maatregelen van de Europese leiders tot nu toe schieten tekort.
‗De les die we uit 2008 (de vorige financiële crisis) hebben getrokken is dat hoe langer je wacht, hoe meer je
moet doen‘, stelt de Wereldbankpresident, die zich afvraagt of de Europese ‗probleemlanden‘ er ooit weer
bovenop zullen komen.
Bron Volkskrant - Short URL: http://sp00kje.nl/?p=7700

Camera‟s op oorlogspad: boete na 17 seconden parkeren
„Big Brother‟ weet wel vijanden te creëren, en dan ach en wee roepen als de bevolking in protest komt!
In het Verenigd Koninkrijk kan je maar beter uitkijken als je ergens parkeert. Er worden tegenwoordig maar
liefst vijf keer zoveel boetes uitgeschreven dan 10 jaar geleden. En dat vooral sinds de CCTV- camera‘s op
de loer liggen. Onlangs kreeg een bestuurder een boete in de bus nadat hij 17 seconden geparkeerd had.
Het gaat zelfs zo ver dat een automobilist die niet eens stilstond een boete kreeg. Vorig jaar werden er dan
ook meer dan 4 miljoen boetes uitgedeeld.
De laatste twee jaar is het aantal boetes in het Verenigd Koninkrijk met meer dan 10 procent toegenomen,
aangewakkerd door de introductie van controversiële auto‘s uitgerust met een CCTV-camera. Bestuurders
krijgen daardoor geen boete meer onder de ruitenwisser, maar weten pas dat ze werden opgeschreven als
de boete in hun brievenbus valt.
Het misbruik van de camera‘s heeft er echter toe geleid dat meer en meer mensen hun boete aanvechten en
met succes. De laatste twee jaar is het aantal bestuurders dat gelijk kreeg van de rechter met 20 procent
gestegen. Een man die slechts 17 seconden gefilmd werd, stapte naar de rechter en kreeg gelijk. Ook een
koppel dat 46 seconden parkeerde om van plaats te wisselen, moest zijn boete niet betalen.
Volgens sommigen gebruiken verschillende gemeente de CCTV-camera enkel om de gaten in hun budget
op te vullen. ―Gemeenten hebben geld nodig en automobilisten zijn een makkelijk doelwit‖, luidt het bij Hugh
Bladon van de ‗The Association of British Drivers‘. (adv)
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Oproep: De NOS vraagt uw aandacht voor het volgende
De NOS wil graag jou erfenis weten ter gevolgen van de terreur aanslagen op 11 september 2001. De NOS
komt met het volgende verzoek: http://nos.nl/artikel/258293-tien-jaar-911-wat-veranderde-er.html
Wat is voor u de erfenis van 9/11? Hoe is uw leven veranderd? Welke kleine of grote gevolgen merkt u nu
nog? Waar denkt u vandaag de dag anders over dan op 10 september 2001? Mail het de NOS. De beste
verhalen, van maximaal 500 woorden, worden in de aanloop naar 11 september 2011 op deze site
geplaatst.
Wij stellen voor dat iedereen zijn erfenis van 9/11 doormailt aan de NOS om hen duidelijk te maken dat er
nog veel mensen zijn die twijfels hebben bij de officiële conspiratie van 9/11 (911 Commision report en NIST
report). Maar ook de dramatische verandering die het met zich mee bracht zoals de illegale oorlogen in Irak
en Afghanistan, de Orwelliaanse staat waar we zijn ingelost onder het alsmaar drijvende van angst en
veiligheid debat. Maar ook de nalatigheid en eenzijdigheid van de NOS zelf ten opzichten van de oorlogen
die tot te gevolg kwamen na 9/11 (zoals Irak, Afghanistan, Libie, Jemen en de constanten aanvallen op
Pakistan met onbemande droons). En de gebeurtenissen op de dag zelf van 9/11 10 jaar later waarbij
andere conclusies zijn getrokken door diverse onafhankelijke onderzoekers (David Ray Griffin ),
wetenschappers ( Steven Jones en NielsHarrit), klokkenluiders (Sibel Edmonds en David Schippers)
architecten (AE911Truth) en nog vele andere.
