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Vaticaan: plotse blikseminslag op de avond van de aankondiging van Benedictus XVI van zijn
aftreden, een voorteken?
Uit Roma Nova, een 400-jarig oud geschrift, oorspronkelijk in de Latijnse taal,
van een zekere broeder Joannis:
Dit werkje is uitgegeven met een imprimatur. Dat betekent dat het
goedgekeurd is voor publicatie door de Rooms-Katholieke Kerk anno 1600.

Israëlisch aanval in Syrië: ‘Als het conflict escaleert, liggen Israël en Libanon in de vuurlijn’
Bron: Weekblad Knack – België - donderdag 31 januari 2013
Drie vragen aan Knack-redacteur Hubert van Humbeeck over de Israëlische aanslag in Syrië en de gevolgen
daarvan.
Een man kijkt over de Golan uit richting Syrië. © Reuters
Zie ook: Amerikaanse bronnen bevestigen Israëlische luchtaanval op
Syrië
Met één of misschien zelfs twee, daarover zijn de bronnen onduidelijk,
raketaanvallen in Syrië, speelt Israël een riskant spel. Het Midden
Oosten is een rumoerig kruitvat, en Israëls actie kan het conflict in Syrië
laten escaleren. Drie vragen aan Knack-redacteur Hubert van Humbeeck
over de Israëlische raketaanval op Syrisch grondgebied en de
consequenties daarvan.
Zal de Israëlisch luchtaanval in Syrië zorgen voor een escalatie van het conflict in de richting van andere
landen van het Midden-Oosten?
Hubert van Humbeevk: Zoals altijd communiceert Israël zelf niet over de aanval. Er is op die manier weinig
precieze informatie over wat er is gebeurd. Er is zelfs tegenspraak over het doelwit. Algemeen wordt
aangenomen dat Israëlische jachtbommenwerpers een wapenkonvooi op weg naar Libanon hebben
gebombardeerd. Syrië zelf meldt dat er ook een onderzoekscentrum van het Syrische leger is aangevallen.
Een escalatie van het Syrische conflict naar andere landen in de regio behoort al een tijd tot de
mogelijkheden. En dan liggen Libanon en Israël natuurlijk in de vuurlijn.
Wat heeft Israël eigenlijk te winnen bij deze actie?
Lees verder op: knack.be
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Exo-Vaticana (7): Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies
Supergeheime overheidsgroep constateert dat aliens van demonische, Satanische oorsprong zijn
Volgens een steeds groter aantal academici bestaan aliens wel
degelijk en werken zij aan een 'broed'programma om zich met de
mensheid te kunnen vermengen.
Deel 6 eindigden we met de stelling dat al in Bijbelse tijden bekend
was dat wezens uit andere dimensies door middel van 'portalen' op
Aarde kunnen verschijnen en daarbij zowel een zichtbare als
onzichtbare vorm kunnen aannemen. De beruchte occultist en
satanist Aleister Crowley zou het in 1918 gelukt zijn om zo'n
bovennatuurlijke poort naar de onzichtbare wereld te openen.
Hieruit kwam een wezen tevoorschijn dat verbijsterend veel leek op
de veel latere verslagen over zogenaamde 'grey' aliens die UFO's zouden besturen.
De 'hoer van Babylon'
Crowley noemde het wezen dat van 'de andere kant' onze realiteit binnenkwam 'lam' (Engels; betekenis:
'tussenuit'). Jet Propulsion Laboratory oprichter Jack Parsons en L. Ron Hubbard, oprichter van de
Scientology Kerk, probeerden hetzelfde te doen door tijdens een seksritueel ('Babalon') de geest van de in
Openbaring omschreven 'hoer van Babylon' op te roepen en een demonenkind (gibborim) te verwekken.
Parsons schreef dat het ritueel succesvol was en dat er een portaal werd geopend waaruit een
bruingeelachtig licht naar buiten scheen. Op dat moment werd hij door een onzichtbaar iets geslagen.
Na de veronderstelde UFO crash in 1947 in Roswell (New Mexico), tevens het jaar van Crowleys overlijden,
nam het aantal UFO- en alienwaarnemingen wereldwijd enorm toe. Waren Crowley, Parsons en Hubbard er
misschien in geslaagd om één of meerdere portalen naar onze wereld permanent te openen?
De Collins Elite
In zijn boek 'Final Events' (Laatste Gebeurtenissen) schrijft Nick Redfern dat er een supergeheime
overheidsgroep genaamd de 'Collins Elite' werd opgericht die zich uitsluitend met het UFO fenomeen
bezighoudt. Deze groep zou na diepgaand onderzoek hebben geconcludeerd dat UFO's en alien
verschijningen demonisch van oorsprong zijn en op de één of andere manier in verband staan met het
Babalon ritueel dat Parsons en de overheid probeerden na te bootsen.
Nick Pope, voormalig directeur van de UFO onderzoeksafdeling van het Britse ministerie van Defensie,
bevestigde tegenover Exo-Vaticana auteurs Tom Horn en Cris Putnam dat enkele Britse aristocraten lid zijn
van deze Collins Elite. Gregory Richford, contactpersoon bij Ball Aerospace en werkzaam bij de Advanced
Systems & Technologies for Space Control & Special Missions, stuurde hen zelfs een 4 pagina's tellend
document waarin het bestaan van de Collins Elite werd bevestigd.
Zorgen over 'diepzwarte' programma's
Richford zette uiteen dat er minimaal 4 'top geheime' niveaus zijn. Van het eerste niveau zijn sommige
parlementsleden nog op de hoogte, maar het vierde niveau is 'diepzwart', slechts bij een heel klein clubje
officials bekend en is op geen enkel officieel document terug te vinden. Het meeste onderzoek naar UFO's
zou op niveau 4 plaatsvinden. De Collins Elite opereert eveneens op dit vierde niveau en zou hoofdzakelijk
bestaan uit 'old timers' met tientallen jaren ervaring in de inlichtingenwereld. Zij zouden een min of meer
onafhankelijke -maar wel erkende- stem zijn die zich steeds grotere zorgen maakt over het UFO/Alien
fenomeen.
De Collins Elite zou mede zijn ontstaan door zorgen over streng geheime CIA programma's waarin
geprobeerd werd om de occulte technieken van Crowley en Parsons toe te passen en psychotronische
wapens te ontwikkelen. Dat geldt ook voor de recent op deze site nog aangehaalde 'remote viewing
techniek' waarmee mensen 'op afstand' kunnen spioneren of zelfs in de toekomst zouden kunnen kijken. Bij
testen met deze 'technologieën' zouden in de loop der jaren meerdere mensen om het leven zijn gekomen.
Contact met demonische, Satanische dimensie
Na tientallen jaren onderzoek en talloze testen concludeerde de Collins Elite dat er met deze nieuwe
'technologieën' contact was gemaakt met een extreem occulte, demonische en zelfs Satanische dimensie.
Er zou een afschrikwekkend plan van zogenaamde 'gevallen engelen' bestaan om door middel van
'Nephilim' -hybride, deels menselijke, deels alien, deels dierlijke wezens- de hele wereld te onderwerpen.
In de jaren '80 toonde BBC correspondent dr. I.D.E. Thomas in zijn wereldberoemde boek 'The Omega
Conspiracy' het verband aan tussen 'alien abductions' (ontvoeringen door buitenaardsen) en diverse Bijbelse
profetieën waaruit sommige uitleggers opmaken dat de 'Nephilim' in de eindtijd op Aarde zullen terugkeren.
Deze aliens of 'Wachters' zouden menselijke ei- en zaadcellen 'oogsten' om voor zichzelf lichamen te maken
waarmee ze in onze dimensie en op onze planeet kunnen opereren. Om 'zielloze' lichamen te creëren waar
ze zichzelf 'in' kunnen verplaatsen (zoals in de populaire SF-film 'Avatar') zouden behalve menselijke ook
dierlijke cellen worden gebruikt.
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'Onverschillige aliens manipuleren het aardse leven'
Luitenant-kolonel Philip J. Corso, auteur van het boek 'The Day After Roswell' waarin hij onthulde dat hij
betrokken was bij het ontleden van de buitenaardse technologie van de UFO die in 1947 in New Mexico
neerstortte, onthulde kort voor zijn dood in zijn manuscript 'Dawn of the New Age' (Het aanbreken van een
Nieuw Tijdperk) dat kwaadwillende E.B.E.'s (Extraterrestrial Biological Entities) inderdaad met
ongeëvenaarde laserprecisie menselijke en dierlijke cellen en lichaamsdelen verzamelen.
'Bij hun verminkingen van dieren en mensen vertonen deze aliens een ongevoelige onverschilligheid over
hun slachtoffers. Hun gedrag is verraderlijk en het lijkt erop dat ze onze aarde gebruiken en het leven op
aarde manipuleren,' aldus Corso. 'Sceptici zullen het voor hen opnemen door te zeggen dat ze mogelijk
goedaardig zijn en ons willen helpen, maar er is geen bewijs dat ze ook maar één iemand hebben genezen
of menselijke kwalen hebben verlicht. Aan de andere kant hebben ze pijn, lijden en zelfs de dood
veroorzaakt.'
Corso was tijdens de Tweede Wereldoorlog bataljoncommandant van de Europese Luchtdefensie en onder
generaal Douglas MacArthur het hoofd van de Speciale Projecten afdeling van de Inlichtingen Divisie. Ook
fungeerde hij als staflid in president Eisenhowers Nationale Veiligheid Raad. Zijn ongepubliceerde werk
brengt duidelijk het bestaan van dit alien/menselijke hybridiseringprogramma aan het daglicht, een
supergeheim 'diepzwart' project waar zelfs de meeste leiders van 's werelds effectiefste geheime diensten
niet van op de hoogte zijn. Wat er wél naar buiten wordt gelekt is doelbewust verdraaid, zodat niemand ooit
te weten komt wat er echt gaande is.
Bewijs van omvangrijk ontvoeringprogramma
Ook historicus dr. David Jacobs concludeerde na 20 jaar onderzoek dat de oorsprong van UFO's en het doel
van alien abductions een kwaadaardige is. In zijn boek 'Secret Life: Firsthand, Documented Accounts of
UFO abductions' stelt Jacobs op grond van meer dan 300 zeer gedetailleerde verslagen van ontvoeringen
dat aliens inderdaad werken aan een programma om hybride wezens te creëren die op zeker moment op
aarde zullen worden gebracht en met de mensheid zullen worden geïntegreerd:
'(De aliens) willen de menselijke mogelijkheid zich te herscheppen gebruiken. Ze willen menselijk sperma en
eicellen en de fysieke menselijke bemoeienis met het nageslacht. Ze willen totale kennis van de
fysiologische voortplantingsprocessen. Dit ontvoeringprogramma lijkt omvangrijk te zijn. Ontvoerden spreken
doorgaans over kamers met wel 200 tafels waar mensen in diverse onderzoeksstadia op worden
vastgehouden... Het bewijs suggereert dat dit 24 uur per dag doorgaat, maand na maand, jaar na jaar. De
hoeveelheid tijd en energie die in dit broedprogramma wordt gestoken is enorm.'
'Gevaarlijk samengaan van twee soorten'
De lijst hoog in aanzien staande wetenschappers die vergelijkbare conclusies over aliens en UFO's trokken
is indrukwekkend. Voorbeelden: professor dr. Josef Allen Hynek, astronoom en leider van Project Blue Book
van de CIA; dr. Hermann Julias Oberth, één van de grondleggers van de raket- en ruimtevaarttechnologie;
Lynn E. Catoe, hoofdbibliograaf bij de Luchtmacht- en Wetenschapsafdeling van de Bibliotheek van het
Congres; dr. Karla Turner, een academicus die haar carrière opgaf omdat ze ontdekte ooit zelf ontvoerd te
zijn, en (ex) Harvard Medical School professor en Pulitzer Prijswinnaar dr. John Edward Mack.
Op grond van zeer intensief onderzoek naar de ervaringen van ontvoerden concludeerde Mack in zijn boek
'Abduction: Human Encounters with Aliens' dat 'het ruimschoots bevestigd is dat het ontvoeringfenomeen
nauw betrokken is bij een broedprogramma dat resulteert in de creatie van alien/menselijk hybride
nageslacht... Mijn eigen indruk is dat we mogelijk getuige zijn van een gevaarlijk samengaan van twee
soorten, bewerkt door een intelligentie die wij niet kunnen doorgronden.'
Pseudomensen in dienst van Satan
De bekende Amerikaanse Bijbelwetenschapper Gary Stearman gelooft dat deze kwaadaardige aliens
demonen zijn die een nieuwe generatie hybride, genetisch veranderde pseudomensen willen creëren die in
de eindtijd in dienst van Satan en de Antichrist zullen staan. In dit verband wijst hij op Matteüs 24:37, waar
Jezus zegt dat het in de eindtijd 'als in de dagen van Noach' zal zijn. Volgens Genesis was het grote
onderscheidende kernmerk van die tijd de komst van 'gevallen engelen' (buitenaardse wezens) naar de
aarde die zich mengden met de mensheid en hybride nageslacht produceerden (de 'Nephilim', zoals
reuzen).
Grote misleiding eindtijd
De begin vorig jaar overleden christenresearcher en auteur David Flynn, die één van de eersten was die
stelde dat het alien-hybride programma de in de Bijbel voorzegde grote misleiding in de eindtijd zou kunnen
zijn, schreef dat uit het apocrief Boek van Henoch blijkt dat het in de tijd van Noach het doel van Satan was
om de menselijke bloedlijn te corrumperen met 'vreemd' (alien) DNA, zodat de komst van de beloofde
Messias, Jezus Christus, zou worden geblokkeerd. Omdat dit mislukte is Satan overgeschakeld op een
nieuw, nog omvangrijker plan, waarin hij met behulp van genetische technologie hybride alien-menswezens
creëert om de oorspronkelijke mensheid te vernietigen, zodat niemand kan worden gered als Jezus Christus
aan het einde van de eindtijd op aarde terugkeert.
Stearman, Flynn en anderen trokken deze conclusie mede op grond van Genesis 3:15, waarin God
vijandschap zette tussen 'het zaad (de afstammelingen) van de vrouw' en 'het zaad van de slang'. Door de
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eeuwen heen hebben theologen het 'zaad van de vrouw' uitgelegd als Jezus Christus en het 'zaad van de
slang' als de komende Antichrist en daardoor mogelijk ook de terugkeer van de Nephilim.
'Uitwisseling met levensvormen van andere werelden'
In 1976 schreef de Russische academicus N.P. Dubinin, de eerste directeur van het Instituut voor Cytologie
en Genetica van de Siberische afdeling van de Sovjet Academie voor Wetenschappen, dat er een
genetische revolutie op komst is waarin er een 'uitwisseling' zal plaatsvinden tussen 'levensvormen van de
aarde en andere werelden' (schuingedrukt toegevoegd). Op grond van Dubinins woorden stelde de
Russische orthodoxe aartspriester Vladislav Sveshnikov dat de 'moderne wetenschap de komst van de
Antichrist voorbereidt.'
De 'verschijning van de overste van de ruimte
Precies 100 jaar eerder trok de Engelse theoloog George Hawkins dezelfde conclusie. In zijn meesterwerk
Earth's Earliest Ages schreef hij dat de Bijbelse profetieën erop wijzen dat het laatste en meest
angstwekkende teken van de eindtijd en de aanstaande terugkomst van Jezus Christus de terugkeer van de
Nephilim en de komst van de Antichrist zou zijn, 'de verschijning op aarde van de oversten van de lucht
(/ruimte) en hun ongeoorloofde omgang met het menselijke ras.'
Het UFO/alien abduction fenomeen blijkt dus beslist niet enkel te bestaan in de hoofden van een aantal
complotfanaten met 'alu hoedjes' op, zoals de meeste oningelichte mensen vaak spottend zeggen.
Integendeel, een groot aantal hoog in aanzien staande intellectuelen met indrukwekkende carrières en
reputaties bleken en blijken te geloven dat de mensheid in het diepste geheim wordt geïntegreerd met
intelligent buitenaards leven en dat de officiële 'ontdekking' en erkenning van het bestaan van deze wezens
op ieder moment kan plaatsvinden.
Buitenaardse god
De wereldgebeurtenissen van het afgelopen decennium laten zien dat de komst van een buitengewoon
intelligent wezen dat een 'nieuw evangelie' zal verkondigen dat volgens de Bijbel velen -ook christenen- zal
verleiden inderdaad aanstaande zou kunnen zijn. Op talloze plaatsen in de Bijbel wordt voor deze persoon het 'Beest' uit Openbaring 13, de Antichrist- gewaarschuwd. Ook uit een herinterpretatie van de profetieën
van de Oud Testamentische profeet Daniël blijkt dat de 'god der vestingen, een god die zijn vaderen niet
hebben gekend' heel goed op een 'vreemde', letterlijk 'alien' -dus buitenaardse- god kan slaan.
Wordt Vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update

Regulier basisonderwijs levert vlakke en kleurloze kinderen af. Hoe kinderen niet-nadenkende
wezens worden
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 31 januari 2013
Tegen de tijd dat kinderen het basisonderwijs verlaten, is er teveel
gesleuteld aan hun persoonlijkheid. Ze denken minder en inspiratie is
afgebroken.
Een studie van Kyung Hee Kom, hoogleraar onderwijs (College William,
College Mary) richtte zich op de creativiteit onder kinderen tussen de 412 jaar. Hij gebruikte het Torrance tests om het creatieve denken te
meten. Hij concludeerde dat naarmate kinderen langer in het
schoolsysteem meedraaiden, het creatieve verval steeds groter werd. De
kinderen gingen zich emotioneel minder uiten, hadden aan energie
verloren, waren minder praatzaam en minder verbaal expressief, humorlozer, hadden minder
verbeeldingskracht, waren conventioneler geworden, minder levenslustig en gepassioneerd, minder
oplettend, minder bedreven in het leggen van verbanden, en minder bekwaam om zaken vanuit een andere
invalshoek te bekijken. Dat is nogal wat.
Dit doet het reguliere onderwijs met kinderen. Dit onderzoek betrof Amerikaans onderwijs. Maar in
Nederland is het al niet veel anders. Het Nederlandse onderwijs bijvoorbeeld, sluit niet aan op beelddenkers.
Het is puur tekstgericht. Nu is ieder mens in principe zowel beeld- als woorddenker. Jonge kinderen zijn
beelddenkers. En rond de leeftijd van 8 á 9 jaar, gaat een kind een voorkeur ontwikkelen voor denken in
beeld of denken in woord. Heeft het kind een voorkeur voor beeld, dan sluit het Nederlandse reguliere
onderwijs hier niet op aan. Het kan dan zijn, dat een kind, hoewel intelligent, minder gaat presteren.
Beelddenkers zijn waardevol; de beste techneuten en kunstenaars zijn beelddenkers. Ze zien de dingen
driedimensionaal. Door het programmeringssysteem van het onderwijs, wordt de rechterhersenhelft (onder
andere gevoel, inspiratie en creativiteit) onderdrukt.
 Amerikaanse educatiesysteem (nwo systeem) onder de loep: boeiende docuserie ‘train up a child”
 yes, there’s a creativity crisis
 illuminatie willen controle over opvoeden van kinderen
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Privacy bestaat niet meer (video)
Woensdag, 30 januari 2013
De techniek gaat steeds sneller en verder. Vandaag een voorbeeld van een nieuw camerasysteem, de
Argus-IS 1,8 megapixel camera. Deze is ontworpen in opdracht van DARPA door een Griekse ontwerper,
Yiannis Antoniades. Het apparaat is in staat om van een hoogte van ruim 5.000 meter een foto te maken van
een gebied ter grootte van ongeveer 40 vierkante kilometer. Het type Argus met 1.8 miljard pixels geeft een
hele hoge resolutie. Vanwege de ontzettend hoge resolutie kan je als het ware inzoomen op detailniveau op
de grond. Je kunt een kruispunt selecteren en precies zien wat daar rijdt, wie daar loopt en wat voor kleren
ze aanhebben. Zelfs een relatief kleine vogel die toevallig langs komt vliegen is duidelijk te herkennen. Zo’n
systeem genereert een miljoen terrabytes per dag die voor altijd bewaard blijven.
Dat betekent in de praktijk dat als men wil zien wie twee dagen geleden om 10 over drie ’s middags over dat
kruispunt reed, dit geen enkel probleem is. Of wie een kwartier eerder op de parkeerplaats bij een
supermarkt in een bepaalde auto stapte, eveneens geen enkel probleem. Dit soort camerasystemen kan
gemonteerd worden in of onder drones (onbemande vliegtuigen). Dat kan bij types zoals de Predator, maar
ook het model dat bijna klaar is zoals de Solar Eagle die op zonnekracht jaren in de lucht kan blijven. Dit is
nog maar het tipje van de sluier die wordt gelicht van deze technologie. Daarnaast is er nog veel meer waar
wij totaal geen weet van hebben zoals de extra mogelijkheid om via drones dwars door gebouwen, muren en
plafonds te “kijken”. Als je dan bedenkt dat tussen nu en niet al te lange tijd ieder interessant deel van de
wereld permanent wordt gefotografeerd, ieder detail daarvan opgeslagen, dan weet je dat er aan privacy
zoals wij die nu nog denken te hebben, voorgoed een einde is gekomen. Ze kunnen het eten op je bord zien,
dat je in bad met je grote teen aan het spelen bent, je kinderen in hun bedjes, ze kunnen alles, maar dan ook
alles zien. Kijk naar de onderstaande video die een eerste beperkt voorproefje geeft en realiseer je dat dit
alleen nog maar die informatie betreft die ze willen dat je ziet.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4060:privacy-bestaat-niet-meervideo&catid=38:wetenschap&Itemid=51

Amerika overweegt draaiboek voor oorlog met China. US marine komt aan in Australië
Geplaatst door xandrah in Amerika, Wereld op 30 januari 2013
China is een rivaal, zegt Obama
De spanningen lopen hoger op tussen China en Amerika, en dit is de eerste keer dat Obama China zelfs
een ‘rivaal’ noemt. Hij gaf bevel om de Chinese nucleaire dreiging te bestuderen. Amerika herbemant zijn
vloot in de oceaan bij China. De redenen voor de confrontatie zijn zowel politiek als economisch. China
begint Amerika al aardig achter zich te laten qua BNP. (dit zou volgens experts over 8 jaar voltooid zijn).
Amerika zit diep in de crisis, er is hoge werkloosheid. China groeit gelijkmatig. Binnenlandse productie en
exportzaken gaan goed. In de afgelopen jaren heeft China de u.s. dollar teruggetrokken uit zijn
buitenslandse exchange voorraden en heeft ze in goud geïnvesteerd, euro’s en grondstoffen. China heeft er
geen trek meer in om bij Amerika in de schuld te staan.
China is de gebeten hond
Amerika is nu bezorgd en probeert te werken via internationale instituten. Obama ondertekende een claim
van het WTO, en beschuldigde de Chinese regering van het bieden van subsidies aan Chinese autoondernemingen. De Amerikaanse wetmakers noemen China manipulator w.b. de koers van de yuan tov de
dollar. Kortom: China groeit wel, in tegenstelling tot Amerika en dus is China de gebeten hond. Amerika koos
al partij voor Japan in het conflict over de Senkaki-eilanden en deed samen met Japan marineoefeningen.
De situatie loopt steeds hoger op. De directeur van het Nuclear Information Project, Federation of American
Scientists Hans Kristensen zegt dat het ontbreken van transparantie over de intenties van zowel China als
Amerika, het risico op oorlog tussen beide landen vergroot. Over honden gesproken, hoe zou het een oude
hond aftandse hond vergaan, als die het opneemt tegen een vitale gespierde hond ?
Amerika niet voorbereid op Koude Oorlog
Ian Bremmer, een Amerikaans politiek onderzoeker en president van de Eurasia Group, zegt in een
interview met Time, dat de huidige strategische relaties tusen de twee landen hetzelfde zijn als in de Koude
Oorlog. Hij zegt dat de Amerikaanse ideologie niet veranderd is, maar niet meer zo krachtig is als het ooit
was. De voorwaarden zijn individuele vrijheid, democratie en vrij ondernemen. De laatste jaren zijn deze
waarden zwaar aangeslagen, door de crisis en ook door de schending van mensenrechten (zoals
Guantanamo en Abu Ghraib) en ook door de enorme belangen die bedrijven hebben bij verkiezingen. Oude
instituten zoals de G-20 werken niet meer. Bremmer erkent dat Amerika slecht voorbereid is op de
uitdagingen van een Koude Oorlog. Als Amerika productieve relaties wil met China, zou het een sterke basis
moeten creëren in de vorm van ondernemingen waarin China geïnteresseerd is, om hieraan deel te nemen.
Israël doet dat overigens wel.
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Israël vreest oorlog door instorting Syrië en Egypte
Vraag naar gasmaskers verdrievoudigd - 'Israëlische gevechtsvliegtuigen vallen raketten Hezbollah in Syrië
aan'
Onder politici en burgers in Israël neemt de angst toe dat de dreigende instorting van Syrië en Egypte zal
leiden tot oorlog met de Joodse staat. De afgelopen dagen vroegen meer dan drie keer zoveel Israëliërs
gasmaskers aan en vlogen F-16's het luchtruim van Libanon binnen. Vorige week werden in Noord Israël
drie Iron Dome raketafweersystemen geplaatst. Een hoge legerofficier benadrukte dat als de Syrische
chemische wapens in handen van Hezbollah dreigen te komen 'er onmiddellijk besloten moet worden om
Syrië of Libanon aan te vallen.'
Strijdkrachten in hoogste staat paraatheid
Luchtmachtcommandant generaal-majoor Amir Eshel waarschuwde gisteren dat 'Syrië uit elkaar valt en
niemand weet wat er de volgende dag gaat gebeuren.' Hij zei weliswaar dat 'er morgen nog geen oorlog
hoeft uit te breken', maar ook dat 'wij klaar staan voor iedere mogelijke gebeurtenis.'
De Israëlische strijdkrachten zijn -inclusief de luchtmacht- sinds afgelopen vrijdag in de hoogste staat van
paraatheid gebracht. Minister van Defensie Ehud Barak onderbrak dit weekend een overzees familiebezoek
en vloog met spoed terug naar Israël. Niemand gelooft dan ook dat de Iron Dome afweerraketten die vorige
week in Noord Israël werden gestationeerd 'een geplande routinetest' zijn, zoals de autoriteiten beweerden.
'Onmiddellijke aanval' om chemische wapens
Terwijl de meeste politici in Jeruzalem de situatie zoveel mogelijk proberen te bagatelliseren lijkt men in het
leger heel anders tegen de dreigende instorting van Syrië en Egypte aan te kijken. De angst is groot dat de
Syrische rebellen en/of Hezbollah beslag weten te leggen op de enorme voorraad chemische wapens van
Assad. Als dat gebeurt moeten Syrië of Libanon 'onmiddellijk worden aangevallen', aldus een hoge officier.
Vicepremier Silvan Shalom zei afgelopen zondag al dat 'ieder signaal dat Syrië de greep op zijn chemische
wapens begint te verliezen Israëlische militaire aanvallen kan veroorzaken.'
Vraag naar gasmaskers verdriedubbeld
Steeds meer Israëlische burgers nemen daarom het zekere voor het onzekere. De afgelopen week werden
er 4000 gasmaskers verdeeld tegen normaal 1400 per week. Van de bijna 8 miljoen inwoners in Israël zijn er
4,7 miljoen in het bezit van een gasmasker (2).
'Israël valt doel bij grens Syrië-Libanon aan'
Volgens een Libanees persbureau vlogen er afgelopen nacht en vanochtend tot drie keer toe Israëlische
gevechtsvliegtuigen het luchtruim van Libanon binnen. Een Westerse diplomaat verklaarde dat Israël 'een
doel aan de Syrische-Libanese grens heeft aangevallen'. Israël heeft nog niet gereageerd op de
beschuldigingen (3).
Aanvulling 15.30 uur: De Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden in zuidelijke Syrië raketten en convooien
van Hezbollah hebben aangevallen. Daarmee maakt Israël duidelijk dat het niet zal accepteren dat er
geavanceerde wapens en/of chemische wapens in handen van Hezbollah zullen vallen (4).
Egypte op rand van instorting
Ook aan de zuidkant van Israël dreigt het compleet uit de hand te lopen. De Egyptische minister van
Defensie en legerleider Abdel-Fataah el-Sissi zei gisteren te vrezen dat de politieke strijd het land op de rand
van instorting heeft gebracht. Egypte wordt overspoeld door chaos, geweld en wetteloosheid. Ruim 60
mensen kwamen om bij protesten tegen het Moslim Broederschap regime van president Mohamed Morsi,
die feitelijk geen functionerende regering meer heeft maar vecht om aan de macht te blijven.
Burgeroorlog, of grijpt het leger in?
Sommige delen van het 90 miljoen inwoners tellende land worden niet langer bevoorraad met voedsel en
water. Geen enkel lid van het leger, de politie en de veiligheidsdiensten is bereid om keihard op te treden
tegen de demonstranten. De waarschuwing minister el-Sissi kan daarom twee dingen betekenen:
* Het is een laatste waarschuwing aan zowel de Moslim Broederschap als de oppositie dat als het geweld
niet snel minder wordt, het leger gedwongen is de macht over te nemen en de rust in Egypte te herstellen;
* Het leger grijpt nog niet in, maar waarschuwt dat er hierdoor een burgeroorlog kan ontstaan die heviger en
bloediger zal zijn als het conflict in Syrië.
'Ergste nachtmerrie Israël'
'Israël ziet zich geconfronteerd met zijn ergste nachtmerrie,'constateren Israëlische militaire- en
inlichtingenanalisten. De Joodse staat is omsingeld door een 'vlammende cirkel hopeloze conflicten', in het
noorden Syrië en Libanon, in het zuiden en westen Egypte, en in het oosten dreigt ook Jordanië ten prooi te
vallen aan de 'Arabische lente'. (1)
Xander - (1) DEBKA (2) Arutz 7 (3) Ynet News (4) DEBKA
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Franse minister van arbeid: 'Frankrijk is totaal failliet'
Spanje mag minder bezuinigen - Risico Spaans bankroet op ECB (=
Europese burgers) afgewenteld
De socialistische ministers Sapin en Cahuzac. De eerste zegt ronduit dat
Frankrijk totaal failliet is, de ander zou zijn vermogen voor de zekerheid
naar Zwitserland hebben weggesluisd.
De Franse minister van werkgelegenheid Michel Sapin heeft in een
radiointerview gezegd dat Frankrijk 'een totaal failliete staat' is en er
daarom streng bezuinigd moet worden. Nadat Sapin een storm van kritiek over zich heen kreeg beweerde hij
haastig dat hij enkel 'een ironisch grapje' had gemaakt. Minister van Financiën Pierre Moscovici probeerde
de zaak nog te sussen, maar ondertussen zou collega minister van Begroting Jérome Cahuzac zijn
vermogen alvast in het veilige Zwitserland hebben ondergebracht, iets wat hij overigens ontkent.
Moscovici trachtte de woorden van Sapin te verzachten door te stellen dat zijn collega enkel een 'beeld' had
gebruikt om erop te wijzen dat de situatie in Frankrijk 'hard en gecompliceerd' is, waardoor de regering geen
andere keus zou hebben dan de staatsfinanciën op orde te brengen. Het massaal sluiten en opheffen van
instellingen en voorzieningen zou echter niet nodig zijn.
Voormalig premier Alain Juppé bevestigde dat de toestand van Frankrijk 'zorgwekkend' is, maar dat er van
een bankroet geen sprake is omdat zijn land nog steeds aan zijn belangrijkste financiële verplichtingen kan
voldoen, namelijk de lonen van de ambtenaren uitbetalen. (1)
Kritieke situatie Spanje
Ook in buurland Spanje wordt de situatie almaar kritieker. De jeugdwerkloosheid bedraagt inmiddels 55%,
maar Spanje weigert een bailout omdat daar harde voorwaarden aan verbonden zijn. De EU is gezwicht
voor de druk uit Madrid en heeft bij monde van commissaris Rehn laten weten dat Spanje van de gestelde
bezuinigingsdoelen mag afwijken.
De reeds doorgevoerde bezuinigingen zouden al 850.000 Spaanse banen om zeep hebben geholpen en de
binnenlandse vraag hebben lamgelegd. In het laatste kwartaal van 2012 daalde het BNP dan ook twee keer
zo snel als in het voorafgaande kwartaal. Ondertussen exploderen de kosten voor werkloosheids- en
pensioenuitkeringen. Spanje is feitelijk failliet en kan alleen nog tegen hoge rente geld lenen op de
kapitaalmarkten. Door Rehns toezegging wint het land enkel tijd, want het is duidelijk dat Spanje de diepe
crisis op eigen kracht niet meer te boven kan komen.
Risico Spaans bankroet voor ECB = u en ik
Premier Rajoy weigert echter een officiële bailout aan te vragen, omdat hier zware eisen aan verbonden zijn.
Hierdoor wordt het risico van een Spaans bankroet op de schouders van de ECB afgewenteld. ECB
president Mario Draghi heeft immers aangekondigd dat hij in noodgevallen onbegrensd de staatsobligaties
van de schuldenlanden zal opkopen om het systeem intact te laten. (2)
Zoals we al vaak hebben uitgelegd zal dit beleid ertoe leiden dat de waarde van de euro wordt ondermijnd,
wat op zeker moment zal lijden tot sterk stijgende prijzen en tegelijkertijd een dalende koopkracht. De
gemiddelde welvaart in Europa zal daarom permanent fors gaan dalen, met name in de Noord Europese
geverlanden zoals Duitsland en Nederland, die blijvend voor de financiële risico's van het failliete zuiden
moeten opdraaien.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Theorie van Cicero (106 v JC - 43 na JC)
1 - De arme : Werkt,
2 - De rijke : Buit 1 uit:
3 - De militair: Verdedigt 1 en 2
4 - De belastingplichtige : Betaalt voor alle drie,
5 - De vagebond : Rust voor de 4 vorigen,
6 - De dronkaard : Drinkt voor alle 5,
7 - De bankier : Zet alle zes af,
8 - De advokaat: Bedriegt alle zeven,
9 - De geneesheer : Brengt alle acht om,
10- De doodgraver : Begraaft alle negen,
11- En de politicus : Leeft op kosten van alle tien.
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Syrië en Iran dreigen met vergelding richting Israël
Gastschrijver: Mathieu van: www.eindtijdprofetiespeurder.nl
Syrië en Iran dreigen Israël met vergelding, Russische straaljagers op standby
Ik heb een paar lezers die mij regelmatig e-mails toesturen met betrekking tot wat er
gaande is in het Midden-Oosten, en ik ben jullie zeer dankbaar. Ik ben ook dankbaar
voor de vriendelijke woorden die verscheidene lezers hebben achtergelaten in het
gastenboek, en ik ben de eerste om te zeggen dat alle eer naar God gaat. Zonder Hem is niets mogelijk.
De e-mails die ik heb ontvangen en wat ik heb verzameld met betrekking tot het nieuws uit het MiddenOosten is in één van die momenten waar een grote brand van profetische betekenis zou kunnen gebeuren.
Israël heeft Syrische doelen in de afgelopen 48 uur getroffen. Dit heeft geleid tot een snelle en agressieve
reactie uit Rusland, en er zijn rapporten Russische MIG Fighters op stand-by staan. De strijdkrachten van
Turkije en de Amerikaanse Special Forces in Jordanië zijn ook alert. Iran houdt zich nog rustig op het
moment, maar als er een andere Israëlische aanval op Syrië plaatsvindt, dan kunnen we Jesaja 17 en
Ezechiël 38/39 allemaal erg snel zien samenkomen. We zullen de gebeurtenissen rapporteren zodra het
binnenkomt. Andere Schriftgedeelten kunnen ook een rol gaan spelen maar zoals altijd zal de tijd het leren.
De leegte die President Obama heeft achtergelaten in het Midden-Oosten maakt de volledige cirkel van de
spelers van Openbaring rond. We zullen zien dat de EU samen met de VS in de nabije toekomst volgens
Daniël 11:33-45 de controle over Egypte zullen nemen, evenals Soedan en Libië. Er is sprake dat Libië
mogelijk al onder controle genomen zou zijn door de westerse machten / invloeden, maar ik denk dat er nog
meer controle zal komen als Libische strijders Noord-Afrika doorkruizen. Na verloop van tijd zullen deze
Libische strijders instrumenteel zijn in de Ezechiël 38/39 oorlog als één van de coalitie leden van de Iranese
/ Russische alliantie die Israël zullen aanvallen. Interessant is dat Syrië afwezig is bij de Ezechiël 38/39
alliantie en dat is omdat het op instorten staat, en Israël niet kán binnenvallen. Natuurlijk, ik zie de tekenen
van profetie in de krantenkoppen van vandaag, en ik denk dat het niet erg is als we die speculatie maken en
zien of het uitkomt. In ieder geval hebben we de vijanden van de militaire macht van Israël uit te spelen voor
onze ogen. Wij hebben de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het wereldtoneel, en de nieuwe
opkomst van het Beest van Openbaring, de EU, precies zoals de Bijbel voorspeld heeft, en een verzwakt
maar gevaarlijk Syrië en Russisch leger personeel in het Midden-Oosten, klaar voor oorlog. Het kost slechts
één vonk om het allemaal te doen gebeuren.
Nu alle van de hiervoor genoemde gebeurtenissen zich voordoen, worden christenen niet naast hun
schoenen gaan lopen en overmoedig worden. Christenen praktiseren hun geloof rustig, maar delen of
verkondigen moedig en dapper de waarheid in Jezus Christus, in alle facetten van de samenleving, met
inbegrip van de politieke en geopolitieke discussies. Wij zijn het zout van de aarde, niet alleen op het gebied
van geloof, maar ook op het gebied van het dagelijks leven. Durf Zijn Woord te spreken, zijn evangelie te
verkondigen zoals onze ook voorouders dat deden, en ze draaiden de wereld op zijn kop. Er is een
kosmische strijd gaande in de hemelse gewesten, een strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en
duisternis – maar het licht heeft al overwonnen! In dit leven met al het bedrog en misleiding moeten wij als
christenen ons ontrekken aan alle werken van de duisternis en we moeten de wapenen van het licht
aandoen (Romeinen 13:12). We zijn soldaten in het leger van Gods heil, dat moeten we niet vergeten. Maak
een verschil! Wat ik verder geloof is, dat Jeruzalem dit jaar (2013) zal worden verdeeld, waarschijnlijk door
VN-mandaat, en dan zullen de wereld legers (waaronder de VS) Jeruzalem omringen ter handhaving van
het VN-mandaat. Dit zal de Grote Verdrukking inluiden en de Gruwel der Verwoesting zal snel volgen. Dat is
op het moment hoe ik het zie. Moeilijk te zeggen of er genoeg internationale momentum is om dat dit jaar te
doen gebeuren of niet. De laatste onbeantwoorde vraag in mijn gedachten is, wachten we op een nieuwe 7
jarige overeenkomst of niet? Mijn gedachten gaan heen en weer met betrekking tot dit punt. Uiteraard, als
Jeruzalem zou zijn verdeeld afgelopen jaar, zou er niet een nieuwe 7 jarige overeenkomst volgen. Echter,
als Israël snel toegeeft aan internationale druk snel en overeengekomen is dat de Palestijnen een staat
hebben, is er voldoende ruimte voor die overeenkomst om politiek te falen 3 1/2 jaar later en de wereld
legers zou dan marcheren richting Jeruzalem, om de naleving van de overeenkomst door VN-mandaat op te
dringen. Ofwel één van deze ideeën lijken de meest logische en voor de hand liggende op het moment,
maar wie weet. We kijken en wachten om te zien hoe het uitpakt.

EU roept burgers op tot meer spionageactiviteit
by E.J. Bron
EU-commissaris Cecilia Malmström vecht tegen het rechts-extremisme: de duivel zit deze keer echter niet in
het detail. De EU ziet in talrijke nieuwe rechts-radicale partijen een “gevaar voor het Europese project”. Nog
nooit zouden zoveel rechts-radicale partijen invloed hebben gehad in de parlementen. Om bij de
verkiezingen voor het EU-parlement niet voor rare verrassingen komen te [...]
Read more of this post
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Rusland beëindigt alweer een samenwerkingsverband met Amerika
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 31 januari 2013
Verdere verslechtering van diplomatieke relaties
Moskou heeft aangekondigd dat het zijn samenwerkingsverband met
Washington heeft beëindigd. De overeenkomst betreft samenwerking in
wet- en drugs handhaving. De trend van verslechtering van de
diplomatieke relaties tussen beide landen, wordt hiermee voortgezet.
“Rusland is zijn relatie met Amerika aan het hervormen. Dit is de 3e
overeenkomst tussen Rusland en Amerika, die we beëindigd hebben,’
zei Aleksey Pushkov, hoofd van het Committee van Buitenlandse Zaken
van Rusland. De beëindigingen vinden plaats in rap tempo: de drie stuks
zijn opgezegd in een tijdsbestek van 6 maanden.
Rusland schakelt alle schakels naar Amerikaanse bemoeienissen uit
De Russische premier Dmitry Medvedev ondertekende een bevel om de bilaterale deal te beëindigen. De
overeenkomst die formeel werd tussen Amerika en Rusland op 25 september 2002, werd verklaard als “niet
in overeenstemming met de realiteit van vandaag, en ongeschikt vanwege verouderd karakter.”
Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de opdracht gegeven Washington op de hoogte te
stellen van de beslissing.
Onder de bilaterale deal, die nu dus niet meer functioneel is, gaf Amerika Rusland financiele steun om onder
andere misdaad aan te kunnen pakken. Maar Rusland heeft geen behoefte meer aan enige afhankelijkheid
van Amerika en is zich vragen gaan stellen over het ware motief achter Washington’s inspanningen. En
zodoende informeerde Moskou het US Agency for International Development (USAID) in september, dat de
diensten niet langer nodig waren.
China, Rusland en Syrië: geen marionetten. Amerika knarst de tanden.
Het lijkt erop dat er maar weinig landen zijn, die zich niet laten manipuleren door Amerika . en die hun spel
(echte motieven) in het wereldgebeuren doorzien. Maar het China, Rusland en Syrië (onder Assad) lijken
één van de weinige landen te zijn die het Amerikaanse spel en hun ware motieven in het wereldgebeuren
doorzien. Zij laten zich niet gebruiken als marionet. Amerika knarst de tanden in zulke gevallen, en beraamt
verdere plannen, zo ook inzake China.
Rusland wil niks meer van Amerika
In een recent interview met NPR, reageerde de immer ‘oprechte’ Hillary Clinton op de Russische beslissing
om het samenwerkingsverband met USAID te beëindigen. ‘We kunnen onze hulpfondsen terugnemen en
elders mensen helpen, die ons wél welkom heten.’ Helpen ? Amerika’s financiele ondersteuningen zijn
nimmer filantropisch bedoeld, maar altijd om een vinger in de pap te houden en landen afhankelijk te maken.
Hillary gaat verder en legt uit hoe Rusland ontsnapt is aan de greep van de Sovjet depressie, en dat het nu
een land met dynamische economische groei is, die niet langer de hand van Washington nodig heeft. In
werkelijkheid wil Rusland niks meer van Amerika.
Het Rusissiche ministerie van Buitenlandse zaken zegt dan ook geen externe bemoeienis meer te
willen van USAID. Want USAID deed zijn best om het interne politieke proces in Rusland te
manipuleren.
gebruikt bronmateriaal RTcom

Hoogleraar ontdekt iets interessants: leven we in een computersimulatie?
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 31 januari 2013
S. James Gates is Toll hoogleraar natuurkunde en directeur van het Center for String en Particle Theory aan
de Universiteit van Maryland in College Park. Hij is lid van de Raad van de president van Adviseurs over
wetenschap en technologie. James Gates onthult waarom snaartheorie strekt onze verbeelding over de aard
van de werkelijkheid. Leven we in een matrix? Met andere woorden, is ons universum volledig virtueel ?
Terwijl de hoogleraar aan string theorie werkte, ontdekte hij iets interessants tussen de vergelijkingen:
namelijk een computercode. Niet iets dat sterk lijkt op een code, maar puur een computercode.
Op 14 oktober 2012 kon u hier lezen, dat ook Silas Bean, ondezoeker aan de Universiteit van Bonn in
Duitsland, bewijs had verkregen van het universum als computersimulatie. Ook andere natuurkundigen
testen uit, of we in een computersimulatie leven. Echter, wat hoogleraar Gates ontdekte (al eerder) gaat
verder.
(Filmpje met uitleg, 8 minuten) - LEES HET DE HELE UITLEG OVER DE THEORIE HIER
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Eerste explosies derivatentijdbom bedreigen wereldwijd financieel systeem
Deutsche Bank in problemen door onverwacht miljardenverlies - Ex-IMF hoofdeconoom waarschuwt voor
supercalamiteit Europees bankensysteem
De Deutsche Bank, het Italiaanse Monte dei Paschi en de Spaanse
bank Santander kampen met miljardenverliezen. Het gaat
vooralsnog om 'slechts' eencijferige miljardenbedragen, maar het
betreft hier wel de eerste explosies in de omgeving van de
gigantische derivatentijdbom die het hele wereldwijde financiële
systeem kan doen omvallen.
In het vierde kwartaal boekte de Deutsche Bank een enorm verlies
van € 2,2 miljard euro, wat zelfs voor de grootste pessimisten een
onaangename verrassing was. Veel analisten hadden zelfs op
winst gerekend. De top van de DB wijt 1 miljard van het verlies aan 'gerechtskosten' in verband met het
Libor-schandaal. € 1,9 miljard ging echter verloren aan veel zorgwekkender zaken, namelijk aan
afschrijvingen voor 'waardeverminderingen van zaken- of firmawaarden en andere immateriële
vermogenswaarden.' Deze vage financiële omschrijving kan niet verhullen dat het hier mogelijk om het topje
van de ijsberg gaat, namelijk de al jaren gevreesde derivatenbom. De DB is de meest bespeculeerde bank
ter wereld en voert ook met een nieuwe leiding nog steeds de strategie dat het rendement op eigen kapitaal
(return on equity) de belangrijkste peiler is. Dat klinkt goed maar betekent feitelijk niets. De echte bedreiging
komt uit de derivatenhandel die niet op de balansen staat.
'Deutsche Bank knoeide met cijfers'
Volgens voormalige medewerkers heeft de DB gerommeld met de cijfers om zo een bailout door de staat te
ontlopen. Financieel topmanager Stefan Krause bestrijdt dat de bank iets verkeerd heeft gedaan, maar
vaardigde wel een even verhelderende als verontrustende verklaring uit waaruit blijkt dat de bank zelf
bepaalt hoeveel risico er aan bepaalde waardepapieren en financiële producten kleeft.
Juist dat is het grote gevaar, betoogt voormalig hoofdeconoom van het IMF Simo Johnson. Volgens hem zou
de DB al lang gedwongen moeten zijn het eigen kapitaal te verhogen. Stanford-wetenschapper Anat Admati
schrijft al jaren dat er buiten de officiële balans van de DB enorme risico's zijn aangegaan met de handel in
derivaten, risico's die met 'creatieve' berekeningen worden weggemoffeld.
ECB chef Draghi in opspraak
De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena heeft vanwege de riskante handel in derivaten opnieuw
miljarden van de belastingbetalers nodig om overeind te blijven. Door dit schandaal is ook ECB president
Mario Draghi in opspraak gekomen, omdat hij als president van de Italiaanse centrale bank nalatig zou zijn
gebleven bij de controle op Monte dei Paschi en -in tegenstelling tot wat hij beweert- al tijden op de hoogte
was van de riskante derivatenhandel van de naar verluid oudste bank ter wereld. (2)
'Medelijden met Duitse belastingbetaler'
Waarnemers gaan er daarom vanuit dat het onverwachte miljardenverlies van de DB eveneens met deze
derivatenhandel te maken heeft, mede omdat de opgegeven oorzaak -'gerechtskosten'- door banken
doorgaans wordt gebruikt om de echte redenen van verlies te verhullen. Ex IMF econoom Johnson
waarschuwt daarom dat 'de Duitse belastingbetalers erg bezorgd moet zijn'. De Deutsche Bank is immers
'too big to fail' en zal bij problemen zonder twijfel met enorme sommen belastinggeld overeind worden
gehouden.
Supercalamiteit
'Duitsland heeft diepe zakken,' aldus Johnson. 'Veel mensen staan in de rij om de Duitsers geld uit de
zakken te kloppen, maar de rijkdom en het geduld van het Duitse volk hebben zijn grenzen.' De DB test nu
met de publicatie van het miljardenverlies hoeveel de Duitsers nog bereid zijn te slikken. 'We moeten medelijden met de Duitse belastingbetaler hebben,' stelt Johnson, die erop wijst dat het verlies in combinatie met
het MPS schandaal in Italië tot een supercalamiteit voor het Europese bankensysteem kan uitgroeien. (1)
Risico's derivaten voor rekening gewone man
De ongecontroleerde derivatenhandel -volgens schattingen $ 700 biljoen tot $ 1,5 biljard groot, ruim 10 tot
20 x de hoogte van het totale wereld BNP- is niet enkel een risico voor de banken. Uitgezonderd in IJsland
(zie dit bericht) zal de politiek in het Westen de rekening net als in de afgelopen jaren weer op de
belastingbetalers afwentelen. (3)
Bovendien is het aantal nieuwe derivaten ondanks de financiële crisis de afgelopen jaren explosief
gestegen. Dit is een direct gevolg van de bailouts door de politiek, waardoor de banken de boodschap
kregen dat zij ongebreidelde risico's kunnen blijven nemen omdat zij uiteindelijk toch wel gered zullen
worden. Ook in Nederland betaalt de gewone man hier reeds voor door middel van hogere belastingen,
strenge bezuinigingen, slechtere voorzieningen en een verlies van inkomen en koopkracht.
'Gezonde' banken in werkelijkheid failliet
Omdat derivaten rechtstreeks ('over the counter') worden verhandeld verschijnen ze niet op de balansen.
Een op papier gezonde bank kan dus in werkelijkheid totaal bankroet zijn als gevolg van deze zeer
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risicovolle speculaties. Sommige onafhankelijke financiële experts beweren al jaren dat in feite iedere grote
bank ter wereld onmiddellijk failliet gaat als ze verplicht zouden zijn deze derivaten op hun balansen te
zetten.
Kettingreactie
Omdat alle grote banken nauw met elkaar zijn verbonden kan het omvallen van één bank leiden tot een
kettingreactie die het hele financiële systeem kan doen ontploffen. In 2008 kon zo'n beginnende
kettingreactie als gevolg van het uiteenspatten van de subprime hypothekenmarkt ternauwernood worden
gestopt. Dan is er ook nog het risico dat Griekenland alsnog bankroet gaat. Tot nu toe werd dat met
honderden miljarden euro's voorkomen, juist omdat voor een kettingreactie in de markt voor
kredietuitvalverzekeringen (Credit Default Swaps) werd gevreesd.
Pensioenen in gevaar
Duitsland en Frankrijk proberen de invoering van nieuwe EU regulering van de derivatenmarkt en de
controle op de banken te vertragen. De belangrijkste achterliggende reden is dat de economie in Europa niet
meer voldoende groeit om de vergrijzende bevolking te onderhouden, waardoor de pensioenfondsen steeds
hogere winsten moeten maken om de pensioenen te kunnen blijven bekostigen. Door middel van derivaten
worden kunstmatig hoge winsten behaald, waarmee de gepensioneerden nog een poosje uitbetaald kunnen
worden - totdat de bom uiteindelijk barst.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten

Prikbord nr 331 (leo j.j. dorrestijn)
Cyprus
Nu dreigt ook Cyprus aan het miljardeninfuus van de EU te worden gehangen. En heeft minister
Dijsselbloem daar invloed op? Alleen als hij ja zegt, net als Duitsland… Intussen worden in Spanje de
schimmige vermogens nog steeds weggesluisd, net als in Griekenland. De voormalige ‘schatbewaarder’ van
de Spaanse socialistische partij bleek naar verluidt ook voor zichzelf een spaarpotje te hebben gemaakt: €
10 miljoen op een Zwitserse bankrekening. Althans, dat is het bedrag dat hij heeft toegegeven…
Dubbele bestraffing
Bij vrijspraak van hooggeplaatsten of absurd lage taakstraffen, wordt wel eens gedacht dat onze
rechtsspraak erg mild is. Bij vervangende hechtenis of andere detentievormen wordt daarentegen vaak
vergeten – ook door de rechters – dat het daarbij inhouden van een uitkering of van het staatspensioen
(AOW) een grote schadepost betekent. Voor degenen die geen ander inkomen hebben, komt dit overeen
met een extra straf. Dan is het uiterst zuur om te constateren dat een beroepschrift hierover maanden op de
plank blijft liggen. Terwijl het toch om een schending van mensenrechten gaat in geval er tientallen jaren
premie werd afgedragen voor die AOW-aanspraken (staatspensioen).
Duitse energie(mis)rekening
De Duitse regering heeft zich zo laten misleiden over kernenergie en groene stroom, dat iedereen die geen
windmolen in zijn tuin heeft of geen zonnepanelen op het dak, wordt gestraft met een forse boete. Die moet
namelijk meebetalen aan de lucratieve handel in ‘duurzame’ energie, waarbij kernenergie ten onrechte
buitenspel is gezet. En dit gaat de Duitse economie enorme schade toebrengen.
Hoe betrouwbaar is de PvdA?
Dat de VVD onbetrouwbaar is, mag geen verrassing meer zijn. Maar hoe zit dat met de PvdA en in het
bijzonder de heer Timmermans? In wiens opdracht moest hij contact leggen met de Cubaanse regering: de
EU heeft een eigen ‘minister’ van Buitenlandse Zaken en onze regering heeft niets te zoeken in een
dictatuur. Ook minister Plasterk maakt een weinig betrouwbare indruk; nu weer door een lijstje van
zakkenvullers waar hij toezicht op moet houden, niet compleet en onjuist aan te bieden. En van hard
ingrijpen is al helemaal geen sprake. Ook de PvdA-staatssecretaris die een rapport achterhield over de NS,
past in het rijtje. Alleen burgemeester Van der Laan is volstrekt voorspelbaar in het verdraaien van de
werkelijkheid. Amsterdam kan gerust zijn.
Toeval
Sinds een zoon klachten indiende tegen de curator die zijn ouders ten onrechte 18 jaar in een
‘faillissementsgevangenis’ opsloot, krijgt hij de ene controle na de andere. Niet alleen van de belastingdienst,
maar tevens de AID. Doordat zij ook zijn klanten belagen, is hij failliet gegaan en inmiddels geestelijk kapot
gemaakt. Dit heet uiteraard geen staatsterreur, maar toeval. Helaas is er nog geen instantie die curatoren
echt ter verantwoording roept.
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Rusland en Arabieren woedend op Israël om aanval op Syrische basis
Libanon: 'Israël bedreigt de wereldvrede' - Militaire analisten vrezen escalatie tussen Israël en Syrië /
Hezbollah / Iran - Legers hele regio in hoge staat paraatheid
De Russische vloot van 18 oorlogsschepen bij Syrië is in hoogste
staat van paraatheid gebracht.
Rusland heeft de Israëlische luchtaanval op een militaire
wapenopslagplaats bij Damascus scherp veroordeeld. 'Deze actie
betekent indien bevestigd een onacceptabele militaire tussenkomst
in het door oorlog verscheurde land,' aldus een verklaring van het
Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Moskou heeft de
Russische vloot van 18 oorlogsschepen bij Syrië in de hoogste
staat van paraatheid gebracht en een MiG-31 gevechtsvliegtuig
dicht langs het luchtruim van de Joodse staat laten vliegen, waarop Israël een waarschuwing gaf.
Volgens het Kremlin heeft de aanval, die overigens nog altijd niet bevestigd is door de regering in Jeruzalem,
het VN handvest geschonden en is daarom 'onacceptabel, ongeacht de motieven waarmee deze
gerechtvaardigd wordt.' Bij de Israëlische luchtaanval kwamen niet 5, maar 2 medewerkers van het complex
om het leven.
'Israël bedreigt de wereldvrede'
De Libanese minister Adnan Mansour noemde de aanval bewijs dat Israël 'een terreurstaat is... en een
bedreiging voor de wereldvrede en de veiligheid van de Arabieren.' Ook de Arabische Liga veroordeelde de
aanval en eist dat de wereld actie onderneemt tegen de Joodse staat en dat Israël de aangerichte schade
compenseert. (2)
Hele regio in hoge staat paraatheid
Naast de Russische strijdmacht -met 2000 mariniers aan boord- houdt ook Syrië zijn troepen op de
Golanhoogte gevechtsklaar. Jordanië en Libanese hebben hun legers in verhoogde staat van paraatheid
gebracht. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse luchtmacht op de Turkse basis Incerlik, de Amerikaanse
special forces op de Mafraq basis in Jordanië, de Amerikaanse, Nederlandse en Duitse Patriot
afweerraketeenheden in Turkije en de Turkse legereenheden aan de Syrische grens, alhoewel Ankara de
berichten over de Israëlische aanval bagatelliseert omdat het niet blij is dat uitgerekend Israël als eerste
directe militaire actie onderneemt in Syrië.
Escalatie waarschijnlijk
Militaire analisten in Washington en bij de NAVO verwachten dat de Israëlische aanval het eerste schot is
van een serie gewelddadige confrontaties tussen Israël en Syrië / Hezbollah, met op de achtergrond het
aansturende Iran dat zich op ieder moment actief bij zijn bondgenoten zou kunnen voegen.(1)
Xander - (1) DEBKA, (2) Ynet News

