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Het raadsel van de uitgestelde koffie
In een klein café komen een paar mensen binnen die vijf koffie
bestellen; twee voor henzelf en drie uitgesteld.
Ze betalen en lopen naar hun tafel en ik vraag mijn vriend, “Wat
betekent dat, “uitgestelde koffie?”. Het antwoord is, “Wacht maar,
dat merk je zodadelijk wel”.
Na dat antwoord van mijn vriend kijken we nog wat langer naar wie
er binnenkomen en hoe ze bestellen.
En zo komen er nog wat meer mensen binnen. Twee meisjes bestellen ieder een koffie, betalen en gaan
weer weg. De volgende order wordt gedaan door drie advocaten. Zij bestellen zeven koffie, drie voor hen en
vier uitgesteld. Ik ben nog steeds niet veel wijzer en vraag mij nog steeds af wat die uitgestelde koffies te
betekenen hebben. Ondertussen geniet ik van de zon en het prachtige uitzicht naar het plein voor het café.
Plotseling stapt er een man binnen die eruit ziet als een zwerver. Hij loopt naar de bar en vraagt vriendelijk, “
Is er nog een uitgestelde koffie?”.
Het is een systeem, heel eenvoudig, waarbij iemand vantevoren een kop koffie koopt voor iemand die het
niet kan betalen. Je weet dus vooraf niet precies voor wie je bestelt. Het hoeft niet perse een koffie te zijn,
het mag natuurlijk ook een andere (warme) drank zijn of een boterham of in sommige gevallen zelfs een
complete maaltijd. Deze traditie is begonnen in Napels (Italië), maar begint zich nu razendsnel over de
wereld te verspreiden.
Zou het niet mooi zijn als er overal in iedere dorp of stad cafés en/of winkels waren waar men uitgestelde
producten kan kopen voor onze minder gefortuneerde medemens? Het zou een prachtig signaal zijn dat
mensen ondanks alle ellende die ze misschien zelf meemaken, toch ook nog geven om anderen.
Misschien is het een idee om dit ook te doen voor mensen die dit lezen en zelf een café of een winkel
hebben? Ongetwijfeld zullen de klanten het leuk vinden als er een optie is om een kleinigheid te doen voor
een ander mens.
En... vele kleine dingen maken één grote.
Bron: David Icke
De “uitgestelde koffie” is iets dat bij veel mensen een gevoelige snaar heeft geraakt.
Gelukkig, want is het een prachtig initiatief en het laat zien dat wij wel degelijk om elkaar geven.
Soms gebeuren er van die dingen die je diep vanbinnen raken. Dat is natuurlijk ook het verhaal van de
“uitgestelde koffie”, het op een eenvoudige manier iets doen voor je medemens, zelfs zonder dat je weet wie
het is.
Wat ons vooral geraakt heeft is de onwaarschijnlijk grote snelheid waarmee dit bericht door Nederland is
verspreid. Tienduizenden hebben dit gelezen en doorgestuurd naar hun vrienden en bekenden. Wij dachten
hier op de redactie dat de server zou ontploffen.
Een duidelijker signaal dat mensen wel degelijk om elkaar geven is er eigenlijk niet. In onze huidige
maatschappij waar je alleen maar de woorden als “crisis” en “bezuiniging” hoort en veel mensen zorgen
hebben, is er dus nog wel degelijk ruimte voor saamhorigheid en de nóg minder bedeelden.
Dat geeft hoop voor de toekomst. Een teken dat als de nood echt aan de man komt, wij er wel degelijk zijn
voor elkaar. Dat mensen toch iets meer zijn dan een financiële rekeneenheid in de begroting van de
overheid.
Daarom mag dit prachtige idee niet verloren gaan! Als het werkt in Italië en andere landen, waarom zou het
dan ook niet hier bij ons in Nederland kunnen werken? Dat het velen aanspreekt is ondertussen wel
duidelijk.
Wij willen daarom graag een handje helpen bij de praktische invoering van "uitgestelde koffie" in Nederland.
Iedere ondernemer in Nederland die wil deelnemen aan het “uitgestelde koffie” initiatief kan zich aanmelden
bij ons.
Wij zullen dan de gegevens van alle deelnemende bedrijven in Nederland publiceren zodat als je zelf ook
een “uitgestelde koffie” voor je minder gefortuneerde medemens wilt bestellen, je weet waar je dit kunt doen.
Aanmelden van deelnemende bedrijven kan via koffie(apestaart) niburu.co. Vertel de bedrijven waar je van
denkt dat ze geschikt zijn hierover en attendeer ze erop dat ze zich hier bij ons op de lijst kunnen laten
toevoegen.
Pay it forward en laten we dit tot een succes maken.
Want koffieleuten dat kunnen wij hier in Nederland wel!
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VN rapport: Verbod op abortus is marteling
Official Planned Parenthood VS pleit voor recht op postnatale
abortus - Planned Parenthood in 2012: 'God danken voor heilige
abortus'
Plastic modellen van baby's van tussen de 7 en 12 weken oud, die
in veel landen legaal geaborteerd mogen worden (grens in
Nederland: 24 weken). Er gaan steeds meer stemmen op om de
grens op abortus op te schuiven tot zelfs ná de geboorte.
Vrouwen verbieden hun ongeboren kind om te brengen staat gelijk
aan marteling. Dat staat althans in een officieel rapport dat is opgesteld door VN expert Juan E. Mendez en
dat in februari werd overhandigd aan de VN Mensenrechten Commissie. Het verbieden van abortus werd
daarin in één adem genoemd met andere vormen van marteling zoals gedwongen sterilisatie en
geslachtsverminking (besnijdenis) bij vrouwen, een praktijk die vrijwel uitsluitend wordt uitgevoerd in de
islamitische wereld.
'Internationale en regionale mensenrechtenorganisaties zijn begonnen te erkennen dat het op basis van hun
geslacht misbruiken en mishandelen van vrouwen die medische voortplantingzorg verlangen enorm en
blijvend fysiek en emotioneel lijden kan veroorzaken,' aldus Mendez. De VN rapporteur pleit er dan ook voor
dat alle 'absolute verboden' op abortus opgeheven zouden moeten worden.