Verspreid deze oproep van de NOS zo veel mogelijk zodat de NOS overspoeld worden met mails waarin
iedereen zijn of haar erfenis en twijfels aan de officiële conspiratie van 9/11 in duidelijk maakt. Email NOS:
harrie.van.veen@nos.nl
Dit een een email van: webmaster@wacholland.org

Chemtrails, zendmasten, telefoons, haarp : wat mensen ervan kunnen krijgen
Open de link om te zien wat mensen kunnen krijgen van zendmasten, haarp, chemtrails enz.
http://imageevent.com/firesat/strangedaysstrangeskies

Hoe u met een simpele muisklik de leugens van de overheid (Luchtmacht!) kunt ontmaskeren
augustus 20, 2011By: silviavideler
„Chemtrails‟
In alle toonaarden wordt het fenomeen ‗Chemtrails‘ door de overheid en in het bijzonder door de ‗koninklijke‘
-luchtmacht ontkent.
Du moment, dat u een al of niet geüniformeerde luchtmacht-medewerker of militair aanspreekt op het
bestaan van ‗chemtrails‘ dan schiet zo iemand automatisch in de ‗ontkennings-stand‘ en u wordt á la minute
uitgemaakt voor conspiracy-complotter of nóg erger; voor leugenaar, dan toch minimaal wordt er fijntjes
gesuggereerd dat uw fantasie u danig parten speelt.
De zichtbare chemtrails die vaak nog uren blijven hangen worden als contrails aangezien door deze
misleidde en misleidende lieden en als u ze wijst op de vele vliegtuigen die soms daadwerkelijk zichtbaar in
de lucht aanwezig zijn, dan is het verhaal: ―Het is druk op schiphol‖. Alsof al die kris kras vliegende toestellen
allemaal van en naar schiphol op weg zouden zijn.
U bent echter gemakkelijk in staat om hun beweringen te logenstraffen. Op de site
http://www.flightradar24.com (Zie de directe link rechts op uw scherm van de site) kunt u elk moment van de
dag ALLE vluchtbewegingen zien van GEREGISTREERDE vliegtuigen, zowel passsagiersvliegtuigen als
van vrachtvliegtuigen in heel EUROPA. U kunt de kaart verkleinen of vergroten zodat u exact en scherp kunt
zien waar en op welk moment en zelfs van welke maatschappij er zich een vliegtuig in het luchtruim bevindt.
Volgens mensen van de ‗luchtmacht‘ zijn er amper 2 vliegtuigen van hen tegelijkertijd in de ‗lucht‘ en dat dan
vanwege: de ‗bezuinigingen‘!
De vraag is dan: Als er boven uw hoofd soms tientallen vliegtuigen chemtrails spuiten, en de ‗luchtmacht‘
beweert met een staalhard gezicht dat ‗ze‘ maar max. 2 toestellen tegelijkertijd in de lucht hebben en op uw
scherm van de flight radar ziet u ook maar één of twee toestellen boven uw woonplaats, dan mag, nee, dan
moet u concluderen dat u of: ‗spoken ziet‘ ( en dat hebben de mensen van de luchtmacht het liefst, dat u dát
denkt ) of er wordt wel degelijk met onze voeten gespeeld en er is sprake van vele, niet geregistreerde
vliegtuigen die hun vergif ( barium, aluminium etc.) massaal boven onze hoofden uitstrooien.
Want díe vliegbewegingen, van die vliegtuigen die vaak groepsgewijs boven uw woonplaats hun gif spuiten
die zijn NIET waarneembaar op de FLIGHT RADAR!!!
Waarom zou dát nou toch zijn?
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Danny Jowenko overleden.. (+ update)
Door GuidoJ.donderdag, 18 augustus 2011
In verband met de vakantieperiode was ons ontgaan dat de Nederlandse explosievenexpert, de 55-jarige Danny Jowenko, omgekomen is bij een tragisch verkeersongeluk
op 20 Juli jongstleden. Wij willen alsnog even stilstaan bij zijn dood, die te wijten is
aan een ernstig auto-ongeluk. Dit ongeluk was een eenzijdig ongeval ter hoogte van
bedrijventerrein ‗De Zompe‘ bij Serooskerke op Walcheren; Jowenko reed daar die
zaterdagavond met zijn auto tegen een boom; het ongeluk gebeurde rond 19:30 uur.
Danny Jowenko is 55 jaar geworden.