Nieuwe aangifte tegen vader prinses Máxima
AMSTERDAM - Er wordt opnieuw aangifte gedaan tegen Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Máxima.
Foto: ANP.
Journalist Arnold Karskens en advocate Liesbeth Zegveld zeggen nieuw bewijs te hebben dat Zorreguieta
wist van verdwijningen en martelingen tijdens het militaire bewind in de jaren 70 en 80. Ze willen dat het
Nederlandse Openbaar Ministerie een nieuw onderzoek begint.
Dat hebben Karskens en Zegveld woensdag gezegd in het programma Pauw en Witteman. Zegveld liet
weten donderdag aangifte te zullen doen.
Volgens de advocate is er ''geen kant-en-klare zaak'' tegen Zorreguieta, maar moet er wel onderzoek
worden gedaan. Ze zegt ook dat Zorreguieta aansprakelijk was voor wat er is gebeurd op het Argentijnse
ministerie van Landbouw toen hij dat leidde. Medewerkers verdwenen en werden gemarteld.
Eerdere onderzoeken
Twee eerdere onderzoeken naar Zorreguieta liepen op niets uit. In 2001 mocht Nederland nog geen
onderzoek doen naar mogelijke misdaden tegen de menselijkheid in andere landen. In 2011 mocht dat wel,
maar vond het OM niet genoeg bewijs. Dat verzoek werd daarom ongegrond verklaard.
Jorge Zorreguieta was onderminister en minister van Landbouw in het militaire regime van Argentinië.
Tijdens de dictatuur verdwenen duizenden oppositieleden. Velen bleken vermoord. Zorreguieta heeft altijd
volgehouden dat hij daar niets van wist. (“Wir haben es nicht gewußt”)
Inhuldiging
De rol van Zorreguieta binnen het bewind leidt al langer tot discussie. Hij zal daarom niet aanwezig zijn bij de
inhuldiging van prins Willem-Alexander tot koning op 30 april. In 2002 was hij ook afwezig bij het huwelijk
van het prinselijk paar.
Door: ANP
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Mededeling m.b.t. informatievoorziening en persvrijheid
Na de verstrekkende gevolgen van de Codex Alimentarius 'inquisitie', blijkt het juridisch achtervolgen van de
'linke praktijken' van goedbedoelende informatieverstrekkende websites en blogbeheerders nu in een
stroomversnelling te komen en velen zoeken naarstig naar oplossingen bij het bepalen van een nieuwe
koers.
Het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid is op zich een nobel streven, maar nogal onrealistisch
gezien de verregaande sancties en represailles van persgroepen die het (gedeeltelijk) overnemen van, en
linken naar, krantenartikelen rigoureus aan banden willen leggen. Met gevolg een voor velen niet op te
hoesten financieel kostenplaatje. Een recente aanklacht spreekt bijvoorbeeld van een 'schikkingsvoorstel'
van maar liefst 4.000 (vierduizend) eurovoor het getoonde lef te hebben doorverwezen (oh boy) naar
artikeltjes van krantenberichten, een bedrag dat bij niet betalen binnen 14 dagen kan verdubbelen...
De huidige regel- en wetgeving aangaande auteursrechten en copyright schijnt dus bij nader inzien (en voor
de 'gewone man/vrouw' totaal onduidelijk, tot een vette rekening op de deurmat valt) juridische
sluipweggetjes mogelijk te maken...
Het is te verwachten dat de pers zichzelf (door het afblokken van informatieverspreiding via vele kanalen) op
lange termijn danig in de vingers zal snijden. De tijd zal het leren...
Rechtstreeks gevolg: vanaf nu zal ook de Aleph niet meer met bronvermelding/links refereren naar welke
krant dan ook (en dan met name de dagbladen die deze mazen in de wet - uiteraard met hulp van
doorgewinterde en juridisch onderlegde personen/organisaties - hebben ontdekt) : De Volkskrant, Trouw,
Het Financieel Dagblad, Nederlands Dagblad BV en De Telegraaf Media Nederland BV (buitenlandse
nieuwsgaring valt, voorlopig dan, nog buiten dit blijkbaar louter nederlands gebeuren). Er zal worden
volstaan met een korte samenvatting van de noodzakelijk over te brengen informatie om de lezer hoe dan
ook op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op allerlei gebied. Zij die geïnteresseerd zijn in meer
achtergronden over het gebodene, zullen zich dan creatief en met behulp van zoekopdrachten/keywords
verder moeten bekwamen in het googelen (een sport op zich)...
We kunnen er van uitgaan dat dit alles een uitvloeisel blijkt te zijn van het 'internet-aan-banden-leggendescenario' dat Neelie Kroes(EU 'Digital Agenda Commissioner') in mei 2012 heeft opgestart.
Laten we deze ontwikkeling dan als een uitdaging beschouwen en het aloude gezegde "Zoekt en gij zult
vinden" een nieuw leven inblazen...
Laten zien dat we het ook zonder 'hen' afkunnen, dat er genoeg andere kanalen zijn om ons gezond
verstand te prikkelen en alert te houden...
Een nieuwe koers, een nieuwe uitdaging !
Voor meer achtergrondinformatie, zie :
* Brief Incassobureau i.s.m. advocaten : http://www.auxen.eu/brief-ontvangen/
* Hof verklaart hyperlink onrechtmatig : http://filodiversmij.blogspot.nl/2013/01/recht-hof-verklaarthyperlink.html
* Webwinkel krijgt boete van 31.000 euro :
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/webwinkel_heelbewust_krijgt_boete_31000_wegens_codex_alimnetarius

De 'internetcoup' van Dubai
Als je de berichten moest geloven, dan zouden China en Rusland in Dubai achter gesloten deuren het
internet de nek omdraaien. Maar klopte dat wel? Een eerste overzicht van wat er is gebeurd.
Waar gingen de onderhandelingen in Dubai over? Tussen 3 en 14 december 2012 kwamen bijna alle
landen ter wereld bij elkaar in Dubai om te spreken over de herziening van de International
Telecommunications Regulations (ITRs). De ITRs zijn internationale verdragsregels over telecommunicatie.
Wat was de belangrijkste zorg? De zorg was dat landen als Rusland en China van die gelegenheid
gebruik zouden maken om meer controle te krijgen over het internet. Ze zouden bijvoorbeeld ervoor kunnen
pleiten dat het domeinnaam- of IP-adressysteem zou vallen onder beheer van de ITU – en daarmee onder
hun indirecte controle zou kunnen komen. En dat zou slecht zijn voor internetvrijheid.
Wat is de uitkomst van de onderhandelingen? Uiteindelijk hebben de EU en de Verenigde Staten de
nieuwe ITRs niet ondertekend. De Nederlandse regering zal aan het parlement nog uitleggen waarom zij dat
niet hebben gedaan. Het betekent in ieder geval dat er in Europa niets verandert door de uitkomst van de
WCIT.
Dus: de onderhandelingen zijn met een sisser afgelopen. Maar nu hebben we in ieder geval wél zwart op wit
de Nederlandse inzet op het gebied van internetvrijheid: “zoveel mogelijk internetvrijheid, en regels die
offline gelden, gelden ook online“.
Lees verder:https://www.bof.nl/2012/12/19/de-feiten-over-de-internetcoupe-in-dubai/
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Viro-logen doorprikt
Rotterdamse onderzoekers (Virologie - Erasmus MC)hadden een dodelijk vogelgriepvirus gemaakt dat
eenvoudig en snel kan overspringen van zoogdier op zoogdier, dus ook van mens naar mens.De vrees
bestond dat de informatie te gevaarlijk was als die in handen van terroristen zou vallen. Daarom was de
studie een jaar geledenvrijwillig(?)stilgelegd.
''We hebben een pauze genomen om de voordelen voor de volksgezondheid uit te leggen, te beschrijven
welke maatregelen zijn genomen om de risico's te beperken en om organisaties en overheden de kans te
geven naar hun beleid te kijken'', stellen de wetenschappers.Het onderzoek mag opnieuw beginnen in
Nederland. Collega's in de Verenigde Staten moeten nog wachten, omdat daar nog niet alles is geregeld.
De studie staat onder leiding van Ron Fouchier van het Rotterdamse Erasmus MC. Tijdens een
teleconferentie voor de pers vertelde hij dat zijn team het onderzoek op H5N1 de volgende weken weer zal
opstarten, want "we moeten dringend kunnen begrijpen hoe deze virussen zich door de lucht kunnen
verplaatsen", de voornaamste doelstelling van het werk.
Pardon ? Dezelfde Ron Fouchier die al op 26 december 2011enthousiast het volgende aan de pers vertelde
:« Wat de onderzoekers perplex deed staan, was hoe gemakkelijk het was. Een paar mutaties waren
al voldoende om het virus luchtverplaatsend te maken »
Vreemd fenomeen toch, dit 200% vertrouwen in het korte-termijngeheugen van de burger...Maar we kunnen
rustig op twee oren slapen. De overheid zal (als verantwoordelijk orgaan)ongetwijfeld streng toezien op het
zorgvuldig en veilig omgaan van dit uiterst riskante onderzoek in het, volgens zeggen, zorgvuldig beveiligd
Rotterdamse lab... Dit ondanks de gerede en onderbouwde twijfels van vele vooraanstaande
wetenschappers, die liever zagen dat dit soort levensgevaarlijke onderzoeken op een onbewoond eiland in
plaats van in het dichtbevolkte Nederland worden uitgevoerd...
Minister Schippers in haar kamerbrief van 17 februari 2012 aan de voorzitter van de Staten-Generaal naar
aanleiding van vragen van het kritisch kamerlid Henk Jan Ormel :"de beveiliging (security) van de locatie
waar het onderzoek wordt uitgevoerdis eenverantwoordelijkheid van hetEMC (Erasmus Medical Center,
Rotterdam). Voor de fysieke beveiligingseisen voor hoog risico pathogenen bestaat op dit momentgeen
specifieke wet- en regelgeving."
WIE BEWAAKT DE BEWAKERS ?? Is het niet de hoogste tijd voor nieuwe kamervragen ??
Bronnen :
http://www.nu.nl/algemeen/3011522/rotterdams-onderzoek-vogelgriep-mag-hervat.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2267478/Deadly-GM-flu-research-wipe-significant-portionhumanity-set-restart.html
http://www.nytimes.com/2011/12/27/science/debate-persists-on-deadly-flu-made-airborne.html?pagewanted=1&_r=2&hpw

http://www.euclyd.eu/?p=101
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/17/kamerbrief-onderzoek-influenza-a-h5n1-virus.html

Het Echelon spionagenetwerk
ECHELON is de naam waaronder de VS, UK, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zich gezamenlijk
inspannen om wereldwijd alle vormen van communicatie af te luisteren.
Bijvoorbeeld het enorme Engels/Amerikaans afluistercentrum Menwith Hill (zie bijlage), waar 1500 mensen
werken die alles afluisteren en alle emails lezen die ze te pakken kunnen krijgen en dat zijn er zo'n miljard
per etmaal! Het complex is hermetisch afgesloten. Het personeel woont op het complex, maar zijn vrij om het
te verlaten. Alle winkels en diensten zijn uiteraard aanwezig, zoals typisch voor een VS basis.
Menwith Hill is een oude RAF basis, gebouwd in de vijftiger jaren en in 1966 overgedragen aan de
Amerikaanse National Security Agency (NSA) en onderdeel van het UKUSA verdrag, een overeenkomst
tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, om wereldwijd
en volledig samenwerkend alle mogelijke informatie te onderscheppen. Uiteraard staan er andere
afluisterposten in Amerika, Japan en Australië bij Alice Springs, zodat de gehele aarde wordt omvat.
OokNederlanddraagt z'n steentje bij met het satellietgrondstation van de afluisterdienst NSO bij Burum in
Friesland ('It Greate Ear').
Franse documentaire met nederlandse ondertiteling van de culturele zender Planète (France 2) over het
Echelon spionage-netwerk. NSA en CIA-whistleblowers en een paar onderzoeks-journalisten van formaat
doen hier een boekje open over de aard, de werking en het doel van dit staatsgeheime mondiale netwerk:
http://vimeo.com/35711884
Bronnen:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Menwith_Hill
http://en.wikipedia.org/wiki/Echelon_%28signals_intelligence%29
http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/chatter/1001004002411680/index.html
http://nl.wikipedia.org/wiki/It_Greate_Ear
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Bio-Initiative 2012 rapport
Het Bio-Initiative rapport uit 2007 is één van de meest uitgebreide rapporten over de gevaren voor de
gezondheid van elektromagnetische velden/straling, die er tot dusver verschenen is. In een persbericht
kondigt de Bio-Initiative werkgroep het verschijnen aan van een nieuw rapport waarin een overzicht gegeven
wordt over 1800 nieuwe wetenschappelijke studies op dit gebied: mobieltjes, ouders, jonge kinderen en
zwangere vrouwen.
Dit nieuwe rapport concludeert dat we over meer dan voldoende bewijzen beschikken om per direct over te
gaan tot waarschuwingen en maatregelen om onszelf, onze kinderen en onze planeet te beschermen voor
de risico's van draadloze communicatie en elektromagnetische velden.
Lees verder
:http://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/7153/bioinitiative_2012_rapport_met_nieuwe_waarschuwingen_vo
or_draadloze_communicatie
Het is te hopen dat tijdens het debat over elektromagnetische straling van het Europees Parlement op 5
februari a.s. rekening gehouden mag worden met dit lijvige (1500 pg's) rapport. Er worden die dag maar
liefst 11 dossiers over uiteenlopende zaken behandeld :http://www.europanu.nl/id/vizj4eifr0zi/agenda/plenaire_vergadering_europees_parlement

‘Dijken breken bij zwaardere beving’
Als er zwaardere aardbevingen komen als gevolg van gaswinning, is de kans groot dat de dijken van het
Eemskanaal in Groningen bezwijken. Verzwaring is noodzakelijk, zegt dijkgraaf Bert Middel van het
waterschap Noorderzijlvest.
Middel schetste voor de KRO-radio een scenario waarbij er door een aardbeving dijkdoorbraken kunnen
ontstaan die een groot deel van Groningen onder water zetten. Ook Slochteren, waar veel aardgas
gewonnen wordt, kan dan onder water komen te staan.
Nationaal probleem
Daarmee is er een nationaal probleem, aldus Middel. Hij ziet uit naar vervolgonderzoek van de provincie,
maar zegt ook dat er sowieso extra geld nodig is voor dijkverzwaringen. Hij vindt dat het Rijk moet
meebetalen en ook de NAM.
De Nederlandse Aardolie Maatschappij is een joint-venture van Shell en Esso, en Middel vindt dat ze
genoeg aan de gaswinning verdienen om ook mee te betalen aan de dijkverzwaring.
Minister Kamp maakte vorige week vrijdag bekend dat uit nieuw onderzoek is gebleken dat door gaswinning
aardbevingen mogelijk zijn van 4 tot 5 op de schaal van Richter.
Bron NOS - http://sp00kje.nl/2013/01/31/dijken-breken-bij-zwaardere-beving/

Amerikaans leger wil oplosbare elektronica
AMSTERDAM - Het Amerikaanse leger wordt in de toekomst mogelijk uitgerust met 'vergankelijke'
elektronica die automatisch of gestuurd op gaat in de omgeving of zelfs in het menselijk lichaam.
Dat berichten diverse Amerikaanse media dinsdag.
The Defense Advanced Research Project Agency (DARPA), een instituut
van het Amerikaanse ministerie van Defensie, houdt 14 februari een
bijeenkomst rond 'verdwijnende, programmeerbare hulpmiddelen'.
DARPA wil 'vergankelijke elektronica' ontwerpen die fysiek kan verdwijnen
op een gecontroleerde en bestuurbare manier. Ook zou er elektronica
ontwikkeld moeten worden die kan verdwijnen in het menselijk lichaam.
Zo zouden hulpmiddelen bijvoorbeeld door middel van water kunnen
oplossen, zoals eerder al getoond werd:
Elektronica die soldaten tijdens missies volgen zouden bovendien op
kunnen gaan in het lichaam als ze niet meer bruikbaar zijn. DARPA stelt
dat vergankelijke hulpmiddelen nodig zijn omdat het niet mogelijk is om alle
apparatuur terug te vinden en weg te halen die tijdens missies
achtergelaten is.
Door: NU.nl/Colin van Hoek
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Asteroïde scheert volgende maand record brekend dicht langs de Aarde
Op 15 februari scheert asteroïde 2012 DA14 langs de aarde. Het
wordt een record brekende vlucht: nog nooit hebben
wetenschappers sinds ze het heelal in de jaren ’90 stelselmatig
begonnen af te speuren naar asteroïden een steen van zo’n
grootte zo dicht bij de aarde in de buurt zien komen.
2012 DA14 is zo groot als een voetbalveld en bestaat
waarschijnlijk voornamelijk uit steen. De asteroïde werd pas in
februari 2012 ontdekt, maar komt krap een jaar later al heel dicht bij de aarde in de buurt. Half februari
bevindt zich tussen het oppervlak van de aarde en de asteroïde slechts 27.680 kilometer. De asteroïde komt
daarmee zelfs dichterbij dan de communicatie-en weersatellieten in een baan om de aarde.
Geen paniek
Sommige mensen kunnen daar wat onrustig van worden. Toch is er zeker geen reden voor paniek. “2012
DA14 zal de aarde zeker niet raken,” benadrukt onderzoeker Don Yeomans. “De baan van de asteroïde is
ons bekend genoeg om een inslag uit te sluiten.”
Zien?
De asteroïde is vrij helder en is in theorie dan ook goed te zien met behulp van een telescoop. Er is alleen
één probleem: de asteroïde heeft haast. Het zal dus niet meevallen om deze in beeld te krijgen. De
asteroïde legt in een minuut tijd twee keer de breedte van de volle maan af. “Dat wordt lastig om te volgen,”
weet Yeomans.
Satellieten
Maar bestaat er dan niet de kans dat de asteroïde in botsing komt met een satelliet? “De kans op een
botsing met een satelliet is heel erg klein.” Op de plek waar DA14 de aarde passeert, bevindt zich vrijwel
niets.
Onderzoek
NASA houdt 2012 DA14 hoe dan ook goed in de gaten. Onderzoekers hopen namelijk flink wat meer over
de asteroïde te weten te komen. Onder meer hoe groot deze precies is en hoe deze er van alle kanten
gezien uitziet. Ook hopen ze op basis van de observaties uitspraken te kunnen doen over de toekomstige
baan van de asteroïde en vast te kunnen stellen of deze in een later stadium wellicht nog op aarde in gaat
slaan.
Om u een beeld te geven van 2012 DA14 heeft NASA een filmpje gemaakt waarin u kunt zien hoe de
asteroïde langs de aarde scheert.
NASA: FOOTBALL FIELD SIZE ASTEROID (2012 DA14) SET TO MAKE CLOSE SHAVE APPROACH
FEBRUARY 15TH
Gepubliceerd op 28 jan 2013 door ADRENALINEJUNKY - Jason Hendricks - Bron: Scientias.nl

‘Islamisten dreigen met aanslag op Merkel’
Radicale moslims dreigen in een videoboodschap op internet deze zomer het
parlementsgebouw in Berlijn aan te vallen en de Duitse bondskanselier Angela
Merkel te doden. Dat heeft Die Welt zaterdag bericht.
De videoboodschap is vermoedelijk in Egypte gepost door een Duitse salafist
die zich Abu Azzam noemt. De laatste tijd zijn veel salafisten naar Egypte
getrokken. Tientallen salafisten zouden zich in Caïro hebben aangesloten bij de
uit Oostenrijk afkomstige geestelijk leider Mohamed Mahmoud (alias Abu Usama
al-Gharib). De groep dreigde al vaker met aanslagen in Duitsland.
”Terugkijkend op een Arabische lente, verheugen we ons op een Europese zomer. We willen Obama en
Merkel dood zien”, aldus Abu Azzam.
‘Geen paniek’
Een woordvoerder van de Duitse veiligheidsdiensten zei op de hoogte te zijn van de videoboodschap en zei
dat de kwestie wordt onderzocht. Op dit moment zijn er volgens de autoriteiten geen concrete aanwijzingen
voor aanslagen en is er geen reden voor paniek.
Niettemin hebben de Duitse autoriteiten de laatste tijd wel de veiligheidsmaatregelen verscherpt met het oog
op de naar schatting 4000 salafisten in het land. Onlangs werd bekend dat het aantal radicale moslims in de
aan Nederland grenzende Duitse deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen snel toeneemt.
In december werd op het station in Bonn een sporttas aangetroffen met daarin een bom, die vermoedelijk
door een defect niet is afgegaan. Naar verluidt zou het een zeer zware bom zijn geweest.
Door: ANP
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Grote pensioenfondsen korten definitief
AMSTERDAM – Drie grote pensioenfondsen in Nederland gaan per april definitief korten op de pensioenen.
Dit heeft financiële gevolgen voor miljoenen Nederlanders.
Het gaat om de fondsen ABP (ambtenaren en onderwijzers), PME (metalektro) en PMT (kleinmetaal). De
kortingen waren al eerder aangekondigd. Bij ABP, met 2,5 miljoen deelnemers het grootste pensioenfonds
van Nederland, gaat het om een relatief kleine korting van een 0,5 procent. Een gepensioneerde met een
pensioen van 700 euro netto gaat er daardoor 3,50 euro per maand op achteruit.
‘Bijzonder pijnlijk’
De kortingen bij PME (ruim 600.000 Nederlanders) en PMT (ruim 1,2 miljoen Nederlanders) zijn met 5,1 en
6,3 procent wel erg fors. De korting voor dit jaar geldt voor zowel het pensioen van mensen die pensioen
opbouwen als mensen die pensioen ontvangen. De fondsen spreken van ‘bijzonder pijnlijke maatregelen’,
met een ‘enorme impact’. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn, dat vorig jaar als gevolg van een lagere
dekkingsgraad wel een korting vreesde, hoeft dit jaar niet minder pensioen uit te keren.
Dekkingsgraden
In welke mate pensioenfondsen moeten korten, wordt berekend aan de hand van de dekkingsgraden, de
verhouding tussen het vermogen en de toekomstige verplichtingen.
Volgens de wet moeten pensioenfondsen minimaal een dekkingsgraad van 105 procent hebben omdat
anders het risico bestaat dat in de toekomst niet meer alle pensioenen kunnen worden uitgekeerd.
Lage rente
De dekkingsgraden zijn als gevolg van een extreem lage rente en hogere levensverwachting vorig jaar flink
gedaald. Bij ABP was dit 96 procent, bij PME 93,9 procent en PMT 92,4 procent. Hoe het er bij de andere
van de 350 pensioenfondsen in Nederland voorstaat, maakt koepelorganisatie de Pensioenfederatie half
februari bekend. De Nederlandsche Bank liet onlangs al weten dat ongeveer 70 pensioenfondsen de
komende periode zullen besluiten tot het korten van de pensioenen naar aanleiding van de cijfers over vorig
jaar. Nog eens 40 pensioenfondsen zullen vanaf 2014 kortingen moeten doorvoeren. Eerder verwachtte
DNB nog dat 103 pensioenfondsen per april zouden moeten korten. Dat de kortingen lager uitvallen dan
verwacht, komt doordat in september vorig jaar een nieuwe rekenrente werd ingevoerd, die minder gevoelig
is voor schommelingen op de financiële markten. Dit had bijvoorbeeld een gunstig effect voor het
pensioenfonds Zorg en Welzijn. Ook de dekkingsgraden bij de andere fondsen zijn in het afgelopen jaar
weer wat opgeklommen, zo is ook te zien in bovenstaande (interactieve) grafiek. Voor de invoering van de
nieuwe rekenrente moest worden gerekend met de marktrente, die momenteel heel laag staat, waardoor de
dekkingsgraden van de pensioenfondsen waren verslechterd. Ook bepaalde het kabinet na overleg met de
sociale partners dat de fondsen maximaal 7 procent hoeven te korten in 2013 en 2014.
2014
De problemen bij de pensioenfondsen lijken met het korten per april echter nog niet voorbij. Zo maakt ABP
bekend vanaf 2014, volgens de huidige condities, met 1,6 procent te moeten korten.
PME en PMT maken bekend vanaf 2014 niet nog eens kortingen door te hoeven voeren. “Maar het is lastig
te voorspellen hoe het verder gaat”, zo stelt Henk Brouwer, voorzitter van ABP tegenover NU.nl.
“Duidelijk is al een tijdje dat de hoogte van de pensioenen niet zo onvoorwaardelijk zijn als ze ooit leken”,
aldus Brouwer .”We nemen het onszelf kwalijk dat we verzuimd hebben dat goed in te zien.”
Onzeker
In het afgelopen jaar is er veel discussie ontstaan in hoeverre ook jongeren in de toekomst nog aanspraak
kunnen maken op hun pensioen. Door de nieuwe rekenmethode heerst bij sommige economen de vrees dat
pensioenfondsen zich te rijk rekenen. De fondsen zelf wijzen er echter nadrukkelijk op dat het vermogen van
de fondsen en de winsten van de beleggingen die zij hebben behaald juist alleen maar is gestegen.
Dat klopt, zo zag ABP de bezittingen in 2012 met 13,7 procent (35 miljard euro) groeien, PME met 13 en
PMT met 12,6 procent. Maar het aantal oudere deelnemers in de pensioenfondsen groeit door de vergrijzing
ook harder dan de aanwas van nieuwe deelnemers en dus zullen de fondsen steeds meer winsten moeten
behalen om aan de huidige verplichtingen te kunnen voldoen. Dit verklaart bijvoorbeeld het verschil tussen
de twee grootste pensioenfondsen in Nederland momenteel: Zorg en Welzijn heeft meer jongere
pensioendeelnemers dan ABP, waardoor de laatste nu eerder kortingen moet doorvoeren.
Nieuwe regels
ABP en Zorg en Welzijn dringen er bij de politiek op aan dit jaar vaart te maken met de nieuwe
pensioenregels. Deze zouden eigenlijk in 2014 ingaan, maar werden door staatssecretaris Klijnsma een jaar
uitgesteld. Door deze onzekerheid is het lastiger te voorspellen hoe en of in de komende jaren opnieuw zal
moeten worden gekort, zo stellen zij. Ook kan in de nieuwe regelgeving (het financieel toetsingskader, red.)
de mogelijkheid worden ingebouwd te kiezen voor een andere manier van pensioenopbouw.
Eerlijker
Zo wil Zorg en Welzijn kiezen voor een manier van pensioenopbouw waarbij het risico dat een pensioen
lager uitvalt groter is, maar met het behoud van koopkracht, schokbestendigheid tijdens financieel onrustige
tijden en een eerlijker verdeling van risico’s over alle generaties, zo heeft het fonds zelf berekend.
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In de huidige regels staat bescherming van het nominale pensioen nog voorop. Kortingen op het pensioen
zijn hierdoor minder vaak aan de orde, maar zodra er wordt gekort kunnen ze fors uitvallen, zoals nu bij PME
en PMT is gebeurd.
Geleidelijker
In de nieuwe pensioencontracten moeten direct maatregelen worden genomen bij financiële tegenvallers,
maar die maatregelen mogen over tien jaren worden uitgespreid. Hierdoor is er minder risico op hoge
plotselinge kortingen op pensioenen.
Lees ook:
‘Onzekerheid pensioenen in 2014 heel groot’ http://www.nu.nl/economie/3055342/onzekerheid-pensioenen-in-2014-heel-groot.html

Vijf vragen pensioenfondsen http://www.nu.nl/economie/2861128/vijf-vragen-dekkingsgraad-pensioenfondsen.html

Door: NU.nl/Heleen Haverkort.

Gezondheidsclaims van planten en kruiden zijn (voorlopig) toegestaan !!
Door Vlinder op 01-02-2013 in Nieuws
Op websites zoals die van ‘t Kruidenvrouwtje staat dat ze vanaf december 2012 van Europese niet meer op
hun website mogen zetten dat bepaalde planten of kruiden goed zijn voor klachten als op dezelfde website
een verwijzing staat naar een plaats waar deze planten of kruiden verkocht worden. Dat is onjuist, zo blijkt
uit navraag van de GroenLinks-Europarlementariërs bij de Europese Commissie. Omdat we veel vragen
krijgen over dit onderwerp, beantwoorden we hieronder de meestgestelde.
Om welke EU-wetgeving gaat het?
In 2006 is de verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen
aangenomen. In deze wetgeving staat dat de gezondheidsclaims op voedingsproducten wetenschappelijk
onderbouwd moeten zijn. De Europese autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) voert de wetenschappelijke
beoordeling van de gezondheidsclaims uit en baseert zich op resultaten van klinische trials. Vorig jaar
werden 222 gezondheidsclaims goedgekeurd, deze claims mogen door elk bedrijf en elk individu gebruikt
worden. Om misleiding van consumenten te voorkomen mogen vanaf 14 december 2012 alle niet
goedgekeurde gezondheidsclaims niet meer gebruikt worden in de Europese Unie. Het gaat hier dus om
levensmiddelen, niet om medicijnen, daarvoor gelden andere regels.
Hoe zit het met de gezondheidsclaims van planten en kruiden?
De gezondheidsclaims van planten en kruiden zijn heel moeilijk aan te tonen met behulp van klinische trials.
De wetgeving voor Traditionele Kruidengeneesmiddelen staat daarom ‘traditioneel gebruik’ toe als
wetenschappelijke onderbouwing voor de medicinale werking van kruidengeneesmiddelen. De beoordeling
op basis van traditioneel gebruik is echter niet mogelijk voor voedingsmiddelen. Daarom heeft de Europese
Commissie in het jaar 2010 besloten om de claims voor planten en kruiden in de wacht te zetten. Dat
betekent dat EFSA de gezondheidsclaims voor deze producten tijdelijk niet beoordeelt. Totdat er een
definitief besluit is genomen door de Europese Commissie, mogen gezondheidsclaims van planten en
kruiden nog steeds gebruikt worden.
Lopen websites als ‘t Kruidenvrouwtje gevaar een boete op te lopen? Nee. Websites schrijven over
gezondheidsclaims van planten en kruiden overtreden momenteel niet de Europese wetgeving voor
gezondheidclaims van levensmiddelen (1924/2006). De claims die ‘on hold’ zijn gezet mogen in afwachting
van een definitief besluit nog steeds gebruikt worden om voedingsmiddelen aan te prijzen.
Zal de situatie in de toekomst veranderen?
Ja. In de komende maanden zal de Europese Commissie een definitief besluit nemen wat te doen met de
gezondheidsclaims van planten en kruiden in voedingsmiddelen.
1.De Commissie kan besluiten dat EFSA door moet gaan met de beoordeling van deze gezondheidsclaims
(op basis van klinische trials). Dat betekent waarschijnlijk dat veel van de gezondheidsclaims van planten en
kruiden afgewezen worden.
2.De Commissie kan ook besluiten dat planten en kruiden een geval apart zijn en dat ‘traditioneel gebruik’
voldoende bewijs is voor de claims van planten en kruiden. In dat geval zal de Commissie een consultatie
met de belanghebbenden starten om de huidige wetgeving (1924/2006) te herzien.
GroenLinks is voorstander van deze laatste optie.
Meer informatie: Bekijk de website van de Europese Commissie over Health & Nutrition Claims, daar staat
ook het register met toegestane en afgewezen gezondheidsclaims
Dutch Matters 1, over de Codex Alimentarius:
Dutch Matters 1 – Gezondheidsclaims en de EU – 4 januari 2013
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TaZLJNuSftE#!
http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/gezondheidsclaims_van_planten_en_kruiden_zijn_voorlopig_toegestaan
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Bill Gates streeft naar wereldwijd uitbannen van cash geld
Eerste Amerikaanse studenten betalen met vingerscan Vingerafdrukscanners worden geïntegreerd in mobieltjes Sommige christenen bang voor 'teken van het Beest'
Apps waarmee een 'fun'scan van je vingerafdruk kan worden
gemaakt bestaan al langer, maar Apple wil deze technologie nu
geschikt maken voor daadwerkelijke identificatie en elektronische
betaalmethoden.
Microsoft oprichter en miljardair Bill Gates financiert sinds vorig
jaar september de Better Than Cash Alliance, dat ernaar streeft om het gebruik van cash geld wereldwijd uit
te bannen en volledig over te gaan op elektronisch betalen en bankieren.
De Alliantie, deels gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation, organiseerde tijdens het recente
Wereld Economie Forum in Davos een ontbijt met sprekers uit de Filippijnen, Colombia, de VS en andere
landen die stuk voor stuk pleitten voor het compleet vervangen van al het cash geld door elektronische
betalingen. De vijf belangrijkste redenen die de Alliantie noemt zijn:
1. Transparantie: Corruptie verminderd omdat alle betalingen eenvoudig kunnen worden gevolgd en
gecontroleerd. Amerikaanse hulpverleners in Afghanistan maken er reeds gebruik van zodat ze minder
kwetsbaar zijn voor diefstal en overvallen.
2. Veiligheid: Het geld komt altijd op de plek terecht waar het naar wordt overgemaakt.
3. Financiële participatie: Door elektronisch betalen kunnen mensen die nu niet bij een bank zijn
aangesloten toegang krijgen tot andere financiële diensten, zoals leningen e.d..
4. Kostenbesparing: Het verplaatsen, opslaan en verhandelen van cash geld is duurder dan elektronisch
bankieren. Desondanks is het voor veel armen nog goedkoper om cash geld te gebruiken omdat sommige
banken hoge kosten in rekening brengen.
5. Toegang tot nieuwe markten: Het zijn vooral de financiële dienstverleners die hier voordeel van hebben.
In de derde wereld neemt Kenia een leidende rol in bij het invoeren van een cashloze samenleving. Het MPesa netwerk, dat in 2007 opgestart werd, wordt inmiddels 'op iedere straathoek' vertegenwoordigd, aldus
Neal Keny-Guyer, topbestuurder van Mercy Corps, een non-profit organisatie die eveneens lid is van de
Better Than Cash Alliance. De Colombiaanse minister van Financiën Mauricio Cárdenas zei te hopen dat
zijn land binnen een jaar wetgeving invoert die ook niet-banken toestaat cash geld in te nemen en in ruil
daarvoor elektronische vouchers te verstrekken. (1)
Studenten betalen met vingerscan
In de VS wordt ondertussen op diverse plaatsen geëxperimenteerd met biometrische betaalmethoden. 50
studenten van de South Dakota School of Mines & Technology doen mee aan het Nexus Smart Pay
pilotprogramma dat de studenten laat betalen met een scan van hun vinger. De ontwikkelaars van de
technologie hopen dat dit uiteindelijk zal leiden tot een volledige cashloze samenleving. (2) Sommige
scholen in Florida overwegen eveneens om biometrische ID systemen in te voeren (7).
Gates hoopt op 1 miljard minder mensen door vaccinaties
De Bill & Melinda Gates Foundation sponsort tevens allerlei bevolkingsreductiemaatregelen via het
stimuleren en financieren van vaccinaties, abortussen en sterilisaties in de Derde Wereld. Gates noemde het
steunen van massale vaccinatieprogramma's onlangs zelfs 'het werk van God' (3) en verklaarde in een
eerder interview dat hij hoopt hiermee de groei van de wereldbevolking met circa 1 miljard mensen te
kunnen verminderen. De Better Than Cash Alliance wordt gesteund door onder andere de Amerikaanse
overheid (USAID, dat feitelijk wordt geleid door de CIA), de VN (UNCDF), de megabank Citigroup (in 2008
nog betrokken bij de financiële crisis) en de Ford Foundation, die al tientallen jaren streeft naar het
samenvoegen van de Verenigde Staten met Rusland (4).
Vingerafdrukscanner in mobieltje
De Biometrics Research Group verwacht dat de wereldwijde markt voor biometrische identificatiesystemen
dit jaar fors zal groeien naar $ 9,3 miljard. Eén technologie die lijkt te gaan doorbreken is het integreren van
vingerafdrukscanners in mobiele telefoons en tablets. Om deze reden kocht Apple vorig jaar voor $ 356
miljoen het bedrijf Authen Tec, dat diverse patenten bezit op het gebied van biometrische
identificatietechnologie. De bekende iPod, iPad, iPhone en Nano zullen in de toekomst waarschijnlijk met
deze systemen worden uitgerust, zodat mensen bijvoorbeeld veilig (?) met hun mobieltje kunnen betalen en
geen cash geld meer nodig hebben (5).
Teken van het Beest?
Vorig jaar installeerde de Moss Bluff Elementary School in Lake Charles (Louisiana) een handpalmscanner,
wat bij sommige christelijke ouders tot veel ophef leidde omdat ze hierin het begin van de invoering van het
'teken van het Beest' zagen (6). In het Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 13) staat namelijk: 'En (het beest
uit de aarde) maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven
wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het
merkteken, de naam van het best, of het getal van zijn naam heeft.... en zijn getal is 666.'
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Met name in evangelische kringen wordt al tientallen jaren gepredikt dat dit 'teken' een elektronisch
betaalsysteem kan zijn, mogelijk in de vorm van een geïmplanteerde microchip. De laatste jaren wordt ook
gedacht aan een elektronisch leesbare tatoeage. De technologie voor beide systemen is volledig
uitontwikkeld en zou op ieder moment kunnen worden ingevoerd. Bijbelwetenschappers en -kenners zijn het
echter beslist niet over eens dat dit de juiste uitleg van deze profetie is.
Xander - (1) Yahoo Finance, (2) Argus Leader, (3) Activist Post, (4) Reality Zone, (5) Biometric Update, (6)
Computerworld, (7) Biometric Update

Grootste beleggingsfonds ter wereld waarschuwt voor financiële supernova
Voorstelling van een supernova. De huidige opleving op de
beurzen zou wel eens de laatste stuiptrekking kunnen zijn voordat
de grote crash komt.
Bill Gross, oprichter en directeur van 's werelds grootste
beleggingsfonds Pimco, waarschuwt dat de kredietzeepbel als een
'supernova' het hele financiële systeem zal opblazen. Dat we in de
eindfase van het huidige systeem zijn beland blijkt volgens Gross
uit het feit dat er inmiddels meer geld in de wereldwijde schulden
wordt gestoken als in echte investeringen. Hij adviseert beleggers dan ook hun geld zo snel mogelijk in
'echte waarden' te steken. Pimco beheert ongeveer € 1,9 miljard aan vermogenswaarden. De waarschuwing
van Gross komt precies op het moment dat de eerste derivatenbommen beginnen te exploderen (zie artikel
gisteren). De vergelijking van het onvermijdelijke einde van het financiële systeem met een supernova werd
beslist niet toevallig gekozen. Een supernova is een ster die in zijn stervensfase al zijn nog resterende
brandstof in één onmetelijk krachtige explosie uitstoot en vervolgens definitief uitdooft.
Financieel systeem één grote sneeuwbal
De met schulden gefinancierde markten bevinden zich in de ogen van Gross in exact dezelfde situatie.
'Iedere extra dollar (/euro) die in de markt wordt gepompt veroorzaakt minder hitte.' Daarbij wijst hij op de
theorie van Hyman Minsky die stelt dat het hele financiële systeem dat gebaseerd is op kredietfinanciering
niets anders is als één grote sneeuwbal. Omdat de grote centrale banken op de wereld zijn begonnen met
onbegrensd geld bijdrukken is er een situatie ontstaan waarin er alleen nog investeringen worden gedaan
om schulden af te betalen. De enorme hoeveelheden nieuw geld dragen zo steeds minder bij aan de echte
(groei van de) economie.
'Het aftellen begint zodra zaken waar men eigenlijk in zou willen investeren een te groot risico vormen en te
weinig opleveren,' schrijft Gross. Hij adviseert beleggers dan ook om hun geld als eerste te beschermen voor
inflatie. Dat kan volgens hem onder andere door staatsobligaties met reële (hoge) rente te kopen (Mexico,
Brazilië, Italië). Dit zou kunnen verklaren waarom Europese staatsobligaties de afgelopen weken weer in trek
zijn. Niettemin lijkt zijn advies niet erg logisch omdat het onwaarschijnlijk is dat de financiële supernova
schuldenland Italië zal ontzien. De afgelopen jaren adviseerde Gross beleggers nog om zich juist compleet
uit de eurozone terug te trekken, omdat de schuldencrisis in Europa volgens hem nooit meer wordt opgelost
en zal leiden tot het uiteenvallen van de muntunie.
Australië, Canada, goud en grondstoffen
Logischer is zijn advies om in markten te investeren waar de schuldenlast en de kredietzeepbel kleiner zijn:
Australië, Brazilië, Mexico en Canada. Bij Canada moet echter een vraagteken worden gezet omdat de exGoldman Sachs president van de centrale bank, Mark Carney, een stille geldvermeerdering heeft
veroorzaakt. Wellicht denkt Gross dat het toch de goede kant op gaat met Canada zodra Carney binnenkort
de Bank of England gaat leiden.
Aandelen moeten alleen worden gekocht als ondernemingen een solide cash-flow (optelsom afschrijvingen +
winst) kunnen aantonen. Daarnaast zijn goud en grondstoffen goede investeringen. Beleggers moeten 'in
alles investeren dat niet zo snel kan worden geproduceerd als kredieten.'
'Landen zullen alles in beslag nemen'
Gross waarschuwt beleggers goed op hun eigendomsrechten te letten, omdat landen tijdens de komende
grote crash zoveel mogelijk vermogens en andere (financiële) bezittingen in beslag zullen nemen. Daarom
zouden investeerders voortaan lagere opbrengsten over hun toekomstige portfolio moeten accepteren. Dat
zal echter bijzonder lastig worden omdat de schulden door rente en rente-op-rente alleen maar groter
worden.
Supernova al begonnen?
Het zal volgens Gross niet lang meer duren voordat de krediet- en schuldenzeepbel net als een stervende
ster in een grote supernova-explosie uit elkaar te spat. Dat laatste felle licht is mogelijk al te zien in de
huidige irrationele opleving op de internationale beurzen. Zodra deze voorbij is, is het afgelopen en definitief
over en uit.
Xander
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'Groot aantal Iraanse troepen omgekomen bij Israëlische aanval'
Iraanse viceminister dreigt impliciet met aanval op Tel Aviv
Volgens de internationale Irakese-Arabische krant a-Zaman zijn er bij
de Israëlisch aanval op de Syrische militaire basis bij Damascus
Iraanse troepen van de Revolutionaire Garde omgekomen. De
Syrische ambassadeur in Libanon dreigde met een vergeldingsaanval
en de Iraanse viceminister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir
Abdollahian verklaarde dat de actie van Israël 'grote gevolgen zal
hebben voor de stad Tel Aviv'.
Het verwoestte militaire complex bij Damascus bevindt zich op slechts 12 kilometer afstand van het
presidentiële paleis van Bashar Assad en werd bewaakt door een groot contingent van circa 3000 militairen
van de Iraanse Revolutionaire Garde. Velen van hen zouden bij de aanval zijn omgekomen. Daarnaast
zouden er ook Russische experts op de basis aanwezig zijn. (1)
'Vergelding tegen Tel Aviv'
Volgens een Westerse diplomatieke bron vuurden Israëlische F-16's acht raketten en minstens één
bunkerbusterbom op de basis af, die grotendeels werd vernietigd. De Iraanse minister van Buitenlandse
Zaken Ali Akbar Salehi veroordeelde de 'brutale agressie van het Zionistische regime', terwijl zijn
viceminister Abdollahian impliciet dreigde met vergelding op de Israëlische metropool Tel Aviv en zei dat
Israël 'niet teveel moet vertrouwen op de Patriot raketten in het gebied'. (2) Vorige week verklaarde Iran dat
een aanval op Syrië zal worden opgevat als een aanval op Iran.
2 versies van de aanval
Amerikaanse officials bevestigden de Israëlische aanval, maar die zou hebben plaatsgevonden op een
militair konvooi dat Russische SA-17 luchtdoelraketten naar de islamitische terreurbeweging Hezbollah in
Libanon zou brengen. Israël heeft nog niet gereageerd, zodat onduidelijk is welke versie de juist is.
Het Witte Huis heeft Syrië gewaarschuwd geen wapens te leveren aan Hezbollah. Syrië heeft een klacht
tegen Israël ingediend bij de VN, maar breekt zelf al jaren VN resoluties die het bewapenen van Hezbollah
expliciet verbieden. Israël en Syrië zijn sinds 1973 officieel nog steeds met elkaar in oorlog, al werd er in
1974 een bestand gesloten. (3)
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News, (3) Arutz 7

Waar blijven onze David Cameron en Nigel Farage ?
Misschien dat u op het ijs staat zo lang het nog kan en dan
bedoelen wij in feite hoe lang kan ons land nog op het EU ijs staan
voordat er een Europese Lente aanbreekt en ook ons land door het
ijs zal zakken ? Dat daar mannen of vrouwen met ” ballen “ voor
nodig zijn, is duidelijk en dan kunnen wij als tijdelijke ijsmeester
gelijk constateren, dat wij deze mannen en vrouwen niet hebben,
en de EU ijslaag voorlopig nog wel sterk genoeg zal zijn om met
een sterke tegenwind vanuit Brussel ons land een kant uit te sturen
die door veel burgers inmiddels wordt afgekeurd
Jeroen Dijsselbloem, de nieuwe euro goeroe liet ons in een
uitzending van het cabaretprogramma van Pouw en Witteman nog
even weten dat een referendum niets zou toevoegen. Waarom
bleef onduidelijk zoals wel vaker in de P&W programma’s, maar daar bent u aan gewend.
Onze eigen David Cameron of Nigel Farage zullen wij niet snel vinden. Uiteraard zou Mark Rutte zich graag
willen vergelijken met Cameron, maar wie op de site van het Word Economic Forum in Davos Mark heeft
zien stuntelen weet dat deze wens van Rutte ook wel voor altijd een droom zal blijven.
Een man als Nigel Farage, ja ook die missen wij, waarbij een aantal lezers ons er onmiddelijk op zullen
wijzen dat wij toch onze eigen Bibi Wilders hebben die ook een referendum over het al dan niet in de EU
blijven voorstelt. Wij onthouden ons van verder comentaar, maar Wilders met Farage vergelijken lijkt ons een
wat al te wilde fanatsie, waarbij toegegeven de echte Nederlandse Farage nog gevonden moet worden en u
het voorlopig met een verre en zeer zwakke imitatie van Nigel zult moeten doen.
Enfin, daar wij niet de wijsheid in pacht hebben en al het vaderlandse nieuws gelukkig vanuit den verre
kunnen bekijken, lees voor de afwisseling een goed artikel over de EU misere, waarvan bijgaande de url:
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11105/Jan-Bennink/article/detail/3383570/2013/01/26/Hadden-wij-maar-eenDavid-Cameron-in-Nederland.dhtml
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Kritische kijk op de troonswisseling Update: bijzondere video
Door Arend Zeevat op 2 februari 2013
Wij, Koningin der Nederlanden
Het staatshoofd, de Koningin der Nederlanden, meent nog steeds in de
inmiddels archaïsche wij-vorm over zichzelf te kunnen spreken, namens een
door haar sprekende godheid.
Zouden wij echter het beeld van een goede, liefdevolle, mededogende en
vooral vergevingsgezinde goddelijke kracht willen koppelen aan een elitair
mens, die alleen het eigenbelang, dat van haar elitaire familie en daaromheen
cirkelende bevriende multinationale bedrijven voor ogen heeft, die slechst
gericht zijn op het vernietigen van de natuur en de mensheid? Zij die
uitzuigende gerechterlijke deurwaarders van een incassobureau in haar naam
mensen financieel de afgrond in laat werken, zij die de eigen bevolking middels
een bijna ondraaglijk belastingjuk totaal leeg zuigt, zij die een waxinelichtwerper tot vijf maanden cel heeft
laten veroordelen door haar zwarte togamarionetten, zij die bevolkingen in verre landen laat geselen onder
het moordende regime van aan haar verbonden multinationale bedrijven, lijkt me verre van gemachtigd om
in de wij-vorm mede namens een god te mogen spreken.
Geen enkel mens in onze tijd is meer gemachtigd om namens een god te spreken, om daar een bepaalde
elitiare status aan te kunnen ontlenen. De tijd van misleidende sprookjes is voorbij en de tijd van een helder
niets ontziende duidelijkheid en een niet mis te verstaan onderscheidingsvermogen is al aangebroken!!!
Daarnaast is het natuurlijk te belachelijk voor woorden en totaal niet meer van deze tijd, dat zij haar
koninklijkheid ontleent aan erfopvolging die uiteindelijk ook nog op falsificatie blijkt te berusten. Door de
komende troonswisseling leeft bij meerderen de verwachting dat Beatrix de weg heeft bereid voor het
uitleveren van het Nederlandse volk aan een komend Argentijns dictatoriaal model. Want na de toespraak
waarin Beatrix haar aftreden aankondigde, werd immers door premier Rutte aangegeven dat een Argentijnse
elitaire dame uit een fascistenfamilie, als partner van de nieuwe koning, zowaar tot koningin zal worden
benoemd. Het is een bijzonder gegeven dat juist zij als aangetrouwde koude kant gesierd gaat worden met
een koninklijke titel. Volgens de Engelstalige Wikipedia, heeft het Nederlandse Parlement op 13 mei 2011
ingestemd met het voorstel om Maxima na de troonbestijging van Willem Alexander te sieren met de titel
Koningin der Nederlanden.
On 13 May 2011 the Dutch parliament confirmed that when the Prince of Orange ascends the throne,
[20]
Princess Máxima will take the style and title of Her Majesty The Queen of the Netherlands.
Bron
Titels en Ordebenoemingen
Opmerkelijk gegeven is echter dat deze vermelding niet in de Nederlandstalige Wikipedia is opgenomen. Wil
men deze parlementaire blunder van de hoogste orde voor het Nederlandse volk verborgen houden? Het is
überhaupt een vreemde zaak dat de Engelstalige Wikipedia een veel completere omschrijving geeft van
Maxima’s titels en benoemingen in vele Ordes, dan de Nederlandstalige variant.
Zo ontbreekt het volgende overzicht betreffende Maxima in www.wikipedia.nl volledig:
Honours
See also List of honours of the Dutch Royal Family by country

Netherlands : Knight Grand Cross of the Order of the Netherlands Lion
Foreign honours
[21]

Belgium : Grand Cross of the Order of the Crown (Belgium) (2006)

Brazil: Grand Cross of the Order of the Southern Cross
[22]

Brunei: The Most Esteemed Family Order of Honour of Brunei

Chile: Grand Cross of the Order of the Merit of Chile
[23]

Luxembourg: Grand Cross of the Order of Adolphe of Nassau
[24]

Mexico: Sash of the Order of the Aztec Eagle (2009)
[25]

Oman: Member First Class of the Order of Sultan Qaboos (10 January 2012)
[26]

Spain: Dame Grand Cross of the Order of Isabella the Catholic
[27]

Sweden: Commander Grand Cross of the Order of the Polar Star (2010)
[28]

UAE: Member of the Union Order (9 January 2012)
Toeval bestaat niet
In de geschiedenis gebeurd niets bij toeval. Zeker niet waar het koninklijke huwelijken betreft, want het gaat
immers om het veilig stellen van de elitaire bloedlijnen. Zo is het dus ook niet toevallig dat Willem Alexander
met Maxima trouwde. Het is gebleken dat zij allebei via vaders kant gemeenschappelijke voorouders
hebben. Zie afbeelding hierna. Deze gezamenlijke ‘bloeilijn’ verklaard de vriendschap tussen Bernhard en
Jorge Zorreguieta.
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Journalist Stan de Jong schreef in 2002 op zijn website, in een
zeer onthullend artikel over het wel degelijk gearrangeerde
huwelijk tussen Willem Alexander en Maxima, al over de ver
terugreikende familiaire banden tussen Bernhard en Jorge
Zorrguieta. Een citaat:
Volgens genealogen stammen zowel Máxima als WillemAlexander (via zijn grootvader Bernhard) af van de Duitse
aristocratische familie Halbach. Voorvader Pablo Halbach is
waarschijnlijk de opa van Máxima’s grootmoeder Máxima
Blanca Bonorino Gonzalez. De familie Halbach strandt begin
negentiende eeuw in Zuid-Amerika via Franz Halbach, de
Pruisische gezant te Argentinië (1801-1830). Weer toeval?
Bron
Verder is het bekend dat Bernhard, ‘wegens de
belangenbehartiging van het Nederlandse bedrijfsleven’,
regelmatig in Zuid-Amerika was en met name in Argentinië.
Maar waarom zouden ze elkaar hier niet eerder hebben
getroffen? Voor zowel de Oranjes als de Zorreguieta’s is
Bariloche een favoriet lustoord. Iemand die Llao Llao
persoonlijk aan Willem-Alexander heeft kunnen aanbevelen, is
prins Bernhard. Voorjaar 1951 vertoefde de prins er in het
kader van een goodwill-reis door Zuid-Amerika. De zakenprins
slaagde erin bij generaal Perón en zijn geliefde Evita een
order voor de Nederlande Werkspoorfabrieken van
driehonderd miljoen gulden in de wacht te slepen – uiteraard bleef er wat aan de strijkstok hangen.
Bij die ene keer in Bariloche zou het voor prins Bernhard niet blijven. Regelmatig vertrok hij naar het
wintersportoord, en zo bracht hij zijn liefde voor Argentinië over op zijn kinderen en kleinkinderen. Tegen
Maartje van Weegen en Paul Witteman zegt de kroonprins: “Mijn grootvader is Latijns-Amerikagek, van
Mexico tot Vuurland.” Bron
Einde van een sprookje
De totale volksverlakkerij zal op 30 april 2013 opnieuw een sprookjesachtige vertoning krijgen. Maar wat is
de achtergrond van de planning van het tijdstip? Zou dit te maken kunnen hebben met dat de NWO-agenda
in gidsland Nederland er nu in versneld tempo doorgedrukt moet gaan worden? De Big Brother-infrastructuur
is er klaar voor. En het zou maar zo kunnen zijn, dat wanneer men nog langer wacht, de populariteit van het
Oranjehuis door een toenemende wakkerheid onder de bevolking exponentieel zal afnemen. Dit zou
desastreuze gevolgen hebben voor het handhaven van de machtsverhoudingen binnen dit land. Er vinden
immers steeds vaker incidenten plaats op momenten dat de koninklijke familie zich in het openbaar vertoont.
Wat zal er in Amsterdam plaats gaan vinden op 30 april 2013? Zal het gehele centrum hermetisch worden
afgesloten met inzet van het leger, om daarmee de oorlogstoestand in die stad van 30 april 1980 te
voorkomen? We zullen het meemaken.
Het volgende satirische filmpje laat een beangstigende belevingswereld zien met betrekking tot de
troonswisseling. Uit het volgende telefonische interview met de toekomstige Koning der Nederlanden blijkt
dat hij er niet van houdt als zijn moeder gaat zingen.
Dat Willem Alexander niet van zijn zingende moeder houdt, zou kunnen komen door haar volgende
optreden:
Gerelateerde informatie:
http://olympiczion.nl/index.php/willem-alexander-en-maxima-zijn-familie-stamboom-koninklijke-bloedlijn/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/02/20/de-zorreguieta-connection-1/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/02/22/de-zorreguieta-connection-2/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/02/25/de-zorreguieta-connection-3/
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/06/04/jorge-videla-gaat-praten-einde-zorreguieta-in-zicht/
http://www.bilderberg.org/bernhard.htm
Update: bijzondere video
Pedofilie
Oh ja, dan nog even het volgende. Vandaag kreeg de redactie van Argusoog het volgende wel zeer
onthullende mailbericht.
It is time, the world should know the true colour of Oranje
They expected this message… and I know most people do not. It leaves me no choice.
On 6 December 2000, just after lunchtime in Bangkok, I witnessed pedophile activities of a group of about 810 persons from the Netherlands (not including the entourage). When I saw who was involved, I decided to
leave the scene quickly and never tell anyone about it. Back then, I believed this was best for my country
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and for my own safety. Over 10 years I kept silent and protected the royal family of the Netherlands, as I had
recognized Queen Beatrix, prince Claus, crown prince Willem-Alexander, prince Maurits, and minister
Korthals. I also saw Mr. Joris Demmink among the support staff facilitating the trip in Bangkok.
Despite my 100% silence, government officials tried to silence me for good. Until the present day, I am
hunted down by numerous organizations in Dutch society, even though I did nothing wrong and am by no
means a criminal nor a terrorist, or whatsoever. Over a period of more than 10 years I escaped at least 9
attempts at my life. In addition to that, I have been threatened, wrongfully lost my job, was many times
assaulted, even drugged, followed by the police and many more things: just to make sure I would ‘shut up’.
Those ‘no-privacy-left’ measures that are supposedly meant to catch criminals, are used by the Ministry of
Justice to stalk me and dispose of me. After many years of silence and many letters to political leaders in
The Hague, all this was sufficient reason to do exactly the opposite. I now speak out.
It started with this one incident on 6 December 2000. It’s well known, pedophile activities are widespread in
political circles and in higher management of (semi)governmental organizations. Yet, the impact of it goes
beyond ‘only’ the crimes committed. Cover-up activities damage our society far beyond that and it impacts
many more lives. We simply can not have a ‘just society’ or a ‘free market economy’ when the one cover-up
is followed by the next. Moreover, as cover-ups require the involvement of many (government) officials, in
our country higher positions are mostly given to those that are somehow involved. These are not always the
best qualified persons for the job. The governance structure of our society thus has become in itself a
problem. It damages our reputation worldwide and causes weakness in our institutions.
Our royal family is behind all this. They continued a pedocracy as a family tradition, to maintain political and
economical power. Since members of the royal family are protected from prosecution by law, a cover-up of
any harm done is standard practice. Over the years, many people have been done harm by the family of
Oranje-Nassau. When someone is perceived a threat to the family (sometimes for no reason), that person is
disposed off one way or the other. In legal procedures, it is difficult to be granted justice, as ‘friends of the
family’ are assigned to key positions in the entire system. The general public has no idea what is going on
and the press is not allowed to publish about these matters. The media even tells us how “Beatrix can not
defend herself”, while the truth is, she abuses her position to attack anyone she wants, often applying illegal
methods. The Ministry of Justice plays an important role in all of this. This is not who we are as a people. We
are better than that.
As a result, I now speak to the international community to help restore my fundamental rights as a citizen of
the Netherlands. In 2013, someone like me should not be fighting for civil rights, just because our royal
family has illegal hobbies, which I even was prepared to keep silent. It should not happen to anyone. All this
is not good for our country. The people of the Netherlands deserve a just society, deserve democracy and
deserve a healthy social-liberal economy. Somehow our government forgot about that. We are too good to
let this happen to our country.
Please share this message if you think this should be investigated by an (international) Truth Committee.
Wat valt hier nog aan toe te voegen? En heeft Beatrix het zo goed gedaan, heeft ze geen fouten gemaakt en
geen affaires aan haar naam hangen??? Maak dat de Kat maar wijs!
Arend Zeevat