Hij wees in dit kader op het besluit van het VN Comité tegen Martelingen om een vrouw uit Peru die na
verkracht te zijn een abortus werd geweigerd als een schending van haar recht om niet mishandeld te
worden te kenmerken.
Verplichte seksoperatie VS ook marteling
Tevens zouden 20 van de 50 Amerikaanse staten zich schuldig maken aan 'marteling' door van
transseksuelen een geslachtsveranderende operatie te eisen voordat ze legaal van geslacht kunnen
veranderen.
In 2011 eiste ook Mendez' collega Anand Grover, speciaal VN rapporteur voor voortplantingsrechten, de
wereldwijde decriminalisering van abortus en geboortebeperkingsmaatregelen.
Andere medische martelingen
Andere vormen van 'medische marteling' zijn volgens het rapport van Mendez:
* Gedwongen opsluiting van bijvoorbeeld druggebruikers in afkickcentra;
* Het weigeren van pijnstillende medicatie zoals morfine aan terminaal zieke mensen;
* Het verwaarlozen of gedwongen laten behandelen van personen met 'psychosociale handicaps'
(psychische stoornissen);
* Andere acties tegen 'gemarginaliseerde groepen', zoals het weigeren op te nemen van AIDS patiënten in
ziekenhuizen en verplichte HIV testen voor mensen die actief zijn in de seksindustrie.
Postnatale abortus
In de VS heeft Alisa LaPolt Snow, een official van de door de regering Obama gesubsidieerde organisatie
Planned Parenthood, tijdens een recente hoorzitting van een parlementair comité in de staat Florida gepleit
om vrouwen het recht te geven om een baby die een abortus heeft overleefd alsnog te vermoorden, een
'postnatale abortus' dus (2).
Enige jaren geleden lokte president Obama, een groot voorstander van abortus, woedende reacties van
Amerikaanse christenen uit toen hij verklaarde dat hij niet zou willen dat zijn dochters 'gestraft worden met
een zwangerschap als ze een 'foutje' hebben gemaakt.'
'God danken voor heilige abortus'
In het voorjaar van 2012 riep Planned Parenthood op tot '40 dagen gebed' om God te danken voor de
'heilige zorg die abortusklinieken' aan vrouwen bieden en te bidden voor alle aborteurs. 'Dat zij dagelijks
mogen worden bevestigd in de heilige zorg die ze vrouwen aanbieden,' luidde de letterlijke gebedsuggestie.
(3)
'Ook abortus na gewone geboorte toestaan'
Italiaanse en Australische academici* pleitten vorig jaar in het gezaghebbende Journal of Medical Ethics om
ook na een gewone geboorte alsnog abortus toe te staan, ook als het kindje niet gehandicapt is. Hun
redenatie: pasgeboren baby's zijn nog geen mensen en hebben daarom geen automatisch recht op het
leven.*
(* Bij hoge uitzondering een persoonlijk commentaar: Speciaal voor dit soort mensen zou ik me kunnen
voorstellen dat de voorgestelde grens van postnatale abortus wordt verlengd tot hun hele verdere leven.
Immers, als je dit van pasgeboren baby's vindt dan kun je onmogelijk een echt mens zijn.)
Xander
(1) World Net Daily
(2) Weekly Standard
(3) LifeNews
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Al 336 miljoen Chinese baby's geaborteerd
41% zwangerschappen New York eindigt in abortus - Staat New York wil nog
verder gaan en abortussen tot de volle 9 maanden toestaan
In veel landen hebben ongeboren kinderen minder rechten dan
aangeschoten wild.
Het Chinese ministerie van Gezondheid heeft afgelopen donderdag bekend
gemaakt dat er in het land al een half miljard geboortebeperkingsprocedures
hebben plaatsgevonden, waarvan minstens 336 miljoen abortussen.
Overigens gaat het in sommige delen van de Verenigde Staten hard dezelfde
kant op; in de stad New York eindigt 41% van alle zwangerschappen in een abortus.
Naast de 336 miljoen abortussen, meer dan de hele bevolking van de Verenigde Staten, lieten 196 miljoen
Chinezen zich steriliseren. De officiële cijfers uit China illustreren de gigantische impact die het verplichte
éénkindbeleid sinds 1971 op de samenleving heeft. Volgens een onderzoek van het gerenommeerde Pew
Research Center in 2008 staan de meeste Chinezen achter het éénkindbeleid, omdat men denkt dat het
land onmogelijk honderden miljoen extra mensen zou kunnen voeden en onderhouden.
Ieder jaar worden er 13 miljoen Chinese baby's geaborteerd, oftewel zo'n 1500 per uur. Overheidsofficials
wijten het hoge aantal aan het gebrek aan seksuele voorlichting. Minder dan 10% van de seksueel actieve
Chinezen gebruikt condooms.
Eénkindbeleid langzaam afgeschaft
Vorig jaar kromp de werkende bevolking voor het eerst in 50 jaar tijd. De overheid ziet deze ontwikkeling als
een grote bedreiging voor de economie, die drijft op goedkope arbeiders. Daarom werd de Gezinsplanning
Commissie, die het éénkindbeleid soms op wrede wijze heeft afgedwongen, in het ministerie van
Gezondheid opgenomen. 'We moeten een nieuw gezinsbeleid ontwikkelen dat beter past bij deze tijd,' gaf
voormalig viceminister Huang Jiefu als commentaar.
Volgens Wang Feng, bevolkingsexpert en directeur van het Brookings-Tsinghua Center for Public Policy in
Beijing, zal het echter nog wel even duren voordat de regering definitief afscheid neemt van het tientallen
jaren lang gevoerde éénkindbeleid. 'Ze kunnen niet alles in één keer afschaffen.' (1)
New York: 41% abortussen
Ook in de Verenigde Staten zijn ondanks de restricties die conservatieve overheden in het verleden
oplegden al meer dan 55 miljoen baby's geaborteerd. De huidige president Obama voert juist een proabortusbeleid. In de staat New York eindigt één derde van alle zwangerschappen in een abortus; in de stad
New York bedraagt dit percentage zelfs 41%. (2)
Landelijk worden er in de Verenigde Staten jaarlijks meer dan 1,2 miljoen baby's geaborteerd. Van de circa
4500 per dag is 35% van Afro-Amerikaanse afkomst, terwijl het aandeel Afro-Amerikanen in de totale
bevolking slechts 13% is. 52%* van alle Afro-Amerikaanse zwangerschappen wordt door abortus
afgebroken, tegen 'slechts' 10,8% bij de blanken. Sinds 1973, toen abortus in Amerika werd toegestaan,
gaat het al om 16 miljoen zwarten die nooit geboren zijn. (3) Bovendien wordt maar liefst 70,2% van alle
Afro-Amerikaanse baby's bij een ongetrouwde moeder geboren (officiële cijfers 2006).