In de auto zaten geen andere personen. De hond van Danny, die wel bij hem in de auto zat, heeft het
verschrikkelijke ongeluk overleefd. De politie kan over de toedracht van het ongeluk nog niets vrijgeven.
Danny Jowenko was bij het ongeluk bekneld geraakt in zijn auto, maar de toegesnelde brandweer kon
helaas niets meer voor hem betekenen, hij overleed ter plaatse. (Hier het krantenbericht over zijn dood)
Danny Jowenko werd vooral bekend geworden als explosievenexpert in het 9/11-researchprogramma van
Vara‘s ‗ZEMBLA‘, naar de mogelijke alternatieve oorzaken van het instorten van de WTC-torens in New
York, op 11 September 2001. Jowenko was hierbij één van de eersten die openlijk twijfelde aan het officiële
verhaal van de aanslagen op de Twin Towers. Vooral de wijze waarop WTC-toren #7 instortte, was voor
hem reden, zijn deskundigheid hierover niet onder stoelen of banken te steken. Zijn professionele mening
heeft in die uitzending vele anderen doen opstaan. „Gebouw no.7 is neergehaald door een
gecontroleerde ondermijning‟, dát was altijd de mening van Danny Jowenko.
Het bericht van zijn dood is voor ons schokkend, want Danny was een icoon voor de hele internationale
9/11-waarheidsbeweging. We willen hier zijn gezin (Danny‘s echtgenote en hun 2 jonge kinderen) en
Danny‘s familie en collega‘s en vrienden, heel veel sterkte toewensen, met het dragen van dit
verschrikkelijke verlies. Wij van WantToKnow.nl/.be zullen in ieder geval je moed en je expertise niet
vergeten Danny!
Graag laten we in dit verband de clip van de Nederlands ondertitelde film/documentaire zien, gemaakt door
de organisatie van architecten en ingenieurs rondom 9/11, AE911, die over enkele weken in première gaat.
Hierin speelt Danny Jowenko nog één maal met overtuiging zijn rol als expert, die met een wezenlijke visie
als vakman, de ineenstorting van WTC-gebouw nummer 7, verklaart als ‗gecontroleerde ondermijning‘.
(Controlled demolition).
En dát expert Danny Jowenko het wel degelijk bij het goede end had, in tegenstelling tot wat de officiële
rapporten jou en mij op de mouw willen spelden, blijkt uit de onderstaande video, een video waarop
‗arbeiders‘ te zien zijn, die op de middag van 11 September 2001 het WTC-gebouw no.7 verlaten, onder het
uiten van waarschuwingen aan de omstanders.. “Hou je ogen gericht op dat gebouw; het wordt zo
neergehaald”, is één van die opmerkingen. Neergehaald dus met explosieven in plaats van ingestort naar
aanleiding van brandjes in het gebouw. Politie die zelfs mensen waarschuwt dat ze op moeten passen,
omdat „het gebouw op het punt staat opgeblazen te worden‟..!!
Voor het geval je de clue van het verhaal ontgaat..
Er zijn dagen, zoniet weken van voorbereiding nodig, om een gebouw als WTC-no.7 te ondermijnen met
explosieven, vóórdat je het met een gecontroleerde explosie, tegen de vlakte kunt halen. En DAT KAN
NATUURLIJK NIET, want 9/11 was toch een spontane actie van vliegtuigterroristen..!! Niemand wist toch
ook dat deze aanslagen stonden te gebeuren..? Met andere woorden: deze aanslagen zouden dan dus al
minimaal twee weken van te voren bekend zijn geweest om experts de gelegenheid te geven om het
gebouw volledig te ondermijnen met explosieven..!
Larry Silverstein, eigenaar van het WTC-complex in New York, met zijn beruchte
uitspraak..!
Voor ons is dat natuurlijk helemaal geen vraagteken, het hele verhaal, deze
valse-vlag-operatie IS weken, zoniet maanden/jaren van te voren gepland, en
‗dus‘ ook de ondermijning van WTC-gebouw no. 7 en de beide WTC-torens,
WTC#1 en WTC#2.
Ook de eigenaar van de WTC-complex, Larry Silverstein, die alleen al aan het instorten van dit gebouw no.7,
US$ 500 miljoen mocht bijschrijven aan verzekeringsgeld op zijn rekening, had zich in eerste instantie
versproken, door in een interview te spreken over het ‗neerhalen‘ door de brandweer van het gebouw, omdat
het zulke ernstige schade opgelopen zou hebben en het gebouw een gevaar zou zijn voor de omgeving.