Hoe goed gaat het met de economie nu er een credietcisis is?
De bananenhandelaar is de pisang en de tabakshandelaar is de sigaar.
De bakker verdient geen droog brood meer en de herenmode is de das omgedaan.
De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen.
Menig timmerman heeft er het bijltje bij neergelegd terwijl de kousenfabrieken er geen gat meer in zien.
De horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en de confectie-industrie moet er een mouw aan
passen.
De tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt.
De chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat de wegen aan belasting bezweken zijn.
De wielrenners weten niet meer rond te komen en de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water
houden
De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en voor de bioscopen valt het doek.
De kwekers zitten op zwart zaad, de schoorsteenvegers komen op straat te staan en
de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten.
De mijnbouw graaft zijn eigen graf en bij Rijnmond gaat de pijp uit.
De NS is het spoor bijster, de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in, terwijl
de metselaars in de put zitten en de caféhouder het zat is.
De kapper zit met zijn handen in het haar, de boer is uit het veld geslagen en
de helderziende schemert het voor de ogen….
Zou het helpen als de wapenindustrie inzag dat er geen schot meer in zit ???
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Waarom weldenkende mensen tegen een monarchie moeten zijn
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 2 februari 2013

Monarchie past niet in huidige tijd
Hoofdzaak is het woord ‘democratie’. Als we volgens de werkelijke betekenis van het woord zouden leven,
dan zou hier ter lande geen monarchie zijn, want die is onverenigbaar met democratie. De monarchie stamt
uit de vroege middeleeuwen en past eenvoudig niet in de huidige tijd. Het bijbehorende alleenrecht is te
duiden als ‘egoïsme’, en dat op zichzelf is weer een eigenschap die nog nooit iets goeds teweeg heeft
gebracht waar ook ter wereld.
Iedereen is gelijk, behalve één familie
In onze grondwet zouden de onvervreemdbare grondrechten voor elke burger moeten worden opgenomen.
Zonder er voor één familie speciale rechten of veranderingen aan toe te voegen, zoals nu — als extra — aan
onze grondwet is toegevoegd. Iedereen is gelijk in dit land, behalve één familie die meer gelijk is dan alle
anderen. Iedere landgenoot moet belasting betalen om het land in te richten, te besturen en te verdedigen.
Daarop kunnen en mogen geen uitzonderingen zijn. Iemand die de laatste 200 jaar geen belasting heeft
betaald moet dat per omgaande alsnog doen. Net als de belastingvluchtelingen en wegsluizers van zwart
geld naar het buitenland. Ook vastgoed valt onder die regeling. Belastingconstructies waarmee vanuit dit
land geld ‘naar lage of helemaal geen belastingbetalende’ belastingparadijzen wordt overgemaakt moeten
worden bestraft door in beslagname van geld en goederen totdat het gehele verduisterde belastingbedrag is
terugbetaald.
De benoeming van burgemeesters, rechters, leden van de staten-generaal en ministers moet worden
gedaan door een commissie van vakmensen die weten waar ze het over hebben. De benoeming op basis
van vriendjespolitiek moet worden bestraft door een speciale rechtbank die moet worden beëdigd door het
parlement. Ons land is qua oppervlakte een klein land, daarom moet aan het grondbezit voor privé personen
een maximum worden gesteld. Extra grond die als onproductief privédomein of als buitensporige
hebberigheid kan worden beschouwd dient te worden bestreden door dit van rechtswege tegen te gaan.
Wild schieten en moralistische kersttoespraken
Privépersonen die als hobby het schieten van wild hebben, moeten worden bestraft. De wildstand moet
voortaan door een speciale afdeling van het ministerie van landbouw worden beheerd en vergunningen voor
het schieten van wild dient ‘door het ministerie’ aangewezen geoefende en gediplomeerde jagers te
geschieden zonder uitzonderingen. Moralistische kersttoespraken door personen die geen idee hebben waar
ze het over hebben dienen niet meer door de zogenaamde onafhankelijke nationale omroepen te worden
uitgezonden. Dat ter voorkoming van trauma’s die de aangesprokenen dagelijks ondervinden en als
belachelijk en belerend ervaren.
Bovenstaande ergernissen gebeuren dagelijks, maar zouden onmiddellijk worden opgelost als de
veroorzakers naar (bij voorbeeld) Patagonië zouden emigreren! (bron)
Nederland heeft duurste koningshuis van Europa
Het Nederlandse koningshuis is bovendien meer dan vier keer zo duur als het
Spaanse. Uit de jaarlijkse berekening van de Belgische hoogleraar Herman
Matthijs blijkt bovendien dat Nederland het duurste koningshuis van WestEuropa heeft. Het is de zesde keer dat Matthijs de kosten heeft berekend
(.pdf). Hij waarschuwt dat de bedragen lastig te vergelijken zijn “door het
gebrek aan budgettaire transparantie”.
Dit is tegenoversgesteld aan wat AD, ELSERVIER en RTL beweerden in het
verleden: dat het koningshuis jaarlijks 5 miljard oplevert vanwege het aanhalen
van economische banden, is het koningshuis een geldvreter. (AD beweerde
zelfs dat het koningshuis winstgevend is).
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En hoewel Nederland in crisis is, was Bea écht niet van plan om iets van haar salaris in te leveren. Dat liet
de Rijksvoorlichtingsdienst aan RTL Nieuws weten, in reactie op het bericht dat de Spaanse koning Juan
Carlos wel inleverde vanwege de economische crisis en zo zijn solidariteit met de noodlijdende Spaanse
burgers toonde.
Waarom accepteren Nederlandsers deze schaamteloze graaifamilie?
Ondanks dat Bea geen cent van haar salaris wenste in te leveren, waren de Nederlanders erg tevreden met
haar als koningin. Een onderzoek wees uit dat maar liefst 88% van de Nederlanders Bea super vond. In de
volkskrant van 30 januari jl. stond, dat het niet goed voor je carriëre is, om anti-koningshuis te zijn. Toch zijn
er genoeg smetten op het imago van de Oranjes. Schandalen en schandaaltjes werden met containers vol
naar de vuilverbranding gebracht. De ingehuurde P.R bureaus stapelden flater op flater, of het nu ging om
foute belastingconstructies of de leugentjes over het huis in Mozambique, dat ondanks tegenberichten via
via nog steeds in het bezit van onze O.G. baron is en oude tijden toen Bernie er met wat gefraudeerde
miljoenen vandoor trachtte te gaan herleefden, maar dan weer in volle glorie.
Slechte reputatie
Geen vorstenhuis in Europa bezit een dermate slechte reputatie als dat van ons. Het huwen van mannen en
vrouwen met een bedenkelijk historie of afkomstig uit een familie van witwassers en deelnemers aan een
regime dat misdaden tegen de menselijkheid beging, drugsbaronnen, geen zee gaat de oranjes te hoog,
maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, dit is het milieu waarin zij zich thuis voelen.
Reisjes met een zuiver ( SHELL ) prive karakter moesten doorgaan voor “handelsmissies”, waarbij de laatste
reis naar Brunei en Singapore wel de kroon spande, waarbij de ministers Frans Timmerman ( nog nooit in
een leugen gestikt ) en Lialiane Ploumen maar bleven roepen dat er deuren opgingen welke anders gesloten
zouden blijven. Nu heeft een van onze redacteuren meerdere malen aan handelsmissies deelgenomen,
waarbij eenmaal een dergelijke missie met Beatrix aan het hoofd. Onmiddelijk na afloop heeft hij een
directief uit doen gaan naar alle werkmaatschappijen dat dit de eerste en laatste maal was. Bange collega’s
van andere bedrijven belden daarna en vertelden dat ook zij graag in de toekomst van deze missies af
zouden zien, maar ja, de carriëre en de zachte dwang van ministeries ten aanzien van subsidies. Ook
bekend zijn de telefoontjes van hare maje’s ambassades ter plekke, die iedere Nederlander van importantie
ter plekke dringend verzochten aanwezig te willen zijn als Bea “kennis wilde maken met de Nederlandse
gemeenschap” aldaar. Weigering resulteerde in een vertraagde behandeling van de paspoortverlening van
de “onwillige “. Terreur en dictatuur in optima forma. (bron)
 BEA BILDERBERG TRIX
http://www.argusoog.org/kritische-kijk-op-de-troonswisseling/

De ophemeling van Beatrix inzake de troonsopvolging
http://www.republikeinen.nl/artikel/370/troonsopvolging/
De troonsopvolging
2 februari 2013
Geachte redactie,
Bij deze, wil ik graag een kritisch geluid over de troonsopvolging kwijt. Sinds koningin Beatrix haar aftreden
heeft afgekondigd worden we door de journalistiek bedolven met idolate portretten van Beatrix. Het scheelt
er nog maar net aan dat er een portret van een “huilende Beatrix” is opgedoken alwaar vele
bedevaartgangers hun heil bij zoeken in deze onzekere tijden. Haar zoon wordt, dankzij zijn levenslange
begeleiding en huwelijk met een prachtige dame met een zeer goede internationale financiële opleiding en
bijbehorende contacten als “klaar voor zijn taak” gezien om de belangen van de BV Oranje tot het uiterste te
behartigen.
Het geeft de Nederlandse economie beslist hoop dat een volwassen man van 45 met een levenslange
opleiding en begeleiding als ’klaar voor zijn taak wordt gezien’. Tot zover niets nieuws onder de zon. Waar ik
echter problemen mee heb is dat, waar het aanvankelijk over de opvolging van Beatrix door haar zoon
Alexander ging, wij nu voornamelijk worden geconfronteerd met de opvolging van Beatrix door ‘Koningin
Maxima’. (?) Geheel in tegenspraak met bovenstaande lijkt mij dit een publiekelijk brevet van onvermogen
van Prins Willem Alexander. Daarnaast heb ik persoonlijk grote moeite om de dochter van een man met een
dergelijk besmet verleden, waar momenteel steeds ernstiger aantijgingen tegen bestaan aan te moeten
spreken met “Majesteit”. Mijn gevoel van een staatsgreep past dus geheel in het beeld rond Maxima. Deze
gang van zaken rond de troonswisseling is voor mij de reden om mij los te maken van de ergerlijk blinde
adoratie voor het Koningshuis door het overgrote deel van de Vaderlandse pers als spreekbuis van de RVD,
en mijzelf voortaan als Republikein te beschouwen.
Met vriendelijke groet,
Elvira; van de familie van Kalker Soeverein burger.
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De wonderlijke geboorte van Juliana
Deze week was de week van de troonswisseling. Op dit blog viel mijn oog op een verwijzing naar een artikel
rond de geboorte van Juliana onder de titel Het koningshuis en de Rebbe van Munkatch van enkele dagen
geleden van de hand van Lea Farkash, die getuige haar blog vanuit het verre Jeruzalem nog aan de lage
landen bij de zee denkt. Ze heeft het verhaal vakkundig gekopieeerd van de webstek Online Ook Joods,
waar het al sinds koninginnedag 2011 staat onder de titel De Munkatcher Rebbe en Koningin Wilhelmina.
Op beide pagina’s staat de verkeerde foto bij het verhaal. Volgens Wikipedia hebben ze de foto van de
beroemde zoon van de betreffende rabbijn geplaatst.
Het gaat dus om de vader, genaamd Tzvi Hirsch Spira. Hij was van 1850 tot 1914 rabbijn te Munkatch
(Moenkatsj), een dorpje dat tegenwoordig in de Oekraïne ligt en Mukachevo wordt genoemd. Wilhelmina
ging in 1908 op bezoek in het vakantieoord Marienbad in Oostenrijk. De rabbijn was toen ook op bezoek in
dat oord en trok veel mensen. Aangezien hij als wonderdokter – met nog lijnen naar Baäl Sjem Tov –
bekend stond, nam Wilhemina de gelegenheid te baat, om deze wijze man haar probleem voor te leggen: ze
had namelijk nog steeds niet voor een opvolger gezorgd voor haar monarchie.
De Rebbe zegent haar en verzekert haar dat haar monarchie geen gevaar loopt. Met zijn woorden
parafraseert de rabbijn Genesis 19, vs. 10: ‘… totdat Silo komt … zal de scepter … niet wijken…‘. Een jaar
later wordt Juliana geboren. Op dit punt gaan mijn gedachten uit naar de geschiedenis met Abraham, waar
God zelf aan Sara een kind belooft binnen het jaar. Deze zeer aanmatigende gedachte staat er niet letterlijk
in de diverse publicaties, maar de suggestie wordt wel gewekt. De volgelingen van de rabbijn plaatsen hun
heilige man niet slechts op de stoel van Mozes, maar in de plaats van God zelf.
Het verhaal geniet blijkbaar enige bekendheid in Joodse kring. Ik vind het terug in een Joods vrouwenblad in
Australië naast een artikel over huidverzorging en de kookrecepten. Is het verhaal van het niveau van
Story/Privé? Niet helemaal, want ook een serieus man als rabbijn P. Krohn heeft het opgetekend in zijn boek
“The Echoes of the Maggid”. Ondertussen stapelen de occulte getallen rond het koningshuis zich op. De
nacht van 30 april op 1 mei is een occulte hoogtijdnacht, die bekend staat onder de naam Walpurgisnacht.
Tijdens deze nacht wordt een mensenoffer gebracht. Deze manifestatie is het sluitstuk van een satanische
feestperiode van 11 nachten. In 1999 (666 op de kop), de 90-ste geboortedag van Juliana, wordt Manianne
Vaatstra in diezelfde nacht vermoord. In 2009 (2+9=11) op de honderdste geboortedag van Juliana wordt
Karst Tates geofferd. Hij rijdt tegen een paal (=obelisk) en het gebeurt op 9 minuten voor 12 zomertijd, dit is
9 voor 11 uur wintertijd. Tijdens deze offerande droeg Beatrix een (bloed)rode jurk. Nu treedt Beatrix na 33
(3 x 11) jaar af op weer die 30-ste april. In haar rede op 28 januari j.l. probeerde ze ons bewust op het valse
spoor te zetten door te praten over haar 75-ste verjaardag en het 200 jarige koningschap in Nederland. De
datum 30 april viel ergens in een bijzin, alsof er geen andere dag mogelijk was voor een troonswisseling.
Koninginnedag viel onder Wilhelmina op haar verjaardag, 31 augustus, midzomer dus. De verjaardag van
Beatrix op 31 januari is inderdaad niet zo geschikt voor een feest. De datum van 30 april is wel beter, maar
zeker niet ideaal. Willem-Alexander is op 27 april (binnen de satanische week) jarig, maar het ziet er niet
naar uit dat koninginnedag zal worden verschoven. Een dag die toevallig in zwang lijkt te zijn gekomen door
de verjaardag van Juliana, heeft zich een vaste plaats veroverd op de Nederlandse kalender.
Nu daar nog een Hassidische rabbijn bij in beeld komt, begin ik te twijfelen over dat toeval. De Hassidische
beweging (ook Chabad of Loebavitsj) is ontstaan in Oost-Europa en is diep geworteld in de mystieke joodse
leer, die Kabbala wordt genoemd. Al honderden jaren is de Hassidische beweging bekend vanwege haar
wonderdokters, waarvan de bovengenoemde Baäl Sjem Tov wel de bekendste is. Deze wonderdokters zijn
vergelijkbaar met de medicijnmannen zoals we die kennen van primitieve volkeren. Hun kracht ontlenen ze
niet aan de God van Israël, maar aan het occulte circuit. Ik neem de claim van de Rebbe en zijn aanbidders,
dat de rabbijn Wilhelmina een kind geschonken heeft, serieus. Hierbij sluit ik allerlei vormen van oplichterij
niet uit. Maar het is geen geschenk. In de occulte wereld geldt: ‘voor wat hoort wat’. Aan de wonderbare
geboorte van Juliana hangt een prijs: de 30-ste april als nationale feestdag in de Nederlanden.
De beide eerste genoemde pagina’s tekenen bij het verhaal over Wilhelmina en de Rebbe het volgende aan
vanuit hun joodse invalshoek:
Zoals wij in het bovenstaande – waar gebeurde – verhaal zien, leren wij dat wanneer Joden handelen in de
wegen van de Torah, de niet-Joodse volkeren ook zullen zien dat wij een heilig volk zijn dat aan Hashem
toebehoort. Een Kiddush Hashem en een ‘licht voor de volken.’
‘Hashem’ (ook Hasjem, Hebreeuws voor ‘de naam’) is een codewoord voor de werkelijke naam van God, die
zich aan Mozes bekend maakt als JHWH. God komt in bovengenoemde citaat nog wel aan de orde, zij het in
de afgezwakte vorm van Hasjem, maar het citaat is één loftuiting aan de rabbijn en het Joodse volk. ‘Eigen
roem stinkt’, zegt het spreekwoord. Maar dan hebben we het over mensen onderling. Hier eigenen de
rabbijnen en de Joden zich de eer van God toe. Via de Kabbala hebben ze God op vakantie gestuurd naar
het einde van het heelal. Nu zijn zij de stedehouders van God op deze aarde. Die verrekte Gojiem (nietJoden) moeten dat maar eens inzien. Hun boodschap is: ‘Eert het heilige volk van Hasjem. Eert ons!’
Via de profeet Jesaja beklaagde de echte God van Israël zich al over deze houding: ‘Dit volk nadert Mij
slechts met woorden en eert Mij met zijn lippen, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt’ (Jes. 29, vs. 13).

Nieuwsbrief 171 – 15 februari 2013 – pag. 29

Koortsachtig overleg Iran-Syrië-Hezbollah over militair antwoord tegen Israël
Ook Turkse premier Erdogan noemt Israëlische aanval in Syrië 'onacceptabel' - Minister Barak over aanval
in Syrië: 'Als wij iets zeggen dan menen wij dat ook' - Libanon meldt opnieuw Israëlische gevechtsvliegtuigen
boven zuiden van het land
Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden vandaag boven Zuid
Libanon hebben geoefend op aanvallen op gronddoelen (van
Hezbollah).
Nadat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Ahmet
Davutoglu gisteren Syrië opriep om Israël aan te vallen heeft ook
de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan hard uitgehaald naar de
Joodse staat. Hij noemde de Israëlische aanval(len) in Syrië van
afgelopen week 'onacceptabel voor ons' en zei dat de
geschiedenis Israël niet zal vergeven.
Gevraagd naar de felle reactie van Iran op de acties van Israël in
Syrië antwoordde Erdogan dat Iran 'zijn houding ten opzichte van Syrië moet veranderen. Terwijl ze bezig
zijn met de acties van Israël moet Iran tegelijkertijd gezamenlijke stappen in de regio mogelijk maken.'
Erdogans minister van Buitenlandse Zaken Davutoglu ging gisteren nog verder door hardop te suggereren
dat Syrië een tegenaanval op Israël moet lanceren. 'Waarom heeft het Syrische leger, dat al 22 maanden
zijn eigen volk aanvalt, niet gereageerd op de Israëlische operatie? Waarom kan Assad, die Scud raketten
op Aleppo afvuurde, niets doen tegen Israël?' (1)
'Als wij iets zeggen dan menen wij dat ook'
Op de internationale conferentie voor Syrië in München gaf de Israëlische minister van Defensie Ehud Barak
geen rechtstreekse bevestiging van de Israëlische aanval, maar zei hij wel dat 'wat er een paar dagen
geleden in Syrië is gebeurd... het bewijs is dat als wij iets zeggen wij dat ook menen... en wij zeggen dat wij
vinden dat het niet moet worden toegestaan dat er geavanceerde wapensystemen naar Libanon worden
gebracht.'
Barak stelde dat de enige bondgenoten die de Syrische president Assad nog over heeft Iran en Hezbollah
zijn. 'Assads val is aanstaande en dat zal een grote klap zijn voor de Iraniërs en Hezbollah. Zij zullen de prijs
betalen.'
Iran, Syrië, Hezbollah zinnen op wraak
In Teheran waarschuwde de Iraanse voorzitter van het parlement, Ali Larijani, Israël voor de gevolgen van
de aanval van afgelopen week. Hij riep 'de islamitische ontwakingsbeweging in de regio' op om 'het
Zionistische regime een passend antwoord te geven'. Afgelopen zaterdag reisde Said Jalilee met spoed naar
Damascus om Assad duidelijk te maken dat Iran de Israëlische aanval, waarbij een grote voorraad Iraanse
wapens voor Hezbollah werd vernietigd en volgens sommige berichten ook Iraanse militairen zouden zijn
omgekomen, niet zonder vergelding voorbij wil laten gaan.
Iran, Syrië en Hezbollah voeren dan ook koortsachtig overleg over de aard van een mogelijke
vergeldingsaanval, wetende dat daar ongetwijfeld een Israëlische tegenreactie op zal komen, zeker nu
minister Barak in München duidelijk liet blijken dat een zachte aanpak wat Israël betreft voorbij is. (2)
Libanon: Opnieuw Israëlische vliegtuigen in ons luchtruim
Dat blijkt vandaag opnieuw als de berichten van de Libanese media kloppen dat Israëlische
gevechtsvliegtuigen vanmiddag wederom het luchtruim van Libanon zijn binnengedrongen. Het leek erop dat
de piloten oefenden op aanvallen op gronddoelen in het gebied. Bij de aanvallen van afgelopen week
vernietigde de Israëlische luchtmacht een wapenopslagplaats bij Damascus en een konvooi met Russische
SA-17 luchtafweerraketten voor Hezbollah. (3)
Xander - (1) Ynet News, (2) DEBKA, (3) Arutz 7

(Nucleaire) oorlog op de loer, én een vredesplan van de EU
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 4 februari 2013
Geen enkel gezond persoon of land wil oorlog. Maar oorlog wordt ons opgedrongen. Syrië is vrij van de
slavernij van de globale banksystemen, en daarom moet Syrië’s bloed vloeien. Rusland heeft zijn
standpunten duidelijk gemaakt en zal niet werkloos toezien, hoe Syrië overgenomen wordt. Turkije stond zelf
lijnrecht tegenover Syrië en lokte oorlog uit, maar veroordeelt nu Israël voor de aanvallen op Syrië. Het risico
op een nucleaire oorlog wordt steeds groter. De kans is er, dat er een vredesverdrag aankomt op initiatief
van de Europese Unie (lees: EU reportedly to offer new Middle East peace plan). Israëlische bronnen vrezen
dat dit initiatief Israël in een hoek zal drukken. De VN zijn het middel naar een Eén Wereldregering.
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Israël sluit historische overeenkomst met het Vaticaan
De vervulling van de eeuwenoude droom van het Vaticaan, de
pauselijke vlag over heel de Oude Stad in Jeruzalem, is weer een
stap dichterbij gekomen.
Het Vaticaan probeert al zo'n 450 jaar de controle terug te krijgen
over de 'heilige' religieuze plaatsen in Jeruzalem. Vooral sinds de
wedergeboorte van de Joodse staat Israël streeft de Katholieke
Kerk naar het overnemen van de soevereiniteit over de
Tempelberg als 'oplossing' van het conflict tussen Israël en de
Palestijnen. Na 20 jaar onderhandelen is het de paus eindelijk
gelukt hiermee een begin te maken: vorige week sloot Israël een overeenkomst waarmee het Vaticaan de
gedeelde zeggenschap krijgt over de felbegeerde bovenkamer waarin Jezus met zijn discipelen het Laatste
Avondmaal zou hebben gevierd.
De overeenkomst werd afgelopen dinsdag gesloten door de Israëlische viceminister voor Buitenlandse
Zaken Danny Ayalon en monsignor Store Balestrero, ondersecretaris van de Heilige Stoel voor Buitenlandse
Betrekkingen. De officiële ondertekening vindt in juni plaats in het Vaticaan. De paus eiste de volledige
autoriteit over de begeerde ruimte, maar zover wilde de regering in Jeruzalem (nog) niet gaan.
Vertegenwoordigers van het Vaticaan krijgen slechts gedeeltelijke controle over de kamer. Daarnaast krijgen
alle instituten van de Katholieke Kerk in Israël vrijstelling van belasting. (2)
Jeruzalem toekomstig Tweede Vaticaan
Al in 1992 sloten de huidige Israëlische president Shimon 'Oslo' Peres en andere hoge officials een geheim
akkoord met het Vaticaan waarin werd beloofd dat de Oude Stad in Jeruzalem uiteindelijk aan de paus zou
worden overgedragen, zodat er een 'Tweede Vaticaan' zou ontstaan waarin alle drie grote religies van de
wereld zullen zijn vertegenwoordigd, maar onder autoriteit van de pontifex maximus. Pas nadat dit akkoord
werd gesloten knoopte het Vaticaan in 1993 -toen Israël al 45 jaar bestond- diplomatieke banden aan met de
Joodse staat.
Volgende paus de Valse Profeet?
De nieuwe overeenkomst met Benedictus XVI is vrijwel volledig aan de media voorbij gegaan, maar zou in
profetisch opzicht van groot belang kunnen zijn als de vooral in evangelische kringen populaire theorie dat
de volgende en laatste paus 'Petrus Romanus' de in de Bijbel voorzegde Valse Profeet zal zijn die in de
eindtijd de Antichrist zal helpen klopt. Om dit scenario mogelijk te maken is het nodig dat het Vaticaan
inderdaad de controle krijgt over de Oude Stad in Jeruzalem. Het is niet ondenkbaar dat er dan een nieuwe
Tempel zal worden gebouwd die zal worden opengesteld voor alle religies. (1)
Letterlijk Israël ontkend
De Katholieke Kerk heeft vanaf het allereerste begin de Bijbelse beloften aan het Joodse volk op zichzelf
toegepast en het bestaansrecht van Israël ontkend. In 2010 verklaarde paus Benedictus op een speciale
synode voor het Midden Oosten dat het 'beloofde land' niet van deze wereld is en dat overal waar in de
Bijbel 'Israël' wordt genoemd geen aards, maar een spiritueel koninkrijk wordt bedoeld. Deze
vervangingstheologie, die in diverse vormen is overgenomen door de protestantse kerken en ook door veel
modernere evangelische en andere christelijke kerken en groepen, is eeuwenlang de basis geweest voor de
meest gruwelijke Jodenvervolgingen.
Katholicisme en islam: Eén God
In mei 2012 sloot het Vaticaan een overeenkomst met de Arabische Liga voor het 'promoten van vrede en
veiligheid' in de wereld. Deze overeenkomst was het rechtstreekse gevolg van de 'inter-geloof' dialoog
tussen hoge katholieke en islamitische geestelijken, die er al langer op aandringen dat de 'leider van het
Christendom', zoals de paus wordt gezien, erkent dat de islam en het christendom één God aanhangen en
dat beide religies zich moeten verenigen onder 'dezelfde waarden'. Hierbij moet één zaak worden
uitgesloten, namelijk het geloof dat God een Zoon zou hebben.
Dit lijkt voor gewone katholieke gelovigen misschien onvoorstelbaar, maar al in 2008 bedankte kardinaal
Jean-Louis Tauran de moslims voor het 'terugbrengen van God naar Europa'. Met andere woorden: de islam
en het christendom hebben in de ogen van hoge Vaticaanse geestelijken dezelfde God. Sindsdien heeft de
Kerk van Rome zich vaker positief uitgelaten over de immigratie van moslims en de bouw van meer
moskeeën in Europa.
Xander - (1) Logos Apologia, (2) Israel Hayom via Israël And Stuff, (3) Reuters
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Dilemma van een politieagent!
Stel: Je bent politieagent. Je wandelt in een afgelegen straat met je
vrouw en kinderen. Plots verschijnt er een gevaarlijk individu voor je
met een gigantisch mes. Hij kijkt je recht in de ogen en brult dat hij
je geld wil, terwijl hij jou en je gezin bedreigt met zijn gigantisch
mes. Jij hebt je dienstpistool bij je en je bent toevallig de beste
schutter van je korps. Je hebt slechts enkele seconden om na te denken
en te reageren voordat hij aanvalt. Wat doe je?
In Australië:
BANG!
In Amerika:
BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG!!
herladen
BANG BANG BANG BANG BANG BANG BANG!! click click click click!
In Nederland :
Om over te gaan tot actie eerst een diepgaand onderzoek uitvoeren:
- Is het mes toevallig geen plastic namaakmes?
- Verkiest de aanvaller te spreken in het Arabisch, Turks, Duits,
Engels, Frans of het Nederlands?
- Gaat dit incident invloed hebben op mijn kansen voor promotie?
- Gaat de media een profiel van hem maken en concluderen dat hij
geliefd is door iedereen, zelfs door zijn hond?
- Is hij lid van een bende die goed geïntegreerd is in onze maatschappij?
- Is hij een nieuwe immigrant die niet goed weet hoe hij de politie
moet benaderen?
- Is het een TBS'er op proefverlof die nog steeds slecht
gereïntegreerd is in onze maatschappij?
- Gaat dit geval aangemerkt worden als een racistische actie en
verlies ik mijn baan?
- Is dit een slachtoffer van alcohol en/of drugs en weet hij niet wat hij
doet?
Actie: Ik zal hem dan eindelijk maar eerst vriendelijk vragen zijn
wapen neer te leggen en als hij niet reageert op mijn herhaald en zeer
vriendelijk
verzoek, dan schiet ik hem neer.
DE GEVOLGEN:
In Australië:
Eenvoudig proces-verbaal; een verdachte is namelijk áltijd fout.
In Amerika:
Een verslagje door middel van een standaard invulformuliertje van
één bladzijde, felicitaties en de zaak is gesloten.
In Nederland:
- Proces-verbaal met alle mogelijke en onmogelijke motivaties waarom
je hebt geschoten en of dat wel nodig was.
- Verslag aan de korpschef.
- Verslag aan de Burgemeester.
- Verslag aan de Rijksrecherche.
- Verslag aan de Algemene Inspectie.
- Inbeslagneming van je wapen.
- Tuchtonderzoek.
- Verschijnen voor de onderzoeksrechter.
- Verschijnen voor de rechtbank als verdachte.
- Klacht tegen je met burgerlijke partijstelling door de familie.
- Klacht met burgerlijke partijstelling door het Centrum voor
Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding (hij bleek een
illegale vreemdeling te zijn).
- Veroordeling wegens doodslag.
- Oneervol ontslag.
- Jarenlang trauma met zelfmoordneigingen
misschien nog een stille tocht erbij (ex btw)?
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De drones komen eraan, oftewel de ware reden achter de Mali-missie
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 3 februari 2013
Blijkbaar is Afrika belangrijker dan ooit geworden voor de wereldmachten. Het is dus niet zo verbazend dat
NT Times bericht, dat de Amerikaanse militairen bezig zijn met het vestigen van een drone basis in
noordwest Africa om de ‘onbewapende surveillance missies van Al Qaida en aanverwante extremistische
groepering terug te dringen’. De basis zal waarschijnlijk gevestigd worden in Nigeria. Wat er werkelijk aan de
hand is, is niet de surveillance tegen extremistische groeperingen, maar de groei van de Chinese handel en
wandel in noordwest Africa in de gaten houden.
Onderstaande kaart laat zien hoe de Chinesen Afrika overnemen:
LEES VERDER
Gerelateerd:
 AMERIKA OVERWEEGT DRAAIBOEK VOOR OORLOG
MET CHINA. US MARINE KOMT AAN IN AUSTRALIË
 OVERAL GOUDKOORTS. TIP: HOU ZGN KOMENDE
‘CRISIS’ IN GHANA IN DE GATEN (DE VOLGENDE
LEUGEN)
 HET GOUD VAN MALI EN DE ‘STRIJD TEGEN DE
RADICALE ISLAM’, meer achtergronden
 Somalia, Egypt, Libya, Mali, Algeria, Eritrea: Is Africa the
next Afghanistan?
 PROBEREN WESTERSE MACHTEN OORLOG TE
ONTKETENEN IN AZIË OM AANDACHT AF TE LEIDEN ?

Een kwart van de baby’s geboren met te veel kwik in lichaam
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 5 februari 2013
Kwik komt uit het milieu door verbranding fossiele brandstoffen
Onderzoek in zeventien Europese landen op basis van haarstalen bij moeders en hun jonge kinderen besluit
dat ongeveer 1.886.000 kinderen in Europa bij hun geboorte blootgesteld zijn aan te veel kwik (meer dan de
veiligheidsgrens van 0,58 microgram kwik per gram haar). Ongeveer 200.000 kinderen hebben meer dan 2,5
microgram kwik per gram haar. Die waarde beschouwt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als het
absolute maximum en gevaarlijk.
‘In België hebben we de haarstalen van 129 moeders en hun kinderen geanalyseerd, een betrouwbare
steekproef in de groep van vruchtbare vrouwen tussen 18 en 45 jaar’, zegt Gudrun Koppen, onderzoekster
bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (Vito). ‘ 28 procent van de kinderen had meer kwik in
het lichaam dan veilig is.’
Moeders geven het giftige kwik al tijdens de zwangerschap door, via het navelstrengbloed. ‘Op basis van het
aantal geboortes in ons land zouden in theorie elk jaar ongeveer 36.500 kinderen bij hun geboorte al aan te
veel kwik zijn blootgesteld. Gelukkig komt niemand boven het plafond van de WGO uit’, zegt Koppen. Kwik
komt in het milieu door de verbranding van fossiele brandstoffen en wordt opgenomen door vissen.
Onderzoekers zien dan ook een rechtstreeks verband tussen kwik bij de mens en het eten van vis.
‘Kwik zit vooral in roofvissen, zoals marlijn of zwaardvis maar ook in sommige tonijnsoorten, omdat zij hoger
in de voedselketen staan en zo meer kwik opstapelen door het eten van kleinere vissen en plankton’, legt
Koppen uit.
In het Europees onderzoek scoren Spanje en Portugal dan ook niet toevallig het slechtst en Hongarije het
best. ‘Spanjaarden leven van vis en eten veel roofvissen. Hongaren zijn geen viseters.’ ‘Ook de Belgen doen
het niet goed’, zegt Koppen. ‘Wij hebben beduidend meer kwik in ons bloed dan gemiddeld in Europa.’
Ontwikkelingsstoornissen en lager IQ
Kwik kan de ontwikkeling van kinderen remmen en tot ontwikkelingsstoornissen leiden. Bij heel grote
hoeveelheden is de kans op een lager IQ groot. Uit onderzoek bij kinderen op de Faeröereilanden bleek dat
kinderen met 1 microgram kwik per gram haar (dubbel
Bron http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201301/16/01-4612087-des-pesticides-dansdes-aliments-pour-bebe-mais-pas-trop.php
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President EU-parlement: Europese Unie in doodsgevaar
Brief Rutte aan EU parlement: Lidstaten moeten uit Unie / eurozone
kunnen treden - Nederlandse academici lanceren petitie voor
Nederlands referendum over EU
Het lijkt of president Schulz zijn hand horizontaal richting zijn keel
beweegt, alsof hij het bekende 'kill' gebaar wil maken. Voor mensen
die nog enige waarde hechten aan democratie en
zelfbeschikkingsrecht zou de dood van de EU alleen maar goed
nieuws zijn.
De president van het Europese Parlement Martin Schulz zegt in een interview met het Duitse blad GeneralAnzeiger (Algemeen Nieuwsblad) dat 'de EU dodelijk wordt bedreigd' omdat de burgers het vertrouwen in de
Unie hebben verloren. Volgens Schulz dreigen de lidstaten nu een 'speelbal te worden van de economische
en politieke belangen van andere wereldregio's.'
'Als mensen zich van een project, van een idee afkeren, dan gaat het vroeger of later zijn einde tegemoet,'
voegt de president eraan toe. Vooral de Britse premier Cameron zou met zijn aankondiging dat er in zijn land
een referendum over de EU komt 'zout in de wonden hebben gestrooid.' Een lossere EU zoals Groot
Brittannië wil is voor Schulz geen optie, omdat die 'aan betekenis zou inboeten' en een speelbal van andere
wereldmachten zal worden.
Schulz negeert echter dat landen die bewust uit de EU en de eurozone zijn gebleven, zoals Zwitserland en
Noorwegen, het economisch veel beter doen en minder problemen kennen als door enorme staatsschulden
geplaagde EU. Ondanks hun geringe grootte zijn Zwitserland en Noorwegen juist onafhankelijker gebleven
en minder kwetsbaar gebleken voor andere wereldmachten.
'Onenigheid EU groot gevaar'
De voortdurende onenigheid tussen de verschillende landen is een bijzonder groot gevaar, betoogt Schulz.
Hierdoor loopt de EU keer op keer tegen nieuwe blokkades aan. Als er dan eens een keer toch een
overeenkomst wordt gesloten 'laten staats- en regeringsleiders zich daarvoor ontslaan,' bekritiseert hij.
Aanstaande donderdag en vrijdag wordt de zoveelste EU top georganiseerd. Gepoogd wordt om de landen
op één lijn te krijgen over de nieuwe Europese begroting. Tot nu toe houdt ieder land vast aan zijn eisen,
waardoor een voortzetting van de onenigheden en ruzies dreigt. De Italiaanse premier Mario Monti
waarschuwde vorige week nog tegen te grote kortingen op het EU budget. (1)
Rutte wil dat landen uit de Unie / eurozone kunnen treden
Niet alleen vanuit het Verenigde Koninkrijk, maar ook vanuit Nederland wordt de druk op Brussel verhoogd.
Premier Mark Rutte heeft een brief aan het Europese Parlement gestuurd waarin hij een verandering van de
bestaande EU verdagen eist. Lidstaten moeten voortaan uit de EU, de eurozone of uit het Schengenverdrag
(open grenzen) kunnen treden, iets waar in het Verdrag van Maastricht geen mogelijkheid toe wordt
geboden. Ruttes brief volgt na zijn uitspraak op het Wereld Economie Forum dat de EU niet het 'Hotel
California' van de Eagles moet zijn, waar je wel kunt uitchecken maar wat je nooit kunt verlaten.
Academici willen Nederlands referendum over EU
Peilingen tonen aan dat ook in Nederland steeds meer mensen sceptisch staan tegenover de EU. (2) Zo zijn
negen academici een petitie opgestart om ook in Nederland een referendum over de EU af te dwingen,
omdat Nederland anders 'onvermijdelijk in een gecentraliseerde Europese staat wordt gedwongen waar de
politiek geen invloed op heeft.'
'Als burgers van één van de oudste, meest vrije en onafhankelijke landen te wereld eisen wij een
referendum,' aldus de tekst van de petitie, waarin verder wordt gesteld dat de weg naar een Europese
federatie niet moet worden nagestreefd en 'niet functioneel maar juist gevaarlijk is.'
Daarom moet het Nederlandse volk volgens de professoren gevraagd worden of wij inderdaad de
democratische controle over ons eigen land langzaam willen kwijtraken en in een federaal Europa willen
opgaan -waar de linkse partijen met D66 voorop de grootste voorstanders van zijn-, waarin onze
fundamentele besluiten over onze eigen toekomst worden afgepakt. (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
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Heropening onderzoek pedofiel netwerk tijdbom onder gevestigde elite
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 4 februari 2013
Vervolg op ENGELAND: ONDERZOEK NAAR POLITICI PEDOFIEL NETWERK, WEER EEN
KINDERMISBRUIKSCHANDAAL DAT OOIT IN DE DOOFPOT GESTOPT WERD
 Politie heropende onderzoek naar elite’s pedofiel netwerk, nadat nieuwe informatie naar voren kwam.
 Voormalig mede-eigenaar van Elm Guest House zegt een lijst te hebben elitaire bezoekers.
 Is deze zaak de grootste cover up van de gevestigde elite ?
Gerelateerd:
 DE BRITSE ELITE EN KONINGSHUIS: DOORDRENKT VAN PEDOFIELEN
 SCHOKKEND: MARTELINGEN EN VERKRACHTIGEN V. WEESKINDEREN OP JERSEY, HET ‘ELITE’EILAND. MEGA COVER UP
 LUST NAAR KINDEREN KENT GEEN GRENZEN. JORIS DEMMINK BIJ MOORD 12-JARIGE JONGEN
AANWEZIG
Elite in het nauw
Peter Hatton-Bornshin pleegde zelfmoord nadat hij net 28 jaar geworden was. Hij was nog maar een baby
toen zijn vader omkwam bij een ongeluk. Zijn moeder pleegde zelfmoord toen hij 13 jaar oud was. Zijn
stiefvader overhandigde hem toen aan jeugdzorg. En zo kwam Peter in het Grafton Close Kindertehuis
terecht. Hij had een brief nagelaten, voor na zijn zelfmoord, waarin hij verwees naar misbruik in het
kindertehuis. De politie onderzoekt nu ook de betrokkenheid van het pedofielnetwerk in Grafton Close. Dit
volgt op het onderzoek van misbruik in het Elm Guest House. Het lijkt erop dat de gevestigde elite behoorlijk
in het nauw zitten.
Lijst met namen
Tijdens een politie-inval vorige maand in London, kregen detectives de hand op een lijst met namen van
vooraanstaande bezoekers, die het Elm Guest House in Barnes (zuidwest London) bezochten. Ook in dit
tehuis vond veel misbruik plaats van minderjarige jongens die vanuit Grafton Close overgebracht werden om
in de handen te vallen van perverse op sex beluste volwassen mannen. Op de lijst staan hooggeplaatste
politiemensen, ‘belangrijke’ zakenmannen, Sinn Fein (Royal Household), een officier, twee popsterren, spion
Anthony Blunt, en politici. Cyril Smit, een liberaal, staat ook op de lijst.
De detectives zijn ook op het spoor gekomen van tientallen foto’s, die genomen zijn door de eigenaar van
het gastenverblijf. Een aantal van deze politici, showbizfiguren en dergelijke zijn hierop te zien. De foto’s
laten deze mannen zien in het gezelschap van minderjarige jongens.
Links met politici Thatcher regering
De Elm Guest-zaak werd heropend, nadat Tom Watson van de Labour partij vroeg om verder onderzoek
naar de politieke links met Peter Righton, die bekend stond als een gerespecteerd persoon binnen de
jeugdzorg alvorens hij ontmaskerd werd als kinderverkrachter. Righton werd veroordeeld in 1992, wegens
homoseksuele kinderpornografie. Het bleek dat Righton ook lid was van het Paedophile Information
Exchange — een contact groep van mannen die geïnteresseerd zijn in sex met kinderen. Watson wilde het
balletje van destijds, verder aan het rollen krijgen. Hij ontving honderden telefoontjes van slachtoffers van
het pedofielnetwerk. Righton linkt met politici uit de Thatcher regering. Lees verder
http://www.youtube.com/watch?v=GQ7t9llZE1A