* Volgens de website BlackGenocide.com. Officiële overheidscijfers spreken van 33,4%.
'Voortplantingsrecht': Abortus nooit meer een moord
Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van New York die in 2016 mogelijk een gooi zal doen naar
het Amerikaanse presidentschap, wil een nieuwe 'gezondheidswet' invoeren die het vrouwen makkelijker
maakt om voor hun 'voortplantingsrechten' op te komen. Volgens critici zal het aantal abortussen hierdoor
alleen maar toenemen, omdat in de wet de abortusgrens van 24 weken wordt verruimd, potentieel zelfs tot
en met de volle 9 maanden.
Bovendien geeft de wet ook niet-medici toestemming abortussen te verrichten en worden onwettige
abortussen uit het strafrecht gehaald, zodat nooit meer over 'moord' kan worden gesproken. Hiermee wordt
voorkomen dat de geaborteerde baby wettelijk als 'slachtoffer' kan worden beschouwd.
'Amerika's ergste nachtmerrie'
'Dit wetsvoorstel is Amerika's ergste nachtmerrie,' gaf Chris Slattery, president van de EMC Frontline
Zwangerschapscentra in New York als commentaar. 'Als er geen verzet komt tegen deze wet wordt dit een
ramp. Het zal van de staat New York het nieuwe late-abortus centrum maken.'
Volgens de organisatie Political Research Associates wordt 64% van alle abortussen in Amerika geheel of
gedeeltelijk onder dwang uitgevoerd. De door de regering Obama gesubsidieerde 'pro-keuze' organisatie
Planned Parenthood is echter zeer te spreken over de nieuwe wet. 'Dit is een logische maatregel die
aangaande de besluiten die vrouwen over hun gezondheid nemen de New Yorkse waarden
vertegenwoordigt.'
Behalve overheidssubsidie voor abortussen bevat de nieuwe gezondheidswet van president Obama ook een
verborgen 'straf' op getrouwde echtparen. Zij zijn namelijk ongeveer $ 10.000 extra aan hun zorgverzekering
kwijt zijn dan ongehuwd samenwonenden.
Xander - (1) The Telegraph, (2) Washington Times, (3) World Net Daily
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VS zetten zich opnieuw schrap voor intense droogte
Terwijl delen van het land zich moeten voorbereiden op
aanhoudende droogte, worden er elders matige tot grootschalige
overstromingen voorspeld. De Verenigde Staten kijken voor het
derde jaar op rij aan tegen een intense en aanhoudende droogte.
Het Amerikaanse klimaatagentschap waarschuwt dat die nog erger
wordt dan de voorbije jaren. De droogte in de VS in 2011 en vooral
2012 was historisch: 2012 was het warmste jaar sinds het begin
van de metingen, en tegen het einde van de zomer had 65 procent van het land officieel met droogte te
kampen. De economische gevolgen worden groter geschat dan die van de doortocht van orkaan Sandy. In
de staat Texas stierven er 500 miljoen bomen, boeren moesten hun vee vroeger slachten bij gebrek aan
graaslanden en de Mississippi stond zo laag dat de scheepvaart er bemoeilijkt werd.
Nieuwe voorspellingen
De voorspellingen van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
voorspellen ook voor dit jaar niet veel goeds. De bodem in de getroffen gebieden heeft zich nog niet
hersteld, en de NOAA verwacht opnieuw abnormaal hoge temperaturen in het zuidwesten en andere delen
van het land. Onder meer omdat er deze winter weinig sneeuw in de Rocky Mountains is gevallen,
verwachten de wetenschappers droogte in het binnenland en de westelijke staten, die zich kan uitbreiden
naar staten als Californië en Texas. De droogte verhoogt ook de kans op bosbranden in Minnesota en Iowa.
Overstromingen
Terwijl delen van het land zich moeten voorbereiden op aanhoudende droogte, worden er elders matige tot
grootschalige overstromingen voorspeld, met name in delen van North Dakota en de bovenloop van de
Mississippi en Missouri.
"Deze voorspelling herinnert ons aan de klimaatdiversiteit en weersextremen waar we in Noord-Amerika
mee te maken krijgen", zegt Laura Furgione van NOAA. "Terwijl de ene staat zich voorbereid op
overstromingen, zet een naburige staat zich schrap voor droogte zonder dat het einde in zicht is."

Het grote gelijk van Geert Wilders
Wie even terugdenkt naar de verkiezingen van september 2012 en dan
met name waar de PVV op inzette herinnerd zich vast nog wel dat het bij
Geert Wilders ging om Europa, de Euro en de EU.
De meesten deden de uitspraken van Blonde Geert af als populistisch
gebral, maar nu zes maanden verder zal menig burger hieromtrent zijn of
haar mening moeten bijstellen na het zien van de ontwikkelingen in
bijvoorbeeld Cyprus.
De EU is alles behalve een democratisch orgaan en het liefst hebben ze
helemaal geen contact met de burger. Dat kunnen we zien aan het feit dat
in de EU er gewoon een spamfilter wordt aangezet wanneer er teveel
kritische mailtjes binnenkomen.
We zien ook dat niets heilig is behalve de Euro en de bankiers. Wie daar nog aan twijfelt moet nog maar
eens goed kijken naar wat er op dit moment in Cyprus gebeurd. Daar worden de spaarders gewoon
beroofd van hun spaargeld en de bankiers? Die lachen zich de ballen uit de broek.
Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: In Italië is men wakker geworden. Daar hebben ze Goldman Sachs
marionet Monti naar huis gestuurd tijdens de recente verkiezingen daar met minder dan 10% van de
stemmen en dat terwijl het M5S van Beppe Grillo de meeste stemmen binnenhaalde. Deze nieuwe partij vol
anti EU standpunten zorgde voor een schokgolf door Europa, mensen worden wakker.