―Toen besloten ze samen de beslissing te nemen gebouw no.7 neer te laten halen‖, aldus Silverstein op
beeldmateriaal.
Maar later trok Silverstein deze uitspraak als de kippen echter weer in, door aan te geven dat hij iets anders
bedoelde dan ‗controlled demolition‘. Maar de uitspraak was gedaan en bevestigde ook weer de duidelijke
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visie van Danny Jowenko, dat het gebouw ALLE KARAKTERISTIEKEN van een gecontroleerde
ondermijning vertoonde. Daarmee is de officiële versie, als zou de brand van kantoormeubelen (!!!), die de
hele dag brandden, de ineenstorting van dit extra-verstevigde gebouw hebben veroorzaakt, hiermee
voorgoed naar sprookjesland verwezen!
Op de achtergrond de groene Volvo van Danny Jowenko, links daarvoor de
aangereden boom. Of Danny‘s dood te wijten is aan de invloed van externe
krachten, is natuurlijk een vraag die niet zo 1,2,3 te beantwoorden is.Dat zijn
dood voor sommigen goed uitkomt is een ding wat zeker is. Vraag voor ons blijft
wel, waarom iemand zijn hond meeneemt naar de kerk, de plek waar Danny
geweest zou zijn, vóór het fatale ongeluk. De vraag blijft of zijn dood past in de
raadselachtige doodsgevallen als die van wapenexpert Dr. David Kelly en redacteur Sean Hoar, beiden
9/11-waarheidsvinders.
De Volvo wordt weggereden van de plek van het ongeluk; de enorme schade
aan de auto is duidelijk zichtbaar.
Feit blijft dat Danny‘s auto, een Volvo stationcar, stevig in de kreukels zat na de
botsing en dat hij ongetwijfeld ernstig letsel heeft opgelopen bij deze aanrijding.
De auto lijkt zijdelings de boom geraakt te hebben en doorgeschoten te zijn naar
de afslag naar bedrijventerrein ‗De Zompe‘ bij Serooskerken.
Desalniettemin zijn wij oplettend genoeg om ook de andere kant van deze zaak
niet uit het hoofd te verliezen: Danny‘s dood is een uitkomst voor al die krachten-achter-de-schermen, wiens
masker in de vorm van de officiële versie van 9/11, voor hen zo weinig mogelijk schade mag oplopen. Zij
zijn/waren immers niet gebaat bij een standvastig persoon, een wereldwijd top-expert op het gebied van het
opblazen van gebouwen, die volhoudt dat de officiële versie van het instorten van WTC-gebouwno.7 voor
geen meter deugt..!
Danny bleef bij zijn standpunt!
Later is Danny Jowenko gebeld door ene Jeff uit Canada en dit gesprek is opgenomen en op YouTube
gezet. We horen het telefoongesprek en Danny daarin zeggen dat het gebouw neergehaald moet zijn door
explosieven. Danny blijft dus bij zijn verhaal, vertelt nog even dat hij naar de blauwdrukken heeft gekeken
van het gebouwno. 7. en alleen daardoor maar gesterkt is in zijn standpunt.
Luister hier naar het telefoongesprek van Jeff met Danny Jowenko:
Bron en video‟s: http://www.wanttoknow.nl/nieuws/danny-jowenko-overleden/
 Op de VPRO Nieuws (dd 12 juli; een andere link dan eerder gemeld), wordt Danny veelvuldig genoemd
in posts. Ik heb ook maar even naar bovenstaand artikel verwezen.
http://weblogs.vpro.nl/nieuws/2011/07/12/documentairemakers-van-vara-en-vpro-brengen-3-delige-serie911-%e2%80%98de-dag-die-de-wereld-veranderde%e2%80%99/comment-page-1/#comment-4155
Hij wordt nog wereldberoemd in de komende weken:
http://www.infowars.com/architects-engineers-%e2%80%93-solving-the-mystery-of-wtc-7/
(vanaf 1:18 min)
 de uitzending kan je bekijken op uitzending gemist (de oude website)
www.uitzendinggemist.nl/index.php/aflevering?aflID=3273161&md5=94816f8b6e5deee5d511a372b7ff6f23
de uitzending heet: Zembla - Het complot van 11 september.