Burgers wereldwijd worden overheden spuugzat
maandag 04 februari 2013
De Spaanse premier Mariano Rajoy zit met een levensgroot probleem. Zijn land
zakt steeds dieper weg in een economisch moeras, terwijl zijn eigen partij (de
Partido Popular) zich aan het aanvaarden van smeergelden heeft bezondigd. De
Spanjaarden zien dit alles met lede ogen aan.
Deze Spanjaard protesteert met een Guy Fawkes masker© belga
Maar Spanje is zeker geen alleenstaand geval. De burgers wereldwijd worden hun overheden spuugzat. Van
Europa over de Verenigde Staten tot China groeit het wantrouwen van de bevolking, die zich afvraagt of ze
wel op de juiste manier worden bestuurd. De legimiteit van regeringen wordt steeds meer in vraag gesteld,
gezien het feit dat ze niet meer in staat zijn om antwoorden te formuleren op de problemen waar de
bevolking mee wordt geconfronteerd. Ze slagen er niet meer in om het probleem van de werkloosheid op te
lossen, om de groeiende inkomenskloof, de milieuproblemen enzovoort op te lossen. Uiteindelijk dreigen de
grondlagen van ons democratisch bestel op losse schroeven komen te staan.
http://moneytalk.knack.be/economie/geld-en-beurs/beursnieuws/burgers-wereldwijd-worden-overhedenspuugzat/article-4000243056632.htm
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Een Rus kijkt vol verbazing naar de frappante overeenkomsten tussen de Europese Unie en de
voormalige Sovjet-Unie
Posted on 5 februari 2013door E.J. Bron
“In de Sovjet Unie hadden we de Goelag, in Europa hebben we er denk ik ook
een, een intellectuele, en die heet “politiek correct”. De enige vrouwelijke
minister-pesident van Engeland tot op heden, Margaret Thatcher, bijgenaamd
de IJzeren Dame, had een vooruitziende blik. Ze bekleedde deze positie van
1979 tot 1990 en in die periode zei ze het volgende over Europa:
“Wat Europa zal creëren is onzekerheid, werkeloosheid, nationale
weerstanden en etnische conflicten”.
Misschien is er wel een Rus voor nodig zoals te zien in onderstaande videoclip, die in drie minuten duidelijk
weet te maken dat er een hele enge overeenkomst bestaat tussen de voormalige Sovjet-Unie en Europa.
“De Sovjet-Unie werd bestuurd door 15 mensen die niet waren gekozen. Ze benoemden elkaar en ze
hoefden aan niemand verantwoording af te leggen. De Europese Unie wordt bestuurd door 24 mensen die
niet gekozen zijn en elkaar benoemen, in het geheim bij elkaar komen en die niet door ons ontslagen
kunnen worden.
In de Sovjet-Unie werd ons verteld dat we een Federale Staat nodig hadden om oorlogen te voorkomen. Dat
is precies hetzelfde wat er gezegd wordt over de Europese Unie. In de Sovjet-Unie hadden we de Goelag, in
Europa hebben we er denk ik ook een, een intellectuele, en die heet “politiek correct”.
In de Europese Unie heb je tienduizenden eurocraten met meer dan goed betaalde banen (3.000 EUambtenaren verdienen meer dan Rutte), privileges, gigantische onkostenvergoedingen en levenslange
immuniteit als het gaat om (straf)vervolging.
De bedoeling van de Sovjet-Unie was om een nieuwe historische entiteit te creëren, de Sovjetmens, en dat
wij onze eigen cultuur en historie moesten vergeten. Hetzelfde schijnt het geval te zijn met de Europese
Unie. Ook zij wil een nieuwe historische entiteit creëren, de Europeaan, waarbij iedereen zijn cultuur en
historie beter kan vergeten.
De Sovjet-Unie werd gecreëerd door dwang en die was vaak van militaire aard. De Europese Unie wordt ook
op die manier gecreëerd, weliswaar (nog) niet door militair ingrijpen, maar door economische intimidatie. Het
oude Sovjetsysteem was niet in staat om hervormingen door te voeren noch is de Europese Unie dat.
Maar er is een alternatief tegen de gedwongen regering van die 24 zelfbenoemde mensen in Brussel:
“onafhankelijkheid”.
Zoals Winston Churchill ooit zei:
“We zijn met Europa, maar geen deel van
We zijn verbonden, maar niet gecombineerd
We zijn geïnteresseerd en geassocieerd, maar niet geabsorbeerd”.
Toch verloopt alles, gelukkig, niet naar wens. Zo heeft de president van het Europese Parlement Martin
Schulz gezegd in een interview met het Duitse blad General-Anzeiger (Algemeen Nieuwsblad) dat ‘de EU
dodelijk wordt bedreigd’ omdat de burgers het vertrouwen in de Unie hebben verloren.
Daarom gaat het Europees Parlement nu miljoenen investeren in trollen. Dat zijn mensen die worden
betaald om zich op internet actief te roeren op fora, in chatrooms, sociale media en dergelijke om een
bepaalde mening te verkondigen of om desinformatie te verspreiden. U hoort het goed! En wie dat betaalt?
De belastingplichtigen natuurlijk, die mensen die dat hele Europacircus nu juist niet zien zitten. Het bewijst
eens temeer hoe weinig wij er toe doen. Bereid je maar vast voor, want de komende tijd zul je dus op dat
soort sociale kanalen op internet ineens (meer) mensen zien verschijnen die allemaal heel erg pro-Europa
zijn en ons zullen afdoen als “aluhoedjes”, “angstzaaiers”, “paranoïde” en nog wat van dat soort termen. Een
site als nujij.nl is al langere tijd vergeven van dit soort trollen.
En nee, even voor alle duidelijkheid, alhoewel Herman van Rompuy zijn uiterlijk misschien niet mee heeft, is
hij geen trol (mogelijk wel een mol) en ook geen figuur uit Lavenland in de Efteling. Hij is voorzitter van de
Europese Raad. Wil trol NL007 zich melden bij de receptie voor meer desinformatie?
Bron:
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4111:de-europese-goelag-met-trollenen-al-video&catid=37:wereld&Itemid=50
Bron oorspronkelijk artikel: Telegraph
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2013: de kwetsbaarheid van de wankelende elite en de toenemende globale instabiliteit
Geplaatst door xandrah in Wereld op 6 februari 2013
De ontwikkelingen in 2013 lijken zich te ontmonden in revoluties, oorlog, meer armoede en de schreeuw
naar een wereldleider.
Teloorgang internationale coördinatie
In een post-financiële wereld in crisis, is het gebrek aan levenskrachtig
leiderschap absoluut een opluchting. Zoals de Global Agenda Council tijdens
Geopolitical Risk’s 2012 benadrukte: de effectiviteit van globale instituties en de
opkomst van regionalisme is van groot belang om de wereldgebeurtenissen te
definiëren. In 2013 zal de teloorgang van internationale coördinatie in
toenemende mate regionaal merkbaar zijn. In de huidige wereld, zullen
regeringen meer focussen op hun eigen binnenlandse agenda’s. En dit creëert
nieuwe risico’s.
Men raakt steeds minder geïnspireerd door de overheden
Erg belangrijk is de groeiende kwetsbaarheid van de elites. Deze maakt het veel
moeilijker om openbaar en besloten leiderschap door te zetten. Alle soorten leiders worden kwetsbaarder in
alle facetten en onderdelen, en dit vraagt om reactiever leiderschap met een korte termijn visie. Of men nu
naar het erbarmelijke gebrek aan meerderheid bij stemmingen bij het Amerikaanse congres, of de impact die
de vrijere informatieflow heeft op de Chinese heersende elite, het is duidelijk dat mensen steeds minder
geïnspireerd worden door hun regeringen. Of het nu gaat om werkloosheid, de grotere verschillen tussen rijk
en arm, of milieuvervuiling: uiterst complexe en zelfs hopeloze zaken maken politici klaar voor mislukking.
Slachtoffer van legitimiteitsdeficiëncie en meer instabiliteit
Onderprestatie schuurt de rechtmatigheid van elites uit, en maakt het veel
complexer voor hen om effectief leiderschap te voeren. Staten worden
gepakt door corruptie of belangen. Er is gebrek aan transparantie, grote
welzijns- en inkomensverschillen, of een duidelijke desinteresse naar de
levens van burgers toe. Dus worden landen en staten in toenemende mate
slachtoffer van legitimiteitdeficiëncie. Bedrijfs- en NGO (nietgouvernementele organisatie ) leiders die onzuiver handelen voelen de grond
wegzakken onder hun voeten, soms binnen een mum van tijd. Nieuws
verspreidt zich snel, ook door de sociale media, en hierdoor kunnen andersdenkende bewegingen plotsklaps
ontstaan. Dit betekent nieuwe uitdagingen voor verantwoordelijkheden.
Een steeds fragielere wereld
Tegen deze achtergrond vormen de risico’s en kansen zich in 2013.
Spanningen tussen China en Japan lijken te verergeren. De Syrische
burgeroorlog heeft ernstige effecten op de hele regio. De Iraanse nucleaire
dreiging, het Afghanistan-Pakistan conflict net voor het terugtrekken van
Amerikaanse militairen in 2014 en de Eurozone crisis veroorzaken ook
serieuze risico’s. Een groeiend besef van het gebrek aan internationaal
leiderschap kan erin resulteren dat politici wel regionaal e.e.a. kunnen
oplappen, zo zou er een beter crisisbeleid kunnen ontstaan, maar niet globaal.
Leiders wankelen en dit heeft zijn weerslag op nieuwe markten, economieën,
democratieën en dictaturen, openbare en particuliere instituten en verder nog
veel meer. Naarmate rechtmatigheden meer in twijfel getrokken worden,
worstelen politici steeds meer met instabiliteit en crises. Of het nu de steeds grotere verschillen tussen arm
en rijk zijn, of de enorme informatieflow, verschillende factoren werken bestaand beleid en instituties tegen
en maken overheden en particulieren wereldwijd steeds fragieler.
Occupy
De Occupy beweging is misschien een beetje tanende, maar de slogan ‘we
are the 99%’ hebben bewustzijn in mensen aangewakkerd. En een einde
gemaakt aan het meningloos zijn wat betreft ongelijkheid. Terwijl de rijksten
boven de economische crisis staat, merkt de middenklasse een ommekeer in
hun levensstandaard. In veel ontwikkelde en opkomende landen zijn de
werkloosheidscijfers schandalig hoog. Er is een ‘verloren’ generatie van
jonge mensen, die het idee hebben dat ze niks kunnen inbrengen in het
huidige systeem. En deze ontwikkeling doet zich voor in een wereld, waar ongelijkheid dagelijks zichtbaar is.
Het gebrek aan economische vooruitzichten heeft het vertrouwen van de burgers uitgehold, alsmede hun
steun aan politieke leiders wiens acties en maatregelen zelden begrepen worden, laat staan goedgekeurd.
Er begint een gevoel te groeien dat we beter af zijn zonder autoriteiten, heersers, leiders. Leiders hebben
niet langer een verhaal te vertellen. Deze trend is zichtbaar in alle soorten landen (ontwikkelings,
ontwikkelde en onderontwikkelde): overal ter wereld dus. Wordt vervolgd.
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Geheime machtstructuren Bilderberg veranderen. Het rammelt binnen de elite
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 5 februari 2013
Het lijkt een aflevering uit de Story, maar dan anders. De tijd zal uitwijzen, of en hoe onderstaande zaken
zich ontwikkelen.
Machtstrijd
Beatrix’ aftreden van vorige week, loopt toevalligerwijze parallel aan fundamentele veranderingen binnen de
geheime machtsstructuren van het westen. David en J. Rockefeller zijn naar een eiland vlakbij Fiji gevlucht,
volgens een CIA bron. De familie Bush scheen vertrokken te zijn naar een luchthaven in Arkansas, om te
vertrekken, maar werd tegengehouden door de FBI. Aldus een bron. Al deze veranderingen hebben te
makken met de voort-durende strijd tegen de genocidale westerse elite die verbonden is aan de Bilderberg
groep en andere gerelateerde organisaties. Er gaat een en ander schudden binnen de geheime machtsstructuren. Lord James Sassooon heeft een handgeschreven brief nog niet beantwoord. Deze brief werd
vorige week afgeleverd bij het House of Lords in Engeland, en middels de brief werd hem om commentaar
gevraagd op de aantijgingen dat hij 82 politici had omgekocht die gelinkt zijn aan Japan’s Liberale
Democratische Partij. Er zijn ook tig aanwijzingen van escalerende machtstrijd binnen de financiële elite.
Grote geldtransfers
Het SWIFT internationale banksysteem begint namelijk disfunctioneel te worden, vanwege grote
geldtransfers naar onbekende bestemmingen. Dit zeggen I5 en CIA bronnen. Het SWIFT systeem heeft
namelijk eigenschappen, waarmee het grote transacties (boven de 50 miljoen dollar) detecteert. Bij Bush
bijvoorbeeld, werd zo verhinderd grote transacties te doen. Het recentelijke conflict tussen Christine
Lagarde, hoofd van het IMF, en Jurgen Fitschen van de Deutsche Bank had vrijwel zeker te maken met een
grote kaping van tegoeden.
Goudkoorts
Meer en meer gouden staven worden in bankkluizen over de hele wereld gevonden. IMF, de Chinese Bank,
de Bundesbank en de Bank of England hebben hun goud teruggehaald. Dit leidt dan weer tot een panische
zoektocht van verschillende overheden naar missend goud. Misschien moeten ze het voorbeeld volgen van
Richard Armitage, die nu goud uit kluizen in Indonesië en Thailand haalt, om dit in Hong Kong te stallen en
op geheime bestemmingen.Twee aparte Amerikaanse bronnen, een van de FBI, en een van de CIA zeggen
dat een dame met de naam “Madame Wong” geïnstalleerd gaat worden als keizerin in China ( China wil ook
zijn hand leggen op eigen historische Qing dynastie goud, maar heeft hiervoor een keizerin nodig). Met deze
move zou china de controle hebben over 85% van het goud in de wereld. Hoe dit ook allemaal in elkaar zit,
de elite is geobsedeerd door goud.
Er schijnt een grote machtstrijd en verschuiving aan te komen tussen de gevestigde families van de Federal
Reserve Board in Amerika. Er zijn er gevlucht en anderen lijken te gaan vluchten om arrest te voorkomen.
Ook dit wordt gezegd door bronnen van de CIA.
Complot tegen Obama
Gelijktijdig is er een complot aan het broeden, bij het congres en het senaat die hun eigen ondergang lijken
te graven, door Obama te beschuldigen. En als Obama beschuldigd is, zal Obama zo slim zijn om alles zo te
draaien dat het de schuld van vice president Biden is, en de beschuldigende leden van het congres en
senaat zullen gearresteerd worden.
Wat Obama ook uitgevreten zou hebben, waarop hij beschuldigd zou kunnen worden, deze sluwe man heeft
in zijn jaren in het Witte Huis, zichzelf goed ingedekt. Hij heeft alles legitiem gemaakt wat voorheen niet
legitiem was. Mensen met zowel de Israëlische als de Amerikaanse nationaliteit worden niet meer
toegelaten in de regering.
Bea en de paus
Terug naar Beatrix.
Een Italiaans bron uit hoge kringen zegt over Beatrix: ‘Ik weet dat ze deel uitmaakte van consorten als de
paus, koningin Elizabeth, de Yamoto Dynasty en Adam Hapsburg.
Ook was er een intrige binnen het vaticaan. Ene Monsignor Egidio Vagnozzi stierf plotseling en werd
begraven zonder autopsie. Vagnozzi wilde een compleet onderzoek naar Instituto di Opere Religiose –
Institute for Religious Works, de Vaticaan bank, waarvan Monsignor Donato de Bonis het kwade brein zou
zijn. De Vaticaan Bank zit al 8 maanden zonder president nadat president Ettori Gotti op controversiële wijze
ontslagen werd. De bank van het Vaticaan wil niet zijn boeken openen voor onderzoek, vanwege
reusachtige afkoop- en omkoopbedragen aan politici over de hele wereld. De voorwaarden van het
controlecommittee verlopen op 23 februari a.s. Eens kijken wat er dan gebeurt.
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Schokkend. Nog een uitgelekte geheime vaccinatiestudie: vaccin tegen streptococcus, in Nederland
zijn de kinderen nog in proefkonijnstadium !
Geplaatst door xandrah in Gezondheid op 5 februari 2013
Prevenar 13, bij Streptococcus pneumoniae infectie
Behalve het geheime rapport over de effecten van Infanrix Hexa, is er nog een set documenten gelekt. Het
betreft vaccin Prevenar 13. Dit vaccin wordt gebruikt bij infectie met Streptococcus pneumoniae (SP).
Streptococcus pneumoniae bestaat uit meer dan 90 bekende (sero)typen, waarvan ongeveer 20 serotypen
bekend staan om het veroorzaken van invasieve pneumokokkenziekte. De fabrikant is Pfizer (‘samen
werken aan een gezondere wereld’!) Dit vaccin heeft het orginele Prevenar vervangen in 2010, en
sindsdien (zoals de fabrikant rapporteert) zijn ernstige infecties door SP toegenomen, niet afgenomen.
Over het geheime rapport over de effecten van Infanrix Hexa:
 UITGELEKTE (GEHEIME) VACCINATIESTUDIE VINDT DODEN ‘ACCEPTABEL’ 27/01/2013
 VERVOLG GELEKT GEHEIM VACCINATIERAPPORT: MEER OVER NADELIGE EFFECTEN
INFANRIX HEXA 5/2/2013
Prevenar 13 in Nederland : Nog maar sinds 2006 (!)
In Nederland krijgen zuigelingen sinds 2006 Prevenar tegen pneumokokkenbacteriën, en dit wordt
herhaald.Prevenar 13 zou kinderen moeten beschermen tegen de Streptococcus pneumoniae bacterie.
Infectie leidt tot mengitis, baceraemia (infectie van het bloed), longontsteking en oorinfecties. Het wordt vaak
aan jonge babies gegeven. Volgens de gelekte documenten en een antwoord van het European Medicines
Agency (EMA), zijn zowel de fabrikant als EMA zich bewust van een aanzienlijk hoger percentage nadelige
neurologische effecten bij kinderen die zowel met Prevenar 13 en Infanrix Hexa gevaccineerd zijn.
Uw kinderen worden gevraagd als proefmateriaal voor een studie
Het RIVM heeft hele andere belangen, dan de gezondheid van kinderen
 Hoofd RIVM heeft belangenverstrengeling met farmaceutische industrie (nos)
Het is onthutsend! Het RIVM wil kinderen gebruiken als proefkonijn, om de effecten van Prevenar te testen !
Het RIVM voert namelijk PIEN onderzoek uit, een wetenschappelijk onderzoek naar de cellulaire en
humorale immuunresponse geïnduceerd door de pneumokokkenvaccins Synflorix® en Prevenar-13® in
zuigelingen. Met andere woorden: DE RESPONSE IS NOG HELEMAAL NIET BEKEND. DIT MOET NOG
GETEST WORDEN! Op de site van RIVM staat te lezen: Met het PIEN onderzoek willen wij voor de 10- en
13 valente pneumokokkenvaccins bepalen hoe de opbouw van de afweer (immuniteit) zich bij de
kinderen ontwikkelt. In het bloed van kinderen die zijn gevaccineerd is te zien welke cellen en hoeveel
antistoffen er na vaccinatie ontstaan en hoeveel cellen er betrokken zijn bij de opbouw van het
immuungeheugen. De resultaten uit dit onderzoek zullen worden vergeleken met eerdere studies met
pneumokokkenvaccins. RIVM gaat verder: Tijdens de studie zullen eerst ouders worden aangeschreven om
hen te vragen of zij hun kind willen laten vaccineren met Prevenar-13® in plaats van Synflorix®. Het gaat
hierbij om kinderen geboren vanaf 1 september 2011. Zodra deze groep vol is, zullen ouders van kinderen
die via het rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd, worden gevraagd of zij willen deelnemen aan het
onderzoek.
‘Tijdens de studie’. Effecten moeten dus nog vastgesteld worden, en uw kind is hiervoor proefkonijn.
Wat de Belgische website Initiative Citoyeene meldt is niet minder schokkend: “Op 4 januari dit jaar, aan het
einde van de benodigde periode van 6 weken, hebben Mary Allin en Helen Edwards (beide Director of
Regulatory Affairs van de Pfitzer Group) een antwoord gestuurd naar Dr. S. Spinosa van het European
Medicine Agency over het onderwerp: ‘hoger aantal neurologische bijwerkingen die gerapporteerd zijn in
Italië naar aanleiding van het gelijktijdig toedienen van Prevenar 13 en Hexavalente vaccins.’ De twee
directeuren specificeerden aan het einde van hun brief dat zij, gebaseerd op de verstrekte gegeven, niet het
gevoel hadden dat er enige noodzaak was om de bijsluiter van het vaccin aan te passen’.
Laten we een van de vertrouwelijke rapporten van de Belgische website Initiative Citoyenne nader bekijken.
Dit document onthult het volgende: in een tijd van twee jaar, zijn er 22 doden gemeld, welke 2.6% van het
totale aantal gevallen vertegenwoordigd en een totaal van 51 gerapporteerde gevallen van onwerkzaamheid
of te wel vaccinfalen.
Hersenbeschadiging en sterfte
Het volgende relateert aan meldingen van neurologische aandoeningen.
De MAH (Master of Health Administration) werd gevraagd door het CHMP (Committee for Medical Product
for Human Use) om een cumulatief overzicht te verstrekken van neurologische reacties bij gevallen waarvan
melding gemaakt is dat Prevenar 13 gelijktijdig met het Hexavalent 6-in-1 vaccin toegediend is.
De MAH rapporteerde dat gedurende de periode van twee jaar tussen 10 Juli 2009 en 9 Juli 2011 er een
totaal van 1691 gevallen van ongewenste effecten gerapporteerd zijn na toediening Prevenar 13 vaccin. Van
deze ongewenste effecten zijn er 312 (18%) van neurologische aard. (5) De 1691 gevallen werden

Nieuwsbrief 171 – 15 februari 2013 – pag. 39

vervolgens verdeeld in drie verschillende datagroepen. De website ‘Initiative Citoyenne’ legt de bevindingen
als volgt uit:
“Een belangrijk gegeven is dat Pfizer de respectievelijke frequentie van het voorkomen van neurologische
ongevallen beoordeelt in drie verschillende groepen kinderen: degenen die allen alléén het Prevenar 13
vaccin kregen, degenen die zowel Prevenar 13 als andere vaccins op dezelfde dag kregen, en degenen die
zowel het Prevenar 13 als een Hexavalent vaccin op dezelfde dag toegediend kregen.
Van de 934 kinderen die alleen Prevenar 13 hadden gekregen en waarbij nadelige effecten optraden, waren
deze bij 87 kinderen neurologisch van aard. (87/934 = 9%).
Van de 287 kideren die Prevenar 13 in combinatie met andere vaccins, op dezelfde dag, hadden gekregen,
en waarbij nadelige effecten optraden, waren deze bij 62 kinderen neurologisch van aard. (62/287 = 21%).
Van de 470 kinderen die Prevenar 13 kregen plus een hexxavalent vaccin, op dezelfde dag, en waarbij
nadelige effecten optraden, waren deze bij 163 kinderen neurologisch van aard. (163/470 = 34%!).
Het is hierom duidelijk dat het gelijktijdig toedoenen van meerdere vaccins, vooral waar het Prevenal 13
i.c.m.
Infanrix Hexa betreft, het risico op neurologische reacties vermenigvuldigen, inclusief ernstige en
ononmkeerbare effecten.
Om de omvang van deze onthutsende werkelijkheid verder te omschrijven:
Om de omvang van het probleem te begrijpen, kijk naar het jaarlijks aantal geboren kinderen in België
(128.000), dit is een grote hoeveelheid die Prevenar 13 in combinatie met Infanrix Hexa krijgt. Een simpele
rekensom leert ons dat het jaarlijks aantal nadelige neurologische bijwerkingen alléén al van dit vaccin,
neerkomt op 3% x 128,000 geboortes = 3,840 kinderen!”
Meer redenen om het 6 in 1 vaccin te vermijden
Vreemd genoeg, vermeld de bijsluiter van het vroegere Prevenar 13 middel redenen waarom een kind beter
geen Prevenar 13 zou moeten krijgen:
“Uw kind zou geen Prevenar 13 moeten krijgen, als hij of zij ooit een allergische reactie heeft gehad op
pneumokokken -of difterievaccins. Of elk ander ingrediënt, vermeld op deze bijsluiter. ”
Ondanks deze waarschuwing, wordt het Prevenar 13 vaccin toch vaak gegeven in combinatie met het
Infanrix Hexa vaccin, welke een difterie component bevat ! Deze vaccins worden dan ook nog aanbevolen
vanaf zes weken, volgens de bijsluiter. Hoe kan een ouder bij een zuigeling van 6 weken weten, waarvoor
het kind allergisch is ?!
Conclusie : massavernietigingswapens !
Deze bijwerkingen zij al in 2009 gerapporteerd. Dus, waarom worden deze twee vaccins nog steeds
aanbevolen al voor kinderen van slechts 6 weken oud..?!? De meest verstandige en verantwoordelijke daad
zou zijn dat de fabrikanten GlaxoSmithKline en Pfitzer het gebruik van deze vaccins voor onbepaalde tijd
uitstellen totdat aangetoond kan worden dat het gebruik ervan betrouwbaar, effectief en veilig is. Maar in
plaats daarvan wordt deze informatie weggehouden van het publiek..! Zo simpel is het..!
En de media houdt zich muisstil. Dr. Rebecca Carley, een expert gespecialiseerd in door vaccins
veroorzaakte aandoeningen, heeft vaak in haar radio uitzendingen verklaard dat vaccins feitelijk ‘massavernietigings wapens’ zijn. Het bewijs wat deze uitgelekte, vertrouwelijke documenten bevatten, laat
simpelweg zien dat ze wel eens gelijk zou kunnen hebben.
bronnen
 Initiative Citoyenne Press Release http://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013…
 Prevenar 13 leaflet Consumer Medical Information http://www.nps.org.au/__data/assets…
 http://vactruth.com/2012/12/16/36-infants-dead-after-vaccine/
 Confidential To Regulatory Authorities Infanrix TM hexa Summary Bridging Report http://ddata.overblog.com/3/27/09/71/2012-2013/confid.pdf
 Prevenar 13 PSUR 04 – Response to RSI Neurological Events PFIZER CONFIDENTIAL Page 1
Prevenar 13 Pneumococcal saccharide conjugated vaccine, 13 valent adsorbed PSUR 04 –
Response to Question on Neurological events http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/27/09/71/20122013/emea-responses–Prevenar-13-Pfizer-Confidential.pdf
 http://vactruth.com/2012/01/19/baby-dies-after-first-shots/
 European Medicines Agency ANNEX I SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS for Infranrix
Hexa http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library
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Amerika graaft legitiem in datagegevens Nederlander
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 5 februari 2013
Amerika kan legitiem graven in Nederlandse datagegevens, we berichtten
hierover in oktober 2012. ( artikel; AMERIKA HEEFT TOEGANG TOT
CLOUDGEGEVENS NEDERLANDERS). Dit gegeven is vrij ongemerkt
voorbij gegaan. Eind januari schreef EU observer schreef er wel over.. De
vrijheid van de EU burger begint steeds meer in het geding te raken en de
EU gaat zelfs Twitter gebruiken om trolls in te zetten, die zich gaan richten
op anti-EU twitteraars, om zo de discussie te beïnvloeden.
 EUROPESE UNIE WIL ANTI-E.U. DISCUSSIES OP TWITTER
MONITOREN EN BEÏNVLOEDEN
Het bericht van EU observer:
Amerikaanse opsporingsdiensten hebben toegang tot Nederlandse clouddiensten. Een cloud dienst heeft
vaak de vorm van een webapplicatie waarmee gebruikers hun persoonlijke data op het internet kunnen
plaatsen en bewerken. Een goed voorbeeld van een een cloud dienst is het gebruiken van e-mail via een
webbrowser (bijv. via G-mail).
Patriot Act, en stelsel van wetgeving op het gebied van toegang tot gegevens voor justitie, politie en
veiligheidsdiensten, maakt het mogelijk dat de Amerikaanse opsporingsdiensten toegang hebben. Steeds
meer consumenten maken, vaak ook zonder zich ervan bewust te zijn, gebruik van de cloud, om gegevens
te plaatsen op externe servers. Zowel Apple, als Microsoft en Google bieden de diensten aan. Een backup
hebben is praktisch maar helaas is de eigenaar niet de enige die erbij kan
Een vrijwel onbekend artikel in de Amerikaanse wet geeft autoriteiten de bevoegdheid om vrije toegang te
krijgen tot gegevens van willekeurige EU-burgers, die zijn opgeslagen in zogenaamde clouds van
Amerikaanse internetbedrijven. Dat schrijft EU Observer. Clouds zijn netwerken van computerservers die
gegevens op internet wereldwijd toegankelijk maken.
De draagwijdte van de wet lijkt door de beoogde doelgroep – alle niet-VS burgers – over het hoofd te zijn
gezien. “Anders dan selectief te spioneren, staat deze wet massale controle toe van niet-Amerikanen,
uitsluitend voor politieke doeleinden” zegt Caspar Bowden. Bowden is voormalig Hoofd Privacy Adviseur van
Microsoft en zei dit tijdens een panel over cyberveiligheid op de CPDP conferentie in Brussel, 25 januari
2013.
“Het wetsartikel is bewust uitsluitend gericht op mensen die geen Amerikaan zijn en die zich buiten de VS
bevinden. En het voorziet hiervoor in een allesomvattende bevoegdheid voor de duur van een jaar. Er
bestaat geen individuele bescherming”, zegt Bowden, die onafhankelijk pleitbezorger is van recht op
informatie.
“Het hoeft niet te gaan om een politieke partij. Het kan een actiegroep zijn, of wie dan ook die politiek actief
is. Het kan ook gaan om gegevens uit het buitenland die in de Verenigde Staten van belang zijn voor
Buitenlandse Zaken”, zei hij.
Het wetsartikel waar het om gaat is een gedeelte van de zogenaamde Foreign Intelligence Amendments Act
(FISAAA) en verleent de Amerikaanse overheid vergaande bevoegdheden voor het verzamelen van
buitenlandse inlichtingen die zijn opgeslagen bij Amerikaanse cloud computing providers zoals Amazon of
Dropbox.
“Toen ik voor het eerst hoorde wat de FISAAA mogelijk maakt, ging ik door een soort lacherigheid, toen
ongeloof, en vervolgens via woede naar ontkenning”, zei een ander panellid, Gordon Nardell. Hij is in
London gevestigd als advocaat, die gespecialiseerd is in de bescherming en het bewaren van gegevens in
de telecom sector.
De Europese Commissie was niet in staat commentaar te leveren op de FISAAA. “De FISAAA is niet iets
waar we commentaar op leveren” zei de woordvoerster van de Europese Commissaris van Justitie Viviane
Reding in een e-mail. Maar het probleem is niet onbekend binnen EU-instellingen.
De wetswijziging richt zich specifiek op gegevens van en over niet-Amerikanen buiten de VS, en maakt
eerdere beperkingen ongedaan die het voortdurend verzamelen van gegevens en van massale controle
belemmerde.
“De providers moeten volledige medewerking geven en faciliteiten en informatie verschaffen, en dat allemaal
onder totale geheimhouding. Als die geheimhouding wordt geschonden, is dat een minachting van de
rechtbank, en waarschijnlijk eveneens een overtreding van de Amerikaanse spionagewet” merkte Bowden
op.
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Sporen van prozac in ons drinkwater !
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 4 februari 2013
Sporen van Prozac in drinkwater kunnen gelinkt worden aan autisme
Vissen blootgesteld aan water met anti-depressiva kunnen verschijnselen gelijkend op autisme vertonen.
Mogelijk is er een nieuw spoor ontdekt dat ons kan leiden naar de oorzaken van autisme. Het gebruik van
bepaalde medicijnen kan sporen nalaten in het drinkwater, met mogelijk meer gevallen van autisme tot
gevolg. Michael Thomas, professor evolutionaire biologie aan de Amerikaanse Idaho State University in
Pocatello heeft op dat vlak baanbrekend onderzoek gedaan.
Het aantal gevallen van autisme stijgt nog steeds, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. De U.S.
Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta hebben een stijging opgetekend van het aantal
gevallen van kinderen met stoornissen uit het autistisch spectrum met 23% over een periode van twee jaar.
Het betreft kinderen in de leeftijdscategorie tot 8 jaar.
Een deel van die stijging is ongetwijfeld toe te wijten aan het feit dat dokters sneller stoornissen uit het
autistisch spectrum als dusdanig kunnen herkennen. Het is echter onduideljik in welke mate dat het gevolg is
van een verhoogde waakzaamheid. Ongetwijfeld moeten ook andere factoren een rol spelen.
Sporen van Prozac en Effexor, twee veelgebruikte antidepressiva in het drinkwater kunnen gelinkt worden
aan autisme. Het zou dus kunnen dat stoorniseen uit het autistisch spectrum door het drinkwater worden
veroorzaakt, mogelijk al tijdens de zwangerschap door opname van water door de moeder.
Vissen blootgesteld aan water met anti-depressiva kunnen verschijnselen gelijkend op autisme vertonen.
Volgens Thomas duiken bij vissen dezelfde genen op als bij kinderen die lijden aan stoornissen uit het
autistisch spectrum. De resultaten van de studie verschenen in het tijdschrift PLoS ONE. Ze zijn alvast
opmerkelijk genoeg om verder onderzoek in de richting van dit denkspoor te rechtvaardigen.

Fraude met internetbankieren explodeert
Bron / origineel: (c) www.standaard.be
In 2012 heeft de bankenfederatie Febelfin 1003 gevallen van fraude met
internetbankieren vastgesteld. Voor een totaal bedrag van 3 miljoen euro.
Het gaat van kwaad naar erger met fraude met internetbankieren. Uit nieuwe
cijfers van de bankenfederatie Febelfin blijkt het aantal gevallen vorig jaar ruim
vertienvoudigd. Werden er in 2011 'slechts' 94 gevallen gemeld, dan waren dat
er vorig jaar liefst 1003. De meest gebruikte fraudetechniek om bankklanten via
internet geld te ontfutselen is phishing. De fraudeurs sturen de klanten eerst
emails - zogezegd in naam van de bank - en vragen hun een aantal gegevens
(waaronder hun telefoonnummer) in te vullen op een website of in een bijlage.
Vervolgens nemen de fraudeurs telefonisch contact op, geven zich uit voor een medewerker van de bank en
vragen de 'respons code' door te geven die op het scherm van de kaartlezer verschijnt. Met deze info
(zogezegd nodig om veiligheidsredenen) zal de fraudeur dan onrechtmatig geld overschrijven van de
bankrekening van het slachtoffer.
Persoonlijke gegevens en codes worden door bank nooit telefonisch gevraagd
Daarnaast blijkt ook fraude via 'malware' te bestaan. Dat zijn kwaadaardige virussen die zich installeren op
computers van klanten die onvoldoende beveiligd zijn. De bankenfederatie roept het publiek dan ook op om
hun computer voldoende te beveiligen. En vooral, om nooit persoonlijke gegevens en codes voor
internetbankieren door te geven via email of telefoon. De bank vraagt u dit nooit. Zet ook enkel een
elektronische handtekening voor een opdracht die u verwacht of waar u zelf om hebt gevraagd.
Febelfin benadrukt wel dat de schade in België meevalt in vergelijking met andere landen. Zo stond de
fraudeteller in Nederland vorig jaar op 27,3 miljoen euro. En dat na nauwelijks zes maanden. En ook in
vergelijking met de populariteit van internetbankieren, blijft de fraude relatief beperkt: vorig jaar waren er
twee fraudegevallen per 1 miljoen sessies.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/fraude_met_internetbankieren_explodeert
reactie
Een tijdje terug plaatste ik al eens een reactie dat we nieuwsberichten zullen gaan zien over steeds meer
internetfraude. Reken maar dat banken door hun zelf gestolen vermogen en slechte beleggingen onder de
noemer internetfraude gaan opvoeren in hun boekhouding. In Amerika is een rumoer op gang gekomen dat
er in het komende half jaar een 'false flag' op bankrekeningen zal worden uitgevoerd. Dwz, dat U op een
mooie ochtend Uw bankzaken online wilt regelen en tot de ontdekking komt dat 40% van Uw poen foetsie is.
Een ouwe sok lijkt me momenteel dan ook veiliger dan een online bankrekening. Zorg voor ruim voldoende
cash in huis, ook muntgeld, voor alle zekerheid. USA is just one click away.
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Europese Unie wil anti-E.U.-discussies op twitter monitoren en beïnvloeden
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 4 februari 2013
Het Europees Parlement wil de anti-Europa discussies op internet monitoren en zelfs beïnvloeden.
Hier wordt zelfs bijna twee miljoen euro voor uitgetrokken.
‘Europa, best belangrijk’, dit was de slogan van de eerste pro-Europa campagne van de overheid. Maar het
Europese Parlement wil nu veel verder gaan. EU-ambtenaren gaan zich mengen in de discussie over de
toekomst van de Europese Unie. Gerelateerd: EU WIL PERSVRIJHEID AFSCHAFFEN
D66 en PVV op een lijn
Bij BNR gaven twee politici hun mening over de voorgenomen plannen: Sophie in ‘t Veld,
Europarlementariër voor D66 en PVV-Europarlementariër Auke Zeilstra. Waar pro en contra elkaar kruisen,
zijn de twee tegenpolen het volkomen eens: de overheid moet zich niet op deze manier bemoeien met de
publieke opinie. Zeilstra: “Het grootste bezwaar is dat dit typisch een kenmerk is van dictatuur, zoals in de
voormalige DDR, dat de staat ambtenaren inzet om mensen te bestrijden om hun mening.”
In ’t Veld: “Het lijkt me volstrekt onnodig en onzinnig; ik ben geen voorstander van propaganda.”
Geert Wilders
“Het beïnvloeden van de publieke opinie op deze manier is inderdaad totaal zinloos”, zegt Chris Aalberts,
onderzoeker Politieke Communicatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Je kunt op zo’n manier
moeilijk 500 miljoen Europeanen beïnvloeden.” Het zou wel kans van slagen hebben, zegt Aalberts, om
zogenaamde influentials te beïnvloeden. “In Nederland is dat bijvoorbeeld Geert Wilders, maar ik denk dat
de kans klein is dat dit lukt”, zegt hij op een sceptische toon.
GroenLinks
Zeilstra zet zijn mening een aantal keer kracht bij: “Het is uitermate schandalig dat de overheid zich bemoeit
met het publieke debat op social media. Het lijkt me zelfs illegaal.”
Het nieuws uit The Sunday Telegraph kan dus rekenen op stevige kritiek en dat verbaast Aalberts wel.
Hoewel hij de actie ‘raar’ noemt, zijn de voorgenomen plannen volgens hem niet innovatief.“GroenLinks
voerde tijdens de vorige verkiezingen volgens iedereen een geweldige campagne, omdat ze de discussie
online probeerde te beïnvloeden. Dat is precies wat de EU nu gaat doen.”
Feiten en opinie
Als het gaat over de publieke opinie is In ’t Veld is wel een groot voorstander van fact checking: “Er gaan
een heleboel broodjeaapverhalen rond over Europa, maar die kunnen we ook corrigeren zonder dat je daar
geld aan uitgeeft. Nederlandse politici en de media zouden veel vaker kunnen checken of de verhalen wel
kloppen en dat gewoon in de publieke discussie, daar hebben we geen propaganda voor nodig.”
Ook voor Zeilstra zijn de feiten belangrijk: “de echte waarheid over Brussel zullen ze nooit vertellen: dat onze
pensioenen worden gekort dankzij Europa, dat onze grenzen worden opengesteld voor criminelen, dat onze
werkloosheid oploopt, allemaal dankzij Europa. Als ze dat soort voorlichting over Europa willen geven, dan
geef ik misschien wel toestemming.”
Emotie
De actie van de EU-ambtenaren zal geen enkele invloed hebben op de uitslag van de Europese
verkiezingen volgend jaar zegt Aalberts. “De mensen die fel tegen Europa zijn, zijn mensen die meestal niet
gaan stemmen. Bovendien gaat de discussie over emotie en niet over argumenten en het beïnvloeden van
emotie is echt heel moeilijk.”
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/327627-1302/eu-gaat-eurosceptici-op-twitter-bestoken?s_cid=blogitems
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Er wordt op u gewacht
6 februari 2013 Door Arjan Plantinga
België werkte tussen 2001 en 2005 mee aan de illegale ontvoeringen van willekeurig gekozen moslims om
de Strijd tegen de Terreur van brandstof te kunnen voorzien. Toen de eerste verdenkingen boven water
kwamen ontkende de toenmalige minister-president Guy Verhofstadt in alle toonaarden. Uit een nieuw
rapport van de mij volslagen onbekende Open Society Justice Initiative zou blijken dat België wel degelijk
meewerkte aan de illegale praktijken van de VS, die leidden tot martelingen van vele gevangenen en tot de
dood van een aantal van hen.
Hoeveel nationale en internationale wetten en verdragen hiermee werden overtreden of geschonden is een
zaak van de juristen (die niets zullen doen, geen Belgische openbaar aanklager, noch een burgerlijke partij).
Wij burgers kijken in eerste instantie naar de morele kant van het verhaal, en kunnen aan de hand van deze
gegevens concluderen dat het verlenen van medewerking aan dergelijke heksenjachten op geen enkele
manier te rechtvaardigen is. Dat vonden de verantwoordelijken onder eerste minister Verhofstadt
klaarblijkelijk ook. Waarom zou er anders over gelogen worden? Ze wisten dat wat ze deden strafbaar en
immoreel was, ze wisten dat een meerderheid van de kiezers hen erop zou afrekenen, en ze wisten dat ze
de geloofwaardigheid van de rechtsstaat België (zo die überhaupt ooit bestaan heeft) flinke schade zouden
toebrengen.
Mensen die geen graten zien in de medeplichtigheid aan vrijheidsberoving, ontvoering, marteling en moord,
rechtvaardigen hun laakbare standpunten met het gotspe dat in de strijd tegen de terreur alles geoorloofd is,
en gaan daarmee volledig voorbij aan het hoogste goed in een rechtsstaat: iemand is onschuldig totdat het
tegendeel wordt aangetoond. Maar in het klimaat van 'na 11 september' is een Arabische naam en/of Moslim
zijn al voldoende om hele volksstammen aan die onschuld te laten twijfelen.
Het is hysterie puur, die zich op maar weinig manieren onderscheidt van middeleeuwse heksenjachten, de
kruistocht van senator McCarthy tegen de communisten of de Kristalnacht.
In de nu al meer dan tien jaar durende, eindeloze Strijd tegen de Terreur is van geen enkele zogenaamd
door Moslimterroristen gepleegde aanslag ooit op overtuigende wijze aangetoond wie erachter zat.
Ja, er zijn enkele mensen veroordeeld, maar de meeste zogenaamde daders zijn dood, hadden daarnaast
geen enkel motief voor hun daden, of hebben - zoals in het geval van Osama Bin Laden - tot aan hun dood
steeds weer beweerd dat ze met de aanslagen helemaal niets te maken hadden.
De geleverde verklaringen van overheidswege voor deze aanslagen (9/11, Londen, Madrid, Bali, Mumbay,
de onderbroekterrorist, de schoenterrorist, de rokende auto op Times Square, etc, etc) rammelen aan alle
kanten en zijn feitelijk door vele onderzoekers als 'onmogelijk' afgedaan.
De aanslagen werden wel degelijk gepleegd, maar door wie weten we nog steeds niet helemaal zeker.
Of eigenlijk weten we dat wel, maar proberen werkelijk op zoek te gaan naar de bewijzen is spelen met je
leven voor elke burger, en in ieder geval het einde van je carrière voor iedereen met een invloedrijke positie
(ministers, parlementariërs, academici, hoernalisten van de staatsmedia).
Meer en meer word duidelijk dat terrorisme zoals het wordt uitgelegd door de politiek en de media in het
Westen niet bestaat, en dat we er eigenlijk vanuit kunnen gaan dat vrijwel alle terroristische aanslagen van
de laatste 100 jaar werden gepleegd door geheime diensten van enkele staten.
Al moeten we om het echt te begrijpen niet meer in staten denken.
Staten bestaan alleen voor de burger en zijn politieke chaperonnes.
Voor de Poppenspelers bestaan er geen staten, geen grenzen. Zij houden zich bezig met een grenzeloze
strijd om de natuurlijke hulpbronnen van deze planeet, en een verdoken strijd om de steun van de burger.
Zonder die steun zijn ze machteloos.
Ze zijn namelijk niet met veel.
Wij wel.
De strijdende partijen zijn langs de ene kant de Europese elite, uitgezwermd over Noord-Amerika, het
zuidelijke puntje van Afrika, Japan, Australië, Zuidoost Azië en gefragmenteerde delen van het MiddenOosten.
Langs de andere kant de Aziatische (Chinese) elite en de oude Russische adel, die de touwtjes in Rusland
steeds steviger (terug) in handen lijkt te krijgen.
Daartussendoor bewegen zich uiteraard tal van kleinere brokjes, met wisselende sympathieën voor dan
eens de ene, dan eens de andere partij, en ook een heel klein, maar luidruchtig en machtig groepje
intriganten, dat met niets anders bezig lijkt te zijn dan de grote, machtige blokken tegen elkaar op te zetten
om zo hun tegenstanders geëlimineerd te zien worden.
En 'de Moslims'?
Ten eerste bestaat die groep niet als zodanig. Er is geen geestelijk leider van alle Moslims aan te duiden, er
zijn geen overlegorganen waarin alle Moslims vertegenwoordigd zijn. Kijkend naar de twee grootste groepen
binnen die religieuze stroming zien we dat ze afzonderlijk al iets meer georganiseerd zijn, maar geen enkel
orgaan raakt ook maar zijdelings aan de ingrijpend structuur van de katholieke kerk, de NAVO of de VNVeiligheidsraad.
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Iedere aanduiding van Moslims als groep is dan ook fictief, en dient slechts als rookgordijn voor
onoplettende Westerse burgers (de overgrote meerderheid).
Honderden miljoenen Westerlingen geloven werkelijk in het bestaan van een verregaand complot van
Moslims om wereldheerschappij te bewerkstelligen, omdat ze dat wordt wijsgemaakt door de politieke en
filosofische leiders van een machtsblok (wij) en door dat kleine groepje intriganten dat zelf elke dag weer zijn
enorme militaire en politionele apparaat in gang zet om op meerdere plaatsen ter wereld Moslims te
vermoorden, ze hun grondstoffen afhandig te maken en hun staten in de chaos te storten.
Men speelt daarbij uiterst gewiekst in op de angst van de burger; angst voor onderdrukking, het verlies van
have en goed, pijn en de dood.
Mensen die bang zijn kunnen niet meer logisch en rationeel denken, kunnen niet meer analyseren, ze
reageren instinctief, hun hele wezen en hersencapaciteit worden overgenomen door de oudste delen van de
hersenen, overblijfsels uit de tijd dat we nog als onaanzienlijke knaagdieren door het lage struikgewas
kropen, steeds vrezend opgegeten te worden door een van de grotere wezens die de Aarde toen bevolkten we noemen dat deel 'onderbewustzijn' en of u het nu wilt of niet, het bepaalt 95% van uw doen en laten.
We vrezen de terroristen, we vrezen de economie, we vrezen het weer, de zon, de maan en de sterren, we
vrezen voor onze gezondheid en de toekomst van onze kinderen, we vrezen voor het milieu en we vrezen
elkaar.
Waarom elkaar?
Omdat ons hele (school)systeem erop gericht is elke mens te laten opgroeien als concurrent van zijn
medemens. Concurrenten op de arbeidsmarkt, concurrenten in de sport, concurrenten in het sociale leven.
De angst wordt doorlopend, 24 op 7 gevoed door een eindeloze stroom impulsen waaraan de burger zich
vrijwillig blootstelt, en die de angst steeds opnieuw moeten aanwakkeren: de nieuwsuitzendingen van de
staatsmedia, de vele praatprogramma's, tv-series, films, boeken en kranten, het onafgebroken, opdringerige
radionieuws, reclame-uitingen op elke straathoek.
Waar is het voor nodig om elk half uur een nieuwsbulletin te brengen op de radio? Ik zal u zeggen waarom
dat nodig is: opdat het u niet loslaat. De angst moet er steeds weer worden ingeramd, anders vervaagt ze.
Hoe ontspannen bent u wanneer u twee weken op vakantie bent geweest? Is dat alleen omdat u twee
weken niet gewerkt heeft; twee weken in een andere omgeving bent geweest en twee weken niet heeft
meegedaan aan de ratrace? Of heeft het feit dat u twee weken lang niet elk half uur bent gebombardeerd
met eindeloos repetitieve staatspropaganda er ook iets mee te maken?
Probeer het maar eens: blijf gewoon thuis, maar sluit u af van alle staatspropaganda. Binnen enkele dagen
al bemerkt u een zelfde ontspanning als na een weekje vakantie. Die ontspanning is uw natuurlijke
geestesgesteldheid, die de Poppenspelers als een gevaar beschouwen. Een onbevreesde, ontspannen
burger kan redeneren, is creatief, doorziet de leugens, analyseert en gaat over tot actie. Ontspannen
burgers zouden na het lezen van het nieuws over de Belgische medewerking aan de terreurpraktijken van
de VS weten dat ze dit niet over hun kant mogen laten gaan, zouden maatregelen eisen, zouden Verhofstadt
achter de tralies willen zien.
Maar dat gebeurt niet. Tenzij de Poppenspelers anders beslissen.
Daarom nog maar eens: u heeft niets te vrezen van Moslimterroristen, van uw buurman dus. Uw collega is
geen concurrent. De auto voor u in de file geen tegenstander.
Waar u wel bang voor moet zijn?
Voor uw eigen onoplettendheid en gebrek aan bewustzijn, en vooral ook voor de onoplettendheid en het
gebrek aan bewustzijn van uw medemens.
Laat niet af in het wakker schudden van uw medemens. Laat ze inzien dat de ellende in de wereld niet wordt
veroorzaakt door die paar klaplopers die frauderen met hun uitkeringen, niet door 'rechts' of 'links', niet door
afwijkende staatshoofden of rebellenleiders van onbeduidende landjes in Azië of Noord-Afrika, maar door de
maatschappelijke bovenlaag in onze eigen cultuur, in onze eigen Westerse samenleving.
Onze eigen elite veroorzaakt de ellende. De honger en armoede in de Derde Wereld, het vernietigen van het
milieu door ontbossing, overbevissing en verregaande vervuiling, de roof en plunder van Westerse banken
en mijnbouwbedrijven de agressie van onze Westerse legers.
Wanneer de bange burger zou inzien dat we niet tegen elkaar moeten strijden, maar tegen het schoftentuig
van Rijk & Machtig zouden we snel vooruitgang kunnen boeken.
Maar kijk de komende dagen naar de reacties (of het uitblijven daarvan) op het reeds aangehaalde
nieuwsbericht over de ontvoeringen en u zult snappen dat we nog een lange weg te gaan hebben.
Voorzichtig durf je soms te hopen dat je een positieve trend ziet, maar de manipulaties door Rijk & Machtig
gaan zo ver, zijn zo geraffineerd, hun middelen en mogelijkheden dermate onuitputtelijk dat de juiste weg er
vooralsnog uitziet als een modderig pad, smal en stijl omhoog, het uitzicht belemmerd door een dikke mist,
met eindeloos veel mannetjes die uit alle macht proberen om u steeds weer in de afgrond te doen storten.
Toch geraakten velen al aan het eindpunt van dat pad.
Daar wachten ze op u.
Ze tonen u de weg: geen angst.
Tot ze met genoeg zijn. Ze zijn nog lang niet met genoeg.
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VS kan graaien in internetgegevens van EU burgers op Amerikaanse servers
2013-01-28 | Bron: iNSnet |
Een vrijwel onbekend artikel in de Amerikaanse wet geeft autoriteiten
de bevoegdheid om vrije toegang te krijgen tot gegevens van
willekeurige EU-burgers, die zijn opgeslagen in zogenaamde clouds
van Amerikaanse internetbedrijven. Dat schrijft EU Observer. Clouds
zijn netwerken van computerservers die gegevens op internet
wereldwijd toegankelijk maken.
De draagwijdte van de wet lijkt door de beoogde doelgroep - alle
niet-VS burgers - over het hoofd te zijn gezien. “Anders dan selectief
te spioneren, staat deze wet massale controle toe van nietAmerikanen, uitsluitend voor politieke doeleinden” zegt Caspar
Bowden. Bowden is voormalig Hoofd Privacy Adviseur van Microsoft en zei dit tijdens een panel over
cyberveiligheid op de CPDP conferentie in Brussel, 25 januari 2013.
“Het wetsartikel is bewust uitsluitend gericht op mensen die geen Amerikaan zijn en die zich buiten de VS
bevinden. En het voorziet hiervoor in een allesomvattende bevoegdheid voor de duur van een jaar. Er
bestaat geen individuele bescherming”, zegt Bowden, die onafhankelijk pleitbezorger is van recht op
informatie. “Het hoeft niet te gaan om een politieke partij. Het kan een actiegroep zijn, of wie dan ook die
politiek actief is. Het kan ook gaan om gegevens uit het buitenland die in de Verenigde Staten van belang
zijn voor Buitenlandse Zaken”, zei hij.
Het wetsartikel waar het om gaat is een gedeelte van de zogenaamde Foreign Intelligence Amendments Act
(FISAAA) en verleent de Amerikaanse overheid vergaande bevoegdheden voor het verzamelen van
buitenlandse inlichtingen die zijn opgeslagen bij Amerikaanse cloud computing providers zoals Amazon of
Dropbox. “Toen ik voor het eerst hoorde wat de FISAAA mogelijk maakt, ging ik door een soort lacherigheid,
toen ongeloof, en vervolgens via woede naar ontkenning”, zei een ander panellid, Gordon Nardell. Hij is in
London gevestigd als advocaat, die gespecialiseerd is in de bescherming en het bewaren van gegevens in
de telecom sector. De Europese Commissie was niet in staat commentaar te leveren op de FISAAA. “De
FISAAA is niet iets waar we commentaar op leveren” zei de woordvoerster van de Europese Commissaris
van Justitie Viviane Reding in een e-mail. Maar het probleem is niet onbekend binnen EU-instellingen.
De wetswijziging richt zich specifiek op gegevens van en over niet-Amerikanen buiten de VS, en maakt
eerdere beperkingen ongedaan die het voortdurend verzamelen van gegevens en van massale controle
belemmerde. “De providers moeten volledige medewerking geven en faciliteiten en informatie verschaffen,
en dat allemaal onder totale geheimhouding. Als die geheimhouding wordt geschonden, is dat een
minachting van de rechtbank, en waarschijnlijk eveneens een overtreding van de Amerikaanse spionagewet”
merkte Bowden op.
Lees het hele artikel op EU Observer
Bron : http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=94866
Laatste nieuws : Het ambitieuze plan van eu-commissaris Neelie Kroes om de komende zeven jaar
jaarlijks ruim 9 miljard eurote investeren in breedbandinternet sneuvelt op de komende Eurotop in Brussel
(begrotingsoverleg EU, 7-8 februari 2013). De regeringsleiders van de 27 EU-landen zullen het bedrag
waarschijnlijk halveren. Bron :
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Europa_kiest_op_Eurotop_voor_stagnatie_2443.aspx#.UQuy8fLviSo

Fluoridatie van drinkwater, zeer nadelige effecten
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 6 februari 2013
Ze zijn veel te vroeg begonnen met fluoridatie van drinkwater, zonder eerst de effecten goed te
onderzoeken. Fluoridatie betekent het toevoegen van fluoride componenten aan het drinkwater. Men doet dit
om tandbederf te voorkomen. Tandartsen hebben geen idee van de gevolgen. De wetenschap zegt dat
fluoride niet veilig is, en zelfs niet effectief. Fluoride is een medicijn en zorgt voor fysische, ‘tastbare’
veranderingen. Door fluoridatie van ons drinkwater krijgt iedereen (jong, oud, met welke medische
geschiedenis dan ook) feitelijk allemaal hetzelfde medicijn. Er is geen medicijn op de markt dat aan iedereen
gegeven wordt, fluoride wel. Fluoride helpt niet, door het door te slikken. Wanneer je je wil beschermen
tegen de zon, ga je ook geen zonnebrandolie drinken. Een behandeling met fluoride zou in moeten houden;
onder dokterstoezicht staan. Veel Europese landen fluorideren niet (in Nederland wordt sinds 2008 niet meer
gefluorideerd. In Europa gebeurt dit nog wel in Engeland, Spanje en Ierland). De tanden zijn over het
algemeen net zo goed als de tanden van mensen in landen waar gefluorideerd wordt. Er zitten nogal wat
nadelen voor de gezondheid aan fluoridatie.
TOT 2008 is fluoridatie dus wel uitgevoerd in Nederland.
In deze documentatie van UVA kunt u de geschiedenis lezen van fluoridatie in Nederland
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Zweedse stad Malmö zinkt weg in anarchie door moslimimmigranten
De grootste Zweedse moslimorganisatie eist met de Koran in de
hand dat de gelijke behandeling van mannen en vrouwen wordt
afgeschaft.
Malmö, met circa 300.000 inwoners de op twee na grootste stad
van Zweden, is voor heel Europa het trieste voorbeeld van waar de
totaal mislukte integratie van hoofdzakelijk islamitische
immigranten toe leidt. De stad, waar inmiddels 30% van de
inwoners van Malmö moslim is, lijdt onder een ware explosie van
antisemitisme en criminaliteit. Volgens het Zweedse centrum voor
Preventie van Criminele Delicten werd in 2012 1 op 4 (!) inwoners van Malmö slachtoffer van een misdrijf.
Iedere maand worden er volgens de politie zo'n 200 mensen midden op straat beroofd, waardoor met name
bejaarden hun huizen niet meer durven te verlaten.
Nog maar 40% van de inwoners van Malmö is Zweeds. De Noorse media noemen de stad daarom cynisch
'het Chicago van het Noorden'. De stad is er een in een steeds langer wordende rij van Europese steden
waar het al gevolg van de massale toestroom van immigranten steeds slechter toeven is. Net als in
bijvoorbeeld EU hoofdstad Brussel ontvluchten Joden Malmö omdat het met de dag onveiliger voor hen
wordt. In een willekeurige Duitse stad zoals Nürnberg bestaat de bevolking voor 40% uit immigranten en in
sommige wijken al voor 70%. Het immigrantenaandeel in de criminaliteit licht zelfs boven de 80%.
Moord, beroving, plundering en anarchie
Ter gelegenheid van de nationale feestdag roemde de Zweedse prins Daniel vorig jaar in de opera van
Malmö het 'nieuwe Zweden.' Slechts 10 dagen later werd de 60 jarige Göran Nilsson pal voor het gebouw
vermoord door één van deze 'nieuwe Zweden', uitgerekend terwijl hij net het politiebureau uitliep.
Hele straten in Malmö zijn in totale anarchie vervallen omdat ze worden beheerst door jeugdige
moslimbendes. Brandende auto's en leeggeroofde winkels zijn duistere tekenen dat de politie de situatie
nauwelijks meer kan beheersen. Op veel dagen kunnen gewone Zweden maar beter niet de bus of de trein
nemen omdat conducteurs vanwege het regelmatige geweld niet langer controleren op geldige
plaatsbewijzen.
Linkse media hameren op 'tolerantie'
Omdat het overgrote deel van de Zweedse media net als in Nederland in handen is van 'progressief' en
'links' blijft men het mantra 'tolerantie' herhalen en wordt het geweld door moslimimmigranten
gebagatelliseerd of genegeerd. De gewone Zweed begint echter langzaam in opstand te komen. Bloggers
zoals Baron Bodissay spreken inmiddels van een dreigende instorting van de maatschappij en vrezen voor
hun leven.
Meer dan 5000 Zweden, voornamelijk vrouwen, zouden zich tot de islam hebben bekeerd. Volgens Helena
Benauoda, voorzitter van de Zweedse Islamraad en één van deze bekeerlingen, zijn er echter al 400.000
niet in de officiële statistieken geregistreerde Zweden tot de islam toegetreden, ruim 4,5% van de totale
bevolking.
Steeds hogere eisen
Het Sveriges Muslimska Förbund, met 70.000 leden de grootste islamitische organisatie van het land, eist al
langer de aanpassing van de Zweedse wetten aan de moslims. Zo wil men de 'beledigende en zondige
seksuele voorlichting' afschaffen, moeten er geen gemeenschappelijke zwemlessen aan jongens en meisjes
meer worden gegeven en moeten zwembaden en sauna's speciale vrouwendagen organiseren. Tijdens het
vrijdaggebed moeten moslims vrij krijgen van hun werk en voor de bouw van nieuwe moskeeën worden
rentevrije leningen geëist. Bovendien moet de gelijkstelling van man en vrouw -in ieder geval voor moslimsworden geschrapt.
Europa buigt voor de islam
In Zweden en Malmö zijn talloze dieprode waarschuwingssignalen te zien waar het ook in de rest van
Europa naar toe gaat als de landen ruim baan blijven geven aan de overheersende religie van de meeste
immigranten: de islam. Stap voor stap worden overal soms moeizaam verworven rechten, wetten en regels,
het hele justitiële systeem en zelfs de totale cultuur aangepast aan de eisen van moslims en de streng
islamitische Sharia. Zoals we al vaker hebben laten zien is het massa-immigratie programma van de
Europese Unie juist bedoeld om de identiteit en eigenheid van de oorspronkelijke volken kapot te maken,
zodat er uiteindelijk een politieke Unie kan worden opgericht.
Xander - (1) Preussische Allgemeine
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Interessante nieuwslinks
Duitse minister van onderwijs raakt vanwege plagiaat universitaire titel kwijt:
http://www.welt.de/politik/deutschland/article113405476/Schavan-verliert-Doktortitel-und-will-dagegenklagen.html
Martelt de Griekse politie verdachten?
http://www.welt.de/politik/ausland/article113401736/Griechische-Polizei-vertuscht-Folter-vonBankraeubern.html
Wil Hollande een monetaire oorlog beginnen?
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/05/waehrungskrieg-hollande-fordert-manipulation-des-euro-kurses/

Griekse regering gebruikt forse machtsmiddelen tegen stakende zeelieden. Voedseltekorten op
Griekse eilanden, eerste stakingsverbod sinds einde Generaalsdictatuur
http://www.wsws.org/de/articles/2013/feb2013/grie-f05.shtml
16 jarige gedood door aanval met een drone. Waar? In Denver, Colorado!
http://usnews.nbcnews.com/_news/2013/02/05/16856963-american-drone-deaths-highlight-controversy?lite
Actie was volstrekt legaal!
http://openchannel.nbcnews.com/_news/2013/02/04/16843014-exclusive-justice-department-memo-revealslegal-case-for-drone-strikes-on-americans?lite
Ierse premier weigert zijn excuses aan te bieden aan de slachtoffers van de Magdalene laundries: Rol
Ierse overheid nochthans overduidelijk.
http://www.independent.ie/national-news/tears-as-magdalene-abuse-revealed-but-no-kenny-apology-3377882.html

Opstanden, rellen, revolutie? Wat de Europese media u verzwijgt!
http://www.youtube.com/watch?v=Uawv09ZnpIY (Let op deze film is in het Duits!)
Spaanse premier zon corrupt als de pest:
http://www.focus.de/finanzen/news/tid-29422/korruptionssumpf-um-ministerpraesident-rajoy-katastrophalfuer-spaniens-ansehen_aid_915164.html
Hoe de Grieken met uw belasting centen omgaat:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/08/korruption-in-griechenland-rechnungshof-decktillegale-zahlungen-von-ueber-140-millionen-euro-auf/
Wordt EU-ambtenaar en ontvang bij bezuinigingen meer loon!
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/08/mehr-geld-fuer-eu-beamte-steuererleichterungen-vonfast-3-500-euro/
Ahmedinejad is betrokken in een machtsstrijd:
http://www.welt.de/politik/ausland/article113483554/Ahmadinedschad-Sie-haben-kein-Recht-mehr-zu-reden.html
Iraanse stealth jet, een hoax?
http://www.nypost.com/p/news/international/jad_that_not_gonna_fly_KDsQFz2eU4EdWOsiylHUwJ
Amerikaanse ex-agent schoot mensen neer uit wraak wegens racisme
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/9857705/Los-Angeles-gunman-motivated-byracism.html
Rituele moord in Engeland?
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/torso-of-african-boy-detectives-believe-was-killed-in-a-ritualsacrifice-before-being-tossed-into-the-thames-is-identified-by-key-witness-8485955.html
Aanmelden bij het vreemdelingenloket? In Antwerpen kost dat € 250
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1576401/2013/02/08/Antwerpen-wil-250-eurovoor-inschrijving-aan-vreemdelingenloket.dhtml
Light limonade is niet zo gezond. U kunt er diabetes van krijgen!
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1576300/2013/02/08/Lightversie-verhoogt-risico-opdiabetes-meer-dan-gewone-frisdrank.dhtml
De Euro-crisis los je niet met Duits (en Nederlands) geld op: Geen blanco cheque uit Duitsland
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/eu-haushaltsstreit-die-loesung-besteht-nicht-in-einemdeutschen-scheck/7747500.html
Malmö, een voorbeeld van hoe het niet moet! Integratie van moslims, jammerlijk mislukt!
http://www.preussische-allgemeine.de/nachrichten/artikel/das-malmoe-desaster.html
Frankrijk wil de waarde van de Euro verlagen, Sterke Euro wurgt economische groei, verlaagt Draghi
de rente?
http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article113425276/Franzoesische-Regierung-will-den-Euroschwaechen.html
Mario Draghi (Voorzitter ECB) staat onder druk!
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/07/mario-draghi-unter-druck-die-einschlaege-kommen-naeher/
Merkel wil van devaluatie Euro niets weten! En u weet het, zegt Merkel “Nein” dan is het ook “Nein”!
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http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/06/merkel-widerspricht-hollande-mit-uns-gibt-es-keinewechselkurs-manipulation/
Jean Claude Juncker; De Eurotop mag niet mislukken! Anders wacht ons een catastrofe (Dan valt de
EU uit elkaar)
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/07/juncker-scheitern-des-eu-gipfels-waere-desastroes/
Hier komt de staat van beleg: Oproerkraaiers mogen gedood worden, EU bereidt zich op Balkanachtige situaties voor:
http://www.geolitico.de/2013/02/07/europa-rustet-sich-fur-das-balkan-szenario
”Hier komt de staat van beleg: Oproerkraaiers mogen gedood worden, EU bereidt zich op Balkanachtige situaties voor:
http://www.geolitico.de/2013/02/07/europa-rustet-sich-fur-das-balkan-szenario
Deze profetie gaat over de AC, een aanval van Rusland en China op het westen en paus Benedictus
XVI. Dat allemaal in een Koreaanse videoclip verstopt.
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=WVTK3cmGQuU (Deel I – Gangnam Style voorspelt komst AC)
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=oUbE34XjOgw (Deel II – Numerologie in Gangnam Style)
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=U0bk3gsv1gA (Deel III – De geaardheid van de AC)
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=3P2WVtnDPoQ (Deel IV – Eindtijdsprofetie in de videoclip)
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=_PR8_kHEyx8 (Deel V – Het einde van de VS voorspeld?)
http://m.youtube.com/watch?feature=plpp&v=cKDmXWXhLCs (Deel VI – Het vertrek/dood van Benedictus XVI)
http://m.youtube.com/watch?v=KOTVO5fx2nU&feature=plpp (Deel VII - De komende Chinees-Russische invasie)
http://m.youtube.com/watch?v=Euh9Z8yxsB4&feature=plpp (Deel VIII – De wereldreligie die alle religies vervangen moet)