Protesten zwellen aan in de Zuidelijke lidstaten, maar ook in het Noorden begint het te rommelen. Zagen we
al 10.000 demonstranten in Brussel deze maand, er staan nu ook protesten in Nederland gepland voor
31 maart en 27 april.
Tegelijkertijd beginnen er scheurtjes te ontstaan in de Eurogroep waar stemmen opgaan dat Duitsland
teveel macht heeft binnen dit orgaan en ook in de EU. Het lijkt duidelijk dat Europa bezig is aan haar laatste
stuiptrekkingen voor de val en in mijn beleving zijn de enige relevante vragen die nog resteren: Hoeveel
schade gaat dit gedrocht nog maken en wie zal het meeslepen in haar val?
De tijd zal het leren, maar 1 ding staat als een paal boven water: Geert Wilders heeft 100% gelijk gekregen
in al zijn beweringen omtrent Europa. Dat zal gelijk ook de reden zijn waarom uit de jongste peilingen zijn
PVV als grootste partij naar voren komt.
Hopelijk zijn er nog nieuwe verkiezingen voor de val van Europa, en hopelijk zijn we dan slim genoeg wel te
stemmen op de enige anti Europa partij die Nederland rijk is.
http://urubin.com/?p=6754
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China mobiliseert troepen en vliegtuigen bij Noord Korea
Amerika stuurt F-22 stealth toestellen en antiraket fregat - Korea expert verwacht dat het Noorden komende
dagen een 'militair incident' zal uitlokken - Defensieverdrag verplicht China Noord Korea te beschermen
tegen militaire aanval
Kim Jong-un maakt samen met de Noord Koreaanse legertop
plannen om Amerika aan te vallen. Pure bluf, zeggen analisten; het
land kan bij lange na nog geen kernwapens op de VS afvuren.
De spanning rond Noord Korea loopt verder op nu China troepen
die bij de grens met Noord Korea zijn gelegerd in de hoogste staat
van paraatheid heeft gebracht, gevechtsvliegtuigen naar het
gebied heeft gestuurd en marineschepen in de Gele Zee met
scherp heeft laten schieten (1)(7). Als reactie op het zoveelste
Noord Koreaanse dreigement, deze keer om de Amerikaanse
militaire bases in Japan te vernietigen (3), stuurt de VS behalve F-22 stealth gevechtsvliegtuigen ook een
antiraket fregat naar de wateren bij het communistische land (2).
Volgens sommige berichten maken de Noord Koreanen hun lanceerinstallaties voor zowel korte- als
middellange afstandsraketten gereed. Het regime in Pyongyang is woedend dat Amerika eerder B-52
bommenwerpers en vorige week twee B-2 stealth bommenwerpers bij het Noord Koreaanse luchtruim heeft
laten vliegen, een duidelijk signaal dat militaire agressie tegen Zuid Korea niet zal worden getolereerd.
Afgelopen zondag stuurde de VS ook F-22 stealth gevechtsvliegtuigen naar Zuid Korea (5) nadat Noord
Korea de 'feitelijke staat van oorlog' uitriep en foto's vrijgaf waarop de militaire top van het land samen met
leider Kim Jong-un plannen maakt voor raketaanvallen op de Amerikaanse militaire basis op het eiland
Guam en de Verenigde Staten zelf (4).
De USS Fitzgerald heeft het bevel gekregen om na de gezamenlijke oefeningen met Zuid Korea nog niet
naar zijn thuishaven in Japan terug te keren maar in de buurt van Noord Korea te blijven. Het fregat is
speciaal uitgerust met een antiraketsysteem dat ballistische raketten uit de lucht kan schieten.
Noord Korea technologisch geen partij
In een toespraak verklaarde de Noord Koreaanse leider Kim Jong-un dat zijn land kernwapens nodig heeft
om buitenlandse agressie af te schrikken. Ook worden alle nucleaire installaties in het land, die na het
sluiten van een internationaal verdrag in 2007 waren stilgelegd, opnieuw in gebruik genomen.
Ondanks alle retoriek en militaire voorbereidingen achten de meeste analisten de kans dat Noord Korea
daadwerkelijk raketten op Zuid Korea, Japan of Amerikaanse bases en schepen afvuurt klein. Noord Korea
zou dan ook nog steeds niet zijn overgegaan tot een grootscheepse mobilisatie van zijn leger. Hoewel de
Noord Koreaanse strijdkrachten van enorme omvang zijn -1 miljoen soldaten, 3500 tanks, 10.000 grondluchtraketten en 605 vliegtuigen- kan het in technologisch opzicht onmogelijk op tegen Amerika en Zuid
Korea (8).
Korea expert vreest militair 'incident'
Korea expert Sung-Yoon Lee is minder gerust op een goede afloop. Het Noorden zou wel degelijk in staat
zijn om Zuid Korea 'in vlammen te doen opgaan', zoals Pyongyang heeft gedreigd. Bovendien zou Kim
Yong-un zijn oorlogsretoriek te ver hebben doorgevoerd om geen gezichtsverlies te lijden als hij niets van
zijn dreigementen waarmaakt. Daarom verwacht Lee dat Noord Korea mogelijk al in de komende dagen een
militair 'incident' zal uitlokken (9).
Mobilisatie in China
Inlichtingendiensten melden op basis van onder meer getuigenverklaringen dat grote hoeveelheden Chinese
troepen en pantservoertuigen, inclusief tanks, naar de Yalu Rivier, die de grens met Noord Korea vormt, zijn
gestuurd. Ook melden burgers in naburige Chinese steden dat er oefeningen worden gehouden met
luchtalarmsirenes. China heeft een defensieverdrag met Noord Korea dat Peking ertoe verplicht om zijn
buurland te beschermen tegen een Amerikaanse aanval.