Karst Tates – Koninginnedag 2009 – De Ontknoping
Posted on May 17, 2011 by hetuurvandewaarheid
Laat u niet voor de GEK houden door dit misselijk makende RITUEEL !!
De zogenaamde aanslag was een ―Ritueel Offer‖ tijdens ―Beltain‖ (1 Mei), met een vorstin in het ―ROOD‖ in
een ―WITTE bus‖ met het nummer ―ELF‖ en de dader die reed in een ―ZWARTE Susiki Swift (SS)―, waarbij
de vermeende aanslag GEVIERD werd op de JACHTLAAN en de dader die tot stilstand kwam tegen een
OBELIST De Needel from EL (De Penis van OSIRIS).
Wat zullen de nabestaanden hiervan vinden??
Bekijk op z`n minst deel 3 van ongeveer 2 1/2 tot 7 minuut
http://hetuurvandewaarheid.info/2011/05/17/karst-tates-koninginnedag-2009-de-ontknoping/
http://www.youtube.com/watch?v=1GxLwg9RGUE&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=MyLUEdET5Cs&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=BTozcQl-414
Er volgen nog 3 andere delen.
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Egypte trekt ambassadeur uit Israël terug, dreigt troepen naar grens te sturen
Egyptische moslims: 'Israël zal branden!'-'Jihad, jihad!'-'Wij willen vuur, wij willen oorlog!'
Egyptische wachttoren langs de grens met Israël in de Sinaï woestijn.
Egypte heeft aangekondigd zijn ambassadeur uit Israël terug te roepen als
protest tegen wat het land een 'inbreuk op het vredesverdrag noemt'. Caïro
houdt Israël verantwoordelijk voor de dood van 6 Egyptische politieagenten, die
om het leven zouden zijn gekomen toen het Israëlische leger het vuur opende op
de Palestijnse terroristen, die donderdagochtend twee bussen en enkele auto's
beschoten. Hierbij kwamen 7 Israëliers om het leven en raakten er tientallen
gewond. Ook dreigt Egypte met het sturen van troepen naar de grens met Israël, wat in strijd is het met
verdrag met Israël en wat aan de 32 jaar lange vrede tussen beide landen een einde zou kunnen maken.
Tijdens een spoedzitting van het Egyptische kabinet werd besloten de ambassadeur terug te trekken totdat
Israël excuses aanbiedt en de resultaten van een officieel onderzoek naar de dood van de 6 Egyptische
politieagenten bij de grens bekend zijn. 'Israël zal verantwoordelijk worden gehouden voor de politieke en
wettelijke implicaties van het incident, dat een schending van het Camp David verdrag was.' Ook wordt een
excuus geëist voor de 'overhaaste en betreurenswaardige uitspraken over Egypte'. De Israëlische minister
van Defensie Ehud Barak weet de terreuraanslagen namelijk aan de 'verzwakte greep van Egypte op de
Sinaï en de toenemende activiteiten van terreurelementen.'
Egypte dreigt met opschorten vredesverdrag
Barak probeerde hiermee de aandacht af te leiden van het feit dat het Israëlische leger vooraf informatie had
over een op handen zijnde terreuraanslag, maar hier niet tijdig op reageerde. De Egyptenaren reageerden
door 'beschermende maatregelen' aan te kondigen en 'noodzakelijke troepen' te sturen om de veiligheid
langs de grens te versterken, zodat infiltranten worden afgeschrikt en tevens gereageerd kan worden op
'iedere activiteit van het Israëlische leger.' Dat laatste is een direct dreigement om de 32 jaar lange vrede
met Israël, waarin afgesproken is de Sinaï woestijn gedemilitariseerd te houden, op te zeggen.
In Egypte demonstreerden woedende mensen bij de Israëlische ambassade in Caïro omdat minister Barak
had gezegd dat getuigen van de terreuraanslagen hadden gezien dat Egyptische soldaten het vuur hadden
geopend op Israëlische doelwitten, en diverse terroristen in Egyptische legeruniformen zich bij militaire
posten vlak achter de grens ophielden. Andere berichten spraken van gemaskerde mannen die Egyptische
soldaten zouden hebben aangevallen en vermoord. De laatste maanden is de Sinaï woestijn overspoeld met
aan onder andere Al Qaeda verbonden terroristen.