Ik plaats de volgende kanttekening. Het lijkt mij wat veel in een videoclip van twee minuten maar het gaat
volgens William Tarpley om de symboliek die in de clip voorkomt. In eerdere TV programma’s zoals “The
Hitman” en “The Simpsons” werd door middel van symboliek de aanslagen van 11 september voorspeld. In
het boek “Executive orders” van Tom Clancy komt een aanval met vliegtuigen op het witte huis voor. Deze
vorm van conditionering komt mogelijk niet, zoals Tarpley beweert, van God maar kan een andere herkomst
hebben. Toch denk ik dat het aftreden van de paus, het bewijs is dat er meer aan de clip Gangnam Style is
dan dat de gemiddelde MTV kijker vermoeden kan.
Ook Paul Begley heeft het aftreden van Benedictus XVI correct voorspeld:
http://m.youtube.com/watch?v=6_zrK2aFigk
The New Face of the Euro – Europa
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=awgADXlrpX8
Hier staan weer tekens in die wel degelijk betekenissen hebben.
Het zijn namelijk ook allemaal tekenen die ook weer verwijzen naar deze eindtijd.
Het filmpje zelf geeft eigenlijk al een paar aanwijzingen. Zeus als stier die Europa ontvoert.
De vrouw is Hera. Zeus = satan
Occult Origins Of The Olympics: Obama, Hitler & The Throne of Zeus
http://www.youtube.com/watch?v=BptQXL5RIuk
ZEUS Greek Gods
http://www.youtube.com/watch?v=fhrYEaQA0hA
EUROPA & ZEUS
http://www.youtube.com/watch?v=rKg8Fv9ydRM
http://jvpoll.home.xs4all.nl/wdo/MYTHOL/ZEUSLOVE.HTM
http://www.kreta2005.nl/mythologie.html
http://www.nomdundieu.com/Nederlands/4.1.1%20Nemrod%20Zeus.htm
http://www.franklinterhorst.nl/EuroBabel%20en%20de%20vrouw%20op%20het%20beest.htm
Benedictus de Rijke? 32 miljoen dollar op privérekening van de paus
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/02/13/vorwurf-der-geldwaesche-papst-soll-millionen-aufgeheimen-bankkonten-gebunkert-haben/
China: De maat is vol. De Noord-Koreanen gaan te ver:
http://www.welt.de/politik/ausland/article113630021/Chinas-Geduld-mit-Nordkorea-ist-am-Ende.html
Treurig maar waar, 58 miljoen Chinese kinderen worden door hun ouders verlaten. Ze zullen nooit
een liefdevol ouderlijk huis kennen.
http://www.epochtimes.de/china-58-millionen-zurueckgelassene-kinder-1061144.html
IJsland wil pornografie verbieden.
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/iceland/9866949/Iceland-considers-pornography-ban.html
Amsterdamse “biefstukkoning” snapt de ophef over paardenvlees niet!
http://www.demorgen.be/dm/nl/983/Nieuws/article/detail/1579514/2013/02/14/Amsterdamse-biefstukkoningserveert-al-jaren-paard.dhtml
Duitse economie krimpt, recessie in de Eurozone wordt erger!
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9869435/Eurozone-dragged-further-into-recession-asGerman-economy-shrinks.html
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Vaticaan gaat nauwe banden aan met Iran en Hezbollah
Paus Benedictus zegende op 24 november de nieuwe kardinaal
Boutros Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen
Israël staat.
Dat het Vaticaan op zijn zachtst gezegd nooit veel op heeft gehad
met de Joden en met Israël is welbekend, maar dat uitgerekend
Iran het op één na grootste diplomatieke korps in het Rooms
Katholieke ministaatje heeft weet bijna niemand. Toen paus
Benedictus XVI recent zes nieuwe kardinalen benoemde was daar
zelfs een delegatie van de islamitische terreurbeweging Hezbollah
bij aanwezig, een duidelijke bevestiging van het pact dat het Vaticaan jaren geleden sloot met de radicale
islam en dat voornamelijk gericht is tegen Israël.
De Joodse staat Israël is al ruim 64 jaar het levende bewijs dat de door het Vaticaan bedachte
‘vervangingstheologie’, die later werd overgenomen door de protestantse en inmiddels ook veel
evangelische kerken, vals is. De ‘Kerk’ kan het echter maar niet verkroppen dat niet zij, maar Israël het
centrum is van alle eindtijdprofetieën uit het Oude (en daarmee ook het Nieuwe) Testament. Daarom wordt
alles uit de kast getrokken om de Joodse staat te delegitimeren, ondermijnen en uiteindelijk te doen
verdwijnen. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom het Vaticaan -en in bredere zin ook veel andere
christelijke kerken en groepen- al jaren ‘aanschurken’ met de islam, dat immers inherent antisemitisch is en
de vernietiging van Israël en de uitroeiing van de Joden hoog in het vaandel heeft staan.
Kardinaal achter ‘Zionistenvrij’ Midden Oosten
Eén van de zes nieuwe kardinalen is Bechara Boutros Rai, het hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon. Rai
zond onlangs zijn afgevaardigde Abdo Abou Kassem naar een conferentie in Teheran die georganiseerd
werd om de Palestijns-Arabische Intifada te steunen en te streven naar een ‘Zionistenvrij Midden Oosten’.
Ook Hezbollah ideoloog Mohammad Raad en Hamasleider Khaled Meshaal waren daarbij aanwezig.
Recent verklaarde kardinaal Rai in Parijs dat hij de oorlog van Hezbollah tegen Israël steunt zolang Israël
nog ‘Libanees gebied bezet’. Het is onduidelijk wat hij daarmee bedoelde, aangezien Israël zich al jaren
geleden volledig uit Libanon heeft teruggetrokken en de VN er een bufferzone heeft gecreëerd. Verder eiste
Rai dat alle zogenaamde Palestijnse ‘vluchtelingen’ moeten kunnen terugkeren naar Israël, wat de facto
onmiddellijk een einde zou maken aan de Joodse staat.
Samenwerking Pauselijke Raad en Iran
Het uitnodigen van de Hezbollah delegatie in Rome is onderdeel van de sterke vriendschap die het Vaticaan
opbouwt met de Iraanse autoriteiten. Het verklaart tevens waarom paus Benedictus tijdens een toespraak in
Wenen, waar het hoofdkwartier van het Internationale Atoom Energie Agentschap is gevestigd, met geen
woord repte over het omstreden Iraanse nucleaire (wapen)programma.
De Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog en de Organisatie voor Cultuur en Islamitische Relaties
organiseerden onlangs hun achtste conferentie in Rome. De virulent antisemitische kardinaal Jean-Louis
Tauran en de uit Iran afkomstige Mohammad Bagher Korramshad waren samen de voorzitters van de
bijeenkomst, die als thema ‘de Katholieke- en Moslimsamenwerking in het bevorderen van rechtvaardigheid
in de huidige wereld’ had. Een officiële verklaring luidde dat ‘de deelnemers blij en vereerd waren om aan
het einde van de bijeenkomst ontvangen te worden door paus Benedictus XVI, die hen begroette en
aanmoedigde het pad van een authentieke en vruchtbare dialoog te blijven volgen.’
Vaticaan eert Islamitische Revolutie
Het Vaticaan ontving laatst ook een delegatie geestelijke leiders van Irans Islamitische Raadplegende
Vergadering. Zij overlegden met hoge Katholieke officials over de ‘Arabische lente’ opstanden in het Midden
Oosten. Volgens Hojjatoleslam Hossein Ebrahimi, lid van de Commissie Geestelijken van het Iraanse
parlement, erkende de Vaticaanse minister van Cultuur dat de volksopstanden in de regio ‘geïnspireerd
worden door de Islamitische Revolutie in Iran.’ Iran heeft het op één na grootste diplomatieke korps ter
wereld in het Vaticaan. Maandelijks vindt er overleg plaats met de adviseurs van de paus. President
Mahmoud Ahmadinejad heeft een hoge delegatie naar Rome gestuurd met aan het hoofd voormalig minister
van Buitenlandse Zaken Mahdi Mostafavi, de president van de Islamitische Cultuur en Relaties Organisatie
in Teheran. Mostafavi is een vertrouweling van Ahmadinejad en spreekt hem minstens twee keer per week.
‘Glorieuze Koran’ naast ‘Profeet Jezus’
Afgelopen week mocht de Iraanse ambassade een cultureel festival organiseren in de Salesische Pauselijke
Universiteit van het Vaticaan. Irans culturele attaché, Qorban-Ali Pumarjan, roemde het feit dat de ‘heilige
verzen van de glorieuze Koran’ samen tentoongesteld werden met de uitspraken van ‘de profeet Jezus’.
De president van de Pauselijke Universiteit, professor Nani, verklaarde al geruime tijd te hebben uitgekeken
naar de ‘glorieuze en zeer culturele tentoonstelling’. Daniel Madigan, een Jezuïtische islamgeleerde en lid
van de Vaticaanse Commissie voor Religieuze Relaties met de Islam, zei veel overeenkomsten te zien
tussen het Katholicisme en de ‘sterke Iraanse academische traditie en diens filosofische en mystieke
aspecten.’
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Vriendschap met Holocaust ontkenners
Het Vaticaan, dat wereldwijd zo’n 1,2 miljard officiële volgelingen telt, heeft nog altijd grote invloed op het
wereldgebeuren. De steeds nauwer wordende banden tussen ‘Rome’ en de Iraanse Holocaust ontkenners,
inclusief de steun voor hun vooruitgeschoven terreurleger in Libanon dat als officieel einddoel de totale
vernietiging van de Joodse staat heeft, voorspelt dan ook weinig goeds voor de toekomst van Israël en de
steeds kleiner wordende groep christenen die niet gevallen zijn voor de Katholieke vervangingstheologie of
voor enige andere ‘Zionistische complot’theorie.

Prikbord nr 332 (leo j.j. dorrestijn)
Bankgeheim
Nu het omkoopschandaal binnen de rechtse regeringspartij Partido Popular ook de Spaanse premier
besmeurt, beginnen de ontkenningen. Een eenvoudige oplossing zou zijn dat van iedere staatsburger die
het bezit van een geheime bankrekening ontkent, het banktegoed toevalt aan de betreffende staat. Daartoe
moeten dan de Zwitserse en ook andere banken bereid zijn om in ieder geval de ´nationaliteit´ van alle
rekeningen bekend te stellen aan de betreffende landen. Men zou verbijsterd zijn als dan ook nog de
bedragen erbij worden vermeld.
Dwangsom
Waar de overheid strooit met de meest onzinnige boetes en dwangsommen, blijft ze zelf buiten schot. Zo is
de gemeente Vught in overtreding terzake het gedogen van een overlastgevende kennel. Van klachten, de
bestuursrechter en de provincie trekt men zich niets aan. Een mentaliteit die doet denken aan de klachten
over bestuurlijke corruptie en belangenverstrengeling (Limburg), kampers, Jeugdzorg, politie, giftig tuinhout,
snoepreisjes, OS-projecten, declaraties, grondspeculaties, vervalste jaarrekeningen etc. etc. Hoog tijd dat de
provincie leert om dwangsommen op te leggen.
EU-top
Premier Rutte heeft op zijn wensenlijstje voor de EU-top twee zaken vergeten te vermelden: stoppen met
Europese ‘ontwikkelingshulp’ voor de Palestijnse terreurbewegingen, Egypte en andere dubieuze ‘projecten’;
en voorts effectief een einde maken aan de miljardenkostende EU-corruptie zodat de jaarrekeningen
eindelijk worden goedgekeurd.
Gestoorde rechtspraak
Een parlementair onderzoek naar het functioneren van de rechterlijke macht, is dringend gewenst. Niet
alleen omdat wordt toegegeven dat vonnissen veelal door griffiers worden geschreven (die bijzondere
relaties onderhouden met bepaalde advocaten), maar vooral ook vanwege de vele strijdige uitspraken. Zo
denken rechters heel verschillend over het doodschieten van juweliers, de bescherming van ‘klokkenluiders’,
vermeende discriminatie, haatzaaien door moslims, de bouwfraudecriminelen of kleine schendingen van het
auteursrecht op bepaalde niet-commerciële websites. Ook de vele gevallen waarin een hoger beroep ‘loont’,
omdat de lagere rechter zijn vak niet beheerst of het OM knoeiwerk levert, zijn kenmerkend voor de huidige
rechtspraak. Daarnaast zijn bepaalde rechtbanken juist berucht door het feit dat een hoger beroep zelden tot
een beter vonnis leidt. En de manier waarop aangiftes van oplichting worden afgewimpeld – ‘had u maar een
voorschot moeten vragen’- is nu door de Hoge Raad onderuit gehaald. Want een voorschotbetaling wordt
zonder tegenprestatie toch ‘eigendom’ van de (criminele) ontvanger, net als voorschotten aan advocaten of
gestolen goederen indien geen afstand wordt gedaan.
Niemand gearresteerd
Van de witte-boordencriminelen die via banken, pensioenfondsen, beleggingsprojecten en
verzekeringspolissen tienduizenden van hun vermogen en hun rechten hebben ‘afgeholpen’ én de welvaart
van ons land op het spel hebben gezet, is nog niemand gearresteerd. Dat zal ook niet gebeuren, want de
(toenmalige) toezichthouders die bijna dagelijks ergens glimlachend in de media verschijnen, dragen een
nog grotere verantwoordelijkheid. Dat de staat nu ook als eigenaar van de SNS-bank kan worden
aangesproken voor de schade die burgers hebben geleden door allerlei criminele (aandelen)transacties, kan
sommigen weer hoop geven. Totdat … de bestuursrechter besluit niet bevoegd te zijn voor zaken die bij de
strafrechter thuishoren.
Het gebaar van minister Dijsselbloem om ‘onwetende’ beleggers (gedeeltelijk?) te laten compenseren, steekt
dan ook schril af bij het gebrek aan daadkracht van zijn voorgangers, terzake woekerpolissen,
beleggingsfraude (aandelenlease) en bonussen.
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Reactie van schrijver en onderzoeksjournalist Robin de Ruiter op de huidige toestand in dit land
februari 08, 2013By: silviavideler
Jaren geleden heb ik in mijn eerste Nederlandse uitgaven gewaarschuwd voor hetgeen thans in Nederland
gebeurt.
“Voor Europa staat de economische crisis voor de deur. Ieder land dat onderdeel uitmaakt van de Europese
Monetaire Unie (EMU) geeft niet alleen zijn onafhankelijkheid en authenticiteit op, maar zal binnen de kortste
keren worden gereduceerd tot een sterk verarmde samenleving.
Toetreding tot de EMU betekent voor ieder land dat alle bezittingen en schulden op één hoop worden
gegooid. De inhoud van de schatkist van de rijke landen zal worden geplunderd en verdeeld onder de arme
EMU-landen. Voor Nederland betekent de eenwording van Europa dat alles wat dit land heeft opgebouwd in
korte tijd verloren zal gaan.”
Bovendien laat onze elite bewust banken failliet gaan.Terwijl men ons bezighoudt met de salarissen van
hooggeplaatste functionarissen, ouderen en jongeren tegen elkaar uitspeelt, wordt er achter de schermen –
met de medewerking van onze ministers van Financiën (speciaal uitgezochte loopjongens van de BIS in
Basel: Rothschilds en Co.) – hard gewerkt om onze samenleving totaal te verarmen.
KLEIN VOORBEELD:
De banken die de laatste tijd overal in Europa omvallen zijn allemaal eigendom van dezelfde kleine elite
groep. Met behulp van computers hebben zij vele miljarden bij enkele van hun banken laten verdwijnen.
Vervolgens komen de loopjongens, onze ministers van Financiën, in actie. Zij moeten het volk duidelijk
maken dat deze banken gered dienen te worden. Waar halen deze ministers het geld vandaan. Zij lenen het
o.a. van staatsbanken, DIE TOEVALLIG OOK HET EIGENDOM VAN ONZE ELITE ZIJN.
BIJNA ALLE STAATSBANKEN ZIJN PRIVEBANKEN IN HANDEN VAN DE ROTHSCHILDS. Niet in
Venezuela, Iran en enkele anderen!
Nadat men de burger voldoende heeft gemanipuleerd, wordt het bij de staatsbank geleende geld netjes in de
zogenaamde failliete banken gestort. MAAR… daarboven ontvangt de elite hetzelfde bedrag plus rente ook
nog eens van de belastingbetaler teruggestort op hun staatsbanken. Het kapitaal van de hoge heren is
eenvoudig met behulp van het toetsenbord van een van hun computers binnen korte tijd verdubbeld. Zo gaat
dat…..
WIE STELT HIER IN DE TWEEDE KAMER VRAGEN OVER? NIEMAND WANT ZE SPELEN ALLEMAAL
ONDER EEN HOEDJE.
Hieronder informatie over nog meer belastinggeld dat van ons wordt gestolen met medeweten van onze
politici…
UIT MIJN BOEK: Unveiled – The Protocols of the Learned Elders of Zion.

Eén camera maakt haarscherp beeld van een hele stad
februari 08, 2013By: silviavideler
Alle boeven opgelet: We zien vanaf 5.000 meter álles wat jullie doen. Eén camera maakt haarscherp beeld
van een hele stad.
Slecht nieuws voor wie iets te verbergen heeft. Maar ook voor hen die wat privacy willen. ZELFS KAN ER
WORDEN GEFILMD WIE EN HOE VAAK ER BIJ U (BEPAALDE) MENSEN OP VISITE KOMEN!!! In de VS
is met subsidie van het Pentagon een camera ontwikkeld die vanaf 5000 meter hoogte objecten van pakweg
15 centimeter kan onderscheiden. Het volgen van auto’s en personen is voor deze camera geen enkel
probleem. Met één camera kun je een middelgrote stad in de gaten houden. Nog mooier: De camera stuurt
alle gegevens naar de grond. Daar worden alle data opgeslagen, zodat je kunt terugspoelen om te zien wat
er aan een gebeurtenis (bankoverval, inbraak, ongeluk, vechtpartij) vooraf ging. En je ziet wat er daarna
gebeurde.
Waar gingen de vechtersbazen, daders van de overval of schuldigen aan een auto-ongeluk naar toe? Een
overval in een bank zelf kun je niet filmen maar je ziet wel precies waar de daders vandaan kwamen en
daarna naar toe gingen. En je bespaart geld op gewone beveiligingscamera’s.
De camera, die het werk doet van 100 gewone ‘drones’, bestaat eigenlijk uit meer dan 350 kleine camera’s
die via de computer één beeld maken van een stad maken. In dat beeld kun je inzoomen zodat je een detail
kunt uitvergroten. Het beeld heeft een scherpte van 1,8 gigapixel (1.800 megapixel).
Er zijn naast alle voordelen ook nadelen. Hoe zit het met onze privcay als we in onze tuin of op ons
dakterras zijn? Ook daar worden we dan ongewild. bespied. Privacy-activisten maken daar nu al rumoer
over.
En er is de kwestie van kosten: Wie betaalt de drone die de hele dag boven een stad vliegt? Maar los van
die bezwaren: Het kán dus. En we weten hoe het gaat met nieuwe technieken: Ze worden snel goedkoper
en vroeg of laat worden ze op grote schaal toegepast.
P.S.: Het model dat bijna klaar is, zoals de Solar Eagle, die op zonnekracht jaren in de lucht kan blijven.
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Obama's man voor Defensie zegt band VS met Israël te willen herzien
Bewijs dat Hagel banden heeft met de Iraanse lobby
Chuck Hagel bij Obama.
Er is nieuw bewijs waaruit blijkt dat Obama's kandidaatminister
voor Defensie Chuck Hagel in werkelijkheid fel anti-Israël is. De
Nationale Raad voor Amerikaans-Arabische Betrekkingen
publiceerde onlangs een opname van een toespraak van
toenmalige senator Hagel waarin hij letterlijk zei dat de VS de band
met Israël moet herzien om in de ogen van de Arabische wereld
een geloofwaardige bemiddelaar te blijven. Daarnaast blijkt Hagel
als bestuurslid van het extreemlinkse Ploughshare Fonds mede
verantwoordelijk voor het geven van meer dan $ 2 miljoen aan organisaties die de alliantie met Israël willen
verzwakken ten gunste van Iran. De gewraakte toespraak van Hagel werd volgens Breitbart opgenomen in
2007 in de staat Nebraska. Hagel beweerde tevens dat 'er geen twijfel over bestaat' dat Israël enkel bij de
gratie van de Verenigde Staten bestaat. Dat was behalve een verwijzing naar presidents Truman beslissing
om Israël te erkennen en de jarenlange militaire, diplomatieke en financiële banden tussen beide landen een
nauwelijks verhulde suggestie dat de Joodse staat wat hem betreft kan verdwijnen, iets waar de Arabische
wereld al sinds de wederoprichting van Israël in 1948 naar streeft.
'Palestijnen als beesten opgesloten'
Volgens de Journal Star weigert Hagel nadere uitleg te geven van zijn eerdere beschuldigingen dat Israël de
'Palestijnen als beesten heeft opgesloten'. Deze uitspraak is er één uit een lange lijst waaruit overduidelijk
blijkt dat Hagel in tegenstelling tot wat hij en Obama beweren een vijand van de Joodse staat is. Op 2
februari plaatsten we een opname naar een hoorzitting van het parlementaire Comité Gewapende Diensten
waar Hagel TV-opnames van eerdere interviews te zien kreeg waarin hij zich niet alleen anti-Israël, maar ook
anti-Amerika uitsprak. Het bewuste comité heeft een voor afgelopen donderdag geplande stemming over de
nominatie van Hagel uitgesteld omdat hij nog steeds geen financiële verantwoording heeft gegeven voor de
toespraken die hij de afgelopen jaren heeft gegeven, een eis van de Republikeinen. Hagel ligt eveneens
onder vuur vanwege zijn commentaar op de 'Joodse lobby' en homoseksuelen. (1)
Banden met de Iraanse lobby
Volgens Clare Lopez, een hoge official van het Center for Security Policy, heeft Hagel juist banden met de
Iraanse lobby in de VS. Hagel is bestuurslid van het Ploughshare Fonds dat ruim $ 2 miljoen heeft gegeven
aan pro-Iraanse organisaties die Amerika's banden met Israël willen verzwakken. Eén van deze organisaties
is de National Iranian American Council (NIAC), dat de afgelopen jaren $ 600.000 ontving.
De Washington Post bevestigde dat Hagel al jaren een 'aanhoudende relatie heeft ontwikkeld met de
Amerikaans-Iraanse Raad (AIC), een voorloper van de NIAC.' Beide groepen zijn tegen de sancties tegen
Iran en pleiten voor onvoorwaardelijke onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Al in 2001
verklaarde Hagel in een toespraak voor de AIC de sancties tegen Iran te betreuren.
Het Legal Project constateerde in september vorig jaar dat de NIAC en diens oprichter en president Trita
Parsi, die zich onlangs in de Washington Post sterk maakte voor de nominatie van Hagel, direct wordt
aangestuurd door topagenten van het Iraanse regime. Toen deze banden in 2008 werden onthuld door Seid
Hassan Diaoleslam deed Parsi hem onmiddellijk een proces aan de broek wegens smaad.
George Soros, Council on Foreign Relations, Brzezinski
De NIAC kreeg tevens financiële ondersteuning van de Open Society van de radicaal linkse magnaat
George Soros en het pro-Palestijnse Cultures of Resistance. Ook voormalig ambassadeur Thomas Pickering
is nauw verbonden aan de NIAC. Pickering, bestuurslid van de AIC en lid van de beruchte Council on
Foreign Relations, steunt samen met Hagel de pro-Iraanse denktank The Iran Project. Ook zijn beide heren
topadviseurs van het US-Middle East Project dat virulent anti-Israël is.
Het Ploughshare Fonds kondigde zelf aan dat bestuurslid Hagel deel uitmaakt van The Iran Project, dat
mede werd opgericht en gefinancierd door het Rockefeller Brothers Fund waar ook de notoire Israëlhater
Zbigniew Brzezinski, de grote man achter Jimmy Carter en volgens velen ook Barack Obama, toe behoort.
$ 100.000 van Deutsche Bank
Als klap op de vuurpijl zit Hagel ook in het bestuur van de Deutsche Bank, waar hij al $ 100.000 ontving voor
bewezen diensten. De Deutsche Bank wordt op dit moment aan een onderzoek onderworpen door de
Amerikaanse ministeries van Justitie en Financiën vanwege het blijven onderhouden van nauwe banden met
Iran en het schenden van het handelsembargo tegen de Iraanse olie- en energiesector.
Hagel 'extreem gevaarlijk'
Volgens Lopez is Hagels verzoenende houding tegenover Iran 'extreem gevaarlijk, vooral omdat Iran nu zelf
zegt een kernmacht te zijn' (zie dit artikel eergisteren). Sarah Stern, oprichter en president van Endowment
for Middle East Truth, is het met haar eens. Iran zal volgens Stern 'met genoegen' reageren op Hagels
benoeming. 'Ze zullen hun nucleaire programma versnellen en Amerika als zeer naïef zien.' (2)
Xander - (1) Arutz 7, (2) World Net Daily
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'Witte Huis lanceert 'Cyber-Warriors for Obama' project tegen conservatieve sites'
'Vooral christelijke websites het doelwit - Propaganda om Amerikanen af te leiden van geplande instorting
van de dollar en de economie'
Obama zou het speerpunt zijn van een 'voortgaande
inlichtingenoperatie om de Verenigde Staten te ontmantelen en te
vernietigen.'
Volgens een hoge official van het Amerikaanse ministerie van
Homeland Security (DHS) heeft het Witte Huis op 23 januari, 2
dagen na de tweede inauguratie van president Obama, het 'CyberWarriors for Obama' project gelanceerd. 3575 mensen gaan zich
op het internet actief richten op specifieke 'doelwitten' die
voornamelijk bestaan uit christelijke en andere conservatieve
websites die kritiek leveren op bijvoorbeeld Obama's
wapenbeperkingvoorstellen en zijn pro-abortusbeleid. Enkele dagen geleden kwam ook de Europese Unie in
het nieuws met een vergelijkbaar programma om pro-EU propaganda op kritische internetsites te
verspreiden. De DHS insider wil om begrijpelijke redenen niet bij name worden genoemd. Tegenover
Douglas Hagmann, oprichter en directeur van het Northeast Intelligence Network en presentator van het
conservatieve radioprogramma The Hagmann Report, verklaarde hij dat het ministerie vaak valse informatie
naar buiten laat lekken om zo klokkenluiders op te sporen, en hij daarom eerst zeker moest weten dat de
informatie over het Cyber-Warriors programma authentiek is.
'En de waarheid zal u vrijmaken'
Eind december kreeg de insider een officieel document te zien waaruit bleek dat het Cyber-Warriors
programma wordt gefinancierd uit de kas van Obama's politieke campagne. Eén hoofdstuk van het
document, dat als ondertitel 'En de waarheid zal u vrijmaken' heeft, gaat over specifieke 'doelwitten'. Het
betreft hier met name christelijke websites. Ook bestaat er een lange lijst met andere conservatieve
'probleemsites', die zijn onderverdeeld in onder andere 'birther' sites (waar over Obama's nog altijd
ontbrekende originele geboortecertificaat wordt geschreven), 'pro-wapen' sites en 'anti-abortus' sites.
De 3575 vooral jonge personen zijn volgens de insider ingehuurd om hun hackcapaciteiten en hun kennis
van het gebruik van proxy servers, valse identiteiten en meerdere emailadressen. Hun belangrijkste doel: het
verspreiden van desinformatie. Dit geldt onder andere het zogenaamde 'economische herstel', dat niets
anders dan pure propaganda zou zijn.
Divert, Disrupt & Destroy
De instructies aan de ingehuurden zijn zeer specifiek: infiltreer in webforums, verzamel schermnamen,
avatars e.d. en probeer achter de ware identiteit van kritische personen te komen. Het algehele motto:
'Divert, Disrupt & Destroy', oftewel: Leid Af, Verstoor & Vernietig. Ook staan er in het document uitgebreide
voorbeelden van zinnen waarmee verschillende soorten reageerders kunnen worden gemarginaliseerd en in
diskrediet kunnen worden gebracht. Net als de EU in Europa gaat doen zullen Obama's Cyber-Warriors
valse cijfers en statistieken gaan verspreiden waaruit zou blijken dat 'Washington' het juiste beleid voert en
het weer beter gaat met de economie en de financiën. Niets is minder waar, betoogt de insider. In
werkelijkheid gaat er een 'plotselinge' instorting van de Amerikaanse dollar komen, met sociale chaos en
rellen als gevolg.
Obama = geplande aanval op de VS
De economische instorting zou volgens de official zelfs een door het 'regime Obama geplande aanval op de
Verenigde Staten' zijn. De eerste plannen hiervoor dateren overigens al uit het tijdperk Clinton in de jaren
'90. De gewone burgers zullen alles kwijtraken, zowel hun spaargeld, hun pensioenen als hun welvaart.
Grote Amerikaanse en internationale banken zouden hier actief aan meewerken.
De reden waarom niemand in Washington aandacht besteed aan diverse onafhankelijke onderzoeken naar
Obama en de daaruit voortvloeiende bewijzen dat de president niet is wie hij beweert te zijn is omdat hij 'het
product is van een voortgaande inlichtingenoperatie en aan de macht werd geholpen om de Verenigde
Staten te ontmantelen en te vernietigen, waarbij de economie de trigger zal zijn.'
Honger en nieuw vuurwapendrama
'Voor de eerste keer in de geschiedenis zullen in onze straten hongerige mensen te zien zijn, mensen die
denken dat het allemaal onzin is wat ik nu vertel. Zij zullen wanhopig om voedsel smeken. Denk aan (de
orkaan) Katrina, maar dan op nationaal niveau... Maar eerst moeten ze de mensen ontwapenen, want een
gewapend en geïnformeerd volk is een gevaar... Dat wordt er nu gepland voor de Amerikanen, maar er zijn
slechts weinig mensen die dit willen geloven.'
De komende 'perfecte storm' zal gekenmerkt worden door 'hyperinflatie en rassen- en klassenrellen' en
mogelijk zelfs ontaarden in een nieuwe burgeroorlog. De spreekwoordelijke 'vonk' zou een nieuw
vuurwapendrama kunnen zijn waarbij veel slachtoffers zullen vallen.
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Operatie 'Thunderdome'
Wanneer deze instorting precies gepland staat is niet te zeggen, maar in maart en april staan er massale
'oefeningen' met de veiligheidsdiensten op het programma. Ook zou er een 50 tot 60 pagina's tellend
document bestaan getiteld 'Operation Thunderdome', waarin staat te lezen hoe de geplande instorting van
de economie ook getriggerd kan worden door een false-flag aanslag op de overheid door een zogenaamde
'patriottistische groepering'. De dan aan het volk gepresenteerde 'vijanden' zullen bestaan uit
wapenbezitters, conservatieven die de Grondwet verdedigen en christenen.
Erger dan eerste Burgeroorlog
De insider stelt dat het ook een combinatie van bovengenoemde triggers kan zijn. 'Ondanks de
waarschuwingen zullen veel mensen woedend zijn en de kant van de regering kiezen... Hongerige,
bankroete en gebroken mensen, die hun buren, vrienden en collega's zullen aangeven bij de overheid. Het
zal net als de (eerste) Burgeroorlog worden, maar dan erger. Mensen zullen worden ontwapend er zal overal
toezicht worden gehouden, waardoor het veel moeilijker wordt je te verbergen en terug te vechten.'
Vernietiging Amerika nog tijdens 2e termijn Obama
In het 'nieuwe Amerika' na de instorting zullen alleen mensen die hun wapens inleveren voedsel, medicijnen
en (valse) bescherming krijgen. 'De leugens zijn groter dan de meeste mensen zich kunnen voorstellen.
Degenen aan de top lachen ons uit omdat het allemaal zo duidelijk is wat er komen gaat. Maar je weet het,
hoe groter de leugen, hoe meer mensen het zullen geloven.' De DHS official besluit dat de instorting in ieder
geval nog tijdens de tweede termijn van Barack Obama zal plaatsvinden en dat bij het plan om Amerika te
vernietigen ook andere landen zijn betrokken.
Xander - (1) Northeast Intelligence Network / Hagmann Report

Minihelikopter filmt alles wat je doet
Het Californische bedrijfje Always Innovating heeft de ‘MeCam’ bedacht:
een stemgestuurde, met een camera en microfoon uitgeruste
minihelikopter die je overal volgt. De MeCam moet volgens de makers de
‘archaïsche’ manier waarop we nu fotograferen en filmen doorbreken.
De daarvoor gebouwde mini-helikopter met vier rotors, is niet veel groter
dan je handpalm. Het insectachtige toestel bevat een camera, een sd-geheugenkaartje en wifi- en bluetoothconnectiviteit. De beelden die de mini-helikopter schiet, kunnen zo rechtstreeks gestreamd worden op je
smartphone (iPhone of Android-toestel) en gedeeld worden op sociale netwerken als Facebook, Twitter of
YouTube. Opmerkelijk ook: de helikopter bestuurt zichzelf – in de zogenaamde ‘follow-me’ functie – dankzij
3 complexe algoritmes en 14 sensoren, maar het luistert ook naar stemcommando’s.
Always Innovating heeft het helikoptertje zelf bedacht en uitgewerkt, maar gaat het niet zelf produceren
Het verwacht dat licentienemers het product tegen begin 2014 op de markt kunnen hebben.
De richtprijs voor het officiële einde van uw privacy? 49 dollar (36,5 euro).

Het Katholiek Nieuwsblad kopt met: EEN ZWARTE PAUS?
februari 16, 2013By: silviavideler
Een zwarte paus?
Kardinaal Turkson Foto: Jan Peeters/KN
De tijd lijkt nu rijp: na het terugtreden van paus Benedictus XVI verlangen
vele Afrikaanse katholieken naar een paus van eigen bodem.
Verschillende namen worden al genoemd. Als grootste kanshebber
wordt daarbij kardinaal Peter Kodwo Appiah Turkson uit Ghana
genoemd, president van de pauselijke raad Justitia et Pax.
Indien de keuze daadwerkelijk op de 64-jarige Turkson vallen, zal dat niet alleen de bisschoppenconferentie
van zijn vaderland verheugen. In een interview met radiozender Asempa FM verklaarde voorzitter bisschop
Joseph Osei Bonsu: “Voor Ghana zou het een grote eer zijn, wanneer de keuze op Turkson zou vallen.”
Ook al worden verschillende andere namen genoemd is men er redelijk optimistisch over de kansen die de
vriendelijke Ghanees maakt opvolger te worden van Benedictus XVI, aldus de bisschop Konongo-Mampong.
Hij noemt het belangrijk dat bij de keuze van de nieuwe paus aan alle katholieken op deze wereld gedacht
wordt. “Met zijn levensloop en ervaring binnen de katholieke Kerk is Turkson meer dan geschikt voor deze
post”, aldus Osei Bonsu.
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Wat brengt 2013 ons? Dit jaar lijkt te ontmonden in revoluties, oorlog, meer armoede en schreeuw
naar wereldleider
Geplaatst door xandrah op 8 februari 2013
(Dit artikel is een vervolg van: 2013, de kwetsbaarheid van de wankelende elite en de toenemende
globale instabiliteit)
De ontwikkelingen in 2013 lijken te ontmonden in revoluties, oorlog, meer armoede en de schreeuw naar
een wereldleider.
In 2013 zal de teloorgang van internationale coördinatie in toenemende mate regionaal merkbaar zijn. In de
huidige wereld, zullen regeringen meer focussen op hun eigen binnenlandse agenda’s. En dit creëert nieuwe
risico’s. Alle soorten leiders worden kwetsbaarder in alle facetten en onderdelen, en dit vraagt om reactiever
leiderschap met een korte termijn visie.Onderprestatie schuurt de rechtmatigheid van elites uit, en maakt het
veel complexer voor hen om effectief leiderschap te voeren. Staten worden gepakt door corruptie of
belangen. Er is gebrek aan transparantie, grote welzijns- en inkomensverschillen, of een duidelijke
desinteresse naar de levens van burgers toe. Spanningen tussen China en Japan lijken te verergeren. De
Syrische burgeroorlog heeft ernstige effecten op de hele regio. De Iraanse nucleaire dreiging, het
Afghanistan-Pakistan conflict net voor het terugtrekken van Amerikaanse militairen in 2014 en de Eurozone
crisis veroorzaken ook serieuze risico’s. De Occupy beweging is misschien een beetje tanende, maar de
slogan ‘we are the 99%’ hebben bewustzijn in mensen aangewakkerd. En een einde gemaakt aan het
meningloos zijn wat betreft ongelijkheid.
Bewustwording en mediarevolutie
Burgers worden bewuster. In Amerika is een mediarevolutie aan
de gang. Steeds meer Amerikaanse burgers beseffen dat ez niet
bij de MSM moeten zijn voor de waarheid. In Europa gaat dit al net
zo. Media, de onder controle van de illuminatie staan, verliezen
lezers en dus geld. Men is zich bewust van het feit dat er méér aan
de hand is in de wereld, maar dat men via de reguliere media eigenlijk nauwelijks iets te weten komt. De
burger van 2013 wil geen corruptie meer gedogen, geen misdaad, geen machtsmisbruik en ander
schandelijk gedrag van de leidende politici en heersers. In veel samenlevingen ontbreekt het aan moraal
waarden in de vorm van religie, ideologie of normen. De media zijn er snel bij om dit gat te vullen met kanten-klare morele meningen over incidenten en gebeurtenissen. Die meningen zijn kortzichtig en informeren
nauwelijks over langetermijn-problemen en -visies.
Damagerepair is moeilijk geworden
De schandalen volgen elkaar in hoog tempo op: onthullingen van klokkenluiders, demonstraties, cover up
van het Britse kindermisbruikschandaal. De verspeiding van nieuws via Internet en Sociale Media maken het
moeilijk voor leiders om (reputatie)schade te herstellen. Sociale media zijn in het leven geroepen om de
burger in de gaten te houden. Een voordeel voor de burger: deze kan vice versa doen. Het Internet geeft de
mensen een wapen om hun leiders verantwoordelijk te houden en in extreme gevallen; om hun leiders
omver te werpen. Vandaag de dag kunnen zelfs privé-misstappen een politieke- of bedrijfscarriëre binnen 24
uur om zeep helpen. Overheden, bedrijven en grote mediaconcerns zijn zeer slecht uitgerust tegen de tijd
van nu. Kennis is macht, meer dan ooit, en kennis is gedemocratiseerd. Iedereen met internetverbinding kan
onthullende informatie opzoeken over heersers, politici en hun ongemakkelijke ‘waarheden.’
In ontwikkelde democratieën, leiden schandalen van de top hele naties wekenlang af, zodat belangrijk en
urgent werk ongedaan blijft. Burgers willen meer transparantie, maar een keerzijde is dat dit de korte termijn
agenda’s vergiftigt. Het groeiend aantal ontnuchteringen en desillusies weerhoudt ook mensen om
überhaupt de politiek in te gaan. Leiderschapskwaliteiten, overtuiging en visie lijken niet langer criteria te
zijn: een smetteloos verleden is hét criterium vandaag de dag.
Meer woede vanwege ongelijkheid
Het is ook weer zo, dat gedane schade door leiders die een
puinhoop maken, wordt ingedamd door het bestaan van stabiele
instituten. Als een minister of president moet aftreden, is er een
goed gerepeteerd en geaccepteerd proces om hem/haar te
vervangen. Evengoed, burgers zijn zat van de instabiliteit. De
onthullingen over de corruptie van de elite en hun dubbele moraal
drijft mensen de straten op, en zijn voer voor revoluties. Van
Rusland tot China, de overdadige luxe waarin leiders baden is out
in the open. Dit veroorzaakt massale woede over de ongelijkheid en dit speelde ook duidelijk een rol in de
Arabische Lente. De middenklasse is aan het verdwijnen. In de afgelopen tijd kwamen deze berichten naar
buiten m.b.t. Amerika en Europa. Dit komt de elite goed uit: een verdwijnende middenklasse. Normaal
gesproken betekent een groeiende middenklasse, dat deze eisen stelt wat betreft goederen en diensten,
eigendomsrechten, vrijheid van informatie, politieke rechten en burgerrechten. Met het verdwijnen van de
middenklasse, zullen deze zaken ook steeds meer verdwijnen en ontstaat er voedingsbodem voor een
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slavensysteem waarin burgers lamgeslagen zijn, nauwelijks rechten hebben, en waarin rebellie is
weggewerkt.
De taktiek van het gebruik van zondebokken
Het is de vraag of monarchieën beschermd blijven door traditie of dat ze berooid en naakt eindigen.
Interessant is, dat elites die hun status niet eerlijk verdiend hebben, het zwakste zullen zijn. Dit veroorzaakt
massale razernij, en uiteraard nog meer instabiliteit als gevolg van coups en machtsgrepen. Om dit te
voorkomen, gebruiken leiders vaak de taktiek van afleiding en zondebokken. En kwestbare elites kunnen
hierin onvoorspelbaar zijn. Een kat in het nauw maakt immers rare sprongen.
Regionale sores, is het kenmerk van deze tijd
Er komt dus meer twijfel aan de legitimiteit van gevestigde elites. Ook hier weer is de Arabische Lente een
voorbeeld van. Hoe dit zich uit, is per regio/land verschillend. Er zijn oplopende spanningen tussen China en
Japan, bloedvergieten in Syrië, en de aanhoudende crisis in de eurozone. Zulke gebeurtenissen
beïnvloeden alleen regionaal, en geen enkele gebeurtenis op zichzelf zal het hele wereldgebeuren
beïnvloeden. Dit is opvallend in deze huidige tijd: de hoeveelheid regionale gebeurtenissen, die allemaal
weer verschillend van aard zijn, maar toch de globale instabiliteit veroorzaken. Het is niet de wereld op zich
die geschud wordt, het zijn alle wankelende overheden stuk voor stuk, die zorgen voor de globale
instabiliteit. Dit is een nieuwe tendens en een interessant gegeven. De kleintjes gaan allemaal tezamen de
grote tackelen. Dit leidt aandacht af van oplossingen voor globale issues, omdat overheden steeds meer
eilandjes op zichzelf worden, die bezig zijn met hun eigen binnenlandse sores.
Paradoxaal: 2013, jaar van de verdeeldheid. En van daaruit: op weg naar de eenheid (wereldregering).
Is dit niet briljant geregisseerd ?
Wordt vervolgd.

Vaccinerende waanzin
Er bestaan ineens doorgedraaide en doltrieste plannen bij het RIVM om zelfs zwangere vrouwen nu te gaan
inenten tegen kinkhoest. Journaliste en onafhankelijk researcher Desiree Roover daarover: “Ooit was de
gouden regel dat artsen categorisch afbleven van zwangere vrouwen. De hedendaagse kul-tuur is
zorgvuldig en planmatig zodanig mismaakt, dat vrijwel niemand meer contact heeft met de natuur en/of met
het hogere. Maar alle vrouwen weten dat ze tijdens hun zwangerschap moeten afblijven van: sigaretten,
alcohol, en — naar ik hoop — ook farmacijnen.
De ‘wetenschap’ is volledig ontdaan van iedere bezieling en gevoel. De medische ‘wetenschap’ sloeg ooit de
steeg in die bedrieger en mislukkeling Pasteur aangaf, en sindsdien zijn vaccins een heilige (kassa)koe. Het
is vanuit die satanische psychopathie dat artsen zonder blikken of blozen nu een complete omkering van de
oorspronkelijke wijsheid maken, en zwangere vrouwen injecteren met één van de meest neurotoxische
stoffen ooit: het pertussis toxine.
De doublespeak term ‘cocooning’ moet grootouders en omstanders verleiden tot acceptatie van datzelfde
vergif. Wanneer deze mensen ook in die Coutinho kletspraat trappen, zal juist die kunstmatige extra
verspreiding van kinkhoest entiteiten onder de bevolking ervoor zorg dragen dat nog veel meer (veel te
jonge) baby’s vanuit hun omgeving de ziekte oplopen…
Simpel geheim: de bedreigende en niet aflatende benauwde hoest van kinkhoest is binnen 24 uur terug te
dringen via mega doses vitamine C. Aldus internationaal vaccinatieschade expert dr. Viera Scheibner, die dit
helende scenario meermalen zich onder haar ogen heeft zien afspelen. Maar ja, aan vitamine C valt niets te
verdienen”. Zie eventueel ook: http://www.desireerover.nl/

De incasso-industrie beleeft gouden tijden (docu)
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 9 februari 2013
Incassobedrijven en deurwaarders draaien overuren. Zo’n 700.000 huishoudens hebben op dit moment
problematische schulden. Naar verwachting worden het er dit jaar nog meer. En die vorderingen moeten wel
geïncasseerd worden. De overheid en het bedrijfsleven hebben voor miljarden uitstaan aan belastingen en
rekeningen die nog betaald moeten worden.
Overheid grootste schuldeiser
Iemand met schulden heeft gemiddeld zeventien schuldeisers. De overheid is de grootste schuldeiser. Om
openstaande belastingen te innen, gaat de overheid steeds verder bij het innen van schulden. Hierdoor
komen mensen nog meer in financiële problemen, signaleert de Nationale Ombudsman, Alex
Brenninkmeijer.
ZEMBLA onderzoekt de gevolgen van de drastische methodes van de incasso-industrie.
 BEKIJK DE UITZENDING
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Huis van Oranje: molensteen om nek van de Nederlandse burger
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 7 februari 2013
Invloed van Huis van Oranje
De illuminatie gebruiken de Europese koninklijke huizen om macht uit te oefenen
over Europa. En dit geldt zeker voor het Huis van Oranje. Wikileaks onthulde dat
de Amerikaanse regering Nederland dwong om te blijven deelnemen in de
Afghanistan-oorlog. Belangrijke schakel hier is het Huis van Oranje. Niet voor
niks heeft de minister-president wekelijks een babbel met de koningin. In april
handigt Bea het stokje over aan haar zoon.
Aandelen in Shell
Jaren geleden stond op de website van het Koninklijke Huis dat ‘koningin Beatrix
betrokken was bij internationale diplomatie, door middel van de Bilderberg meetings.’ Deze vermelding werd
later weggehaald, omdat het een ‘fout’ was. Het is illuminatie- en Bilderbergtaktiek, dat leden zich ook met
internationale zaken en corporaties bezighouden, en invloed uitoefenen middels hun geld. Want door deze
in-/vermenging verwerft en behoudt men invloed in de wereld. Zo heeft het Huis van Oranje veel aandelen in
Shell. En daarom doet de Nederlandse onderzoekswereld en industrie totaal niks aan nieuwe technologie,
zoals zonne-energie. Vanwege de economische crisis, moet het grootste deel van de Nederlanders
behoorlijk inleveren. Alternatieve energie-opwekking zou in die zin fijn zijn: goedkoper en dus meer
economische ruimte. Er zijn een paar windmolens, maar dat is het dan. Wel heeft Nederland een paar
nieuwe kolencentrales, in totaal staan er 6 in Nederland, en wordt kool geïmporteerd uit Colombia en
Indonesië.
Zeer rijke familie, wil onderhouden worden door het volk
Nederland heeft de laagste lonen in Europa. De middenklasse verdwijnt. Uiteraard zijn er een paar
ultrarijken, die ook rijk zullen blijven. Maar het grootste gedeelte van de bevolking wordt met het jaar armer,
en de armoede heeft de Nederlandse middenklasse bereikt. En snel ook. (de armoede bereikt overigens de
hele Europese middenklasse.) Het aantal arbeidsplaatsen is in Nederland behoorlijk gedaald, vooral mbobanen. Wat wil je met zo’n vader ? Beatrix bleef steeds weer het belang benadrukken van een multiculturele
Nederlandse samenleving. Maxima speculeerde zelfs dat de Nederlandse identiteit zou verdwijnen. Maar dit
zou ‘verkeerd geciteerd’ zijn. Volgens Bea voelen we ons alleen Nederlands door het Nederlandse
Koninklijke Huis. Moslims die niet haar hand willen schudden, daar ligt ze niet wakker van. Maar wat konden
we van haar verwachten ? Haar vader was een corrupte Duitse opportunist, die collaboreerde met de
illuminatie en nazi’s en die Bilderberg opgericht heeft.
Corruptie
Ine Veen schreef het boek ‘Bedrog om de Kroon’ en stelde hierin dat Wilhelmina geen kind was van Koning
Willem III. Dus het Koninklijke Huis is niet legitiem. Het is het Huis van Leugen. Zoals Beatrix zelf ooit zei:
‘De leugen regeert.’ Historisch gezien heeft Nederland veel geld in het Hollands kapitaal gepompt om het te
redden van de vijanden en van bankroet. Willem van Oranje was de oprichter van het Huis van Oranje, een
Duitse graaf die de naam ‘Oranje’ aannam. Sinds de laatste eeuw is het andersom: deze corrupte familie is
een molensteen om de Nederlandse nek geworden. Hun rijkdom is gigantisch. Maar de Nederlander betaalt
belasting om deze nep-koninklijke familie te ‘onderhouden.’
Het Huis van Oranje richtte in 1609 de Bank van Amsterdam op: de eerste centrale bank van de wereld.
Prins Willem van Oranje trouwde met Mary van het Engelse huis van Windsor (dochter van James II). Later
werd deze Amsterdamse bank een Engelse bank, in handen van de familie Rothschild. Er ontstond het
Orange Order Brotherhood, gelinkt aan unionisme. Alleen protestanten konden lid worden. Deze orde is
gevestigd in Noord-Ierland, maar de invloed wordt ook uitgeoefend in Schotlond en Amerika. Deze Orde
veroorzaakte geweld tussen katholieken en protestanten.
Beatrix’ invloed op de politiek
Het was eigenaardig, dat de PVV in 2012 een grote overwinning behaalde, maar niet uitgenodigd werd in het
kabinet. De gevestigde elite wilde het niet, of beter gezegd: de koningin wilde het niet. Zogenaamd bemoeit
het koningshuis zich niet met politiek, maar dat is alleen voor de uiterlijke schijn zo. Beatrix had veel invloed
en is een van de rijkste vrouwen in Europa (zij bezit tussen de 6 en 14 biljoen euro). Op een indirecte manier
kon zij haar invloed uitoefenen. Ze stond bekend, dat ze haar koninklijke invloed ook privé gebruikte: door
bijvoorbeeld de AIVD onderzoeken te laten doen naar mensen die ze persoonlijk niet mocht. Of het
gebruiken van een marineschip om haar koninklijke schip te behouden.
Belastingontduiking
Maar het gaat nog verder dan dat: veel postbusdiensten op de duistere kanaaleilanden ontvangen post voor
het paleis. (o.a. Tulip and Daffodil Co.) Een staaltje belasting ontduiking, en geldwassen. Koninklijke
schandalen bereiken nooit de Nederlandse media, mits ze eerst elders gepubliceerd zijn, zoals in Bild
Zeitung. De Nederlandse koningsleden genieten veel meer mediaprivacy dan welke andere rijke en
beroemde mensen dan ook. Heeft Bea soms aandelen in mediabedrijven? De declaraties van Beatrix en
haar hele familie bleven altijd geheim. RTL berichtte hierover in juli 2012. En mocht hierover nog niet eens

Nieuwsbrief 171 – 15 februari 2013 – pag. 58

informatie naar buiten brengen, als het aan de koningin lag. Want door het Nederlandse volk in te lichten
over het gebrek aan transparantie inzake de declaraties van Beatrix en haar familie ‘wordt de privacy van
koninging, prinsen en prinsessen aangetast’, zo zei het Ministerie van Algemene Zaken. Er was wel vaker
consternatie over het feit dat de koningin, prinsen én prinsessen altijd álle vliegkosten vergoed krijgen. Maar
dat moeten we maar pikken, en hierover mag de kamer ook niet kritisch zijn. Is het niet onvoorstelbaar, dat
Nederlands gekluisterd aan de buis zitten als Beatrix meldt af te treden en tot tranen geroerd zijn ?
Het koninklijke chantagewapen
Nog een voordeel voor het koningshuis: de overheid is altijd verantwoordelijk wat een lid ook zegt. De
koningin niet. Dat is handig met een zoon en toekomstige koning die altijd wel iets onhandigs zegt. Het is
makkelijk om een regering te hebben, die het vuile werk opknapt. Om de regering te dwingen, de dingen op
haar manier te doen, dreigde Beatrix weleens met aftreden. Koningin Juliana deed het ook; inzake het Greet
Hofman schandaal, het Lockheed schandaal. Ook gebruikte Juliana deze chantage toen er discussie was
over de vraag of de burgers óók die prinsen/prinsessen moeten onderhouden die nooit op de troon komen.
De familie is immers buitengewoon rijk. Maar dit mocht geen discussiepunt zijn, en de zaak stierf een stille
dood. Misschien komt deze chantagetaktiek W.A. ook nog van pas. Hoe dan ook, Beatrix was veel meer
uitgesproken in haar controledrang dan haar moeder en oma. Er zijn veel meer zaken en schandalen binnen
en om de Koninklijke Familie. En er zullen er vast nog genoeg zijn, waarvan we (nog) niet weten.
Het grootste politieke wapen
Het grootste politieke wapen dat Bea had, was dat uitsluitend zíj, de persoon aanwees (informateur) om een
potentieel kabinet te onderzoeken. En in later stadium: zelfs de persoon die het kabinet gaat formeren (die
wordt meestal minister president). En ze hoeft niet te rechtvaardigen of uit te leggen, waarom ze een
specifieke informateur aanwijst. Dit werd ook nooit gevraagd, maar mocht het gevraagd zijn dan zou een
antwoord als: ‘in mijn ogen, is dit de meest gekwalificeerde persoon’, de vraag afdoen. De macht zat
duidelijk achter gesloten deuren.
Bronnen: http://www.davidicke.com, http://www.henrymakow.com, www. spitsnieuws.com,
www.gatesofvienna.blogspot.com

Onderzoek: plantaardige vetten slechter dan dierlijke
Bron / origineel: (c) medischcontact.artsennet.nl
Het oude idee over ‘slechte verzadigde vetten’ versus ’goede
onverzadigde plantenvetten’ is mogelijk misplaatst. Dat volgt uit
een artikel van Ramsden en collega’s dat deze week is
verschenen op de site van BMJ.
Nieuwe analyse van oude data toont een verhoogd risico op
(sterfte door) hart- en vaatziekten bij patiënten die hun dieet met
verzadigde dierlijke vetten hebben vervangen door onverzadigde
plantaardige vetten.
De auteurs hebben data van de Sydney Diet Heart Study opnieuw geanalyseerd. Deze gerandomiseerde
studie liep tussen 1966 en 1973 onder 458 mannen tussen de 30 en 59 jaar met een recent coronair event.
Patiënten werden gerandomiseerd naar een dieet met veel onverzadigde linolzuren of hun gewone dieet.
Het originele artikel berichtte in 1978 dat de groep patiënten die onverzadigde vetten ging gebruiken een
cholesterolverlaging van 13 procent had. De algehele sterfte nam echter toe in deze groep. Sterfte door
cardiovasculaire problemen werden niet gerapporteerd in de originele studie. Reden voor Ramsden en zijn
collega’s om de data opnieuw te analyseren.
De auteurs hebben vervolgens deze nieuwe data gebruikt om een meta-analyse te doen, waarbij nog twee
andere gerandomiseerde studies werden geanalyseerd. Conclusie van deze meta-analyse is een trend van
verhoogde cardiovasculaire sterfte en cardiovasculaire ziekte voor het dieet met onverzadigde vetten.