'Kernwapenvrije wereld een gevaarlijke illusie'
De voormalige assistent-minister van Defensie onder president Reagan, Frank Gaffney, schrijft dat Noord
Korea aantoont dat het een gevaarlijke illusie is dat de wereld ooit zonder kernwapens kan. Het verdwijnen
van kernwapens zal de drempel om een conventionele oorlog te voeren juist verlagen. Het fors verminderen
van het aantal Amerikaanse kernwapens, zoals Obama wil, zal volgens Gaffney de eerste wereldwijde
kernoorlog juist dichterbij brengen. (6)
Xander
(1) The Washington Times, (2) Die Welt, (3) Ria Novosti, (4) The Telegraph. (5) The Washington Times, (6)
The Washington Times, (7) Xinhua News, (8) The Washington Times, (9) World Net Daily
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Pleidooi voor biologische kankerbestrijding..
Door GuidoJ.
Auteur van dit artikel, Dr. Piet de Veer (1933), deed zijn studie Biologie aan de
Universiteit van Leiden, waarna hij promoveerde aan de Universiteit van
Nijmegen. Hij werd daarna biologieleraar aan het Bernardinuscollege te
Heerlen en docent anatomie, fysiologie en embryologie aan de opleiding voor
vroedvrouwen te Heerlen. Inmiddels gepensioneerd, publiceert hij artikelen en
is een groot voorstander geworden van het op de schop gooien van de huidige
kankertherapieën en het promoten/onderzoeken van nieuwe, vooral natuurlijkbiologische vormen van kankerpreventie en -bestrijding.
Menselijke T-cellen in de aanval op een kankercel.
Een van zijn, aan duidelijkheid niets te wensen overlatende commentaren, over de huidige
kankertherapieën:
“Het zou mij een lief ding waard zijn, als de medici voor de behandeling van kankerpatiënten eindelijk eens
zouden kiezen voor bewezen, wérkende therapieën. Dan zou voorkomen kunnen worden dat patiënten
zichzelf thuis moeten gaan behandelen.Maar helaas, als gevolg van de invloed van de grote en machtige
farmaceutische industrie, gebruiken medici behandelingen die hun bestaan alleen te danken hebben aan
een enorme winstgevendheid, maar zeker niet aan hun effectiviteit.
Voor die mensen die preventief of behandelend thuis met de ziekte kanker bezig willen zijn, ga ik een
schema opzetten waarmee op een volledig veilige manier kankercellen kunnen worden bestreden. Uiteraard
zal de ‘Vereniging tegen kwakzalverij’ hier ernstig bezwaar tegen maken, maar als je hun argumenten
serieus bestudeert blijken die allemaal leugenachtig en/of schijnheilig te zijn.”
Het onderstaande artikel is geen kort artikel, voor velen wellicht ook niet makkelijk leesbaar, maar wij denken
er goed aan te doen, náást de vele minder-positieve berichtgevingen rondom kanker, ook een positief
signaal te laten horen van een wetenschapper. Wij scharen de auteur daarmee in dezelfde categorie als de
Haarlemse huisarts Drs. Hans Moolenburgh (zie zijn visie op kanker bijv. HIER).
Pleidooi voor BIOLOGISCHE KANKERBESTRIJDING
2013 © Dr. P. de Veer
x
Sinds ongeveer 100 jaar zien we op alle mogelijke terreinen, dank zij onderzoek, een geweldige vooruitgang.
Gebeurde 100 jaar geleden nog de meest vreemde ongelukken omdat pioniers probeerden met zelf
gebouwde structuren de zwaartekracht te trotseren en zich in de lucht te begeven, enkele decennia later
vliegt de mens naar de maan en terug.
Borstkanker is één van de meest indringende vormen van kanker.
Denk ook aan de vooruitgang in de communicatietechnologie: van
telefoon via telegrafie en fax naar de modernste computers. Van
oriëntatie door middel van ‘sterrenschieten’ tot de moderne
navigatiesystemen. Overal zien we een explosie van nieuwe vindingen en
ontwikkelingen, en naar de toekomst neemt de versnelling in de
vooruitgang alleen maar toe.
De stand van het kankeronderzoek.
Op deze algemene regel is naar mijn weten maar één opvallende
uitzondering. 100 Jaar kankeronderzoek heeft geen enkel belangrijk feit
opgeleverd. Niet omdat er niet voldoende aandacht is voor dit onderwerp.
Er zijn vermogens in miljardenbedragen in dit onderzoek geïnvesteerd. Er werken meer mensen in het
kankeronderzoek en de hulp aan kankerpatiënten dan het totaal aantal kankerpatiënten.
Maar in 1971 zou er een definitieve slag aan kanker worden toegebracht. President Richard Nixon kondigde
zijn plan ‘the war on cancer’ af, en stopte nogmaals miljarden in de onderzoekspot. Toen in 1978 die
miljarden op waren, bleek het aantal Amerikanen dat aan kanker stierf van 1 op 6 in 1971 in 7 jaar tijd te zijn
toegenomen tot 1 op 5..! Vanaf het begin van het kankeronderzoek bedraagt de toename van het aantal
kankerpatiënten maar liefst 1300%, en men verwacht dat over 20 jaar bijna 50% van alle sterfgevallen het
gevolg zal zijn van de ziekte kanker. Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, neemt ook de bereidheid
van de bevolking toe nog meer miljarden te verzamelen voor nog meer onderzoek, waarvan later zal blijken
dat het andermaal niets heeft opgeleverd. Zo gaat het inmiddels al 100 jaar, en het wordt écht tijd man en
paard te noemen. 100 Jaar kankeronderzoek in de meest geperfectioneerde laboratoria, gesteund door
talloze miljarden, en dan nog niet in staat zijn om een sluitende en alomvattende definitie van kanker te
geven, dat is niet normaal! Steeds vaker lees en hoor je de opmerking dat de oplossing van het
kankerprobleem voor veel onderzoekers het einde zou betekenen van nieuwe professoraten, van
onderscheidingen en onderzoekbaantjes. Stel dat het kankerprobleem wordt opgelost, dan verdwijnen al die
voordelen en privileges en stopt de miljardenstroom; daar zit toch niemand op te wachten. Jawel, daar zit de
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hele maatschappij op te wachten. Zoals het nu gaat levert noch het
kankeronderzoek noch de kankertherapie enig resultaat van betekenis op.
Want ook de behandeling van kankerpatiënten is meer een kwestie van ‘trial
and error’ dan van objectief weten. Lees bijvoorbeeld van S. Mukkerjee ‘Kanker
de keizer aller ziektes‘ een biografie van kanker, en huiver.