Legers Egypte en Israël mogelijk weer tegenover elkaar
De Egyptische maatregelen betekenen hoe dan ook een opschorting van de Camp David akkoorden uit
1979, waarin werd afgesproken dat Egypte alleen met toestemming van Israël militairen de Sinaï mag
insturen. Eerder dit jaar ging Israël akkoord met het sturen van een beperkt aantal Egyptische militairen naar
de Sinaï voor het uitvoeren van anti-terreuroperaties. Volgens bronnen in Egypte zal in de komende uren
begonnen worden met het verplaatsen van een grote hoeveelheid troepen naar de Sinaï. Israël zal zich
hierdoor gedwongen voelen aan zijn kant van de grens hetzelfde te doen, waardoor de legers van beide
landen voor het eerst in drie decennia weer tegenover elkaar zouden komen te staan.
Israëlische analisten wijten de escalatie deels aan het Israëlische leger, dat ondanks de aanwijzingen dat er
terreuraanslagen zouden worden gepleegd onvoldoende maatregelen nam om deze te voorkomen. Hierdoor
konden de Volks Verzet Comités (PRC), een relatief kleine terreurgroep in Gaza, de tot nu toe meest
complexe en gecoördineerde Palestijnse terreuraanval ooit op Israëliërs uitvoeren. De PRC wist zelfs te
bereiken dat er voor het eerst barsten zijn gekomen in de vrede tussen Egypte en Israël, een vrede die
ondanks talloze sabotagepogingen van Arabische landen en (terreur)groeperingen 32 jaar lang heeft
standgehouden.
'Wij willen vuur, wij willen oorlog!'
In Caïro, Alexandria en Suez, de drie steden die tijdens de 'Arabische lente' revolutie aan het front streden
bij het omver werpen van het regime Mubarak, organiseerde de Moslim Broederschap anti-Israël
demonstraties. Woedende moslims schreeuwden dat het Egyptische bloed niet tevergeefs gevloeid heeft en
eisten een harde tegenreactie. Ook werden er Israëlische vlaggen verbrand en werd Hamas opgeroepen om
Israël aan te vallen (2). De menigte scandeerde leuzen zoals 'Israël zal branden!', 'Dood aan Israël!', 'jihad
jihad!', 'Het leger van Mohammed zal terugkeren!' en 'Wij willen vuur, wij willen oorlog!'
Het incident wordt nu al gebruikt in de campagne die de Moslim Broederschap en andere partijen voeren om
het Egyptische presidentschap. Als Israël onmiddellijk excuus had aangeboden voor de eventuele
verantwoordelijkheid voor de dood van Egyptische politie agenten, en tegelijkertijd geprotesteerd had bij de
VN en de regering in Caïro voor het feit dat de Palestijnse terroristen vanaf Egyptisch grondgebied hun
aanslagen op Israël konden uitvoeren, dan had de huidige politieke escalatie mogelijk nog voorkomen
kunnen worden. Nu is het te laat, ondanks het feit dat Egyptische officials inmiddels hebben toegegeven dat
de politieagenten niet door Israëlische militairen zijn gedood maar omkwamen in gevechten met de
terroristen.
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De heersende Egyptische generaals kunnen nu mogelijk alleen nog door de VS worden gestopt en op
andere gedachten worden gebracht, zodat een crisis tussen Israël en Egypte kan worden afgewend.
Hamas zegt 'staakt-het-vuren' op; Nieuwe raketten op Israël afgevuurd
Ondertussen dreigt er ook een nieuwe confrontatie tussen Israël en Hamas. De Palestijnse terreurbeweging
zegde het 'staakt-het-vuren' op nadat Israël vergeldingsaanvallen uitvoerde op de Gazastrook. Dit 'staakthet-vuren', dat volgde op de Israëlische anti-terreuroperatie Cast Lead in januari 2009, werd overigens al
talloze malen gebroken door Hamas en andere islamitische terreurgroeperingen.
Gisteren werden er meer dan 20 raketten en granaten op Israëlische steden en dorpen afgevuurd.
Vanochtend voerden de Palestijnen hun raketaanvallen op tot in totaal 46 op dit moment. Een Grad raket
explodeerde in het zuiden van de stad Ashdod. Hierbij raakten drie Palestijnse arbeiders gewond (3). Het
Israëlische Iron-Dome systeem wist gisteren en vandaag enkele raketten die vanaf de Gazastrook werden
afgevuurd te onderscheppen (5).