Brits leger gebruikt helikopters van 16 gram
Bron / origineel: (c) www.gva.be
Sinds kort beschikken Britse militairen in Afghanistan over een nieuw soort
onbemand luchttoestel, beter bekend als de Black Hornet. Het gaat over
een helikopter van slechts 16 gram met een bereik van duizend meter.
De Black Hornet kan ongeveer een 25 minuten vliegen en de camera kan
vanop afstand bestuurd worden. Er worden 160 exemplaren van deze PD-100 PRS helikopters ingezet, wat
de Britse bevolking omgerekend 23 miljoen euro kost.
Met het toestel worden omliggende gebieden gecontroleerd en wordt gezocht naar vijandelijke linies.
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'EU gaat net als VS bewapende drones inzetten boven eigen grondgebied'
NBC: Obama mag zonder gerechtelijk bevel iedere Amerikaan met een drone ombrengen - Al 1 miljoen
Amerikanen op terreurlijst en daardoor vogelvrij verklaard - Verdachte sterfgevallen van mensen die
gevoelige informatie naar buiten wilden brengen
Nu al boven Amerika, straks ook boven Europa?
De Europese Unie steekt € 3,5 miljard in het project 'Aeroceptor'
om bewapende drones (onbemande vliegtuigjes) te ontwikkelen
die naar alle waarschijnlijk ook boven Europa zelf zullen worden
ingezet, zogezegd om de 'veiligheid' van de burgers te
waarborgen. In de Verenigde Staten is men al veel verder en
worden zowel onbewapende als bewapende drones reeds ingezet
boven vele tientallen grote en middelgrote steden (4). Bovendien
heeft president Obama zichzelf de macht gegeven om naar
believen iedere Amerikaan die in zijn ogen een bedreiging vormt voor de veiligheid zonder vorm van proces
met een drone uit te schakelen.
Volgens een bron bij het Austrian Institute of Technology (AIT) moeten de Europese drones net als in
Amerika in staat zijn om bewegende boten en auto's tot stoppen te dwingen, maar 'zonder iemand in gevaar
te brengen en zeker geen kwajongens.' Naast de EU doen nog 11 andere partijen, waaronder Israëlische
defensiebedrijven die veel ervaring hebben opgedaan met de ontwikkeling van drones, met het in totaal €
4,8 miljard kostende project mee. EUObserver meldt dat Franco Fresolone, de coördinator van project
Aeroceptor, weliswaar niet rechtstreeks heeft toegegeven dat de drones boven Europa zullen worden
ingezet, maar dat er sterke aanwijzingen zijn dat dit wel degelijk de bedoeling is. Zo publiceerde de
Europese Commissie in september 2012 een document waarin over de grote 'voordelen' werd gesproken als
het Europese luchtruim zou worden geopend voor zware (= meer dan 150 kilo wegende) drones. Zo zou het
project bijvoorbeeld de werkgelegenheid bevorderen. (1)
Burgers mogen zonder proces worden geliquideerd
Volgens NBC blijkt uit een gelekte memo van de Amerikaanse regering dat president Obama zichzelf de
macht heeft gegeven om zonder gerechtelijk bevel iedere Amerikaan die hij een bedreiging voor de
nationale veiligheid acht met een drone om te brengen. De memo, die enkel was bedoeld voor de comités
van de Senaat die gaan over de geheime diensten en justitie, werd onthuld door onderzoeksjournalist
Michael Isikoff, die deze ontving van een geheime bron.
In de memo wordt beschreven hoe de Amerikaanse regering zonder gerechtelijke tussenkomst Amerikaanse
burgers legaal kan doden. Allereerst moet een burger het predicaat 'actuele bedreiging' krijgen. Dan moet
worden beoordeeld of deze persoon 'zonder overdreven risico' voor de veiligheidsdiensten gevangen kan
worden genomen. Is dat risico te hoog, dan mag een drone worden ingeschakeld. Aangezien de overheid
zelf beslist wat een 'overdreven risico' inhoudt is iedere Amerikaan feitelijk vogelvrij verklaard.
Business Insider berichtte dat onlangs een officiële klacht tegen de inzet van drones in de VS werd
afgewezen. Volgens de rechter kan de Amerikaanse regering niet worden gedwongen informatie vrij te
geven die de veiligheid van het land in gevaar brengt. Concreet betekent deze uitspraak dat de overheid
geen enkele verantwoording hoeft af te leggen voor het doden van staatsburgers door middel van drones.
1 miljoen Amerikaanse 'terreurverdachten'
Een advocaat verklaarde dat uit de memo blijkt dat de regering 'de lasten' van een officiële procedure waarbij de burgers dus rechten hebben zichzelf te verdedigen- te hoog vindt en dat wordt gesteld dat de
regering Obama 'het staatsburgerschap van een individu' geen voldoende reden vindt om gevrijwaard te
blijven van een fatale aanval met een drone. Volgens veiligheidsexpert Armin Krishnan kan de Amerikaanse
regering nu niet alleen naar believen burgers zonder vorm van proces executeren, maar worden ook alle
andere burgerrechten steeds verder ingeperkt (2). Inmiddels zouden al zo'n 1 miljoen Amerikanen op de
'terreurverdachten' lijst staan (3). Deze mensen kunnen niet meer met het vliegtuig reizen en kunnen volgens
Krishnan ook geen baan meer krijgen. Het is beslist niet ondenkbaar dat 'verdachten' in Amerika maar ook in
Europa nu al door geheime diensten worden uitgeschakeld, waarbij het lijkt alsof er een ongeluk heeft
plaatsgevonden. Er bestaan namelijk niet te traceren middelen en zelfs een EMP (elektromagnetisch puls-)
geweer waarmee een hartaanval kan worden opgewekt.
Verdachte sterfgevallen
Zo zijn er al ettelijke onverklaarbare stervensgevallen geweest van mensen die gevoelige informatie naar
buiten wilden brengen. In 2003 stierf de Britse wapenexpert David Kelly onder verdachte omstandigheden,
volgens parlementslid Norman Baker omdat hij pijnlijke feiten over het Irakese wapenprogramma naar buiten
wilde brengen. Een jaar later zou onderzoeksjournalist Gary Webb, die ontdekte dat de CIA zich intensief
met drugshandel bezighoudt, zelfmoord hebben gepleegd - met twee pistoolschoten door zijn hoofd.
Vorig jaar zou een andere bekende Amerikaanse onderzoeksjournalist, Andrew Breitbart, midden op straat
plotseling een hartaanval hebben gekregen waarna hij stierf. 'Toevallig' had hij net aangekondigd een video
opname vrij te geven waarop Barack Obama te zien zou zijn in het gezelschap van Weather Underground
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terroristen die al jaren geleden een plan opstelden om de Amerikaanse overheid van binnenuit over te
nemen, 25 miljoen vooral conservatieve en christelijke Amerikanen af te slachten en de VS in een
communistische dictatuur te veranderen. Na Breitbarts verdachte overlijden bleek deze video spoorloos
verdwenen.
3000 doden door drones
De afgelopen dagen meldden de reguliere media dat Amerikaanse drones in het buitenland -met name in
Pakistan, Jemen en Somalië- al zo'n 3000 mensen hebben gedood. Volgens critici zijn er bij deze aanvallen
op terroristen een groot aantal onschuldige burgerslachtoffers gevallen. In Amerika groeit dan ook het verzet
tegen de inzet van gewapende drones boven het eigen grondgebied. Steden zoals Charlottesville (Virginia)
en Seattle (5) zijn er reeds toe overgegaan het gebruik van drones te verbieden (4).
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Infowars, (5) Infowars
Reactie
In films als 'Enemy of the State', Person of Interest (tv-serie) wordt een tipje van de sluier over de rol van de
CIA en de FBI opgelicht. (burgerrechten)

Europese voedselautoriteit ontdekt gevaarlijk virus in gengewassen
'Westerse bevolking gebruikt als laboratoriumratten'
De Europese Autoriteit voor Voedsel Veiligheid (EFSA) heeft
ontdekt dat in 63% van alle genetische gemodificeerde gewassen
een gevaarlijk genvirus zit dat de biologische functies in levende
organismes kan verstoren. De wereldwijde verspreiding en
toepassing van gengewassen wordt krachtig gepromoot door de
Amerikaanse overheid en multinational Monsanto, dat begin vorig
jaar toestemming kreeg om genetisch veranderd maïs te verkopen
dat goed tegen droogte zou kunnen (2). De universiteit in het
Franse Caen concludeerde na verder onderzoek dat dit genmaïs,
waar ook in Nederland proeven mee zijn verricht, kankerverwekkend is.
In het online te lezen EFSA rapport staat dat wetenschappers in de belangrijkste gengewassen en in 63%
(54 van de 86) van de goedgekeurde genzaden een voorheen onbekend genvirus genaamd 'Gen VI' hebben
ontdekt. Ook Monsanto's veel gebruikte Roundup-Ready sojabonen, graan en maïs bevatten dit gen dat
lichamelijke afwijkingen kan veroorzaken omdat het de normale biologische processen in levende wezens
kan verstoren. Monsanto's maïs kwam vorig jaar al negatief in het nieuws omdat het volgens onderzoekers
van de Franse universiteit in Caen zwaar kankerverwekkend zou zijn. Volgens Independent Science News
blokkeert het ontdekte Gen VI de antivirale werking van RNA in zowel planten als dieren. Veel virussen doen
precies hetzelfde. Uit het EFSA rapport valt op te maken dat Gene VI virusdeeltjes bevordert, de natuurlijke
afweer van cellen blokkeert, potentieel problematische proteïnen produceert en planten ontvankelijk maakt
voor bacteriologische ziekteverwekkers.
'Alle gengewassen van de markt'
Onderzoeksjournalist Anthony Gucciardi van Natural Society schrijft dan ook dat alle gengewassen van de
markt zouden moeten worden gehaald en eerst onderworpen moeten worden aan grondig onderzoek door
onafhankelijke wetenschappers. Monsanto is de afgelopen jaren al dermate vaak in diskrediet gebracht dat
landen zoals Rusland, Polen, Hongarije en Peru zich tegen hun producten verzetten omdat deze een gevaar
voor de volksgezondheid zouden zijn. Na de bovengenoemde Franse studie, die overigens door de Hogere
Biotechnologische Raad in Parijs werd verworpen, verbood Rusland het gebruik van Monsanto's maïs. (1)
Superresistente ziekten
Enkele jaren geleden concludeerde het Institute for Responsible Technology (IRT) dat genen uit
gemodificeerde gewassen in het lichaam blijven rondzwerven en zich kunnen blijven vermeerderen,
waardoor ze later catastrofale gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zelfs al zouden we al lang
gestopt zijn met het consumeren van deze gewassen. Daarnaast bestaat het grote gevaar dat gengewassen
ziekten veroorzaken die superresistent zijn tegen alle vormen van antibiotica. Ook zouden onze darmflora
veranderd kunnen worden in levende 'fabrieken' voor bestrijdingsmiddelen.
Laboratoriumratten
Extra zorgwekkend is dat grote multinationals in veel gevallen niet verplicht zijn om op hun etiketten te
waarschuwen dat deze genetisch gemodificeerde ingrediënten bevatten. Vooral de Westerse bevolking is
hierdoor feitelijk in het geheim gedwongen te fungeren als laboratoriumratten in het grootste 'laten-we-eenszien-wat-er-gebeurt' experiment aller tijden. Al binnen 10 jaar zouden we de dramatische gevolgen voor
onze gezondheid en die van onze kinderen aan den lijve kunnen gaan ervaren. (3)
Xander - (1) Natural Society, (2) Nature News, (3) Defender Publishing
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Een wereldregering, nog een paar stappen te gaan om onderworpenheid van de mens compleet te
maken
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 9 februari 2013
Onderworpen
Over een van de meest totalitaire landen, China, is een nieuwe studie gedaan. De studie onthult hoe
overheden het vermogen hebben om een hele bevolking om te turnen in domme onderworpen mensen, die
niet voor zichzelf kunnen denken, maar alleen denken voor de staat. Het is een nieuwe studie, en
gepubliceerd door Australische onderzoekers in het U.S. journal Science. Hieruit blijkt dat het één-kind
beleid van China, een generatie kinderen heeft voortgebracht die pessimistischer, minder competatief,
minder bewust en meer risicovermijdend is. Met andere woorden: het één-kind beleid heeft een generatie
onderworpen, gehoorzame mensen voortgebracht.
Afgestompte hielenlikkers: ideaal voor Eén Wereldregering
Vooral wanneer de ideologie waarop een overheid gebouwd is, communistisch is, is het daadwerkelijk
mogelijk om mensen te veranderen in afgestompte hielenlikkers die bang zijn voor risico, achterdochtig naar
alles en iedereen behalve naar de staat en afkerig staan tegenover elke gedachte en suggestie die niet
vanuit de heersende leiding afkomstig is. Overheden kunnen dus volgens deze studie bepalen wat mensen
deken en voelen, en dat is ideaal voor éen Wereldregering. Het éen-kind beleid, is een effectief beleid hierin.
Wanneer er één centrale overheid is, is het risico groot dat er een globaal dictatorschap komt.
Alleen de laatste stappen moeten nog komen
Hoewel dit een nieuwe studie is, is deze informatie niet onbekend. Al decennia voert de elite, en niet alleen
in communistisch getinte landen, mindcontrol programma’s uit. De televisie speelt hierin een grote rol. Neem
hierbij alle zaken die op onze gezondheid inwerken om ons dommer en ongeschikter te maken (vaccinaties,
fluoridatie drinkwater —afgeschaft in NL— enzovoorts) en je beseft dat de stappen naar een onderworpen
volk (vanwege apathie en passiviteit) allang gezet zijn.
Financiele overname
We hebben de illuminatie, bilderbergers, heersende elites. Dan is er nog een geheime satanische elite die
aan de top staat. Deze hoogste top bestaat ongeveer maar uit 12 personen. Vanuit die kleine maar machtige
elite wordt alles bepaald: wie de wereld beheerst door middel van het banksysteem en de internationale
financiën. Naar buiten toe zijn deze mannen humanisten. Maar in verborgenheid hebben ze ervoor gekozen
om lucifer te aanbidden. Op dit moment is de financiële overname aan de gang, zodat één Wereldregering
en één economisch systeem, die ze al zo lang beramen, realiteit worden. Dit zou in 2018 rond moeten zijn.
Het belangrijkste middel in dit streven is mind control.
Niet zonder slag of stoot
In Amerika is al veel zichtbaar van de mindcontrol ondernemingen. De gedachtenwereld van de gemiddelde
Amerikaan ten opzichte van geloof, moraal, gedrag is in slechts een paar decennia radicaal veranderd. Ook
niet in de minste plaats door het sluwe educatiesysteem. Het laatste stukje: Amerika als totalitaire staat, is
lastig en levert protesten op. Insiders doen hun monden open over deze griezelige ontwikkeling. Amerikanen
zijn nog niet dom genoeg gemaakt, dat dit geruisloos aan ze voorbij gaat. De vraag is wat de leiders hierop
gaan bedenken, want Amerika totalitair maken zal niet zonder slag of stoot gaan. Ook met het verplichte
RFID chippen voor studenten, was er flink wat tegenstand. Alle mindcontrol bedenksels (nu nog) ten spijt, in
het westen is men gewoon (nog!) niet tam genoeg. Tal van revoluties ter verzet, zijn zeker niet ondenkbaar.
En hier zal de elite vast al wel iets (niet goedschiks, wel kwaadschiks) op bedacht hebben…
Gerelateerde artikelen:
 AMERIKAANSE EDUCATIESYSTEEM (NWO SYSTEEM) ONDER DE LOEP: BOEIENDE
DOCUSERIE ‘TRAIN UP A CHILD
 TEXAS LIJKT DE EERSTE STAAT VAN EEN TOTALE OMMEKEER. LEERPLAN 80% VAN
SCHOLEN TEXAS: ‘aLLAH IS GOD’ EN MEER…
 A WARNING TO THE ONE WORLD ELITE DEEL I
 A WARNING TO THE ONE WORLD ELITE DEEL II

Verrassend: Rusland wil net als China ook aanspraak op Japanse eilanden
Geplaatst door Xandrah op 8 februari 2013
Terwijl de breuk, als gevolg van een conflict over een aantal eilanden, in de relatie tussen China en Japan
een feit is, is het volgende zeer verrassend; niemand minder dan Rusland deed een proefvlucht over de
wateren bij een andere eilandengroep, de Kuriles.
Het waren twee Russische gevechtsvliegtuigen die het luchtruim van Japan binnen vlogen. Rusland maakt
hiermee overduidelijk dat Japan geloofwaardigheid verliest en dat China niet de enige is met interesse.
Rusland wil ook claimen wat volgens hen Poetin toebehoort. >> Lees verder.
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Barack Hoessein Obama en Hillary Clinton zijn lid van de Moslimbroederschap
Door: Martien Pennings - Posted on 10 februari 2013 door E.J. Bron
Glenn Beck kondigt een item aan over “The Project”. Dat is het
project van de Moslimbroederschap om het hele Westen, en vooral
Amerika, onder het Kalifaat en de sharia te brengen. De plannen
van de Moslimbroederschap die door de Amerikaanse geheime
diensten in een Zwitserse villa zijn gevonden in het kader van de
wereldwijde onderzoeken na de aanslag op de Twin Towers zijn
duidelijk. Pamela Geller (Atlas Shrugs) heeft wel eens gezegd dat
als Obama lid zou zijn van de Moslimbroederschap hij geen andere
politiek gevoerd zou hebben dan hij in zijn eerste termijn heeft gedaan. Ik denk inderdaad dat Obama een
geheim lid van de Moslimbroederschap is en dat hij waarachtig een “Manchurian Candidate” is.
Ga eens even luisteren naar deze ronduit krankzinnige uitspraak van zijn minister van BZ, Hillary Clinton
(vanaf 3:50), in bovengelinkte aankondiging van Glenn Beck over “The Project”:
“And I want to applaud the ´Organisation of the Islamic Conference´ for its leadership in securing a recent
resolution by the United Nations Human Rights Council that takes a strong stand against the discrimination
or violence based upon religion or belief.”
Als je dit zegt ben je óf dermate naïef dat je te incompetent bent om zelfs maar loopjongen op Buitenlandse
Zaken te zijn, of je bent gekocht of geïntimideerd door de Moslimbroederschap. Of, laatste mogelijkheid, je
bent gewoon een linkse fellow traveler van de Moslimbroederschap. Want als er nou ooit een organisatie
heeft bestaan die geheel bestaat uit wrede islamitische dictaturen en islamitische terreur dan wel de OIC. Ze
hebben bovendien de hele VN in hun greep en daarom noem ik ze altijd de Verenigde Nazi’s.
Van cruciaal belang is de toevoeging “or violence” in de uitspraak van Clinton. Dat is om te beginnen
algemeen gesproken geheel van de pot gerukt. Want “religie” is tenslotte al datgene waarin een natie gelooft
en niet te onderscheiden van politieke ideologie. Dat zou betekenen dat je, als zo humaan mogelijke
demokratie, geen oorlog meer zou kunnen verklaren aan een kwaadaardig systeem dat de wereld onder de
voet dreigt te lopen. Zoals daar waren het nazisme en het de verschillende varianten van het communisme,
het Stalinisme, het Maoïsme, het Ho Chi Minhisme en het Pol Potisme. Dat is waarschijnlijk ook de
bedoeling: Clinton wil dat de islam in Amerika overwint.
Dat “or violence” strooit tegelijk zand in de ogen van alle Gutmenschen die denken dat Clinton bedoelt dat
ook de islamitische terreur zou moeten ophouden. Maar dat bedoelt ze niet. Ze pleegt “Taqiyya”. Ze doet net
of er verschil is tussen “islam” en “islamisme” en dat de bedoelingen van bijvoorbeeld Saoedie -Arabië heel
vreedzaam zijn. Natúúrlijk weet ze beter. Natúúrlijk weet ze dat Saoedi-Arabië over de hele wereld de
“vreedzame” infiltratie van de islam financiert, totdat het tijd is voor openlijke en gewelddadige Jihad. Ze is
zelf een belangrijke pion in die infiltratie, net als Obama zelf.
En dat is geheel in lijn met de nieuwe tactiek van de
Moslimbroederschap sinds de Twin Towers, namelijk dat de
fase van vriendelijkheid en infiltreren in het Westen nog niet
voltooid is. Glenn Beck legt het op 7:28 uit:
“As you will see there are three phases. The last phase is
radical violent Jihad. First it is ‘be kind!’ then it is ‘infiltrate!’
and then at the end radical Jihad. We are entering the third
phase. We run almost out of time.”
Glenn Beck heeft gelijk. De Moslimbroederschap wil niet nóg
meer in gaten lopen dan hij al doet met de wereldwijde
terreur in naam van de islam door terreuraanslagen in het Westen. Die terreur is goed voor Afrika en Azië,
want daar blijft de Westerse publieke opinie toch blind voor. Al zijn zelfs de landkaartjes die het NONjournaal toonde bij de interventie door de Fransen in Mali duidelijk: over de hele breedte van het Afrikaanse
continent rukt de islam van noord naar zuid op. We kunnen natuurlijk niet van het NON-journaal verwachten
dat ze ook aandacht besteden aan het feit dat ook in Zuid-Afrika de islam aan het wroeten is en er weldra
ook een beweging van zuid naar noord zal zijn.
Pamela Geller is niet gek. En ik meen te weten dat ik zelf ook niet achterlijk ben. Er zijn teveel tekenen die
erop wijzen dat er iets heel engs aan de hand is in het Witte Huis in Washington. Je hoeft niet eens naar die
absurde speech van Obama in Cairo over de pracht-islam geluisterd te hebben.
Als je alleen al goed tot je laat doordringen hoe totaal . . . . ja, je synoniemen voor mesjugge raken uitgeput .
. . . mataglap bovengeciteerde uitspraak van Clinton over de OIC en over “religieuze discriminatie en
geweld” is, dan weet je al genoeg. Nou ja: je moet een zekere voorkennis hebben, misschien, om de diepte
van de gekte ervan te peilen. Je moet bijvoorbeeld weten dat de islam al 1400 jaar een inherent
discriminerende en principieel gewelddadige “religie” is.
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Nog één voorbeeld. En je moet misschien toch een béétje in een meditatieve stemming geraken én een
beetje kennis van de islam hebben om volledig te kunnen appreciëren wat er in dit filmpje gebeurt. Hier
wordt publiekelijk de onwil van de Obama-administration geëtaleerd om de gevaarlijkste doodsvijand van
Amerika te benoemen. Ga eens kijken en luisteren!***
___________________________
*** Pat Condell heeft het hier (op 3:38) over een “American Spokesman” die zelfs niet de woorden “islamic”
of “jihad” over zijn lippen kan krijgen. Dat is natuurlijk die Paul Stockton. Bijzonder onthullend is in dit kader
van de connecties met het Witte Huis met de Moslimbroederschap wat Condell op 6:26 zegt:
“Every year the US State Department issues a report on the state of human rights in all UN member
countries. This year for the first time they removed the section on religious freedom. Thus neatly
sidestepping the need to acknowledge the violent persecution of Christians ( . . .).”
Bij het filmpje van Condell op YouTube wordt ook de bron aangegeven van bovenstaande bewering van
Condell over het bewust weglaten van de sectie over vrijheid van godsdienst. Namelijk het stuk van Deborah
Weiss van 5 juli 2012 in de Washington Times.
Overigens denkt Pat Condell dat Obama geen Moslimbroeder is maar een gewone dhimmi. Ik denk dat-ie
meer is.
Door: Martien Pennings - (voor www.ejbron.wordpress.com)

Turkije zegt EU vaarwel en zoekt aansluiting bij Shanghai-alliantie met Rusland en China
Erdogan: Wij hebben meer gemeen met Rusland en China dan met Europa
De Turkse premier Erdogan (L) zei onlangs tegen de Russische
president Putin (R) graag lid te willen worden van de Shanghai
alliantie.
De Turken zijn het zat om al bijna 54 jaar in de wachtkamer van de
Europese Unie te moeten blijven zitten en richten hun blik in
toenemende mate op de sterk in opkomst zijnde Shanghai alliantie
(SCO) met Rusland, China, Kazachstan, Kirgizië en Tadzjikistan,
waar ook Pakistan en India lid van hopen te mogen worden. 'Ik heb
de Russische president (Vladimir) Putin gezegd dat als hij ons
opneemt bij de Vijf van Shanghai wij vaarwel zeggen tegen de Europese Unie,' verklaarde premier Erdogan
onlangs.
Turkije is lid van de NAVO, maar medebondgenoten Duitsland, Frankrijk en Griekenland zijn fel tegen het
Turkse lidmaatschap van de EU. De Turkse minister voor EU zaken Egemen Bagis noemde het 'niet eerlijk
dat Turkije de enige EU kandidaat is wier burgers nog steeds een visum moeten aanvragen. We zijn het
enige land met een douane-unie met de EU zonder dat we lid zijn geworden. De producten van Turkse
zakenmannen kunnen vrijelijk de Unie in, maar de eigenaars van die producten niet.'
Onderdrukking vrijheid meningsuiting en minderheden
Turkije probeert al sinds 1959 lid te worden van de EU, toen nog de EEG, maar is in al die tijd feitelijk nog
geen stap dichterbij gekomen. De grootste blokkade is dat het met de vrijheid van meningsuiting in het
islamitische land nog altijd droevig gesteld is. In geen enkel land ter wereld zitten naar verhouding zóveel
journalisten -vaak zonder vorm van proces- gevangen vanwege hun kritiek op de regering. Ook houdt Turkije
al tientallen jaren het noorden van EU lid Cyprus bezet, onderdrukt het de Koerdische minderheid in het land
en ontkent het de genocide op de Armenen aan het begin van de vorige eeuw.
'Turkije heeft meer gemeen met Rusland en China'
Erdogan verklaarde onlangs dat Turkije meer gemeen heeft met de landen van de Shanghai Cooperation
Organization. Dat klopt, aangezien ook Rusland en China laag scoren op het gebied van democratie en
vrijheid van meningsuiting. 'De SCO is machtiger... We hebben hen gezegd dat als zij ons uitnodigen, wij
zullen komen. Ook Pakistan en India willen lid worden... We kunnen ons samen aansluiten. In termen van
bevolking en markten gaat de (Shanghai) organisatie de EU in alle opzichten duidelijk te boven.'
Hersteld Ottomaans Rijk
Sommige waarnemers denken dat Erdogan enkel dreigt met het lidmaatschap van de SCO om alsnog
toegelaten te worden tot de EU. Anderen zijn van mening dat hij het wel degelijk meent omdat hij al vaker dit
soort uitspraken heeft gedaan. Het Turkse lidmaatschap van de SCO zou zeer gunstig zijn voor Rusland en
China, omdat ze op deze wijze eenvoudig toegang krijgen tot moderne Westerse technologie. Turkije zou
door de aansluiting zijn politieke invloed in de regio sterk kunnen vergroten, wat past in het streven van de
grootste Turkse politieke partijen naar een hersteld Turks-Ottomaans Rijk. (1)
Xander - (1) World Net Daily
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Het einde van Nederland (VIII): De pers is dood
De bewuste en slimme manipulatie van de dagelijkse gewoonten en
opinies van de massa is een belangrijk element in onze democratische
samenleving. Zij die dit verborgen mechanisme in de samenleving
bedienen vormen een onzichtbare regering die de ware heersende macht
vormt van ons land.
i
– Edward Bernays, pionier PR en neef van Sigmund Freud
(Dit artikel is een update van een in 2009 op Anarchiel.com verschenen
onderzoek naar de eigenaars van de media; “Wie bepalen het nieuws in
Nederland?”).
In 2007 publiceert de Amerikaanse Naomi Wolf haar boek The End of
America over de teloorgang van de grondwettelijke vrijheidsprincipes in haar land. Wolf betoogt dat er
historisch tien kenmerkende stappen zijn te onderscheiden, noodzakelijk voor de overgang van een
democratie naar een fascistische staatsvorm:
1. Roep iets uit tot een verschrikkelijke interne en externe vijand
2. Creëer geheime gevangenissen waar marteling plaatsvindt
3. Ontwikkel een kaste mensen of paramilitaire troepen die geen verantwoording hoeft af te leggen aan
de burgers
4. Ontwikkel een systeem van toezicht op de eigen bevolking
5. Intimideer burgergroeperingen
6. Ga over tot willekeurige arrestatie, detentie en vrijlating
7. Val belangrijke personen aan
8. Controleer de pers
9. Behandel politieke dissidenten als verraders
10. Schort de werking van de rechtsstaat op
Nederland, gidsland van Europa, lijkt dezelfde weg te gaan als haar grote voorbeeld: Deze serie toont de
ontwikkeling van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele
monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme
steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen. Het is het einde van Nederland zoals we het kenden. In dit
deel: de gecontroleerde pers.
In maatschappijen die overgaan tot een dictatoriale of fascistische samenlevingsvorm krijgen journalisten die
de waarheid belichten of de hoogste autoriteiten durven uit te dagen, het steeds zwaarder te verduren. Dat
zagen we in het Italië van de twintiger jaren, het Duitsland van de jaren dertig, in de DDR van de vijftiger
jaren, Tsjecho-Slowakije in de zestiger jaren, Latijns Amerika in de jaren zeventig en in China in de tachtiger
en negentiger jaren.
Hetzelfde zien we nu gebeuren in Nederland. Er vindt een geruisloze zuivering plaats van ongewenste
elementen, zoals we in deel VII zagen. Nadat de kopstukken zijn uitgeschakeld ruimt het echte nieuws haar
plaats in voor propaganda en een gestage stroom van leugens. Deze valse informatie vertroebelt zódanig de
feiten dat de waarheid steeds moeilijker van de leugen is te onderscheiden. Het gaat hierbij niet zozeer om
de leugens zélf als wel de vertroebeling. Als burgers de waarheid en de leugen niet meer kunnen ontwarren
geven zij stukje bij beetje hun recht op verantwoording op.
9/11 en een decennium aan desinformatie
Een goed voorbeeld is de jarenlange desinformatie en het stilzwijgen van de reguliere media rond de ware
toedracht van de aanslag op het World Trade Center te New York, waarbij elementen binnen de
Amerikaanse overheid meer dan drieduizend burgers hebben geslachtofferd om een “War on Terror” te
kunnen ontketenen, teneinde wereldwijd draconische vrijheidsbeperkende maatregelen te kunnen invoeren
ii
onder het mom van ‘veiligheid’.
Deze aanslag was gelijk ook het begin van de aftakeling van de onafhankelijke pers en de steeds
grootschaliger macht van banken en corporaties binnen de media. De laatsten kochten in de afgelopen jaren
in sneltreinvaart de resterende onafhankelijke kranten en zenders op. Zij controleren wat we zien, horen of
lezen en zijn in veel gevallen verticaal geïntegreerd om zo grip te houden op de initiële productie van het
nieuws tot aan de distributie. Steeds meer media komen in steeds minder handen.
In Nederland hebben de media in samenwerking met de overheid sinds 9/11 onafgebroken een vals
vijandsbeeld en een valse terrorismedreiging gepropageerd, zagen we in Deel I van deze serie. Vervolgens
greep de Nederlandse overheid de angstige reacties uit het volk aan om over hen een lawine aan
vrijheidsbeperkingen uit te kunnen storten.
Een ander voorbeeld van desinformatie was de moord van het Britse establishment op klokkenluider en luisin-de-pels Prinses Diana. De vaderlandse media kopieerden slaafs het nieuws van persbureau Reuters dat
de Prinses gevolgd zou zijn door de paparazzi hetwelk, gecombineerd met de vermeende dronkenschap van
Diana’s chauffeur, tot het fatale ‘ongeluk’ zou hebben geleid. Keith Allen deed onderzoek en kwam bij het
produceren van zijn zwaar gecensureerde documentaire Unlawful Killing (2011) tot de ontdekking dat de jury
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tijdens het proces, gevoerd om de toedracht boven water te krijgen, een geheel andere versie naar voren
had gebracht, waarbij geen enkele sprake was van enige betrokkenheid van paparazzi. De prinses is
volgens de jury vooropgezet en koelbloedig vermoord. Hun uitspraak luidde: ‘Unlawful Killing’.
Allen vraagt zich in zijn documentaire af: “Waarom waren de journalisten niet achterdochtiger?” Het
antwoord dat hij geeft is simpel en universeel geldig:
“Journalisten zijn verantwoording schuldig aan hun redacteuren, die verantwoording moeten afleggen aan
hun eigenaren, die allemaal geridderd willen worden. Resultaat: Het merendeel der journalisten is instinctief
iii
pro-establishment.”
Bij dit establishment heerst een cultuur van ons-kent-ons. Het is opvallend dat in de wereld en ook in
Nederland, voortdurend dezelfde personen met verschillende bestuurspetten plaats nemen in de in de top
van de banken, media en politiek. Thans blijkt in Nederland een bankdirecteur aan het hoofd te staan van
het landelijk nieuwsdistributiepunt.
Het merendeel van de vaderlandse media is in handen van buitenlandse corporaties. De topfiguren binnen
deze mediacorporaties zijn lid van geheime of semi-geheime genootschappen en verenigingen aan wie ze
zwijgplicht hebben beloofd. Zij zijn lid van de Bilderberggroep, de Pilgrims Society, de Trilaterale Commissie,
de Atlantic Council, de Cercle de Lorraine, de Club van Rome of de besloten sociëteit Nieuwspoort. Daar
bespreken zij het werkelijke nieuws en hoe de massa met propaganda te beïnvloedden om hun beleid van
vrijheidsbeperkingen en bezuinigingen te accepteren. Een van de grootste eigenaren van onze kranten zegt
dit verderop in het artikel zo: “Écht nieuws is informatie die iemand níet gepubliceerd wil zien”.
Reuters, Rothschild, Bilderberg en de vrijmetselarij
Het wereldnieuws bereikt ons land hoofdzakelijk via het grootste persbureaus ter wereld; Reuters en in
mindere mate de Associated Press. Feitelijk beschikken zij daardoor over een enorme macht. Het Algemeen
Nederlands Persbureau en Novum distribueren dit nieuws vervolgens naar de vaderlandse media. Het
financieel georiënteerde Reuters, opgericht in 1851 door de naar Groot-Brittannië gevluchte en door
koningin Victoria tot de adelstand verheven Israël Beer Josaphat (Paul) von Reuter, valt formeel onder de
Canadese Thomson Corporation.
Reeds in een vroeg stadium waren de connecties met het bankiershuis Rothschild al duidelijk. Israël, Baron
de Reuter had zelf een bankiersachtergrond – hij werkte voor de stichting van dit persbureau bij de bank van
iv
zijn oom – was eveneens aanhanger van het Joodse geloof en van Duitse origine. In 1915 volgt Sir
Roderick Jones baron Herbert de Reuter op als hoofd van het persbureau en ontvangt een invitatie van
Alfred de Rothschild: “Kort nadat ik Baron Herbert de Reuter opvolgde in 1915, gebeurde het dat ik een
uitnodiging ontving van de heer Alfred Rothschild, het toenmalige hoofd van het Britse Huis Rothschild, om
met hem te lunchen in zijn historische New Court, in de binnenstad." De inhoud van het gesprek deelt Sir
Jones niet mee maar opvallend genoeg maakt hij direct daarop als nieuwbakken hoofd van Reuters een
v
wereldtour en krijgt overal een ontvangst normaal gereserveerd voor royalty.
De steeds grotere invloed van Rothschild op de media wordt bevestigd door een autoriteit van
wereldformaat. Op bladzijde 21 van zijn biografie en pleidooi voor vrije nieuwsgaring Barriers Down: The
Story of the News Agency Epoch (1942/1969 Kennikat Press) schrijft insider en ouddirecteur van de
Associated Press, Kent Cooper, hoe het internatonale bankierskartel onder leiding van het Huis Rothschild
de controle kreeg over de distributiekanalen van het nieuws door een aandeel te kopen in de drie
belangrijkste Europese persbureaus, waarvan Reuters de belangrijkste was en nog steeds is:
“Internationale bankiers onder het Huis Rothschild verwierven een belang in de drie belangrijkste Europese
vi
agentschappen."
In 2008 fuseert de Reuters Group met de Canadese Thomson Corporation, op het moment van fusie een
van ’s werelds belangrijkste mediagiganten met kranten als het prestigieuze The Times (1967 nu bezit v. R.
Murdoch). Net als Reuters is Thomson voor de fusie financieel gericht en is na de overname van Reuters
vii
zelfs marktleider op dit gebied.
Thomsons Financial’s standaard competitie tabellen (Thomson Financial’s Standard League Tables) geven
viii
overzichten met uitstaande schulden bij ‘investeringsbanken’ als Citygroup, Goldman Sachs en JP Morgan.
Volgens Wikipedia leidt de Rothschild familie deze sectie van (Reuters-)Thomson: “De Rothschilds hebben
de leiding op zich genomen van Thomson’s Financial’s competitie tabellen in investeringsbankieren, fusieix
en overname deals in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië.”
Rothschild is bovendien vertegenwoordigd in de directie van Reuters. Zo is de vice-voorzitter van Rothschild
Europe, Pehr Gyllenhammar, vrijmetselaar en oprichter van The European Round Table of Industrialists
alsmede de European Financial Services Round Table, reeds sinds 1997 tevens directievoorzitter van de
x
Thomson Reuters Founders Share Company.
Bij Thomson is het bedrijf in goede handen. Gelijk bij de Reuter- en Rothschildfamilie, kocht de Britse
koningin de loyaliteit en discretie van de Thomsons door hen in de adelstand te verheffen. De oprichter Roy
Herbert Thomson, 1st Baron Thomson of Fleet, verkreeg bovendien de Knight Grand Cross of the Order of
xi
the British Empire.
Reuters stuurt regelmatig hoge directieleden naar de geheime Bilderbergbijeenkomsten, alwaar de
eigenaren van de belangrijkste internationale banken en multinationals, de kopstukken uit de politiek,
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wetenschap en media ontmoeten en beleidsafspraken maken voor de wereld. Zo bezochten Reuters’ Sir
Peter Job de Bilderbergbijeenkomst van 1996, Reuters’ André-Francois Villeneuve de Bilderbergbijeenkomst
xii
in 1997 en Reuters’ Sir Christopher Hogg de Bilderbergbijeenkomst in 1998. De Rothschild familie laat zich
daar eveneens representeren. Wijlen Sir Edmond de Rothschild was in elk geval aanwezig in 1968, 1970,
1971, 1972, 1973, 1975 en 1977. Zijn broer Sir Evelyn de Rothschild ondermeer in 1983 en 1998 maar
tegenwoordig stuurt de famile zaakwaarnemer Franco Bernabe, vertegenwoordiger van Rothschild Europe,
xiii
die aanwezig was in 2004 en 2005.
Reuters is nagenoeg het enige persbureau dat de bijeenkomsten frequenteert. De belangrijkste
wereldkranten zijn echter immer op de Bilderbergbijeenkomsten vertegenwoordigd, waaronder The
Washington Post, The New York Times, The Telegraph, The Economist, Die Zeit, La Stampa, Le Figaro,
Helsingin Sanomat en natuurlijk onze eigen ‘kwaliteitskrant’; het NRC Handelsblad, waarover hieronder
meer. Met de Rothschilds en het Britse Koningshuis beweegt de familie Thomson zich in de hogere regionen
van de vrijmetselarij. Van de vijf stichters van de huidige Rothschild banken in Europa waren in elk geval drie
vrijmetselaar. Natan Mayer was te Londen reeds lid van de Emulation Lodge No. 21. Het naslagwerk over
vrijmetselarij, 10,000 Famous Freemasons, Vol. 4, p.74 vermeldt behalve Nathan het lidmaatschap van de in
Parijs gestationeerde James Mayer Rothschild. Hij was een 33e Scottish Rite vrijmetselaar. Een derde zoon,
xiv
Salomon Mayer Rothschild uit Wenen, werd ingewijd tot de vrijmetselarij op 14 juni 1809. Roy Thomson
was op zijn beurt lid van de North Bay Lodge No. 617 GL in het Canadese Ontario en wordt door de Grand
Lodge of British Columbia geëerd als ‘famous freemason’.
Reuters, grootverspreider gedachtegoed Anglo-American Establishment
Maar het meest opvallend is wellicht de activiteit van de familie Thomson binnen de Pilgrims Society, een
ultrageheim genootschap gericht op globalisering en nog selecter dan het Bilderberggenootschap, waarvan
behalve de Rothschild familie en opnieuw het Britse koningshuis de meest prominente families op aarde
deel uitmaken en elkaar ontmoeten. Vele topfiguren binnen Reuters waren hiervan lid, waaronder Sir
Christopher Chancellor, algemeen directeur van 1944 tot 1959; Lord William Barnetson, bestuursvoorzitter
van 1968 tot 1979; Sir Denis Hamilton, bestuursvoorzitter van 1979 tot 1985 en Sir David Walker. Koningin
xv
Elisabeth II is beschermvrouwe van dit ultrageheime genootschap.
De Amerikaanse onderzoeksjournalist Gary Allen schreef over de oprichter van het Thomson imperium:
“De mysterieuze Lord Thomson of Fleet (Roy Thomson van Toronto) heeft aan zijn internationale
uitgeversimperium zo’n zesenvijftig Amerikaanse kranten toegevoegd. Thomson is ook eigenaar van de
Londense Times, traditionele stem van het Britse Establishment – alwaar het Royal Institute for International
Affairs wordt bestuurd door dezelfde mensen die de leiding hebben over ons Council on Foreign Relations.
Thomson is een lid van de elitaire Pilgrims Society, die gericht is op het samenvoegen van de Verenigde
Staten en het Britse Gemenebest als basis voor een wereldregering. De grote internationale banken zijn aan
beide zijden van de Atlantische Oceaan goed vertegenwoordigd in de Pilgrims Society, wat voor Thomson
het neertellen van $ 72 miljoen voor een dozijn Busch-Moore kranten in Amerika onlangs
xvi
vergemakkelijkte”.
De connectie tussen het internationale bankwezen en de mainstream media als haar spreekbuis is cruciaal
voor het bewerkstelligen van achterliggende doel, zoals Clinton’s leermeester Professor Carroll Quigley dat
verwoordde op bladzijde 374 van zijn boek Tragedy & Hope over het Anglo-American Establishment als
basis voor een wereldregering:
“Het doel van de internationale bankiers was niets minder dan het creëren van een wereldsysteem van
financiële controle in particuliere handen dat in staat is om het politieke systeem van elk land en de
economie van de wereld als geheel te domineren. Dit systeem zou op feodale wijze worden bestuurd door
de samenwerkende centrale banken, door middel van geheime afspraken gemaakt tijdens frequente
xvii
besloten vergaderingen en conferenties.”
De Pilgrims Society is daartoe een ideaal platform. Dankzij het stilzwijgen van de mainstreammedia is deze
geharmoniseerde digitale wereldinfrastructuur reeds geheel in gereedheid gebracht.
Tijdens de Bilderbergconferentie van 5 juni 1991 in het Duitse Sand nabij Baden-Baden, dankte David
Rockefeller de aanwezige mediavertegenoordigers – waaronder hoofdredacteur H.PM. Knapen van de NRC
– reeds voor hun jarenlange stilzwijgen:
“Wij zijn dankbaar naar de Washington Post, the New York Times, Time Magazine en andere
gerenommeerde publicaties wiens hoofdredacteuren onze bijeenkomsten hebben bijgewoond en hun
beloftes van discretie nu al veertig jaar respecteren. Het zou onmogelijk zijn geweest voor ons, ons plan voor
de wereld te ontwikkelen als we in de schijnwerpers zouden hebben gestaan van de publiciteit gedurende
die jaren. Maar de wereld is nu veel verder in ontwikkeling en bereid om voort te marcheren naar een
wereldregering [die nooit meer oorlog zal kennen maar enkel vrede en welvaart voor de gehele mensheid].
De supranationale soevereiniteit van een intellectuele elite en wereldbankiers is zeker te prefereren boven
xviii
de nationale zelfbeschikking van de laatste eeuwen.”
De transitie naar wereldcontrole in een contantloze corpocratie is nog slechts een kwestie van de knop om
draaien. Ook in Nederland blijkt er een innige verstrengeling tussen het bankwezen en de
nieuwsvoorziening, waarover hieronder meer.
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ANP; eertijds Adolfs Nieuwe Papegaai thans spreekbuis van het grootkapitaal
Het Algemeen Nederlands Persbureau levert het overgrote deel van het internationaal en landelijk nieuws
aan kranten, omroepen, websites, tijdschriften, bedrijven, instellingen en overheden in Nederland. Het
persbureau is daarmee wellicht de belangrijkste spil in de nieuwsvoorziening aan de nietsvermoedende
Nederlandse burger. Het ANP cultiveert het aura van objectiviteit en betrouwbaarheid. Dit is geheel ten
onrechte want zij blijkt vanouds de buikspreekpop van de macht, zij het fascistisch of corpocratisch.
Het wereldnieuws betrekt het ANP voornamelijk van Reuters, dat ‘ready to publish’-nieuws aanlevert en met
xix
wie het persbureau sinds 2004 een alliantie is aangegaan. Met name het internationale financieeleconomisch nieuws komt nagenoeg geheel uit de koker van dit grootste persbureau ter wereld, alwaar de
xx
ANP medewerkers heeft gedetacheerd; “ANP beschouwt financieel nieuws als één van de kernactiviteiten.”
Het kleinere persagentschap Novum heeft eveneens een directe relatie met Reuters en daarnaast een hecht
xxi
samenwerkingsverband met de Associated Press van wie het haar meeste internationale nieuws betrekt.
In 2000 was het Algemeen Nederlands Persbureau nog een stichting gerund door de dagbladpers. Daarna
kwam het in 2003 als BV in privéhanden van de machtige en puissant rijke familie Fentener van Vlissingen
via hun investeringsmaatschappij NPM-capital (Nederlandse Participatie Maatschappij, onderdeel van SHVholdings). Net als het ANP zelf, dat in de oorlog furore maakte als ‘Adolfs Nieuwe Papegaai’, collaboreerde
xxii
deze familie uitgebreid met nazi-Duitsland en vergaarde zo het famliefortuin. Voor deze verregaande
samenwerking ontving godfather Frits Fentener van Vlissingen maar liefst twee onderscheidingen van Der
xxiii
Führer. Ook met een andere belangrijke nazi onderhield de familie vriendschappelijke betrekkingen:
NSDAP-lid, voormalig SS-er en IG Farben medewerker ‘Benno’ zur Lippe, alsmede met zijn schoonfamilie
xxiv
tot op de dag van vandaag. De Oranjegezindheid van het ANP was op deze wijze verzekerd en het
verleden van de familie Fentener was tevens de garantie waarmee andere ‘skeletons’ die de elitaire
regentenfamilies van Nederland kunnen compromitteren, zo lang mogelijk ‘in the cupboard’ konden worden
gehouden.
Voor Nederlanders die verder keken was inmiddels wel duidelijk dat het ANP als particuliere onderneming in
handen van een regentenfamilie met een misdadig verleden, onmogelijk een objectieve berichtgeving kon
garanderen. Op 28 mei 2010 deed de familie hun aandelen echter over aan de investeringstak van
Vereniging Veronica, V-Ventures (Deze vereniging staat geheel los van de televisietak Veronica! Zie
hieronder).
Was het bedrijf NPM-capital gemakkelijk te herleiden tot de familie Fentener, bij het Amsterdamse VVentures is dat thans een stuk moeilijker. Politicologe en journaliste Mathilde Sanders deed in 2011
onderzoek naar de eigenaren van onze ‘nieuws’verstrekkers onder de titel “Wie bezit ons nieuws?” Zij
benaderde ondermeer Christian van Thillo van De Persgroep (Volkskrant, Trouw, AD, Parool), Martijn van
der Vorm van HAL Investments (FD), Peter Visser (NRC) van Egeria en de broers Alexander en Eduard van
Puijenbroek (De Telegraaf). Wat blijkt? Hoewel deze corporate mediabedrijven anderen het hemd van het lijf
xxv
plachten te vragen, betrachten zij zelf absolute mediastilte rond hun eigenaars. Het onderzoek liep spaak.
De hoofdstedelijke Kamer van Koophandel biedt evenmin informatie over V-Ventures en meldt in 2012 dat er
geen aandeelhouders in hun bestand staan geregistreerd. Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor hun
xxvi
eigen investeerders. De samenstelling van Raad van Commissarissen van het ANP laat echter duidelijk
zien uit welke hoek de wind waait, namelijk uit exact dezelfde als voorheen; het corporate grootkapitaal met
precies dezelfde poppetjes die simpelweg van stoel zijn gewisseld.
Bankdirecteur & Bilderberger hoofd landelijk nieuwsdistributiepunt
De wellicht meest prominente commissaris bij SHV-holdings, eigendom van Fentener van Vlissingen, blijkt
namelijk tevens te zijn aangesteld als voorzitter van de nieuwe Raad van Commissarissen van het
Algemeen Nederlands Persbureau. Bovendien is de nieuwe ANP-voorzitter ook nog eens commissaris bij
een ander bedrijf van de familie Fentener, genaamd Flint Holding. Het is niemand minder dan ‘Mr. Bonus’
xxvii
Rijkman Groenink.
Wie was dat ook al weer? Even een opfrisser: Vlak voor de ABN-AMRO door zijn toedoen op spectaculaire
wijze in elkaar klapte en trouwe medewerkers in één klap hun baan verloren, verlaat deze voormalig
‘topbankier’ de bank eind 2007 met 28,4 miljoen euro op zak aan bonussen, toegekende opties en aandelen,
xxviii
alsmede 22 extra maandsalarissen.
Daardoor staat ‘Mr. Bonus’ voortaan symbool voor de corporate
graaicultuur. Onder de titel “Wie pakt de bankrovers van ABN-AMRO?” tipt De Volkskrant aan de misdadige
inslag van de ‘topbankier’ met de woorden “ ...de snelle morele verwording van De-Bank-van-Nederland blijft
choquerend. Kort samengevat: ABN-AMRO bleek zich onder Rijkman Groenink tot een soort semi-criminele
xxix
organisatie te hebben ontwikkeld…”
De onschuldige burger is het directe slachtoffer en mag vervolgens een gedwongen ‘bailout’ betalen van een
xxx
luttele 16.8 miljard “om ABN AMRO/Fortis overeind te houden”. Stevende Nederland tot september 2008
nog naar de laagste staatsschuld sinds koning Lodewijk Napoleon, in november dat jaar schrijft de NRC; “De
Nederlandse staatsschuld is als gevolg van de reddingsacties in de financiële sector tot het hoogste niveau
xxxi
ooit gestegen.” Gevolg; Nederland en haar belastingbetalers liggen door deze schuld, aanzienlijk
verhoogd door de te heffen rentes, volledig bij de banken aan de ketting.
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Groenink liet zich adviseren door niemand minder dan Rothschild met wie zijn bank, gegrondvest op de
cocaïnewinsten van de door Willem I opgerichte Nederlandse Handels Maatschappij, reeds in 1996 een
xxxii
vergaande samenwerking was aangegaan onder de naam ABN-AMRO Rothschild.
In 1999 werd baron
xxxiii
David the Rothschild directielid in de raad van commissarissen van de ABN-AMRO, schrijft het ANP.
Mr. ‘Bonus’ Groenink is niet alleen bestuurslid bij SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland, hij
onderhoudt tevens nauwe vriendschappelijke banden met de familie en voorzag ondermeer Frits Fenteners’
feestbundel van een persoonlijke bijdrage. Met Annemiek Fentener van Vlissingen, voorzitster van de Raad
van Commissarissen van SHV-holdings waarin Groenink plaats neemt, houdt hij bovendien toezicht op
xxxiv
Stadsherstel Amsterdam en woont net als haar op een kapitaal landgoed te Loenen aan de Vecht.
Groeninks voorzitterschap van de raad van bestuur bij de ABN en dubbelrol met bestuursfuncties bij het
familiebedrijf van Fentener van Vlissingen en het ANP, staan niet op zichzelf. Niet alleen was de familie
eigenaar van het ANP, de Fenteners hebben een hechte historisch band met de ABN- AMRO en haar
voorgangers, dit nog afgezien van hun bestuursfuncties bij de Nederlansche Bank, tezamen met Willem
xxxv
Alexander von Amsberg.
* Decennialang hield de familie toezicht. Zo was commissaris van de SHV (1954
– 1987) Jan van den Brink, tevens bestuurder bij de Amsterdamsche Bank en de daaruit geëvolueerde
AMRO Bank. Jan Fentener van Vlissingen was commissaris bij de Amsterdamsche Bank en AMRO Bank
tussen 1955 en 1970 en Frits Fentener van Vlissingen was onder Groenink tussen 1974 en 2000
commissaris bij AMRO Bank en ABN- AMRO. Ook zijn neef Huib Boumeester nam ten tijde van Groenink
xxxvi
zitting in het ABN-AMRO bestuur.
Gelijk de topmanagers bij Reuters en bij de verder in dit artikel genoemde mediaconglomeraten, is Groenink
xxxvii
een ingewijde van het Bilderberggedachtengoed. Hij bezocht de Bilderbergbijeenkomst in 2002.
De nieuwe ANP-AMRO
Ondanks de verregaande belangenverstrengeling van banken, multinationals en media, ondanks de
zelfverrijking ten koste van de Nederlandse belastingbetaler, ondanks de zweem van criminaliteit, verzekert
de nieuwe ANP-eigenaar V-Ventures ons plechtig dat Rijkman toch écht de juiste man is voor het
persbureau in haar streven naar ‘onafhankelijk’ nieuws, een ’ open’ samenleving en een ‘goed’
functionerende democratie want “Onafhankelijk en kwalitatief hoogstaand nieuws is van levensbelang voor
een open samenleving en een goed functionerende democratie”, weet haar woordvoerder ons te
xxxviii
vertellen.
Ook de andere bestuurders van het ANP zijn vertegenwoordigers van het mondiale grootkapitaal, de
bezitters van de wereld. Zo is Annet Aris bijvoorbeeld, behalve bestuurslid van het ANP en V-ventures,
tevens commissaris bij diverse multinationals en verzekeringsgigant ASR Nederland, de laatste bekend door
het verstrekken van 1,1 miljoen woekerpolissen en het blokkeren van claims voor compensatie van haar
gedupeerde klanten. Het meest opvallend is echter haar rol als bestuurslid en vice-voorzitter bij ‘concurrent’
xxxix
Sanoma.
Deze multinationale mediacorporatie heeft een steeds groter aandeel in de Nederlandse en
Europese media, zoals hieronder duidelijk zal worden. Samen met de Sanoma-corporatie, de Telegraaf
Media Groep en ‘s werelds grootste mediabedrijf, de International Data Group, heeft het ANP bovendien een
xl
investeringsbedrijf opgericht dat zich richt op de nieuwe digitale massamediaindustrie.
Hetzelfde geldt voor ANP-bestuurders Herman Spruijt en Robert Abrahamsen. Abrahamsen was niet alleen
Directeur Corporate Finance bij de Algemene Bank Nederland B.V. en bestuurslid bij diverse andere banken
xli
en investeerders maar ook Senior Executives Vice President bij… ja alweer; de ABN-AMRO Bank N.V.
ANP-AMRO & Fentener van Vlissingen: Het ANP blijkt innig verstrengeld met de banken en het
grootkapitaal. Het ANP zal de veroorzakers van de huidige economische meltdown met haar miljoenen
onschuldige slachtoffers overal ter wereld dan ook zeker niet ontmaskeren.
Veronica TV, SBS6, Net5, NU.nl en bekendste tijdschriften opgekocht door Bilderberger, CIA-agent
en Trilaterist
In Europa is Nederland een van de laatste landen waar publieke en commerciële omroepen naast elkaar
uitzenden. Elders hebben de corporate commerciële mediagiganten de markt al volledig overgenomen.
Deze overnames gaan in een rap tempo waardoor de mediawereld continu in beweging is en het aantal
eigenaren drastisch wordt verengd. Het huidige artikel is dan ook een momentopname om dat proces te
tonen.
Een van de meest opvallende mediaconglomeraten die steeds meer van de Nederlandse en Europese
mediamarkt opkoopt is het Finse Sanoma. Het beursgenoteerde Sanoma is eigenaar van de grootste krant
van Scandinavië, Helsingin Sanomat, en bezit televisiezenders, kranten en tijdschriften in twintig Europese
landen. In 2001 kocht Sanoma al de volledige tijdschriftendivisie op van de Verenigde Nederlandse
Uitgeversbedrijven en een deel van de tijdschriften van Wegener, momenteel zo’n kleine zeventig in totaal,
met niet alleen bekende ‘opinie’ bladen als Panorama en Nieuwe Revu of damesmagazines als Libelle en
Margriet maar ook de omroepbladen van publieke omroepen als de AVRO, NCRV en KRO. Katholiek,
protestants of liberaal: alles eenvoudig uit dezelfde koker. Hoezo een onafhankelijke signatuur?
De zeven belangrijkste commerciële televisiezenders in Nederland, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, SBS 6,
NET 5 en Veronica hebben slechts twee eigenaren. Sanoma is sinds 2011 hoofdeigenaar van de laatste
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xlii