Het is werkelijk onvoorstelbaar met wat voor gemak kankerpatiënten aan de
meest gruwelijke behandelingen mogen worden blootgesteld, zonder ook maar
één schijntje wetenschap. De meest agressieve en celdodende stoffen worden
bij grote aantallen patiënten ingebracht waarvan het overgrote deel dood en
doodziek aan hun eind komt. Met als resultaat dat ook nu nog maar 2% van de
patiënten met gemetastaseerde kanker na zo’n behandeling na enige tijd nog
in leven is.
Zó kan het dus echt niet, en het wordt de hoogste tijd dat het kankeronderzoek
ruiterlijk toegeeft dat ze op het punt van faillissement is aangekomen. Voor de
nabije toekomst, en dat mag niet te lang worden uitgesteld, dienen de
onderzoekers hun vraagstelling te heroverwegen om op een totaal andere
wijze het probleem te gaan benaderen.
Op zoek naar een nieuwe werkhypothese.
De onderzoekhypothese van nu gaat uit van de gedachte dat kanker zijn oorsprong vindt in een ontspoorde,
kwaadaardige cel. Zou het zó kunnen zijn dat dit vertrekpunt onjuist is en er een andere werkhypothese voor
voortgezet kankeronderzoek moet worden bedacht. Maar mogelijk hoeft deze hypothese niet meer te
worden bedacht, maar bestaat hij reeds en ligt klaar voor nader onderzoek.
Het kan niet waar zijn, gezien de enorme aantallen sterfgevallen door de ziekte kanker en de enorme groei
in het vóórkomen van deze ziekte, dat het kankeronderzoek het enig echte en onaantastbare kader vormt
voor de bestudering van de ziekte kanker. Men heeft het hele onderzoek toegespitst op het bestrijden van de
agressieve cellen maar men bekommert zich niet over de oorzaak van het feit waarom die celletjes zich zo
raar gaan gedragen. Het zal voor iedereen duidelijk zijn, dat de bestrijding van de uit de pas lopende cellen,
zonder zich te bekommeren om de oorzaak van deze afwijking, een naar de toekomst toe heilloze weg is.
Dr. Alphons Weber, huisarts in Bayern. Bereikte meer inzichten dan kostbaar en
jarenlang kankeronderzoek.
Gelukkig staan er altijd weer mensen op die bereid zijn tegen de stroom in te
roeien en die zich wel de vraag naar de oorzaak van kanker durven te stellen. Een
van deze bewonderenswaardige onderzoekers is zonder twijfel Dr. Alfons Weber.
Hij was huisarts in Erdinge, Bayern, D.. Zoals zo vaak bij dit soort private
onderzoekers is het vooral de vasthoudendheid en de eigenwijsheid die uiteindelijk
tot een nieuwe benadering kan leiden. Hoe zo’n onderzoeker er toe komt juist dit
probleem tot onderwerp van onderzoek te maken, zal wel altijd een geheim blijven.
Ook Weber heeft om een of andere reden het plan opgevat om bloedmonsters
onder zijn microscoop zorgvuldig te bestuderen. Normaal is in een bloedpreparaat, naast de gewone
bloeddeeltjes, niets bijzonders te zien. Maar Weber heeft allerlei technieken uitgedacht waardoor hij een
transparanter beeld kreeg. Hij ontdekte in vrijwel alle bloedmonsters de aanwezigheid van kleine
bloedparasieten die zich normaal onzichtbaar in de rode bloedlichaampjes ophouden. De rode
bloedkleurstof, het hemoglobine, maakt het normaal onmogelijk die parasieten waar te nemen.
Verdere bestudering wijst er op dat we hier te doen hebben met een ziekmakend organisme, en volgens
Weber, met de oorzaak van tenminste een groot aantal vormen van kanker. Weber publiceert in 1967 zijn
bevindingen onder de titel ‘Über die Ursache der Krebskrankheit’.
De publicatie bleef niet onopgemerkt, maar in welke sfeer het werk van Weber door de gevestigde orde werd
bekeken blijkt wel uit het feit, dat drie gerenommeerde onderzoekers van het Pettenkofer-Instituut te
München, Weber opzochten en met hem samen de technieken van het bloedonderzoek tot in de puntjes
hebben bekeken.Terug in München hebben toen de doktoren Uebbing, Schierz en Winter een grote reeks
proeven uitgevoerd, en een publicatie het licht laten zien in ‘Ärztlichen
Praxis’ van 1970, onder de titel: ‘Ungewöhnliche korpuskuläre
Elementen im Blut’. Maar wat bleek..? De naam van Dr. Weber komt in
de hele publicatie niet voor…!
Dan volgt er een periode van bagatellisering en zelfs ontkenning van
de bevindingen van de huisarts Weber. Deze gaat echter gewoon door
met zijn onderzoek en zet zijn waarnemingen achtereenvolgens op film
en op video. Alle bijzonderheden rondom Weber zijn door Ernst
Wollenberg in zijn boek : ‘Krebsbankrott’ (2003) nauwkeurig
beschreven. Ook via internet zijn de opnamen van de bewegende
bloedparasieten te zien. (onder Dr. Alfons Weber).
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O.b.v. het onderzoek van Alphons Weber werden dit soort opnames van parasieten in kankercellen gemaakt
Gezien de overeenkomsten tussen de bloedparasieten en de veroorzaker van Malaria, heeft Weber getracht
de parasieten met Kininepreparaten te bestrijden in de hoop daarmee kankerpatiënten te helpen. Daarop
werd zijn artsenpraktijk gesloten en werd zijn artsenbevoegdheid ingetrokken. Zelfs hebben zijn collega’s via
een handtekeningen actie, getracht hem in een psychiatrische kliniek te laten opnemen. De kliniek zag
echter geen reden hem daar vast te houden; zó vergaat het kennelijk de pionier!
Weber toont met zijn proeven duidelijk en overtuigend aan, dat de parasieten bij verhitting tot 160°C. weer
snel actief zijn en dat ook bestraling en chemische stoffen welhaast geen invloed op de levenskracht van de
diertjes hebben. Primitief maar zeer resistent. Het zou geweldig zijn als eindelijk eens een onderzoekteam
zich met de relatie tussen de met zekerheid aangetoonde parasieten, en het ontstaan van kanker zou gaan
bezig houden. Die kans is klein, maar hoop doet leven..!