Libanon blokkeert VN veroordeling terreur tegen Israël
Morgen komt de Arabische Liga op verzoek van de Palestijnse Autoriteit in een spoedzitting bijeen over de
situatie. Ook zal de PA-ambassadeur de VN Veiligheidsraad vragen om een einde te maken aan de
Israëlische vergeldingsaanvallen. Gisteren dreigde Libanon, op dit moment een niet-permanent lid van de
Veiligheidsraad, zijn veto te gebruiken als de VN Veiligheidsraad over zou gaan tot het veroordelen van de
Palestijnse terreuraanslagen zonder daarbij de Israëlische vergeldingsaanvallen te noemen (4).
De Israëlische VN-ambassadeur reageerde woedend. 'Schandalig dat de Veiligheidsraad niet duidelijk de
doelbewuste en walgelijke moorden op onschuldige Israëlische burgers veroordeeld. Het is dan ook geen
toeval dat Libanon zelf wordt overheerst door een terreurorganisatie (Hezbollah).'
Xander - (1) DEBKA ; (2) Ynet News ; (3) Jerusalem Post ; (4) Jerusalem Post ; (5) Jerusalem Post

NASA: Aliens kunnen ons straffen voor klimaatverandering
De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft een wel heel bijzondere reden gegeven waarom
klimaatverandering tegen gehouden zou moeten worden.
Update 19/8/2011 14:33 De NASA doet afstand van het onderzoek. Shawn Domagal-Goldman, één van de
auteurs van het rapport, heeft op zijn blog het rapport gerectificeerd. Het onderzoek is niet uitgevoerd in
opdracht van de NASA, wat in diverse media gemeld werd. Domagal-Goldman is wel werknemer bij NASA.
De onderzoeker geeft aan nog steeds volledig achter het stuk te staan, maar heeft onterecht de naam van
zijn werkgever aan het stuk gekoppeld.
Als de mens de aarde beschadigd door bijvoorbeeld klimaatverandering kunnen buitenaardse wezens
besluiten om de mensheid preventief uit te roeien om zo de natuur op aarde te redden.
Dat schrijft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA in een rapport over mogelijke scenario‘s bij contact
met buitenaards leven. Hoewel er geen bewijs is voor buitenaards leven, laat staan voor een vijandig
ruimtewezen dat ons klimaat zou willen beschermen, heeft de NASA verschillende scenario‘s laten
ontwikkelen om op alles voorbereid te zijn.
De NASA deelt mogelijk buitenaards leven in in drie verschillende klassen; voordelig voor de mens, neutraal
en vijandig. Een buitenaards ras zou, in het meest positieve scenario, met geavanceerde technologie onze
beschaving kunnen helpen met het oplossen van problemen als hongersnood en armoede. De negatievere
scenario‘s verschillen van aliens die dodelijke ziektes overdragen tot een bezoek van mensetende
buitenaardse wezens.
Één van de negatieve scenario‘s beschrijft een situatie waarin een buitenaards ras de mensheid als plaag
beschouwt. De expansie van de mens legt een grote druk op het ecosysteem van de aarde en buitenaardse
wezens kunnen er dan toe besluiten om de mens uit voorzorg uit te roeien. Verdere uitbreiding van de mens
naar bijvoorbeeld andere planeten zou andere beschavingen kunnen schaden op eenzelfde manier waarop
we nu de natuur schaden, zo redeneert NASA in het rapport. Om verdere schade te voorkomen kan een
buitenaardse soort er dan voor kiezen de mens in een vroeg stadium te stoppen.
Het rapport adviseert om bij een eerste contact met een buitenaards ras in ieder geval niet te spreken over
hoe de mens de natuur beïnvloedt of hoe snel onze populatie groeit. Tot die tijd zou de mens moeten
werken aan het verbeteren van de wereld.
Het beschreven scenario blijft natuurlijk zeer speculatief en vrij onwaarschijnlijk. Wellicht dat het rapport
nieuwe inspiratie biedt aan scriptschrijvers in Hollywood. Het zet het begrip ‗groene marsmannetjes‘ in ieder
geval weer eens in een ander perspectief.
Het rapport is online beschikbaar - Bron: The Guardian - Foto: Flickr, FlyingSinger
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