drie. “De mediagigant zegt in de persverklaring zijn aandeel in de zenders te zien “als een strategische
xliii
investering”, schrijft De Volkskrant op 20 april dat jaar.
In 2001 kocht Sanoma tevens Ilse Media, bekend van onder meer de gelijknamige zoekmachine Ilse,
startpagina.nl en de belangrijkste digitale nieuwskrant van Nederland; NU.nl met 5,5 miljoen maandelijkse
xliv
lezers. Nu.nl/Nujij.nl is bij de alternatieve media berucht vanwege haar censuurpraktijken en
nieuwsmanipulatie. Over ‘complotters’ die naar zijn mening NUjij.nl maar volstorten met hun ‘complotspam’
zei hoofdredacteur Laurens Verhagen; “Vroeger had je een gek op een zolder, nu zijn al die gekken met
xlv
elkaar verbonden en versterkt dat elkaar.” Maar zelfs deze politiek correcte opstelling vindt Sanoma
onvoldoende. In 2012 is Laurens zélf slachtoffer van het gebrek aan onafhankelijkheid van de mainstream
media als de Sanoma directie hem op staande voet ontslaat met als reden: “Er is een conflict tussen
xlvi
Laurens en de uitgevers ontstaan over zaken als de redactionele onafhankelijkheid en dat is geëscaleerd.”
De in 2012 overleden oprichter en belangrijkste aandeelhouder van Sanoma was Aatos Juho Michel Erkko.
Tegenwoordig is de familie nog immer de belangrijkste aandeelhouder. Aatos Errko, deels van Joodse
origine, kreeg zijn vorming aan de elitaire private Yvy League Colombia Universiteit te New York, alwaar ook
Obama en andere presidenten afstudeerden. Volgens Alexandra Jones in haar bestseller Secrets of the
Tomb: Skull and Bones, the Ivy League, and the Hidden Paths of Power (2002) is de Yvy League een van
de verholen wegen naar de macht. Erkko was dan ook lange tijd directeur van de News Corporation, na Walt
Disney het grootste mediaconglomeraat ter wereld, lid van de Bilderberggroep en de Trilaterale Commissie
en staat als CIA-agent genoteerd in de Crowley files. Samen met H.P.M. Knapen van de NRC was Erkko
aanwezig tijdens Rockefellers dankwoord aan de pers voor veertig jaar stilzwijgen op de
xlvii
Bilderbergconferentie van 1991. Tevens was hij present op de conferentie van 1994.
Errko was een vurig pleitbezorger van het corporate globalisme en privatisering van algemene
xlviii
nutsvoorzieningen.
Zijn vader Eljas Errko was, behalve directeur van Sanoma en hoofdredacteur van Helsingin Sanomat, hoofd
concentratiekampen tijdens de ‘Continuation War’, wat de Finnen een gitzwarte bladzijde in hun historie
bezorgde. Als minister en hoofd van het bureau voor krijgsgevangenen was hij direct verantwoordelijk voor
de concentratiekampen alwaar duizenden etnisch Fins-Russische burgers een wrede dood tegemoet
xlix
gingen.
Sanoma; Bilderbergboodschapper bij uitstek
Net als het ANP heeft Sanoma een directe samenwerking met Reuters en wisselt gelijk het Nederlandse
persbureau personeel uit. Zo bekleedt Sanoma voorzitter Jaakko Rauramo al sinds 1999 tevens een
directiefunctie bij de Thomson Reuters Founders Share Company, voorgezeten door de bovengenoemde
l
vice-voorzitter van Rothschild Europe, Pehr Gyllenhammar. Vice voorzitter van Sanoma Nederland, Annet
Aris, is ook bestuurslid bij het ANP, zagen we eerder. Ons kent ons.
De Sanoma directie en hoofdredacteuren treden geheel in de voetsporen van haar oprichters. Zo bezocht de
li
president van de Sanoma Corporation, Mikael Pentikäinen, de Bilderbergbijeenkomsten van 2005 en 2011.
Hoofdredacteur van Helsingin Sanomat, Anttti Blåfield bezocht Bilderberg in 2008 en opnieuw in 2010.
Sanoma hoofdredacteur Olli Kivinen bezocht het geheime genootschap in 2003 en hoofdredacteur Helsingin
Sanomat Janne Virkkunen vertegenwoordigde Sanoma tijdens de Bilderbergconferenties van 2001 en
lii
1998, Janne Virkkunen is, net als Erkko, eveneens lid van een ander geheim genootschap; de Trilaterale
liii
Commissie.
(Voor meer gedetailleerde bronnen verwijs ik u naar het eerder verschenen Anarchiel.com artikel: “Eigenaar
NUjij: Bilderberger, trilaterist en CIA-agent”).
Helft commerciële TV-zenders in handen derde mediacorporatie in de wereld
RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8, YORIN, dat wil zeggen, meer dan de helft van de belangrijkste Nederlandse
commerciële televisiezenders, zijn thans in handen van Europa’s grootste mediacorporatie Bertelsmann AG
met tevens kantoren elders ter wereld, zoals het 42 verdiepingen tellende Bertesmann Building te New York.
Professor journalistiek Dwayne Winseck plaatst Bertelsmann in 2011 op de derde plaats in de top 10
grootste mediacorporaties ter wereld. “Bertelsmann heeft een plek in bijna iedere Nederlandse huiskamer”,
liv
kopt De Volkskrant. Hoofdaandeelhouder is sinds generaties de puissant rijke familie Mohn. De in 2009
overleden pater familias Reinhard Mohn en zijn familie behoorden in 2006, aldus Forbes Magazine tot de
147 rijksten der aarde. Inmiddels staat dochterlief Brigitte aan het hoofd van het familie-imperium.
Radio Télévision Luxembourg (RTL) is met 46 televisiezenders en 29 radiostations in Duitsland, Frankrijk,
België, Nederland, Luxemburg, Spanje, Hongarije en Kroatië Europa’s grootste tv-, radio- en productiebedrijf
met alleen al meer dan tweehonderd miljoen televisiekijkers per dag. Hielden de Romeinen het volk reeds
koest en onwetend met ‘brood en spelen’; FremantleMedia, de productietak van de RTL Group, is een van
de belangrijkste producenten van reality-TV, (spel)shows en soaps ter wereld met in Nederland ondermeer
Idols en Goede Tijden, Slechte Tijden. Het was Hitler die ‘Big Brother’-stijl reality TV, spelletjes en soaps via
breedband kabel wilde introduceren onder titels als Ein Abend mit Hans und Gelli, om de gedachten van het
lv
volk af te houden van belangrijke kwesties en deze te programmeren met voorbeeldfiguren. Dat
Bertelsmann hier juist op zo’n grote schaal mee verder is gegaan is, zoals hieronder zal blijken, gezien hun
historie bepaald niet vreemd.
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‘s Werelds grootste uitgeverij bepaalt uw denkwereld
Bertelsmann bezit een aantal enorme uitgeverijen, waaronder Random House-Penguin, grootste uitgeverij
ter wereld, Gruner + Jahr, grootste bladen- en krantenuitgeverij van Europa en BMG Publishing. Voorheen
bezaten ze tevens de digitale boekenwinkel Bertelsmann Online (BOL.com), die inmiddels is opgekocht door
de internationale Ahold corporatie (Albert Heijn). Bertelsmanns Direct Group heeft BOL als online shop min
of meer vervangen. Random House was reeds een mediamastodont maar is in 2012 gefuseerd met Penguin
lvi
en daarmee uitgegroeid tot veruit ‘s wereld grootste boekenuitgeverij. Gruner + Jahr publiceert in
Nederland diverse populaire bladen, waaronder National Geographic Magazine, Quest, Vogue en Glamour.
Bertelsmanns BMG Publishing beschermt de rechten in de muziekindustrie en is als uitgeverij deels een joint
lvii
venture met investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts & Co. Deze mondiale opkoper werd in
2005 hoofdeigenaar van SBS Broadcasting (Net5, Veronica, SBS6) dat in 2011 weer werd doorverkocht aan
lviii
Sanoma. In 2008 vond onder de titel “Take Back the Economy” wereldwijd in een groot aantal steden,
waaronder Amsterdam, protesten plaats tegen deze opkooppraktijken van KKR omdat zij de kredietcrisis
lix
mede zouden hebben veroorzaakt teneinde goedkoop bedrijven te kunnen verwerven. Oprichter Henry
Kravis is lid van de Council on Foreign Relations, zit in commissariaten van het Mount Sinaï Hospital en de
lx
Rockefeller Universiteit. Met zijn vrouw Marie Josée en soms zijn zakenpartner Kenneth B. Mehlman
lxi
(Bilderberg 2012) bezoekt hij bijna jaarlijks de Bilderbergbijeenkomst.
Overheidsvoorlichting thans verzorgd door Hitlers spreekbuis
Een andere mediadivisie van Betelsmann gaat schuil onder de naam Arvato dat niet alleen
informatietechnologie levert maar ook de publieksvoorlichting van de Nederlandse overheid verzorgt. Zo is
Postbus 51, het informatiekanaal van de overheid, geprivatiseerd. Sinds 2008 verzorgt Arvato deze
publieksvoorlichting van de regering. “De persoonsgegevens van Nederlanders die een vraag gesteld
hebben aan Postbus 51 komen [daarmee] in handen van de Duitse mediagigant Bertelsmann. […] om nu
juist privacygevoelige informatie in handen te geven van een mediaconcern dat met uitgeverijen (Random
House), radio en televisie (RTL Group), kranten en tijdschriften (Gruner + Jahr), boekenclubs (Direct Group,
ECI) en mediaservices (Arvato) alle belang heeft bij zoveel mogelijk persoonlijke informatie van mensen, is
de kat op het spek binden”, schrijft Willem Hofs van Ambtenaar.blog. Dat is allemaal maar onzin, reageert
lxii
Edwin Ouwejan, hoofd Postbus 51. Arvatos’ beschrijving van haar doelstelling gericht op afnemende
bedrijven doet echter heel anders vermoeden:
“Wij richten ons op het werven, uitbouwen, behouden, beheren, of zelfs terugwinnen van klanten. Elk
onderdeel van uw klantrelatie is bij ons in goede handen. Van direct marketingcampagnes voor het werven
van uw klanten tot het binden en volgen van klanten via CRM/loyaliteitsprogramma’s en social media. Maar
lxiii
ook service- en incassotrajecten en zelfs zeer complex internationaal logistiek verkeer.”
De voorlichting door Bertelsmann namens de Nederlandse overheid is extra wrang gezien de duistere
historie van het concern, zoals verderop blijkt.
Bertelsmann gelieerd aan Club van Rome, internationaal zionisme, Rothschild Bank, Atlantic
Council, Bilderberg en Trilaterale Commissie
Politiek, media en het corporate bedrijfsleven zijn als vanouds innig verstrengeld. Voor politiek lobbywerk
heeft Reinhard Mohn de Bertelsmann Foundation opgericht met hoofdkwartieren in Berlijn en in de politieke
machtscentra Washington D.C en Brussel. Liz en Brigitte Mohn zitten in het bestuur. Dit is de arm van het
imperium dat via allerlei denktanks het wereldbeleid beïnvloedt. De stichting is dan ook bekritiseerd door
ondermeer de burgerrechtenbeweging, vanwege hun sterke politieke activiteiten met promotie van het
lxiv
neoliberale gedachtegoed en beperking van academische autonomie op de universiteiten. Reinhard en Liz
Mohn waren, volgens Politik Global, in de media de hoofdsupporters van Angela Merkel en trouwe
lxv
lxvi
bezoekers van de Bilderbergconferenties. Voorts was Reinhard (ere)lid van de Club van Rome en –
lxvii
ondanks zijn naziverleden – samen met zijn vrouw eveneens lid van de ‘Jerusalem Foundation Germany.’
Cruciale directieleden van Betelsmann zijn verder Lahnstein en Guthrie. Manfred Lahnstein was al voor
1994 bij het concern werkzaam en tot 2004 lid van de raad van bestuur en bovendien haar
vertegenwoordiger. Professor Lahnstein is sinds 1967 lid van het Deutsch-Israelischen Gesellschaft en heeft
een eredoctoraat aan de Universiteit va Haifa te Israël. Als pleitbezorger van het zionisme trekt hij ongewoon
fel van leer tegen critici van Israël als Gunter Grass en meent dat de dichter zich niet uit had mogen spreken.
Lahnstein is daarnaast adviseur van de investeringsbank Rothschild. Deze dubbelfunctie vervulde hij reeds
naast zijn baan als Duitslands Minister van Financiën. Van 1993 tot 2005 was Lahnstein lid van de
Trilaterale commissie, een geheim genootschap als de Bilderberggroep en de Pilgrims Society, waarin de
lxviii
bezittende 1% van de wereld het mondiale beleid bepalen.
Momenteel laat Rothschild zich in de
Trilaterale Commissie vertegenwoordigen door voormalig Bertelsmann-directielid General Lord Guthrie.
(Onder de Nederlandse trilateristen bevinden zich vertegenwoordigers van Koninklijke Shell, Cees van Lede
& Hans Wijers (Akzo Nobel), Schelto Platijn (voormalig burgemeester Amsterdam), Joris Voorhoeve (Raad
van State), Karel Vuursteen & Anthony Ruys (Heineken), Nout Wellink (BIS & Nederlandse Bank) Onno
Ruding (European Policy Studies & Citybank), prof. Louise Fresco (UvA, Rabobank), Eli Leenaars (ING,
voorz. Netherlands Bankers Association) en Alexander Rinnooy Kan (SER).) Een van de Nederlandse leden
van de Trilaterale Commissie neemt plaats in het RTL bestuur. Het is CDA-er, Onno Ruding. Hij is
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commissaris bij de RTL Group en is lid van de RTL audit committee. Ruding was directeur bij het
lxix
Internationale Monetaire Fonds (IMF) te Washington en zat in het bestuur van de AMRO Bank.
Naast Lahnstein is Gunter Thielen een van de belangrijkste directieleden bij Bertelsmann. Momenteel is hij
voorzitter van de Bertelsmann Stichting. Ook is Thielen lid van de in Washington D.C. gevestigde Atlantic
lxx
Council. Dit is een denktank, een soort kloon van de Trilaterale Commissie, die ten doel heeft het
Amerikaanse imperialisme te verspreiden of in hun eigen woorden; “de bevordering van constructief
Amerikaans leiderschap en betrokkenheid bij internationale zaken, gebaseerd op de centrale rol van de
Atlantische gemeenschap bij het voldoen aan de internationale uitdagingen van de 21ste eeuw”. Een
subdoel is daarbij, zoals de organisatie het zelf omschrijft: “Het opstellen van stappenplannen voor
lxxi
Amerikaans beleid ten aanzien van de Balkan, Cuba, Irak, Iran en Libië.” Jounalist van Russia Today,
Abby Martin, noemt de Atlantic Council samen met de Trilaterale Commissie en de Council on Foreign
Relations, de drie meest invloedrijke denktanks ter wereld die tezamen een draaideurconstructie hebben
gecreërd tussen de overheid, de multinationale corporaties en de media waarbij de CEO’s van multinationale
banken en corporaties in geheime bijeenkomsten het beleid bepalen, de participerende media vervolgens
lxxii
gebruiken als promotor en de overheid als uitvoerder.
Bertelsmann: Twintig miljoen publicaties ter verspreiding van nazi-propaganda
Net als bij de meeste andere hier besproken mediacorporaties, hebben de eigenaren van Bertelsmann, de
familie Mohn, een buitengewoon dubieuze rol gespeeld tijdens de wereldoorlog die leidde tot maximering
van het eigen gewin. Op 2 oktober 2002 bericht de BBC dat Bertelsmann eindelijk de leugens over zijn naziverleden toegeeft. Het bedrijf maakt gelijk Philips en Fentener van Vlissingen in de oorlog zijn grootste
winsten met, ondermeer, het drukken van antisemitische (jeugd)literatuur als Het Kerstboek van de
Hitlerjeugd en nazi-overheidspropaganda. Bertelsmann had direct overleg met Hitlers propagandaministerie
en was, als het ANP, de spreekbuis van de nazi-autoriteiten. Bertelsmann maakte, evenals Philips in
Nederland, voor zijn productie uitgebreid gebruik van joodse slavenarbeid. SS-er Heinrich Mohn stond in de
lxxiii
Tweede Wereldoorlog aan het hoofd. Ook zijn zoon en opvolger Reinhard was lid van de SS.
Professor Norbert Frei van de Ruhr Universität Bochum publiceerde een achthonderd pagina’s tellend
rapport waaruit blijkt dat de familie een ernstig nazi-verleden vijftig jaren lang wist te verzwijgen. Met twintig
miljoen publicaties ter verspreiding van de nazi-propagande publiceerde het bedrijf vele malen meer dan de
drukkerij van Hilters partij en legde zo het fundament voor hun huidige monopoliepositie in Europa hetgeen
onmogelijk was zonder het aanwenden van Joodse slavenarbeid.
Reeds sinds de dertiger jaren steunde het bedrijf Der Führer. Het was zijn belangrijkste uitgeverij. Wat Hitler
lxxiv
niet lukte, kreeg zijn propagandamachine wel voor elkaar; de verovering van Europa.
Voor het vervolg over de corporate graaicultuur, het koningshuis en zionisme beschermd door de publieke
omroep, de Berlusconi van de Lage Landen en zijn geheime Cercle de Lorraine, de vaderlandse
Bilderbergkranten, de Telegraaf als specialist in zondebokken in tijden van toenemend fascisme, de
regionale kranten als eigendom van het Britse establishment en de nieuwsmanipulatie door de RVD, AIVD,
het CIDI en het OM klik hieronder.

Het einde van Nederland (VIII): De pers is dood (vervolg)
De bewuste en slimme manipulatie van de dagelijkse gewoonten en opinies
van de massa is een belangrijk element in onze democratische samenleving.
Zij die dit verborgen mechanisme in de samenleving bedienen vormen een
onzichtbare regering die de ware heersende macht vormt van ons land.
i
– Edward Bernays, pionier PR en neef van Sigmund Freud
De pers is dood, deel 2. Klik hier voor het eerste deel…
Corporate graaicultuur, koningshuis en zionisme veilig bij publieke
omroep
Naast de steeds meer uitdijende commerciële omroepen zijn er de publieke
omroepen. De belangrijkste zijn: NOS, NTR, AVRO, BNN, EO, KRO, TROS, NCRV, VARA en VPRO.
Ofschoon zij met name een cultureel en informatief tegenwicht zouden moeten bieden, menen de publieke
omroepen met de commerciëlen te moeten concurreren met kijkcijferkannonnen als Boer zoekt vrouw,
Lingo, Bananasplit, Adieu BZN en Ter Land Ter Zee en in de Lucht. Daardoor zijn de publieke omroepen
zódanig gelijk aan de commerciële zenders dat de politieke roep om bezuiniging steeds luider wordt.
Katholiek of protestant; hun omroepbladen worden reeds deels geproduceerd door Sanoma. Deze
vercommercialisering van de publieke omroepen staat bekend als ‘vertrossing’, genoemd naar de publieke
omroep die daarin het voortouw nam.
De bezuinigingsvoorstellen zijn inmiddels zó draconisch dat het voortbestaan van de publieke omroep
bedreigd wordt. “Doodssteek omroep dreigt”, schrijft de Belgische Dagelijkse Standaard over het
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Nederlandse bestel op 9 juni 2012. “We zijn al bezig met de grootste bezuinigingsoperatie sinds
mensenheugenis,” zegt de voorzitter van de publieke omroep, Henk Hagoort in 2012, verbolgen reagerend
i
op de bezuinigingsplannen van de politiek; “Dan blijft er niets meer over”.
Onder Hagoort blijkt de gerichtheid op geldelijk gewin net als bij de commerciëlen de boventoon te voeren
en er sprake te zijn van een ‘verziekte graaicultuur’. Tineke Bahlmann, voorzitter van het Commissariaat
voor de Media, zegt over de geldbesteding; “Ik mis in Hilversum het bewustzijn dat je werkt met geld van
andere mensen en dat je er dus voorzichtig mee moet zijn”. Omroepen laten zich fêteren door corporate
mediaproducenten; de verantwoordelijke minister Plasterk deelt mee ‘geschokt’ te zijn “dat omroepen
snoepreisjes zouden aannemen van producenten aan wie ze opdrachten geven. Dat die kosten mogelijk
ii
indirect ook nog betaald worden met geld dat bedoeld is om programma’s te maken, keur ik ten zeerste af.”
De destijds uiterst populaire NRCV-coryfee, televisiemaker en kijkcijferkanon Rik Felderhof, voegt daaraan
toe niet te geloven in de toegezegde verbeteringen en doet een boekje open over de exorbitante salarissen
van presentatoren bij de publieke omroep van soms 800.000 euro per jaar naast de inkomsten uit hun privébedrijven (klik hier voor een overzicht van deze privé-bedrijven). Maar volgens Hangoort heeft “Felderhof
blijkbaar niets begrepen van de maatschappelijke discussie” en over Felderhofs opsomming van de vele
mogelijkheden tot belastingontduiking zegt hij: “het stoort mij zeer, die bijna arrogante toon waarop hij de
ontsnappingsroutes noemt”. Op Hangoorts beschuldiging van arrogantie reageert ‘klokkenluider’ Rik: “Ik heb
verteld wat veel mensen in Hilversum weten, maar wat blijkbaar niet openlijk verteld mag worden”, doelend
op de democratische noodzaak voor de Nederlandse Publieke Omroep om transparant te zijn over de
iii
besteding van uw belastinggeld. “Publieke omroep hekelt Rik Felderhof”, kopt Het Parool weldra op 20 juli
2009. Zijn met de Gouden Telivizier Ring bekroonde programma Villa Felderhof wordt terstond van de buis
gehaald. Van Rik hebben wij sindsdien nooit meer vernomen: Exit Felderhof.
Baas publieke omroep: “Verbondenheid met Israël betekent voor mij dat ik geloof dat Israël Gods
uitverkoren volk is”
Voorzitter publieke omroep, Henk Hagoort was eerder directeur van de EO en docent aan de Evangelische
Hogeschool te Amersfoort. Beide instituten, met name de laatste, staan bekend om hun christenzionisme en
koningsgezindheid. Hagoort was tevens redacteur en medewerker bij Theologische verkenningen; Bijbel en
iv
praktijk, uitgegeven vanaf 1985 door Uitgeverij Voorhoeve te Kampen. De aanzienlijke patriciërsfamilie
Voorhoeve vanouds verzekeraars en commissionairs in effecten, met als bekendste representant
Bilderberger en Trilaterist Joris Voorhoeve, introduceerde het christenzionisme in Nederland via verspreiding
van het dispensationalisme, diverse publicaties en een nog steeds algemeen in gebruik zijnde zionistische
v
bijbelvertaling. Daarnaast schreef Hagoort samen met Hans Bronkhorst, Een heilige stad: Jeruzalem in
jodendom, christendom en islam (1996, JJ Groen en Zn, Leiden). Bronkhorst, eveneens adept van de
Evangelische Hogeschool, was redacteur bij diverse tijdschriften van de zionistische stichting Christenen
voor Israël, promotor van ondermeer het Israël Producten Centrum.
Hagoort is zelf eveneens vurig aanhanger van de Volk-van-God mythe. “Op 5 oktober 2003 is het weer
‘Israël-zondag’. Dat is de dag waarop de Protestantse Kerk in Nederland op een bijzondere manier uiting
[geeft] aan haar onopgeefbare verbondenheid met Israël”, stellen de Protestantse Kerken Nederland.
Hagoort schrijft die datum zelf op de EO-directieweblog:
“Verbondenheid met Israël betekent voor mij dat ik geloof dat Israël Gods volk is en dat Hij een plan heeft
vi
met Zijn volk. Israël is een uitverkoren volk”.
(Voor het verschijnsel christenzionisme, de grootste groep zionisten in Nederland en ter wereld, en de
oorsprong van de Volk-van-God myhte, verwijs ik naar Anarchiel.com, 13 september 2010: “Christenen
wegbereiders Nieuwe Wereld Orde”).
Berlusconi van de Lage Landen; “Écht nieuws is informatie die iemand níet gepubliceerd wil zien”
De belangrijkste nationale dagbladen in Nederland zijn De Telegraaf, de Metro, De Spits, het Algemeen
Dagblad, De Volkskrant, de NRC, de Trouw en Het Parool. De Metro is eigendom van een Zweedse
investeringsmediamaatschappij Investment AB Kinnevik, tevens eigenaar van telecomaanbieder TELE2 en
de grootste uitgever van gratis kranten. Metro met een miljoenenpubliek wereldwijd, is door het Guiness
Book of Records uitgeroepen tot grootste krant ter wereld. Het blad wordt volledig betaald uit advertentiegeld
vii
van overwegend mondiale corporaties. Wie betaalt, bepaalt. Het merendeel van de landelijke dagbladen,
dat wil zeggen De Volkskrant, het Algemeen Dagblad, de Trouw, Het Parool en voorheen ook de NRC, zijn
viii
in handen van de schatrijke Belgische familie Van Thillo.
De zeer katholieke en nationalistische familie Van Thillo maakt haar fortuin met de aankoop in de jaren
dertig van een aantal rubber-, koffie- en palmolieplantages in de naar het voorbeeld van Nederlands Indië
ix
vormgegeven kolonie Belgisch Congo (1908-1960). E.D. Morel publiceert al in 1907 zijn aanklacht tegen de
erbarmelijke omstandigheden op de rubberplantages in Belgisch Congo, Red Rubber: The Story of the
x
Rubber Slave Trade (klik hier voor de boektekst). De Belgische koning pleegde er op grote schaal genocide.
Na Leopold II ging deze terreur van dwangarbeid, marteling, verminking, moord en concentratiekampen
xi
voort. In teksten van na 1945 beschrijven ooggetuigen de Belgische koloniale heersers, waaronder
plantagebezitters, in termen als “wreed, onmenselijk, verdorven” waarbij “winstbejag al vanaf het prilste
begin het allerbelangrijkste [was]” en behept met “nazi sympathie die volgens [Nasilowski, arts in Congo]
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door vele Vlamingen in de kolonie gekoesterd werd.” Frans Buelens beschrijft in Congo 1885-1960, een
financieel economische geschiedenis hoe de belangrijkste koloniale figuren als Van Thillo, Alard, Jadot,
Lippens en Gugenheim met elkaar verbonden zijn en een internationale ‘high society’ creëren waarin
verkondigd wordt dat koloniale exploitatie dient tot eer en glorie van het moederland. De betrokken bedrijven
“behaalden in de koloniale periode een winstvoet die tot de allerhoogste ter wereld gerekend moeten
xiii
worden.”
De huidige representant van het van oorsprong Brabantse geslacht Van Thillo en bestuurder van De
Persgroep corporatie, staat bekend als de “Berlusconi van de Lage Landen”, hoewel de door hem
opgekochte ‘kwaliteitskranten’ zich tegenwoordig haasten om deze bijnaam en zijn reputatie van
geldbelustheid en saneringsdrift te ontkrachten. Christian van Thillo die in het verleden bestuurder was bij
bovengenoemde Bertelsmann, verkreeg zijn alias omdat hij het grootste deel van de kranten, tijdsschriften
en televisiezenders (w.o. VMM) in België bezit. Daarnaast is hij evenals Berlusconi zeer katholiek, ijdel,
xiv
macho en houdt van snelle auto’s. Behalve de baas van Belgische en Nederlandse media is hij - komend
uit een bankiersfamilie - tot voor kort lid van de Regentenraad van de Nationale Bank van België, daarnaast
gedelegeerd bestuurder bij de Vlaamse Media Maatschappij, de Antwerpse Televisiemaatschappij, Mediafin
en investeringsmaatschappij Carlton Capital Partners. Hoezo belangenverstrengeling?
De Persgroep, Rothschild en de Cercle de Lorraine
Christian van Thillo is als bestuurslid actief in de Cercle de Lorraine, een van de besloten genootschappen
waar de zeer rijken elkaar ontmoeten. Op de lijst staat hij als een van de stichtende leden samen met
Maurice Lippens van Fortis, de bank die in 2007 de ABN-AMRO van Rijkman Groenink had overgenomen
xv
vlak voor diens vertrek. De familie Van Thillo onderhield al een band met de familie Lippens sinds de
koloniale tijd, alsdus bovengenoemd boek van Frans Buelens. Tegenwoordig bezoekt Christian van Thillo de
xvi
Royal Zoute Golf Club op het landgoed van de familie Lippens. Maurice en zijn broer Leopold Lippens,
eveneens lid van de Cercle, zouden voorkomen in de X-dossiers waarin getuigen de afnemers van
xvii
kinderexploitant en -verkrachter Dutroux’ benoemen. Over deze dossiers zwijgen de kranten van Van
Thillo in alle toonaarden want zoals Christian zelf al zei:
xviii
“Écht nieuws is informatie die iemand níet gepubliceerd wil zien.”
Graaf Maurice Lippens is daarnaast lid van de Trilaterale Commissie en was directielid van Scienta, Société
xix
Européenne de Venture Capital, waarvan de Rothschild Group hoofdaandeelhouder is. Andere leden van
de Cercle de Lorraine zijn Eric Dumoulin, directeur van Banque Privée Edmond de Rothschild en baron
xx
David de Rothschild, voorzitter van de Groep Rothschild. De laatste geeft er lezingen. Op 18 september
2012 was David de Rothschild er spreker tijdens de lunchconferentie met als titel “Kanttekeningen bij een
immer veranderende wereld”.
De vaderlandse Bilderbergkranten
Hoewel Van Thillos Persgroep de Nieuwe Rotterdamse Courant nog wel uitgeeft is deze ‘kwaliteitskrant’ in
2009 doorverkocht aan de investeringscorporatie Egeria. Egeria is deels in eigendom van de bezitters van
xxi
De Telegraaf, de krant die juist door de meeste NRC-lezers zo wordt verguisd. Maar net als met de
omroepbladen en kranten van ogenschijnlijk verschillende signatuur, blijkt alles gewoon uit dezelfde koker
afkomstig.
De NRC geeft als krant van ‘wakker’ hoogopgeleid Nederland al jarenlang acte de presente op de geheime
Bilderbergbijeenkomsten. Nee, niet om de aldaar uiteengezette wereldbeleidslijnen aan haar zeer
geïnformeerde en hoogintelligente lezerspubliek te verslaan. Juist omdat de krant hierover altijd keurig het
stilzwijgen heeft bewaard, is hoofdredacteur Ben Knapen in 1991 door Rockefeller hartelijk bedankt, zoals
we aan het begin van dit deel zagen.
Voordat Van Thillo de uitgeverij van genoemde kranten overnam was deze voor een groot deel in eigendom
van “en consortium van banken”, doch “automatisch onafhankelijk door de marktwerking”, weet Ben Kapen
te vertellen in de TV-documentairereeks Het Grote Complot in 2004 uitgezonden door de wegbezuinigde
RVU (Radio Volks Universiteit). Knapen plukt in Het Grote Complot zenuwachtig aan zijn kin en antwoordt
ontwijkend in platitudes als hij wordt ondervraagd waarom er niet uitentreuren over het uiterst belangrijke
wereldnieuws uit de Bilderberggroep wordt geschreven en waarom de NRC überhaupt om haar
aanwezigheid wordt gevraagd. Van de bijeenkomst in 1991 kan hij zich echter nauwelijks meer iets
xxii
herinneren; een plotselinge blackout. Knapen werd vervolgens gepromoveerd tot Staatssecretaris
Europese Zaken onder Kabinet Rutte. Op 7 december 2012 behaagde het Hare Majesteit, zelf aanwezig op
de bijeenkomst in 1991 en alle andere, Knapen te belonen met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van
xxiii
Oranje-Nassau.
Behalve in 1991 werd de NRC op de Bilderbergbijeenkomsten uitgenodigd en vertegenwoordigd door, André
S. Spoor, voormalig hoofdredacteur NRC-Handelsblad, (Bilderberg 1971 & 1982), Jerome L. Heldring,
voormalig hoofdredacteur NRC-Handelsblad (Bilderberg 1969), Karel van Wolferen, correspondent NRCHandelsblad (Bilderberg 1990) en recentelijk weer door Marc Chavannes, columnist NRC-Handelsblad
(Bilderberg 2011).
Hoewel zelfgenoegzaam overtuigd van het tegendeel, vormen de NRC-gelovigen met columnisten als
Chavannes, in werkelijkheid het minst geïnformeerde en meest gehersenspoelde deel van Nederland. Maar
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ook vertegenwoordigers van kranten als Het Parool en Vrij Nederland zijn uitgenodigd en vertegenwoordigd
op de Bilderbergconferenties. Aanwezig waren in elk geval Herman W. Sandberg, voormalig hoofdredacteur
van Het Parool (Bilderberg 1968) en Louise Fresco, publicist voor NRC-Handelsblad, Het Parool en Vrij
xxiv
Nederland (Bilderberg 2000 en lid Trilaterale Commissie).
Gezien de steeds openlijker protesten tegen de Bilderbergbijeenkomsten zoals bij Bilderberg Virginia in
2012, en de huidige problemen rond de geheimhouding dankzij de publicaties van de alternatieve media, lijkt
de groep een nieuwe tactiek te hebben gevonden: “Hide in plain sight”. De kern van tachtig komt in 2013
onaangekondigd bijeen in hotel De Russie te Rome om het lot van Griekenland, Italië en Spanje te
bespreken, juist op het moment dat het hotel vergeven is van de verslaggevers, fotografen en fans voor de
xxv
sterren deelnemend aan het Internationale Film Festival. De geheimhouding van de Nederlandse reguliere
pers werkt niet meer.
Grossier in zondebokken met wortels in het fascisme
Naast De Persgroep bestaat er in Nederland nog de internationaal opererende, beursgenoteerde Telegraaf
Media Groep. Daaronder vallen ondermeer Neerlands grootste dagblad De Telegraaf, De Spits, regionale
dagbladen als De Limburger, Het Noordhollands Dagblad, het Limburgs Dagblad, het Haarlems en Leids
Dagblad, De Gooi en Eemlander, de IJmuider Courant, een groot aantal tijdschriften, de Sky Radio Groep en
de sociale netwerksite Hyves, opgericht door Floris Rost van Toningen, telg uit een bekende Nederlandse
patriciërsfamilie, welbekend van oorlogscollaboratie. Grootpapa was liquidatie-commissaris onder Seyssxxvi
Inquart.
De TMG is voor meer dan 30% in handen van de familie Van Puijenbroek, een katholiek geslacht van
textielbaronnen dat voorheen, naast familie Fentener van Vlissingen nog een klein aandeel van 28,4%
procent in het ANP bezat. Bovendien is de familie een van de hoofdaandeelhouders van
xxvii
investeringsmaatschappij Egeria, de huidige eigenaar van de NRC.
In de oorlog zijn de Van Puijenbroeks navolgers van het door collaborateur en naoorlogs christenpremier
Jan de Quay verdedigde rechts-autoritaire corporatisme. In de jaren dertig ondersteunt Van Puijenbroek de
Corporatieve Concentratie - een voorloper van het Zwart Front - en andere rechts-autoritaire groeperingen.
Het Zwart Front werd opgericht door een priester in opleiding en was een fel antisemitische, fascistische
xxviii
organisatie. Ook Prins Bernhard zou de familie frequenteren.
De Telegraaf had lang een verschijningsverbod nadat de krant zich in de oorlog met de nazi’s had
gecompromitteerd. De uitgever fungeerde net als het ANP en Bertelsmann als spreekbuis van de bezetter
xxix
en drukte onder andere nazi-bladen als de Deutsche Zeitung den Niederlanden.
Net als nu bij haar presentatie van het Islamitische volksdeel, is De Telegraaf in die tijd al de bliksemafleider
voor de overheid van de echte problemen en specialist in zondebokken. De Telegraaf van 17 mei 1942
schrijft:
“Ieder die niet geheel van politiek inzicht verstoken is, weet, dat de Joden Duitschlands vijanden zijn en dat
de achtergrond van den oorlog een laatste afrekening van het door Duitschland geleide Europa met het
jodendom is. Duitschland heeft uit een instinctmatige behoefte aan reinheid van levenshouding van het
eigen volk den joden het veelal op slinksche wegen [=wijzen] verkregen burgerrecht weer ontnomen en hen
xxx
teruggebracht tot het uitgangspunt, voordat zij over Europa uitzwierven”.
Regionale kranten in handen Britse establishment
De Britse MECOM, een investeringscorporatie gespecialiseerd in overnames en fusies, is hoofdeigenaar van
de Nederlandse regionale pers, waaronder dag- en huis-aan-huis bladen. MECOM is voor 99,7 procent
eigenaar van het beursgenoteerde Wegener, de grootste uitgever van regionale nieuwsmedia en huis-aanhuisbladen, waaronder De Gelderlander, Het Eindhovens Dagblad, de Twentse Courant Trubatia, De
xxxi
Stentor, de Provinciale Zeeuwse Courant, Het Brabants Dagblad en BN/De Stem. In Europa bezit
MECOM meer dan twee-hondervijftig kranten en bladen en meer dan tweehonderd nieuwswebsites, goed
xxxii
voor 24 miljoen lezers per week en 22 miljoen unieke website-bezoekers per maand.
Oprichter is David Montgomery, voormalig directeur van News (UK) Limited, onderdeel van Rubert Murdochs
immense News Corporation. Montgomery is getrouwd met Sophie Birdwood, dochter van Mark William
Ogilvie, derde baron van Birdwood en daarmee een typische representant van het Britse establishment.
Andere mechanismen om uw ‘nieuws’ te filteren en vergaand te reguleren
De corporate wereldmacht van banken en multinationals bepalen uiteindelijk wat naar buiten komt en hoe
hun spreekorganen dit presenteren in de vorm van ‘nieuws’ voor de massa. Maar ook nationaal wordt de
presentatie streng bewaakt.
Zo is het nagenoeg onmogelijk voor de massamedia om nieuws over de familie Von Amsberg* naar buiten te
brengen dat de kleur van Beatrix’ hoed overstijgt. De betrokken journalisten zijn veelal lid van de Vereniging
Verslaggevers Koninklijk Huis die aan de leiband van de Rijksvoorlichtingsdienst loopt. Daarnaast dienen zij
xxxiii
zich te houden aan de sinds 2005 geldende “Mediacode Koninklijk Huis”.
Bij onthullingen van De
Volkskrant over Alexanders villa in Mozambique, De Horsten te Wassenaar of huwelijksperikelen van
koningin Beatrix en prins Claus komt de Rijksvoorlichtingsdienst in het geweer. Artikelen worden vervolgens
xxxiv
subiet ingetrokken.
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Om het imago van het koninklijk huis in stand te houden past men het nieuws aan. Zo verlengt de NOS
publiek applaus voor koningin Beatrix bij evenementen als de nationale dodenherdenking gelijk in 2009 of
xxxv
filtert zij ongewenste kritiek.
Tijdens de doop van prinses Ariane op 20 oktober 2007, bijvoorbeeld, roept
de menigte Maxima toe ‘Zorreguièta moordenaar’ voor zijn aandeel in het fascistische Videla-schrikbewind
waaronder meer dan dertigduizend burgers verdwijnen, velen in zee vanuit vliegtuigen met opengesneden
xxxvi
magen voor de haaien.
In de NOS-rapportage, ook uitgezonden door RTL, heeft de Nederlandse Omroep
xxxvii
Stichting alle onverkwikkelijke tegengeluiden weggefilterd.
De invloed van het koningshuis op de media is vanouds zeer sterk. Journalisten die teveel van de sluier
oplichten zijn altijd via een omweg uitgeschakeld, zo schrijft de bekende historicus J.G. Kikkert:
“Het Haagse gezag in het algemeen en de Oranjekoningen in het bijzonder lieten liberale journalisten, vaak
via hun uitgevers en drukkers, onbarmhartig vervolgen. Voor wie het te bont maakte, stonden de kerkers
xxxviii
wijd open, of wachtte een onvrijwillige ballingschap.”
Een bekend slachtoffer van het Haagse gezag uit de recente historie is journalist Willem Oltmans wiens
carrière volledig werd gesaboteerd.
Ook dit Haagse gezag heeft haar eigen middelen om elk onverkwikkelijk geluid uit te filteren. Zo bestaat er
de beruchte ‘Nieuwspoort-code’, een variant van de Chatham House Rule. Nieuwspoort is een in 1962 in het
Tweede Kamer-complex gehuisvest perscentrum en besloten sociëteit. Zo’n 2.000 politici, journalisten,
voorlichters, lobbyisten en pr-medewerkers is de eer van het lidmaatschap gegund dat de autoriteiten
intrekken zodra je je niet aan de (ongeschreven) regels houdt. In het laatste geval: wég nieuwsprimeurs,
netwerkcontacten, onderhandse dealtjes en waarschijnlijk een glansrijke carrière. De hoofdregel is dat de
leden niets naar buiten brengen van wat zij horen of zien binnen het Tweede Kamer-complex. De leden
xxxix
tekenen voor hun lidmaatschap dat zij zich aan de code zullen houden.
Conceptteksten moeten de journalisten voorleggen aan bewindslieden en hun voorlichters die ze vervolgens
drastisch kunnen aanpassen. Vrij Nederland-redacteur Thijs Niemandsverdriet beklaagt zich in vakblad De
Journalist over de “vergaande wijzigingen die bewindspersonen en hun voorlichters aanbrengen in conceptteksten van interviews die hij voorlegt”, en licht dit toe in het VARA-programma De leugen regeert van 6
xl
maart 2011.
Inmiddels propageert Nederland deze praktijken in Europa via Eurocommissaris Neelie Kroes.
Onafhankelijke journalistiek waarbij jounalisten ongelimiteerd de waarheid naar buiten brengen van wat er
zich in de machtscentra werkelijk afspeelt behoort voorgoed tot het verleden. Het rapport “A Free and
pluralictic media to sustain a European democracy” uitgebracht in 2013 onder onder auspiciën van
Eurocommissaris Neelie Smit Kroes, wil vergaande regulering van de pers via speciale mediaraden en
concludeert op bladzijde 7: “Mediaraden dienen over echte handhavingsmacht te beschikken, zoals het
opleggen van boetes, het bevelen tot gedrukte of uitgezonden verontschuldigingen of het ontnemen van de
xli
journalistieke status.”
Volgens klokkenluider en voormalig AIVD-medewerker Heleen de Waal “worden de media verder feilloos
xlii
geïnstrueerd vanuit de AIVD-hoek”. Uit de affaire met de afgeluisterde Telegraafjournalisten in 2006 en de
documentaire “De Snuffelstaat” uitgezonden door VPRO’s Tegenlicht op 23 oktober 2006, blijkt dat de AIVD
journalisten stelselmatig afluistert. Dat moet ook wel want onze veiligheid is immers in het geding vanwege
de terroristen. De Hoge Raad bepleit dan ook op 11 juli 2008: “Hoge Raad staat afluisteren journalisten door
xliii
AIVD “in belang nationale veiligheid” toe”.
Behalve de AIVD doet ook het Ministerie van Defensie aan mediaregulering. Onder de noemer ‘embedded
journalism’ reizen speciaal geselecteerde journalisten die tevoren een gedragscode hebben ondertekend
onder de paraplu van het Ministerie naar Nederlandse troepen in oorlogsgebied, alwaar Defensie bepaalt
wat de journalisten naar buiten mogen brengen. Journalist Karskens zegt hierover:
“Dat embedded gedoe zegt alles over het journalistieke gehalte van de media in Nederland. Vrijwillig
xliv
censuur accepteren door journalisten is de natte droom van elk regime.”
Daarnaast is er de zionistische lobbyclub CIDI, het equivalent van het Amerikaanse AIPAC, dat samen met
de Israëlische ambassade de pro-zionistische berichtgeving in Nederland bewaakt. Bij de laatste gebeurt het
toezicht op de Nederlandse staat bijna letterlijk, aangezien de ambassade als enige is gevestigd midden in
het Haagse centrum, op een verdekte plek pal tegenover de ingang van Het Binnenhof.
Zo keurde het CIDI in 2012 het gedicht van een 15-jarig jongetje af voor de dodenherdenking dat jaar, tot
xlv
verbijstering van het Comité 4 en 5 mei. Eerder bepaalde het CIDI voor de Koninklijke Bibliotheek dat dit
instituut geen nazi-kranten toegankelijk mag maken voor het publiek: “KB moet geen nazikranten op internet
zetten”. Waarop de woordvoerder van de KB reageert met; “Ons standpunt is altijd geweest om zoveel
mogelijk informatie toegankelijk te maken”. Fout Koninklijke Bibliotheek; wat u leest bepalen wij! Onder
invloed van het CIDI grijpt de het Ministerie van Justitie in: “Het ministerie van Justitie houdt er rekening mee
dat de KB strafbaar zou kunnen handelen als ze de inhoud van de ‘foute kranten’ op internet zet. “Het
openbaar maken en het verspreiden van haatzaaiende en beledigende teksten leidt er mogelijk toe dat het
OM overgaat tot vervolging”. Als oplossing laat de KB zich nu adviseren door ‘experts’: “Eind augustus houdt
de bibliotheek een besloten bijeenkomst met experts, zoals het NIOD en het Centrum Informatie en
xlvi
Documentatie Israël (CIDI).”
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Het Openbaar Ministerie heeft evenzo een enorme invloed op de media. Hier gebruikt de overheid haar
macht onder vermomming van recht, aldus advocaat Bob van der Goen. In zijn boek Doodseskaders in
Nederland doet Van der Goen een boekje open over hoe het Openbaar Ministerie de media misbruikt om de
mening van de massa te manipuleren. “De moderne massamedia [hebben] de plaats van de marktplaats
ingenomen waar het volksgericht zich kan voltrekken.” Het boek stelt dat het Openbaar Ministerie bij politiek
cruciale processen zich bedient van een “onwaardige en overbodige poging om via de media invloed uit te
oefenen op de rechtsspraak”. Vervolgens vindt er bij processen als die van ‘De Hakkelaar’ “een
maatschappelijke liquidatie [plaats] van door justitie ingeseinde pers” (‘problem -> reaction -> solution’).
xlvii
Goen ontsluiert deze praktijken als een “kenmerkende karaktertrek van de politiestaat”.
De pers is dood
“De leiders van westerse landen behandelen de mensen als onbenullen en worden geholpen door de
reguliere media, die vandaag de dag niets meer zijn dan een propaganda-apparaat van de heersende elite,”
zegt het onafhankelijke Belgische kamerlid Laurent Louis op 18 januari 2013 in het parlement. Daarvan is
ons land het lichtend voorbeeld.
In Nederland ontvangen wij het meeste internationale nieuws via de belangrijkste verspreider van het
corpocrate gedachtegoed van het Anglo-American Establishment. Dit zijn de mondiale bank- en corporatieeigenaren die, aldus professor Caroll Quigley, leermeester van Bill Clinton, ten doel hebben “niets minder
dan het creëren van een wereldsysteem van financiële controle in particuliere handen dat in staat is om het
politieke systeem van elk land en de economie van de wereld als geheel te domineren”. Dat gebeurt in
intensieve samenwerking met ons landelijk nieuwsdistributiepunt met een bankier aan het roer. Voor het
jarenlang stilzwijgen van dit systeem is de Nederlandse pers in de persoon van Ben Knapen en in
aanwezigheid van Koningin Beatrix, hartelijk bedankt.
De commerciële media zijn in eigendom van Bilderbergers, Trilateristen, voormalige nazi’s, slavenhouders
en fascisten, allen lid van, of schatplichtig aan het Anglo-American Establisment. Zij laten daarom hun
topfiguren meedraaien in dit ‘feodale’ systeem dat wordt bestuurd via, aldus Quigley, “geheime afspraken
gemaakt tijdens frequente besloten vergaderingen en conferenties”. De betrokken mediarepresentanten
tekenen daarbij voor geheimhoudingsplicht.
De publieke omroepen vertonen precies dezelfde graaicultuur en ‘discretie’. Zij worden door de corporate
wereld gefêteerd en tegelijk uitgehold door de noodzaak van concurrentie. De corporate belangen, alsmede
het zionisme en het koningshuis zijn bij de publieke omroepen dan ook volkomen veilig.
Nationaal bewaken een systeem van vrijwillige journalistieke zelfcensuur en organisaties als de RVD, AIVD,
CIDI en het OM wat de massa krijgt voorgeschoteld.
Het bovenstaande feitenmateriaal leidt tot één conclusie; de reguliere vrije pers in Nederland is dood.
Morsdood.
* De familie Van Oranje is in 1702 uitgestorven. Zie Anarchiel.com, “Vier-en-een-halve eeuw calvinistische
normen- en waardenloosheid; Het koningshuis”. Ook met de Nassaus is de huidige familie Von Amsberg in
het geheel niet verwant. De allerlaatste Nassau is Clotilde von Merenberg (1941), gravin en psychiater te
Wiesbaden, zo laat het TV-programma Een Vandaag op 15 oktober 2010 weten.
http://www.anarchiel.com/display/de_pers_is_dood`

VS-EU internetgegevens
Een vrijwel onbekend artikel in de Amerikaanse wet geeft autoriteiten de bevoegdheid om vrije toegangte
krijgen tot gegevens van willekeurige EU-burgers.“Anders dan selectief te spioneren, staat deze wet
massale controle toe van niet-Amerikanen, uitsluitend voor politieke doeleinden” zegt Caspar Bowden.
Bowden is voormalig Hoofd Privacy Adviseur van Microsoft en zei dit tijdens een panel over cyberveiligheid
op de CPDP conferentie in Brussel, 25 januari 2013.
“Het wetsartikel is bewust uitsluitend gericht op mensen die geen Amerikaan zijn en die zich buiten de VS
bevinden. En het voorziet hiervoor in een allesomvattende bevoegdheid voor de duur van een jaar. Er
bestaat geen individuele bescherming”, zegt Bowden, die onafhankelijk pleitbezorger is van recht op
informatie. “Het hoeft niet te gaan om een politieke partij. Het kan een actiegroep zijn, of wie dan ook die
politiek actief is."
De Europese Commissie was niet in staat commentaar te leveren. Maar het probleem is niet onbekend
binnen EU-instellingen.
Bron : http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=94866
Laatste nieuws : Het ambitieuze plan van eu-commissaris Neelie Kroes om de komende zeven jaar
jaarlijks ruim 9 miljard eurote investeren in breedbandinternet sneuvelt op de komende Eurotop in Brussel
(begrotingsoverleg EU, 7-8 februari 2013). De regeringsleiders van de 27 EU-landen zullen het bedrag
waarschijnlijk halveren. Bron:
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Nieuws/Pages/Europa_kiest_op_Eurotop_voor_stagnatie_2443.aspx#.UQuy8fLviSo
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'Obama's kandidaat CIA directeur bekeerd tot de islam'
'John Brennan gaf terroristen Hamas en Moslim Broederschap toegang tot Amerikaanse overheid'
Link naar video bijgevoegd waarin u Brennan (foto) zelf hoort
zeggen dat hij zijn wereldbeeld en overtuiging op de islam heeft
gebaseerd.
John Brennan, president Obama's kandidaat om directeur van de
Amerikaanse inlichtingendienst CIA te worden, heeft zich volgens
John Guandolo bekeerd tot de islam. Guandolo is niet bepaald niet
de minste en is een met hoge onderscheidingen gelauwerde
(voormalige) FBI agent en contraterreurexpert die tegenwoordig
vicepresident is van de Strategic Planning - Strategic Engagement
Group. Als zijn informatie klopt dan betekent dit dat een moslim het hoofd wordt van één van de machtigste
Westerse inlichtingendiensten ter wereld.
Guandolo (website) heeft zijn informatie rechtstreeks van meerdere mensen die er getuige van zouden zijn
geweest dat John Brennan zich in Saudi Arabië tot de islam heeft bekeerd. In een gecombineerd tv/radiointerview verklaarde de contraterreurexpert dat Brennans aanstelling dan ook een rechtstreekse bedreiging
vormt voor de veiligheid en zelfs het voortbestaan van de Verenigde Staten.
'Mijn wereldbeeld is gebaseerd op de islam'
Naast zijn bekering tot de islam noemt Guandolo ook Brennans zorgwekkende persoonlijke banden met
onder andere terroristen van Hamas en de Moslim Broederschap, die hij adviserende posities heeft gegeven
bij hoge nationale veiligheidofficials van de regering Obama. Daarnaast zou uit zijn publieke toespraken en
opmerkingen blijken dat Guandolo 'geen flauw benul heeft van de werkelijke strategie van Al Qaeda.'
Er bestaat eveneens een video opname van een door de machtige lobbygroep Islamic Society of North
America (ISNA) gesponsorde toespraak waarin Brennan openlijk toegeeft dat hij zijn wereldbeeld en
overtuiging grotendeels heeft gebaseerd op de islam. Guandolo vindt dit nog niet eens het meest
schokkende. Waar hij zich nog grotere zorgen over maakt is dat Brennan beïnvloed en bekeerd lijkt door
hoge Saudische overheidsagenten. 'Dat maakt hem niet alleen dom en naïef maar ook gevaarlijk onkundig,
waarmee hij totaal ongeschikt is voor de positie van CIA directeur,' betoogt Guandolo.
Heilige moskeeën en 'Al Quds'
Tijdens het tv/radio interview (zie YouTube link onderaan) is een opname te zien waarin Brennan vertelt over
zijn 25 jarige carrière in diverse Arabische landen. Zo was hij jarenlang het hoofd van de CIA afdeling in
Saudi Arabië. Op zeker moment heeft Brennan het over zijn 'Arabische voogden die hun plicht vervullen
door de heilige moskeeën in Mekka en Medina te bewaken' en zijn grote bewondering voor de 'grootsheid
van de hadj' (islamitische bedevaart).
'De stad waar ik tijdens al mijn reizen het meest van ben gaan houden is Al-Quds'. Al Quds is de Arabische
benaming voor Jeruzalem en wordt zeker in het Westen enkel gebruikt door personen die het bestaansrecht
van Israël ontkennen. 'Alleen deze uitspraak zegt al genoeg,' vindt Guandolo.
Brennan gaf Moslim Broederschap en Hamas toegang
Moslim Broederschap leden zijn mede dankzij Brennan als de belangrijkste adviseurs van de ministers van
Homeland Security en Buitenlandse Zaken benoemd. Aan Al Qaeda en Hamas verbonden terroristen
worden in het Witte Huis als 'terreuradviseurs' van Obama ingezet. Brennan heeft hoge Moslim
Broederschap officials zelfs een stem gegeven in de Nationale Veiligheid Raad. De Moslim Broederschap
heeft inmiddels de controle over bijna alle islamitische organisaties in de Verenigde Staten.
Guandolo acht de 'war on terror' echter nog niet compleet verloren omdat hij denkt dat het Amerikaanse volk
op zeker moment wakker zal worden en actie zal ondernemen tegen de sluipende islamistische
machtsovername van hun land.
Xander - (1) Walid Shoebat / YouTube (10.50 - 52.00)