Is er verband tussen de parasieten van Weber en chronische aandoeningen?
De rol van de parasieten bij het ontstaan van kanker hoeft niet de enige invloed te zijn. Ook bij allerlei
andere chronische aandoeningen, waarbij het medisch handelen met lege handen staat en hooguit met
pijnbestrijding de aandoening draaglijk kan maken, kan de parasiet best een beslissende rol spelen.
E. Wollenberg stelt een zeer principiële vraag: ‘Hoe kan het bestaan dat bijvoorbeeld twee afschuwelijke
ziekten, die zo’n 100 jaar geleden redelijk zeldzaam waren, Alzheimer en Kanker, zo verschrikkelijk om zich
heen grijpen, en het wordt alsmaar erger.‘ Men verwacht dat in 2050 een half miljoen mensen in Nederland
aan Alzheimer zullen lijden.
Onder natuurlijke omstandigheden zullen veel van de beschreven ziekteverwekkers in ons bloed, door een
goed werkend afweersysteem worden uitgeschakeld.
Vitamine C, zoals het wordt waargenomen door de
electronenmicroscoop. Een ‘bonte verzameling vol-spectrum
energie’, zou je kunnen zeggen..!
Het zal duidelijk zijn dat voor het op peil houden van het
afweersysteem een goede en volledige voeding noodzakelijk is.
Door de industriële activiteit is onze bodem zó in verval geraakt dat
dit terug te vinden is in onze voeding. Wortelen bevatten nog
slechts 43% magnesium van wat vroeger normaal was, aardappels
nog maar 30% van het calcium en aardbeien nog 33% van het
vitamine C en een appel nog maar 20% vitamine C, enz. Dit zijn
zulke lage waarden, dat het bijna onmogelijk is tot een volledige voeding te komen.
Ons afweersysteem kunnen we derhalve niet op niveau houden, en dat zal zeker een stijging van de sterfte
aan kanker voor een deel kunnen verklaren. Maar zo’n enorme toename (1300% voor kanker de laatste 100
jaar) is daar niet mee te verklaren. Er moet nog een andere oorzaak aan te wijzen zijn.
Hierbij denken we aan de ‘gekke-koeien-ziekte’ of BSE. Doordat het weefsel van de zieke dieren
zogenaamde prionen bevatten, die net als de parasieten van Weber een verhitting van 160° C kunnen
overleven, werd het diermeel dat van de gedode dieren werd gemaakt een bron van verspreiding van die
aandoening. Omdat ook de mens, na consumptie van het geïnfecteerde rundvlees met prionen, werd
geïnfecteerd, en verschijnselen ging vertonen die veel overeenkomt vertoonden met het Creutzfeld-Jacobsyndroom werden snel maatregelen genomen en werd het gebruik van diermeel in de voeding van de dieren
verboden.
BSE is ingedamd en dus gaan er stemmen op om diermeel in diervoeding weer toe te staan. Maar zoals
prionen zich via diervoeding kunnen verspreiden kunnen ook de parasieten van Weber dat doen. In het
diermeel worden alle kadavers verwerkt die aan het bedrijf worden aangeboden. Het drogen gebeurt bij een
temperatuur van 60°C, dus de parasieten van een dier met kanker komen in het
diermeel terecht en zijn levensvatbaar. Op deze wijze verspreiden de parasieten
zich over alle dieren die dat meel te eten krijgen, en zullen wij mogelijk ook
geïnfecteerd worden. Een klein wondje tussen mond en anus is genoeg om de
parasiet de gelegenheid te geven binnen te dringen.
Het boek van Dr. Schuitemaker dat de essentiële rol van Vitamine D in ons
lichaam bespreekt. Vitamine D blijkt ons immuunsysteem te triggeren en
daarmee een essentiële sleutel te zijn tot ‘gezondheid’
We moeten er van uitgaan dat alle vissen, vogels en zoogdieren die door ons
gekweekt en gegeten worden, dragers zijn van de kankerparasieten volgens
Weber. Het is de opdracht voor ons afweersysteem de infectie onschadelijk te
maken. De combinatie van een verzwakt afweersysteem met het voortdurend
geïnfecteerd worden met nieuwe kankerparasieten kan er mede oorzaak van zijn
dat kanker met 1300% is toegenomen. Neem daarbij ook de deplorabele staat
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van onze voedselkeuze en je hebt een mogelijke verklaring voor de toename van allerlei chronische
aandoeningen en beschavingsziekten.
Samenvatting
Samenvattend kunnen we het volgende concluderen: Het regulier medisch kankeronderzoek heeft als enig
resultaat dat het aantal kankerpatiënten op een onaanvaardbare wijze stijgt. Dit komt omdat men in deze
kringen zich uitsluitend concentreert op de zieke cellen, maar niet durft om te schakelen naar de bestudering
van de oorzaken als gevolg waarvan de cellen ziek zijn geworden. Dr. Weber heeft duidelijk aangetoond dat
in alle zieke cellen en weefsels die door kanker zijn overvallen altijd kleine organismen worden aangetroffen
die hij verantwoordelijk stelt voor de aandoening.
Deze parasieten zijn ongevoelig voor bestraling, chemische stoffen en overleven verhitting tot boven 160° C.
Deze kankerparasieten krijgen door slechte leefomstandigheden, milieu en voeding, de kans om door ons
afweersysteem hen te breken en zich snel te ontwikkelen. Daarbij kan een gezonde cel in een kankercel
worden omgevormd.
Het onderzoekresultaat van Dr. Weber zijn in publicaties en video beelden makkelijk toegankelijk.
Wollenberg geeft in zijn boek een volledig overzicht van de bij de proeven horende recepturen, zodat de
proeven door iedere onderzoeker makkelijk kunnen worden herhaald.
Kanker komt steeds dichter bij.
Ieder van ons zal in de nabije toekomst, met zekerheid, met de ziekte kanker worden geconfronteerd, het zij
doordat bij vrienden of kennissen, of bij de directe familie de diagnose kanker wordt gesteld. Het aantal
nieuwe kankergevallen per jaar neemt zó snel toe, dat het onwaarschijnlijk wordt dat er over een aantal jaren
binnen een familie geen kankerpatiënt aanwezig zal zijn. Maar ook al komt de ziekte om ons heen zo vaak
voor, en zijn we er zo mee vertrouwd dat we durven te spreken van kanker en niet meer alleen de k
gebruiken om de ziekte aan te duiden, voor de nieuwe patiënt zal de reactie op de eerste diagnose er een
zijn van intense angst.