Hoe drones preventief mensen executeren: hoofd CIA legt uit dat het goed is
Geplaatst door xandrah in (eindtijd)nieuws op 10 februari 2013
Het nieuwe hoofd CIA, die Obama onlangs koos, is een zeer omstreden man. Hij legt uit dat drones
preventief worden ingezet om te executeren: voor het geval dat iemand in de toekomst een aanval mocht
willen plegen. Het is tekenend voor Obama dat hij deze man selecteerde.
Preventieve executies door drones: om elke intentie tot een aanval dan maar helemaal uit te sluiten:
http://www.youtube.com/watch?v=jAjFjlqUOxc&feature=player_embedded
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Drones: Obama’s license to kill
Geplaatst door xandrah op 10 februari 2013
Mensen preventief en lukraak doden is ‘zorgvuldigheid’
Amerika, het is een raar land. En lijkt steeds gekker te worden. Het
Witte Huis (Law Office) heeft bepaald dat het legaal is om
Amerikaanse burgers die in het buitenland zijn, te doden. Mocht de
overheid van het land waar ze verblijven zeggen dat het ‘te doden
doelwit’ iemand is die een bedreiging voor het land is. Jay
Carney,woordvoerder van het Witte Huis heeft dit gemeld.
‘De president is erg zorgvuldig als het gaat om de realisatie van oorlog tegen terrorisme in overeenstemming
met de constitutie en wetten.’
O.
Zou Obama daarom zo’n draak als nieuw hoofd CIA genomen hebben ? Schorsen ze daarom kleuters van
scholen omdat ze ‘terroristische daden’ doen? Schieten ze daarom op krantenbezorgers? Is dit de reden dat
Obama heeft gezegd: ‘militairen moeten bereid zijn om burgers neer te schieten.’ ? Doden ze daarom
bloggers die zich vrij uitspreken? Uit zorgvuldigheid?
De licentie om te doden die Obama Administration heeft goedgekeurd, moet de levens van Amerikanen in
het buitenland kunnen beëindigen. Het Justice Department heeft een memo van 16 pagina’s openbaar
gemaakt. ( BEKIJK HIER) Hier staat in, dat het doden van Amerikanen niet de Amerikaanse constitutie
schendt. En dat het ook niet de mensen- en burgerrechten. Ik zei al eerder: Obama heeft zich op alle fronten
goed ingedekt. Hoewel men nu steeds meer tegen hem begint te morren, is het te laat om nog iets te
veranderen. Alles wat goedgekeurd moest worden ten behoeve van Amerika als politiestaat, is zo goed als
goedgekeurd. Obama: voor alle ideeën van de elite. Ook heeft Obama er allang voor gezorgd, dat wanneer
gouverneurs zich tegen zijn plannen roeren, ze opgepakt worden en wel wegens landverraad.
Betreffende memo laat ook het concept zien betreffende ‘directe aanval’ en geeft de overheid de autoriteit
om Amerikanen te vermoorden die volgens Obama Administration gevaarlijk zijn voor de Amerikaanse
belangen. Hier moet ‘concreet bewijs’ voor zijn. Concreet bewijs ? Het is bekend dat de CIA mensen
vermoord, mochten ze in de ogen van de overheid in de weg staan. Het gaat dan vaak om zogenaamde
zelfmoorden. De goedkeuring om Amerikanen te vermoorden d.m.v. drones is weer een gevaarlijke
ontwikkeling, omdat de ‘dreiging’ niet onderzocht en bepaald wordt door een neutraal orgaan, maar de
etikettering geschiedt door de Obama Administration. En die kunnen iedereen betitelen als ‘dreiging’. Zegt
iemand iets wat niet in het straatje van Obama past ? Etiket erop: dreiging. De leden van Occupy werden zo
betiteld, en een document dook op waaruit bleek dat deze geëxecuteerd moeten worden. Met andere
woorden; in het huidige Amerika is tegengas geven en vrijheid van meningsuiting dodelijk. Amerika lijkt
steeds meer op Noord Korea.
President heeft de macht individuen te laten doden
De memo heeft het over verdachten als leden van al Quada, terroristen maar de waarheid is dat andere
documenten, zoals militaire handleidingen het ook hebben over constitutionalisten, liberalen, supporters van
Ron Paul, wapeneigenaren en veteranen als dreigingen. Zij mogen gedood worden. Sterker nog, in 2012
keurden Obama Administration en het Amerikaanse Congress de National Defense Authorization Act goed.
Deze act staat de president toe om Amerikaanse burgers op Amerikaanse grond te doden.
Geen proces, geen mogelijkheid tot verdediging
Het was NBC News die de memo verkreeg, en het maakt deel uit van een legaal memorandum uit 2011 die
toen al bekend was bij leden van de Justice and Intelligence committees van de senaat. Dit memorandum
werd geschreven, maanden voordat de drone aanvallen in Jemen plaatsvonden. Ook hier werden de drones
preventief gebruikt om terroristische aanslagen te voorkomen op Amerikaanse doelen. Een van de droneaanslagen werd gebruikt om een Amerikaans burger, Anwar Al Awlaki te doden. Van Awlaki werd gezegd
dat hij lid van Al-Quada was. Maar Awlaki dineerde ook in het Pentagon met topmensen van het Department
of Defense. Het is onwaarschijnlijk dat een terrorist van Al Quada daarmee dineert, dus het is aannemelijk
dat Awlaki kennis van belastende informatie aangaande de Amerikaanse overheid had. Na Awlaki volgden
nog 3 moorden op Amerikanen: één ervan was nog maar 16 jaar en… de zoon van Awlaki.
Mensen labelen als ‘terrorist’ lijkt een excuus te zijn om van dissidenten en klokkenluiders af te komen. Het
is overbodig te zeggen, dat het gebruik van drones de mensen- en burgerrechten schendt; mensen worden
doelwit op basis van ‘men zegt’, zonder dat er eerst onderzoek heeft plaatsgevonden. Geen onderzoek,
geen berechting, logisch. Want het is nog erger dan ‘men vermoedt’ of ‘men zegt’: men heeft gewoon
besloten van de ‘doelwitten’ af te willen.
Obama heeft alle rechten
De mensenrechtenorganisaties zijn het er dan ook niet mee eens. De organisaties vonden dat Awlaki’s dood
buitengerechtelijk was, en hebben een aanklacht tegen de overheid ingediend, met de eis dat duidelijk wordt
gemaakt wat de legale grond voor deze actie was. Awlaki was een Amerikaans burger, ook al had hij zijn
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toevlucht genomen in Jemen. Een eerlijk proces, en de mogelijkheid om in beroep te gaan, zou een normale
gang van zaken zijn.
Maar in tegenstelling tot een normale gang van zaken, wordt Obama Administration juist ondersteund door
gerechterlijke uitspraken en heeft het zodoende de macht om herhaaldelijk elk verzoek af te wijzen, van
wetgevers, burgerrechtenorganisaties, en diverse media organisaties af te wijzen. Verzoeken aangaande de
publicatie van het memorandum en andere buitengerechtelijke zaken. OA weigert zelfs te erkennen dat het
memorandum bestaat.
Schandaal
Nu het memorandum openbaar gemaakt is, heeft Washington de handen vol aan een schandaal: ze hadden
er niet op gerekend dat NBC de memo openbaar zou maken, dus waren niet voorbereid op het dealen met
deze zaak.
Woordvoerder van het Witte Huis: ‘de drone-aanvallen zijn legaal, ethisch en uitgekiend.’
Carney, op de vraag of het niet een grove schending van de mensenrechten is, om iemand te doden zonder
proces: ‘Obama Adminstration is erg zorgvuldig met het besluit wie /waar aangevallen wordt.’
John Brennan, het nieuwe hoofd van CIA, is een zeer omstreden man en geselecteerd door Obama als
nieuw CIA hoofd. Hij staat bekend als een van de promotors van drone-aanvallen. Ook is hij voorstander van
waterboarding en andere martelpraktijken.
Gerelateerd: Amerika zit niet met de dood van vele Pakistaanse kinderen door hun drones
Rechter over Obama’s License to Kill; dit is de ultieme macht van koningen en tirannen
Obama’s kill list exposed:
Meer hierover lezen ?
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/foreign-affairs-defense/john-brennans-cia-confirmation-hearingrenews-scrutiny-of-counterterrorism-policies/
http://openchannel.nbcnews.com/_news/2013/02/04/16843014-justice-department-memo-reveals-legalcase-for-drone-strikes-on-americans?lite

Chinese TV zender meldt mobilisatie leger voor oorlog met Japan
Het Chinese leger telt in totaal ongeveer 2,3 miljoen manschappen.
Volgens de onafhankelijke Chinese TV Zender New Tang Dynasty
Television (NTDTV) worden in meerdere provincies legeronderdelen
gemobiliseerd voor een mogelijke oorlog met Japan over de betwiste
Daioyu / Senkaku eilanden. Op diverse plaatsen zijn lange militaire
colonnes op de Chinese snelwegen gesignaleerd die bij de stad
Xiamen zelfs een file van 10 kilometer veroorzaakten.
De spanning tussen beide landen loopt steeds verder op sinds
Chinese oorlogsschepen volgens Japan hun wapenradars op
Japanse schepen hebben gericht en Chinese gevechtsvliegtuigen het luchtruim boven de Daiyou (Chinese
benaming) / Senkaku (Japanse benaming) eilanden schonden. Japan dreigde vervolgens
waarschuwingsschoten te lossen, waarop China reageerde dit als een oorlogsdaad te zullen opvatten.
In de provincie Fujian vonden dagenlang artillerieschietoefeningen plaats. Bij de steden Xiamen, Zhangzhou
en Huzhou werden massale transporten van militair materieel en troepen gerapporteerd. Bij Xiamen
veroorzaakte een colonne zelfs een file van 10 kilometer lengte. Vanuit een basis bij de stad Shiyan (in de
centraal gelegen Hubei provincie) werden grote hoeveelheden tanks naar de kustgebieden gestuurd.
'China zal oorlog winnen'
De grote Chinese krant People's Daily plaatste op de voorpagina een artikel waarin stond dat China geen
duimbreed zal toegeven inzake de Daioyu eilanden en bereid is desnoods oorlog met Japan te voeren en
deze zal winnen. China zou tevens een groot aantal krachtige Russische straalmotoren hebben gekocht
waarmee het zijn militaire transportcapaciteiten fors kan vergroten. China is zelf nog niet in staat dergelijke
motoren te fabriceren.
Volgens militaire experts zijn de bases in de provincies Fujian en Zhejiang, waar nu de meeste
legeractiviteiten worden gerapporteerd, het meest strategisch gelegen als China inderdaad een oorlog met
Japan over de betwiste eilandengroep wil uitvechten. Onder de eilanden zouden zich grote olie- en
gasvoorraden bevinden. (1)
Xander - (1) Investment Watch
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Big Pharma: Merck: $ 3,5 miljoen voor website-vaccin-promoties..!
Door GuidoJ.4 februari 2013

Natuurlijk wil je als bedrijf je spulletjes verkopen en probeer je via
reclame en je ten dienste staande legale middelen, de aandacht te
trekken van de mensen die jij als doelgroep voor ogen hebt om je
spulletjes/producten van jou te kopen. Vanzelfsprekend spelen daarbij,
zeker als je in een industrie zit, die gevaarlijke kanten heeft, morele en
ethische zaken een belangrijke rol. Maar het lijkt er al jaren op, dat de
farmaceutische industrie, vooral in de VS, bezig is met een ware
revival van de cowboy-mentaliteit.. Roven en plunderen, je toe-eigenen
wat niet van jou is, zaken vervalsen en vooral geen nota nemen van het verwoesten van mensenlevens. De
een ná de andere boete wordt opgelegd aan deze cowboys van Big Pharma, vaak na jaren procederen..
De boetes die dan vaak vlak voor een rechterlijke uitspraak worden opgelegd, komen vaak tot stand als een
‘agreement’ tussen Justitie en de betreffende farmaceut. Deze lacht feitelijk in zijn vuistje, want de boete is
dan weliswaar vaak astronomisch hoog, zoals in het geval van Pfizer in 2009, dat toen US$ 2,9 miljard boete
kreeg, maar dit bedrag is feitelijk een fooitje, wanneer je kijkt naar de totale jaarwinst van zo’n farmaceut-in
dit geval Pfizer- die in 2011 rond de US$ 10 miljard lag.. Inmiddels is deze recordboete alweer gebroken
door GlaxoSmithKline, dat in 2012 een boete overeen kwam met justitie van US$ 3 miljard.. HIER
Nu blijkt echter dat Big Pharma haar promotiekoers verlegd heeft naar het internet. Niet alleen maken de
farmaceuten nu de ene ‘testsite’ na de andere, waarbij je als argeloze bezoeker, die niet weet dat een
bepaalde testsite (bijv. een stresstest) is opgezet door een bepaalde farmaceut, steevast het advies krijgt je
te gaan melden bij je huisarts om toch maar iets tegen die stress te gaan doen, het blijkt ook dat
farmaceuten zich steeds meer als wolf-in-schaapskleren gaan gedragen..
Farmaceuten die daarbij neutrale, journalistiek-onafhankelijke websites ‘infiltreren’, door deze met veel geld
te sponsoren, in ruil voor ‘positieve verhaaltjes’ over hun producten, bijvoorbeeld
vaccinaties. Kijk hieronder in het artikel, wat een dergelijke ‘samenwerking’ voor
gevolgen heeft in het geval van een dergelijke website, ‘WebMD’. Of om de
verkrachtte journalistieke uitgangspunten van deze site te citeren: “Our mission is to
bring you the most objective, trustworthy, and accurate health information. Our daily
goal is to ensure that WebMD is your practical and relevant content source for health
and medicine.” (vert. ‘Het is onze missie om u van de meest objectieve,
betrouwbaren en accurate gezondheidsinformatie te voorzien. Onze dagelijkse drive
is het om u te verzekeren, dat WebMD uw praktische en relevante bron is voor
gezondheids- en medicijninformatie) HIER
VS: Merck betaalt website US$ 3,5 miljoen voor vaccin-promoties..!
2013 © Jeffry John Aufderheide (bron: HIER)
2013 vertaling © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
x
Heb je er weleens bij stil gestaan waarom sommige websites zich zo druk maken om vaccins te promoten..?
Nou, in het geval dat je het antwoord nog zoekt, hier is het: farmaceutische bedrijven betalen enorme
sommen geld aan websites die vaccinaties promoten.. De invloed die deze websites hebben is subtiel, voor
de nietsvermoedende ouder bijvoorbeeld. En vooral als het dan nog eens gaat om websites zoals ‘WebMD’
in de VS.
Op de website van Merck in de VS zijn documenten aangetroffen, die
aantonen dat minstens US US $3,592,850 was betaald aan een
onderdeel van deze WebMD, namelijk ‘Medscape LLC’. Dit ging dan
over de periode 2008 tot eind 2012.
En als je daarbij nog de gepromote kankerprogramma’s van Merck bij
optelt, dan kom je zelfs op een totaalbedrag van US$3,982,850. Maar dit
bedrag is sowieso hoger, omdat één van de documenten op de website
niet beschikbaar is. [1]
Vorig al schreef ik een stuk waaruit keihard naar voren kwam dat artsen
in de VS in totaal het lieve sommetje van ruim US$ 18 miljoen hadden
toegeschoven gekregen ($18,810,495.52) om hun vaccins te promoten.. En het is duidelijk geworden en aan
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deze nieuwe openbaring te zien: Big Pharma betaalt enorme sommen geld in de VS om invloed te kopen;
‘WebMD’ is daarbij geen uitzondering en van journalistieke onafhankelijkheid is dus al lang geen sprake
meer..! [2] Tot onlangs was het feitelijke bedrag dat bijvoorbeeld Merck aan dit soort doelen besteedde, een
volledig raadsel, maar je zult het nu met me eens zijn, dat ruim US$ 3,5 miljoen een ‘substantieel bedrag’
is..!?
Wat kocht de firma MERCK nou eigenlijk met dit geld?
Als je een kijkje neemt op de WebMD’-website, dan kom je een pagina tegen die ‘Lifetime of Vaccines’; deze
is gesponsored door Merck. [3] Onder deze rubriek tref je een videoboodschap aan van ene Julie
Gerberding, het voormalige hoofd van de staatsdienst CDC, het ‘Centers for Disease Control’. Zij maakt een
prachtige promotie over het waarom we ons zouden moeten laten vaccineren.
Maar voordat je evt. naar deze boodschap gaat luisteren, moet je weten dat het ook Julie Gerberding was
die in de Amerikaanse Senaat lobbywerk verrichte om het uiterst gevaarlijke ‘Gardasil’-vaccin (ook een
product van Merck!) in het nationale VS-vaccinatieschema opgenomen te krijgen.. En deze mevrouw
Gerberding is op dit moment ook voorzitter van de ‘Vaccine Division’ bij Merck
Pharmaceuticals.
Op andere delen van deze website wordt korte metten gemaakt met de
ernstige klachten die naar voren kwamen bij mensen, direct ná hun vaccinatie.
Bijvoorbeeld, Merck doet de lijst van giftige adjuvants (toevoegingen aan de
vaccins) een stuk vriendelijker lijken.. Daarbij worden alleen aluminum, het
kwikhoudend thimerosal, anti-biotica en formaldehyde genoemd. Elk met een
beschrijving in één zin.. [4]
En niet alleen wordt er op deze webpagina’s geringschattend gedaan over de
giftigheid van vaccin-ingredienten, men vergeet terloops melding te maken van
andere adjuvanten in vaccins.. Wat ik hiermee bedoel? Voor mensen die niet
helemaal ingevoerd zijn met de vaccinatie-achtergronden, plaats ik deze lijst
van vaccinatie ingrediënten, die o.a. bestaan uit:
 Aluminium Hydroxide (metaal)
 Proteïne uit eieren
 Formaldehyde
 Bovine kalf serum
 Thimerosal (zwaar metaal (kwik))
 Kalfshuid
 Geaborteerd foetusweefsel (‘menselijk diploïde weefsel’)
 Weefsel van apennieren
 Muizenhersenen
Wil je een geïnformeerde ouder zijn, dan betekent dat dat je PRECIES weet welke substanties de doktoren
van plan zijn om in je kind te injecteren. Wil je de volledige lijst zien, klik dan HIER [5]
Vaccinaties in één plaatje: ‘Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan
het inspuiten is..!!‘ Het antwoord wordt steeds duidelijker: ‘Nou NEE,
eigenlijk niet’…!
Het is belangrijk dat je beseft dat het bedrag dat de website WebMD
betaald kreeg, maar een klein deel is van de totale koek die door Merck
en andere farmaceutische bedrijven beschikbaar werd gesteld om hun
vaccin-business te promoten. En het is te danken aan de ‘Physician
Payment Sunshine’-wetgeving (PPSA) en andere wetgeving, die ervoor
zorgt dat farmaceutische bedrijven deze informatie nu in 2013,
openbaar dienen te maken!
CONCLUSIE
De geldzakken van de Big Pharma zijn diep.. Wanneer een goede analyse wordt gemaakt, zullen we pas
zien hoeveel invloed hun geld opgeleverd heeft.
Ouders willen sterke kinderen én eerlijke antwoorden. Wat denk jij? Dat Merck dit geld heeft geïnvesteerd
om jou te onderwijzen over vaccins, óf om hun vaccins te verkopen..?! Wees jij zélf maar de rechter die deze
essentiële vraag beantwoordt.
En tot slot: Nu steeds meer ‘geheime documenten’ openbaar worden, hoop ik dat ouders zullen gaan inzien
hoe een industrie, die we ‘Big Pharma’ zijn gaan noemen, haar geld besteedt om invloed te kopen. Dus
misschien heeft vaccin-veiligheid wel haar prijs..?
x
Dit zijn de bedragen die de website ‘MedScape, LLC kreeg overgemaakt (1)
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Auteur van dit artikel, Jeffry John Aufderheide, is de vader van een kind dat ernstige schade opliep als
gevolg van vaccinaties. Als redacteur van de website VacTruth.com, promoot hij goed opgeleide
gezondheidsprofessionals, om tot volledige openheid te komen rondom de aansprakelijkheid van negatieve
gevolgen van vaccinaties.
http://www.wanttoknow.nl/overige/media/merck-35-miljoen-voor-website-vaccin-promoties/

Burgerforum: Overdracht nieuwe bevoegdheden aan EU mag niet zonder referendum!
In 2005 stemde ruim 61% van de Nederlandse bevolking tegen de Europese Grondwet. Toch is de macht
van de EU sindsdien sterk toegenomen. Ook de eurocrisis leidt weer tot ingrijpende machtsoverdracht van
Nederland aan de EU, onder meer op het gebied van begroting en budget.
Op nationaal niveau blijft steeds minder politieke zeggenschap over. De democratie raakt steeds verder
uitgehold. Dit kan niet zonder uitdrukkelijke instemming van de bevolking.
In de krachtigste bewoordingen roepen wij Parlement en Regering op om gehoor te geven aan onze wens,
1. dat de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU stopt.
2. dat indien toch nieuwe bevoegdheden worden overgedragen, een referendum wordt gehouden
waarin de Nederlandse bevolking zich over die bevoegdheidsoverdracht kan uitspreken.
https://www.burgerforum-eu.nl/
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'Pentagon schrapt raketschild Europa'
Ahmadinejad: Iran zesde wereldmacht na lancering satelliet naar 36.000 kilometer hoogte
Proeflancering van het Europese raketafweersysteem dat
hoogstwaarschijnlijk geschrapt zal worden.
Volgens een uitgelekte studie van het Pentagon bestaan er grote
twijfels of het miljarden kostende raketschild in Europa de VS kan
beschermen tegen toekomstige Iraanse ballistische raketten.
Daarmee is het vrijwel zeker dat dit raketschild, dat de afgelopen
jaren op fel verzet van Rusland stuitte, ten prooi zal vallen aan de
enorme bezuinigingen die de regering Obama de komende jaren
doorvoert op Defensie. Bovendien zal Iran volgens president
Mahmoud Ahmadinejad binnenkort een satelliet naar 36.000 kilometer hoogte lanceren. Dat betekent dat
iedere plek ter wereld binnen handbereik komt van een Iraanse kernbom - ook Amerika.
Op 20 maart brengt Barack Obama zijn eerste bezoek als president aan de Joodse staat Israël. Los van de
gebruikelijke propaganda is het doel van zijn bezoek premier Netanyahu duidelijk te maken dat Amerika
wegens de enorme bezuinigingen (tot 50%) op Defensie geen geld heeft voor een militaire confrontatie met
Iran. Mogelijk dat Obama Israël de vrijheid geeft om zonder Amerikaanse hulp een militaire aanval op de
Iraanse kerninstallaties uit te voeren, maar Netanyahu erkende onlangs dat Israël alleen deze installaties
niet langer totaal kan vernietigen.
Satelliet naar 36.000 km. hoogte
Het Iraanse regime lijkt sowieso al tijden niet meer onder de indruk van wat voor dreigement dan ook. Zowel
Ayatollah Khamenei als president Ahmadinejad hebben de afgelopen dagen gezegd niet opnieuw met
Washington te gaan praten zolang 'er een pistool tegen ons hoofd staat'. Ahmadinejad voegde daar gisteren
aan toe dat 'indien Allah het wil Irans satelliet in een baan van 36.000 kilometer hoogte zal worden gebracht,
vlak bij andere satellieten van vier of vijf wereldmachten. Deze satelliet zal een boodschap van vrede en
trouw aan de wereld overbrengen.'
Twee weken geleden zou Iran een aapje in een baan om de aarde hebben gestuurd, maar het gaf geen
bevestiging of dit aapje weer veilig is teruggekeerd. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse
Zaken 'lijkt het aapje dat ze later lieten zien andere gezichtskenmerken te hebben.' Het zou niet voor het
eerst zijn dat Iran opschept over zijn eigen capaciteiten terwijl de technologie van het land in werkelijkheid
nog lang niet zover is.
'Iran is kernmacht'
Niettemin zijn er sterke aanwijzingen dat Iran -deze keer echt?- nog maar vier maanden verwijderd is van
het kunnen produceren van een kernbom. De Amerikaanse en Europese sancties hebben het Iraanse
nucleaire programma tot nu toe niet weten te vertragen. Ahmadinejad verklaarde vorige week niet voor niets
vol bravoure dat de wereld Iran nu al 'als een kernmacht' moet beschouwen dat 'klaar staat om Israël te
vernietigen'. Op 25 februari vindt er in Kazachstan een nieuwe onderhandelingsronde plaats tussen de 5+1
machten en Iran. Omdat de vele eerdere gesprekken de afgelopen jaren op niets zijn uitgelopen wordt er
ook nu geen doorbraak verwacht, zeker niet nu duidelijk is dat Obama het raketschild dat bedoeld is om
Europa en Amerika tegen Iraanse raketten te beschermen lijkt te gaan schrappen.
Geen Amerikaanse bescherming van Turkije en Israël
Dat betekent ook dat Turkije en Israël het zonder Amerikaanse bescherming tegen Iraanse raketten zullen
moeten doen. In beide landen staan reeds geavanceerde 'Early warning' radarsystemen opgesteld die een
onderdeel van het raketschild hadden moeten worden. Israël werkt ondertussen hard door aan de verdere
ontwikkeling van zijn eigen afweerraketten. (1)
Kernbom Iran niet meer te voorkomen
Als Ahmadinejad de waarheid sprak dan betekent een succesvolle lancering van een Iraanse satelliet naar
36.000 kilometer hoogte dat het land in staat is om met een ballistische raket ieder gewenst doelwit op aarde
te raken, inclusief de Verenigde Staten. Zelfs al zou de lancering van het aapje twee weken geleden zijn
mislukt, dan nog zal Iran stug doorgaan totdat het deze technologie onder de knie zal hebben. Een nucleair
bewapend Iran, compleet met ballistische raketten, lijkt dan ook definitief niet meer te voorkomen.
Xander - (1) DEBKA

Frankrijk wil cash betalingen boven 1000 Euro verbieden.
klik naar: www.forbes.com
Welkom op de slavenplantage “aarde” waar je straks alleen nog maar kan pinnen en iedereen een slaafje is
van Goldman Sachs.

Nieuwsbrief 171 – 15 februari 2013 – pag. 84

Zonnemaximum 2013: Nieuwe waarschuwing voor gevolgen zonnestormen
'Aarde heeft slechts 15 minuten tijd om systemen te beschermen'
'Remote Viewers' zouden al jaren geleden hebben 'gezien' dat er in
de nabije toekomst miljarden mensen zullen omkomen door een
vernietigde zonnestorm.
Nu de zonneactiviteit in 2013 en 2014 zijn 11 jarige hoogtepunt
beleeft nemen de zorgen over de mogelijk ernstige gevolgen voor
onze samenleving toe, vooral omdat we de afgelopen 10 jaar nóg
afhankelijker zijn geworden van kwetsbare elektrische en
elektronische (computer)systemen. In Groot Brittannië wordt
gewaarschuwd dat zonnestormen dit jaar communicatiesatellieten,
het mobiele telefoonverkeer, de luchtvaart, navigatiesystemen en het openbaar vervoer kunnen ontregelen.
Nog gevaarlijker is dat zeer krachtige zonnestormen de stroomtoevoer langdurig kunnen platleggen.
'Geen science fiction'
'Ruimtestormen zijn geen science fiction,' verklaarde Tom Bolt van megaverzekeraar Lloyd's. 'Ze kunnen
alles verstoren, van ziekenhuizen tot banken.' Daarom zetten wetenschappers van de Europese Ruimtevaart
Organisatie (ESA) over de hele wereld waarnemingsstations op om het 'zonne maximum', dat in de herfst
van dit jaar zijn piek zal bereiken, in de gaten te houden. In 1859 werd het noordelijk halfrond getroffen door
een krachtige zonnestorm die het telegraafverkeer verstoorde. Het noorderlicht was zelfs tot in Rome te
zien. In 1921 ontregelde een zonne-superstorm in grote delen van Amerika en Europa het telefoon en
telegraafverkeer. Wetenschappers zeggen dat het een slechts kwestie van tijd is voordat een vergelijkbare
storm opnieuw de Aarde zal raken.
Enkele jaren geleden dacht de NASA dat het huidige zonnemaximum in 2010 of 2011 zou worden bereikt en
het krachtigste zou worden sinds 1958. Nu denkt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie precies het
omgekeerde en wordt juist de kleinste cyclus zonnevlekken sinds 1906 verwacht. (1)
'Op een dag komt de superstorm', politici onderkennen gevaar niet
Toch maken steeds meer wetenschappers zich grote zorgen over het zonnemaximum, vooral omdat de
maatschappij anno 2013 extreem afhankelijk is geworden van elektrische en elektronische systemen.
Daarom zouden de gevolgen van een krachtige zonnestorm nu vele malen ernstiger en langduriger zijn dan
164 jaar geleden. 'Onze boodschap is: raak niet in paniek, maar bereid je voor,' betoogt professor Paul
Cannon van de Britse Royal Academy of Engineering. 'Op een dag zal er een zonne-superstorm komen en
daar moeten we klaar voor zijn.' Experts zeggen dat de Aarde slechts 15 minuten waarschuwingstijd krijgt
voordat een krachtige zonnevlam onbeschermde elektronische systemen uitschakelt of zelfs vernietigt.
Probleem is dat politici nauwelijks doordrongen zijn van de noodzaak om vitale systemen zoals stroom,
water en gas te beschermen tegen deze zonnestormen. Toch hebben zwakkere stormen in het recente
verleden al regelmatig voor problemen gezorgd. Zo werd de telecommunicatiesatelliet Anik E1 in 1994
enkele uren uitgeschakeld door hevig 'ruimteweer' -overigens niet eens door een zonnestorm- en stopte
enkele uren later ook Anik E2 ermee. De E2 kon niet meer worden opgestart, waardoor er 6 maanden later
een $ 50 miljoen kostende reparatie noodzakelijk was.
In 2003 werden GPS systemen wereldwijd verstoord door een geomagnetische storm. Ook kritieke
waarschuwingssystemen voor tsunami's en vijandelijke raketaanvallen zijn kwetsbaar.
Overleven samenleving op het spel
Het grootste gevaar schuilt volgens Daniel Baker van het Atmospheric & Space Physics laboratorium van de
Universiteit van Colorado echter in ernstige schade aan de elektriciteitsvoorziening. Tijdens een storm zoals
in 1921 en zeker zoals in 1859 zouden honderden transformatoren worden opblazen die pas na maanden of
zelfs jaren kunnen worden vervangen. Een samenleving die volledig afhankelijk is van elektriciteit zou zo'n
ramp niet overleven. Door de globalisering is de onderlinge afhankelijkheid van de landen zo sterk
geworden, dat ook niet getroffen landen in enorme problemen terecht zullen komen.
De schade van een dergelijke krachtige magnetische storm zal alleen al voor Amerika in het eerste jaar $ 2
biljoen bedragen, terwijl de hersteltijd tot 10 jaar kan oplopen. Een dergelijk langdurig verlies van alle
belangrijke systemen zoals elektriciteit, water en communicatie zal aan minimaal enkele tientallen miljoenen
mensen het leven kosten. (2)
'Killshot' vernietigt de wereld?
Op 15 januari haalden we in het kader van de toegenomen zonneactiviteit een op 14 februari 2012 geplaatst
artikel over 'remote viewers' ('kijkers' in de toekomst) aan (zie linken onderaan) die in het verleden een
aantal belangrijke wereldgebeurtenissen correct wisten te voorspellen. Zij zouden al jaren geleden hebben
'gezien' dat de wereld over niet al te lang tijd zal worden vernietigd door een allesverwoestende zonnestorm.
Het teken dat aan deze ongekende ramp vooraf gaat zal volgens hen de ontploffing van een Noord
Koreaanse kernbom zijn en de daarop volgende Derde Wereldoorlog.
Xander - (1) Daily Mail, (2) World Net Daily
2012-14-02: Remote Viewers: Alles verwoestende 'killshot' zonnevlam nabij
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Obama prijst herstel, maar topeconomen verwachten oorlog
In zijn 'state of the union' toespraak prees de Amerikaanse
president Barack Obama gisteren het economische herstel in zijn
land, ook al blijkt uit talloze onafhankelijke cijfers en statistieken
dat de neerwaartse spiraal zich onder zijn bewind alleen maar
versnelt. Bekende topeconomen zijn dan ook zeer somber
gestemd en vrezen dat de uit de hand lopende financiële
problemen in het Westen zullen leiden tot een nieuwe grote
(wereld)oorlog.
Bass: 'Oorlog onvermijdelijk'
Hedgefonds topmanager Kyle Bass lieten we op deze site al vaker aan het woord. Recent waarschuwde hij
dat er biljoenen dollars en euro's schulden zullen moeten worden geherstructureerd, waardoor de Westerse
burger een groot deel van zowel zijn spaargeld als zijn koopkracht zal kwijtraken. Landen waar de
samenleving door de economische en financiële crisis en de daardoor ontstane massawerkloosheid toch al
onder grote druk staat dreigen daardoor in sociale onrust en chaos te vervallen. 'Maar al te vaak is oorlog de
uiting van simpele economische regels die leiden tot een logische conclusie. Wij geloven dat oorlog het
onvermijdelijke gevolg is van de huidige wereldwijde economische situatie,' aldus Bass.
Oorlogscyclus
Met zijn pessimisme is Kyle Bass al lang geen uitzondering meer. Financieel specialist en analist Larry
Edelson, voormalig topmanager van succesvolle Wall Street investeringsfondsen en ooit één van de
grootste goudhandelaren ter wereld, heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd met het correct
voorspellen van belangrijke trends op de aandelenmarkten. In een recente nieuwsbrief suggereerde hij net
als Bass dat er een nieuwe oorlog dreigt:
'Sinds de jaren '80 bestudeer ik de zogenaamde 'oorlogscyclussen', de natuurlijke ritmen die ervoor zorgen
dat samenlevingen vervallen tot chaos, haat, burger- en zelfs internationale oorlogen. Daar ben ik zeker niet
de enige in; Raymond Wheeler publiceerde de meest gezaghebbende oorlogskroniek ooit die een periode
van 2600 jaar omvat. Desondanks zijn er maar heel weinig mensen die bereid zijn om er op dit moment zelfs
maar over te praten. Gebaseerd op wat ik zie zouden de gevolgen in 2013 absoluut enorm kunnen zijn.'
'Historische' oorlog aan het einde van periode 2012-2013
Voormalige Goldman Sachs analist Charles Nenner, die eveneens een aantal grote trends voorzag en grote
hedgefondsen, banken, financiële makelaars en rijken tot zijn klanten mag rekenen, schreef zelfs letterlijk
dat 'er aan het einde van de periode 2012 - 2013 een grote oorlog zal uitbreken' die de Dow Jones
aandelenbeurs van zijn recente records van meer dan 14.000 punten tot 5000 punten zal doen instorten.
Ook de succesvolle topbeleggingsadviseur en auteur James Dines voorspelt een oorlog die in het Midden
Oosten zal beginnen en 'net zo historisch zal zijn als de Eerste en Tweede Wereldoorlog.'
Roubini: 'Perfecte storm'
De wereldwijd vermaarde econoom professor Nouriel Roubini, die jarenlang tevergeefs waarschuwde voor
de huidige financiële crisis en daar de bijnaam 'Dr. Doom' aan dankt, verwacht een 'perfecte storm' in 2013.
'In de jaren '30 maakten we een belangrijke fout en kregen we te maken met financiële instabiliteit,
faillissementen, devaluaties, geld bijdrukken, kapitaalcontrole, handelsoorlogen, populisme en de opkomst
van radicale, agressieve regimes in Duitsland, Italië, Spanje en Japan, met als gevolg de Tweede
Wereldoorlog.'
'Ik voorspel hier niet de Derde Wereldoorlog, maar zonder gekheid: als er na de eerste nóg een wereldwijde
financiële crisis komt krijgen we een depressie en wordt de politieke en sociale instabiliteit in Europa en
andere moderne economieën extreem ernstig. Daar moeten we ons zorgen over maken.'
'Meer bailouts = meer schulden = wereldoorlog'
Miljardair-belegger Jim Rogers vreest dat als de politiek in Europa doorgaat met uiterst kostbare bailouts van
banken en landen er een nieuwe wereldoorlog zal losbarsten. 'Door nog meer schulden te maken zal de
situatie erger worden, tot de uiteindelijke instorting. Dan zal iedereen naar zondebokken zoeken. Politici
zullen naar het buitenland wijzen en dan belanden we in een Wereldoorlog... Handelsoorlogen (zoals nu)
leiden altijd tot oorlog.'
2013-2015 heel gevaarlijk
Econoom en Wall Street investeringsbankier James Rickards, auteur van 'Currency Wars: The Making of the
Next Global Crisis', laat al jaren dezelfde sombere geluiden horen. 'Valuta oorlogen leiden tot
handelsoorlogen en die leiden heel vaak tot echte oorlogen.' Rickards denkt dat met name de periode 2013 2015 heel gevaarlijk wordt.
Ook de al even bekende 'Gloom, Boom & Doom' belegger Marc Faber, die vorig jaar uiterst negatief
reageerde op de herverkiezing van Barack Obama omdat hij 'een ramp is voor de economie en een ramp
voor de VS', denkt dat de Amerikaanse regering nieuwe oorlogen zal beginnen om de aandacht af te leiden
van de aanhoudende economische crisis. 'Als de wereldwijde economie zich niet herstelt begint men
meestal een oorlog.'
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Valutaoorlog - handelsoorlog - wereldoorlog
De president van Brazilië, Dilma Rousseff, zei al in 2010 -toen ze net gekozen was- dat de laatste keer dat
landen en machtsblokken hun munten probeerden te devalueren om zo hun export aan te jagen 'eindigde in
de Tweede Wereldoorlog.'
Dat oorlogen vrijwel altijd een financieel-economisch motief hebben blijkt uit bijvoorbeeld de uitspraak van de
voormalig FED topman Alan Greenspan, die zei dat de oorlog in Irak in werkelijkheid over olie ging.
Voormalig minister van Financiën Paul O'Neill bevestigde dat deze oorlog al ruim vóór de aanslagen op 9/11
gepland was. Sadam Hussein moest verdwijnen omdat hij zijn olie niet langer in Amerikaanse dollars wilde
verhandelen. De Libische leider Muammar Gadaffi moest in 2011 hetzelfde lot ondergaan omdat ook hij van
de dollar af wilde en een pan-Afrikaanse munt wilde invoeren.
Dat de leiders van de Wereld Handels Organisatie (WTO), het Internationale Monetaire Fonds (IMF) en de
Wereld Bank de afgelopen jaren waarschuwden voor een nog ernstigere crisis en grote sociale onrust en de
situatie vergeleken met de pre-oorlogsjaren '30 van de vorige eeuw zou zelfs de grootste optimist aan het
denken moeten zetten (1), zeker omdat ook de in januari afgetreden voorzitter van de Eurogroep, JeanClaude Juncker, grote parallellen zag tussen 2013 en 1913, het jaar voordat de Eerste Wereldoorlog uitbrak.
(1) Infowars - Xander

Massale bankopnames (114 biljoen dollar in totaal). Precies zoals eerder voorspeld
Geplaatst door xandrah op 13 februari 2013
Amerika. Waarom die mysterieuze bankopnames (totaal 114 biljoen dollar) in januari ?
 ALARMEREND: RIJKEN DUMPEN EN VERKOPEN HUN AANDELEN IN RAP TEMPO. ZIJ WETEN
IETS/ 22/1112
 BELEGGERS VLUCHTEN NAAR AANDELEN EN OBLIGATIES 12/1/13
 DE KOMENDE MARKET MELTDOWN EN WAAROM DE WERELD TEN ONDER GAAT,
VOLGENS TOP-ECONOOM 24/11/12
Het was opvallend, dit enorme grote aantal opnames: 114 biljoen dollar werd in de 1e week van januari 2013
van de 25 grootste Amerikaanse banken gehaald. Het zou kunnen dat het verlopen van de FDIC (Federal
Deposit Insurance Corporation, 100% dekking van spaargelden) op 31/12/2012 deze bankrun veroorzaakt
heeft. In ieder geval was het de grootste bankrun sinds 11/9/01.
Lambert Strether schrijft in Corrente.
Het is met wat aarzeling, dat ik iets schrijf over het onderwerp financiën. Maar het verhaal over de 114
biljoen dollars aan bankopnames kwam me vreemd over. Toen verdween het verhaal even mysterieus als
dat het gekomen was. En ik geloof niet in losse eindjes en patronen zoals dit. Heeft de economische pers
deze zaak bewust toegedekt ?
Op 25 januari 2013 deed RT Com verslag van de bankrun: ‘De Federal Reserve meldt een enorme bankrun
van nationale bankaccounts. In de eerste week van januari 2013 is er 114 biljoen dollar opgenomen van de
25 grootste banken van Amerika. Financieel analysten speculeren of het kan komen door het Transaction
Account Guarantee (TAG, een programma om de stabiliteit van de banken te ondersteunen) die eindigt op
31 december. Misschien verplaatsen klanten hun geld, nu het niet langer gedekt wordt door de overheid. ‘
De economie in Amerika blijft doorgaan in neerwaartste spiraal. Opmerkelijk dat juist eind december net
twee belangrijke programma’s ter ondersteuning van bankstabiliteit verliepen. En niet meer verlengd werden.
Ook Bloomberg denkt dat het iets te maken heeft met de TAG, en schrijft op 23 januari: ‘Klanten verplaatsen
misschien hun geld nu het niet langer gedekt is door Amerika.’
Maar het TAG-verhaal blijkt niet correct te zijn, blijkt uit een verslag in Businessweek van 23 januari: ‘De Fed
gegevens laten zien dat er 114 biljoen is opgenomen van de 25 grootste banken. Dit is ongeveer 2% van
hun gelden. Slechts 26,9 biljoen werd opgenomen van de kleinere banken, dit staat gelijk aan 0,9% van hun
gelden. Experts hebben voorspeld dat het verlopen van de TAG juist de kleine banken zou raken, omdat de
grote banken beschouwd werden als te groot om achter te raken. Kleinere banken lobbiede angstig bij het
senaat om voor elkaar te krijgen dat de TAG verlengd werd. De analysten verwachtten opnames van in
totaal 200/300 miljoen, om te verplaatsen. ‘
Dus het TAG verhaal is niet kloppend (300 miljoen dollar versus 114 biljoen dollar, geld weg van de
grote banken en niet van de kleinere banken).
 YouTube: Huge withdrawals American banks
 YouTube: the banksters know what is coming too.
http://www.stlouisfed.org/publications/cb/articles/?id=2266
http://www.silverdoctors.com/bank-run-in-progress-massive-114b-withdrawn-from-25-largest-us-banks-firstweek-of-january/
http://www.nakedcapitalism.com/2013/01/so-why-that-mysterious-114-billion-bank-deposits-withdrawal-inearly-january.html#SlXofAJzkDHlCiUp.99
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Amerikaanse universiteit geeft cursus contact maken met de doden
Ten strengste verboden in de Bijbel: seances om de geesten van
doden op te roepen.
De Radford Universiteit in de staat Virginia, één van de 9% beste
bedrijfskunde en -management universiteiten ter wereld, biedt zijn
studenten sinds vorig jaar een wel heel bizarre cursus aan:
spiritisme, ook wel necromantie, oftewel het oproepen van de
doden. Op de campus is hiervoor een speciale duistere kamer
ingericht, waar sommige studenten inderdaad geesten van dode
mensen zouden hebben gezien.
'Hulp bij rouwen'
De ruimte waar studenten meer te weten hopen te komen over het hiernamaals werd ingericht in een oud
appartementencomplex waarin het Informatiecentrum Religieuze Studies van de universiteit is gevestigd. In
het midden van de in zwarte gordijnen gehulde kamer die het 'psychomanteum' wordt genoemd staat een
leunstoel. De 19 jarige student Kaitlyn Rankin vindt de cursus 'net als veel anderen heel interessant. Het is
de bedoeling dat het je helpt met rouwen. Als je iemand verliest dan wil je weer met hen in contact komen,
en dit geeft je de mogelijkheid.'
'Nu staan de deuren open dus voel je het niet zo,' vervolgde Rankin. 'Maar normaal gesproken heeft het zijn
eigen energie. Iedereen die binnenkomt zegt dat ze iets voelen, het heeft zijn eigen vibraties.' In de kamer
hangt een spiegel, omzoomd door twee zwarte lakens die aan het plafond zijn opgehangen. Op de vloer
staat een lamp. 'Mensen die hier binnenkomen gebruiken een klassieke extatistische methode die in het
oude Griekenland en elders werd gebruikt om contact te maken met de doden,' legde professor Religieuze
Studies Susan Kwilescki uit. De afdelingssecretaresse vindt de kamer echter dermate eng dat ze weigert er
zelfs maar in de buurt te komen.
Juniorstudent Ryan Waide hielp de kamer inrichten en zegt dat het werkt. 'Ik heb hier een ontmoeting met
een geest gehad,' beweerde hij. 'Een meisje dat in de stoel zat zei dat ze een vorm buiten de gordijnen zag
en dacht dat Kaitlyn of ik haar beetnamen, maar dat deden we niet.' (1)
Bijbel verbiedt contact met doden
In de Bijbel wordt de mogelijkheid om contact te maken met geesten van doden erkend maar tegelijkertijd
ten strengste verboden: 'Onder u zal er niemand worden aangetroffen.... die de geest van een dode of een
waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de HERE
een gruwel...' (Deut.18:11-12).
Boze en dienende geesten
In het Nieuwe Testament wordt vrijwel uitsluitend in negatieve zin over geesten gesproken. Talloze 'onreine'
en 'boze' geesten werden door Jezus Christus en zijn discipelen uit gebonden en zieke mensen geworpen.
De apostel Paulus legde in zijn eerste brief aan de Korintiërs uit dat het onmogelijk is én de Geest van God
te hebben, én contact te hebben met (boze) geesten. Paulus schreef echter ook dat er 'geesten van
profeten' zijn, die aan de levende profeten onderworpen zijn (zie ook Opb.22:6). In de Hebreeënbrief (1:14)
staat dat engelen 'dienende geesten' zijn die de mensen die behouden worden tijdens hun leven bijstaan.
Geestengevangenis
Eén van de raadselachtige passages over geesten waar al eeuwenlang over gespeculeerd wordt is 1 Petrus
3:19, waarin staat dat Jezus na Zijn dood als geest naar een gevangenis vol geesten ging om daar Zijn
overwinning over de dood aan te kondigen. Petrus schreef dat het hier om 'ongehoorzame' geesten uit de
tijd van Noach ging. Een ander mysterieus voorbeeld zijn de zeven geesten van God (Openbaring 1:4; 3:1;
4:5) die over de hele aarde zijn uitgezonden (5:6).
'Armageddon' door drie onreine geesten
Tenslotte staat er dat de wereld door drie onreine geesten -komende uit de bek van de draak (de duivel), de
bek van het beest (het rijk van de antichrist) en uit de mond van de valse profeet (de profeet van de religie
van de antichrist, volgens sommige uitleggers de profeet Mohammed)- zal worden verleid tot het beginnen
van een massale oorlog tegen Israël (het bekende 'Armageddon', zie o.a. Opb.16:13-14+16), die zal worden
gestopt door de terugkeer van Jezus Christus.
Xander - (1) WDBJ7
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Update Griekse instorting: 40% kan niet rondkomen, bouw daalt met 66,6%
Vorige week werd er (uiteindelijk) gevochten om 50 ton voedsel dat
boeren in Athene uit protest gratis uitdeelden.
Zo veel mogelijk uit het Europese nieuws gehouden of
gebagatelliseerd, maar nog altijd onverbiddelijk voortgaand: de
instorting van EU lidstaat Griekenland. Vergeet de propaganda
'Griekenland is op de goede weg' zoals de afgelopen dagen in de
reguliere media was te lezen; een record van 40% van de Grieken
heeft inmiddels geen cent meer over om naast de basisbehoeften
ook nog maar iets anders te kopen. Het consumentenvertrouwen
daalde in het laatste kwartaal van 2012 dan ook naar een
dieptepunt van 35 punten, een nieuw wereldrecord. (1)
De Grieken vervallen in razendsnel tempo tot bittere armoede. In dezelfde periode in 2010 lag het
percentage dat nog maar amper kan rondkomen op 'slechts' 25% en in 2011 op 34%. Sinds de toetreding tot
de eurozone kon het goedkope geld in het land niet op, maar inmiddels is Griekenland voor heel de wereld
het afschrikwekkende voorbeeld van wat er met een land gebeurt als zowel de overheid als de burgers veel
te veel schulden blijven maken.
Wanhopigen vechten om gratis voedsel
Vorige week woensdag protesteerden boeren in Athene tegen de hoge brandstofprijzen en stijgende
productiekosten door zo'n 50 ton gratis groenten uit te delen. Honderden mensen verdrongen elkaar en
vochten uiteindelijk om de laatste zakken tomaten en stukken prei. De 65 jarige Panagiota Petropoulos was
één van hen. 'Ik had nooit kunnen denken dat ik dit ooit nog eens zou moeten doen,' zei hij. Petropoulos
krijgt een maandelijks pensioen van 530 euro waar alleen al voor de huur 300 euro vanaf gaat. 'Ik kan niets
kopen. zelfs geen fruit. Alles is duur en wordt duurder, terwijl ons inkomen achteruit gaat. Banen zijn er niet.'
De Griekse TV zond de trieste vertoning in de hoofdstad uit. 'Deze beelden maken me woedend,' gaf Kosta
Barkas, parlementslid namens de linkse Syriza partij, als commentaar. 'Boos omdat een trots volk geen
voedsel heeft, geen geld voor verwarming en niet kan rondkomen.' Ook andere parlementariërs reageerden
geschokt. 'Dit zijn mensen die op de rand van wanhoop verkeren,' aldus een van hen. Een ander zei
'bedroefd te zijn dat een trots volk zo moet eindigen.'
Bouwsector - 66,6%
72% van de bevolking vreest dat het dit jaar nog slechter zal gaan dan in 2012. Inmiddels is ruim één op de
vier Grieken werkloos; voor jongeren ligt dit percentage zelfs ver boven de 50%. 77% van de bevolking zegt
flink te moeten bezuinigingen op de uitgaven. De Griekse economie valt dan ook letterlijk uit elkaar; eind
2012 kromp de Griekse economie met 6% en daalde het aantal nieuwe bouwopdrachten in één jaar tijd met
66,6%, waardoor de publieke sector feitelijk tot stilstand is gekomen.
Steeds meer professionals proberen overeind te blijven door geen BTW meer af te dragen en valse cijfers
op te geven. De autoriteiten deelden hiervoor in januari voor $ 258 miljoen aan boetes uit, maar het meeste
hiervan zal hoogstwaarschijnlijk nooit geïnd kunnen worden (3).
Anderen sparen kosten uit door energie te stelen; het aantal illegale aftappingen van elektriciteit
verviervoudigde in slechts één jaar tijd. (2) Tot overmaat van ramp luidde de Griekse energieautoriteit RAE
al in de zomer van vorig jaar de noodklok omdat het steeds moeilijker wordt het elektriciteit- en gasnetwerk
in stand te houden omdat steeds meer mensen en bedrijven de rekening niet kunnen betalen (4).
Economische depressie
Bovenstaande cijfers horen niet bij een recessie, maar bij een echte economische depressie. Desondanks
horen we uit Brussel al vier jaar achtereen dezelfde loze verklaringen dat het dieptepunt is geweest en het
vanaf nu alleen maar beter zal gaan. Het Europese bureau voor de statistiek (Eurostat) constateerde echter
dat het BNP van de eurozone eind 2012 met 0,4% is gekrompen, de sterkste teruggang sinds begin 2009.
Sinds het vierde kwartaal van 2011 groeit de economie in de eurozone niet meer en ook dit jaar wordt een
verdere krimp met 0,3% verwacht (7).
De werkloosheid in de eurozone steeg vorig jaar naar een record van 11,9% (8) en ook uit de ontwikkelingen
in kernlanden zoals Frankrijk (industriële productie - 3,1%(5)) en Duitsland (economische krimp - 0,6% (6))
blijkt dat de centralisering van de macht in Brussel en de massale socialistische herverdeling van welvaart
van Noord naar Zuid Europa de instorting van de muntunie juist dichterbij brengt.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Ekathimerini, (4) SHTF plan, (5) Focus, (6) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Behandelen van brandwonden (ingezonden)
Een jonge man besprenkelde zijn veld en struikgewas met pesticides .
Hij wilde de inhoud van zijn vat pesticide controleren om te zien hoeveel hij nog aan pesticide had.
Hij opende het deksel en stak even zijn aansteker aan ; de ontwijkende dampen onstaken en golfden over
hem. Hij sprong van zijn truck terwijl hij schreeuwde.
Zijn buurvrouw kwam onmiddellijk toegesneld met een dozijn eieren en een kom terwijl ze riep naar haar
man, "breng me nog meer eieren.!" Ze brak elk ei en scheidde het eiwit van de dooiers.
Een andere buurvrouw kwam eveneens toegesneld en hielp mee HET EIWIT op de brandwonden in het
gelaat van de jonge man te leggen. Wanneer de MUG en de Ambulance toekwamen en ze het gelaat van de
jonge man zagen, vroegen ze onmiddellijk wie dit gedaan had. Iedereen wees de buurvrouw aan.
Ze feliciteerde deze dame en zegde haar dat zij op deze manier het gelaat van de man gered had"
Op het einde van de zomer bracht de jonge man een boeket rozen naar haar om haar te bedanken.
Zijn gelaat was zo goed hersteld dat de huid leek op de huid van een baby.
Helend mirakel bij brandwonden:
Noteer dat deze behandeling wordt aangeleerd aan elke beginnende Brandweerman.
Eerste hulp bestaat uit:
a) Lichaamsdeel overvloedig besprenkelen met koud water tot de warmte verminderd is en het doorbranden
hierdoor gestopt wordt;
b) De getroffen lichaamsdelen bedekken met eiwit, laag na laag.
Een vrouw verbrande eens een groot deel van haar hand met kokend water, besprenkelde het met koud
kraantjeswater en gebruikte twee eieren waarvan ze het eiwit scheidde van de dooier.
Ze depte haar hand in het eiwit. Het eiwit droogde op en vormde een beschermlaag .
Later vernam ze dat eiwit een natuurlijk Collageen bevat . Het in lagen aanbrengen gedurende ten minste 1
uur doet enerzijds de pijn verdrijven en na een dag is deze brandwonde nog nauwelijks zichtbaar.Haar huid
nam terug haar normale kleur aan.
Na 10 dagen was de wonde hoegenaamd niet meer zichtbaar.
Haar huid was volledig terug geregenereerd dankzij het Collageen in het eiwit, een placenta rijk aan
vitaminen.
Gezien deze informatie nuttig kan zijn voor iedereen: gelieve dit door te sturen aan vrienden, kennissen..

Pentagon creëert ereteken voor drone-bestuurders
Bron / origineel: (c) www.standaard.be
Het Amerikaanse ministerie van Defensie werkt aan een nieuw
type medaille om ‘uitzonderlijke prestaties' te belonen van de
mensen die de onbemande vliegtuigen (drones) besturen in de
strijd tegen bijvoorbeeld Al Qaida. Die operatoren komen niet in
aanmerking voor de traditionele eretekens, omdat ze hun leven
niet op het spel zetten op het slagveld. Dat heeft de Amerikaanse
minister van Defensie Leon Panetta woensdag aangekondigd.
‘Ik ben verheugd aan te kondigen dat ik de creatie van een ‘Distinguished Warfare Medal' formeel heb
goedgekeurd,' verklaarde de aftredende baas van het Pentagon tijdens een persconferentie. De medaille is
bestemd voor acties van drone-operatoren die ‘een rechtstreekse impact hebben op de gevechtsoperaties'.
Volgens Panetta hebben de drones ‘de manier van oorlogvoering veranderd'. ‘De nieuwe onderscheiding
erkent de realiteit van de technologische oorlog waar we in de 21ste eeuw in beland zijn,' luidde het.
Amerikaanse media melden dat de Distinguished Warfare Medal de eerste nieuwe gevechtsonderscheiding
is sinds de creatie van de Bronze Star in 1944.
Dronevloot fors uitgebreid
De onbemande vliegtuigen zijn sinds de aanslagen van 11 september het geliefde wapen in de strijd tegen
de terreurorganisatie Al Qaida, maar ze worden ook ingezet tijdens traditionele conflicten zoals in
Afghanistan en Libië in 2011.
De voorbije jaren is de dronevloot fors uitgebreid. In 2012 waren er 161 Predator-toestellen, 54 Reaperdrones (die beide raketten of bommen kunnen afvuren) en 25 observatiedrones van het type Global Hawk.
Ook de CIA bezit volgens de Washington Post “30 tot 35” drones, die gebruikt worden om leden van Al
Qaida gericht uit te schakelen.
Volgens verschillende organisaties zijn er bij aanvallen met drones alleen al in Pakistan 2.600 tot 3.400
doden gevallen sinds 2004.
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