Choreograaf Rudi van Dantzig in het nieuws.. Net als alle minder bekende
kankerpatienten die het niet lukte de ziekte de baas te worden.
Ook al verschijnen er in de media met de regelmaat van de klok allerlei berichten
over de vooruitgang in de behandeling van kankerpatiënten, ook dat kan die
angst niet weg nemen. We komen te veel mensen om ons heen tegen, jong
maar vooral oud, die ondanks het hele repertoire van de behandelingen, aan de
ziekte kanker zijn gestorven. Vaak was voor hen de weg naar de dood zo
gruwelijk, dat de dood als een verlossing kwam.
En dus heeft kanker nog steeds het imago van een gruwelijke, ongeneeslijke
ziekte die langs een lijdensweg naar een roemloos einde voert. “Hij/zij heeft de
strijd niet kunnen winnen” lezen we dan in het overlijdensbericht alsof dat ook
maar iets met de therapie te maken heeft. Met zo’n frase leg je de schuld van het overlijden ook nog
gedeeltelijk bij de patiënt, hij had harder tegen de ziekte moeten vechten, terwijl het duidelijk is, dat de
orthodoxe medische behandeling, maar weer eens, schromelijk te kort geschoten is.
Vanaf het moment dat de nieuwe patiënt via zijn meevoelende huisarts in het ziekenhuis wordt opgenomen,
verandert de actieve, kritische persoon in een passief slachtoffer, terwijl het voor de behandelend arts, die
alles zal proberen om de patiënt tot rust te brengen, niet veel anders is dan dagelijkse routine en protocol.
Alles komt over de patiënt heen onder het mom van noodzakelijkheid. Een biopsie gevolgd door een
operatie om de tumor te verwijderen.
Allemaal doordacht en voor het minimaliseren van het tumorweefsel heel juist. Dan wordt de patiënt
medegedeeld dat bestraling noodzakelijk is, mogelijk aangevuld met chemotherapie. Steeds meer patiënten
zullen op dat moment bescheiden informeren of een dergelijke voortgezette behandeling niet vervangen kan
worden door een zachtere en minder vernietigende biologische behandeling.
Het antwoord komt er dan meestal op neer, dat al het zoeken van de medische wetenschap, samen met de
farmaceutische industrie nog niets heeft opgeleverd. De kans is heel groot dat de oncoloog deze opmerking
met overtuiging kan maken omdat hij niet de nodige informatie heeft. Maar als hij daarbij spreekt over “de
medische wetenschap” en “de farmaceutische industrie”, gaat hij zijn boekje te
buiten.
Vervolgens wordt de kritische patiënt duidelijk gemaakt dat hij
weliswaar de chemotherapie en bestraling kan weigeren, maar dat in
dat geval zijn einde wel eens heel snel zou kunnen komen. En dus
laat de patiënt al de behandelingen toe. Doodziek door vergiftiging en
bestraling komt de overtuiging dat de toekomst volkomen
onvoorspelbaar is en dat hij zelf daarop geen invloed meer kan
uitoefenen. Dit is de kankertherapie, en daarmee basta. Maar:
ER IS WEL DEGELIJK EEN ALTERNATIEF!
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Wat is het alternatief?
Dit alternatief bestaat uit de stof Amygdaline, Laetrile of Vitamine B17.
Drie synoniemen voor één stof en voor de duidelijkheid zullen we alleen de naam Vitamine B17 gebruiken.
Tot het plantengeslacht van Amygdalus rekenen we planten als abrikoos en perzik. In de zaden, die in de
harde pit zitten, bevindt zich een relatief hoge concentratie van Vitamine B17. Voor de bittere abrikozenpitten
is het gehalte maar liefst 8 gram Vit. B17 per 100 gram pitten.
Ook bittere amandelen hebben door de jaren heen gediend als Vit. B17 leverancier. Al heel lang worden Vit.
B17 houdende pitten gebruikt als medicijn.(uit: Dr. R. Rosenberg, Laetrile, 2011 op internet beschikbaar, de
volgende gegevens) Het oudste kruidenboek, Pen Tsao Kang-Mu van de Chinese keizer Shennung vermeldt
al in 2700 v.C. het gebruik van de pitten.
Ook bij de Romeinen, dus rond het jaar 0, prijzen Aurus Cornelius Celsus en Scribonius Largus de bittere
amandelpitten aan bij gezwellen in de blaas. Plinius de Oude bespreekt het therapeutisch effect van bittere
amandelolie op condylomata (genitale wratten), terwijl Galenus de amandelen bij scirrus van de lever
aanbeveelt. Priscianus en Empiricus behandelen gezwellen met bittere amandelen.
De Perzische Avicenna bestreed uterus-, milt-, maag- en levertumoren met bittere amandelen, terwijl ook de
joodse geneesheer Maimonides overtuigd was van de heilzame werking van bittere amandelen.
De Deense dokter Harpestraeng gebruikte in de 13de eeuw amandelolie met honing bij de behandeling van
een verharde milt, en zijn tijdgenoot, de Byzantijnse dokter Myreposos gebruikte de amandel voor de
behandeling van mondholtecarcinoom. Ook in de 13de eeuw gebruikte de Arabische geneesheer Ibn-AlBaitar amandelen voor de behandeling van borsttumoren.
In de 16de eeuw start de Zwitserse bioloog Gesner met zijn algemene kankerbehandelingen met behulp van
bittere amandelen. En in het midden van de 17de eeuw bespreekt John Gerard, een Britse Jezuïet, de
geneeskrachtige waarde van amandelen, en wijst op de pijnstillende werking er van. De grote Dodoens,
eveneens in het midden van de 17de eeuw gebruikt de amandelen tegen ‘verrottende gezwellen’.
In 1845 publiceert de Gazette Medicale in Parijs een artikel van de Russische dr.Inosemteff waarin deze
aangeeft twee gevallen van uitgezaaide kanker met de bittere stof uit amandelen onder controle te hebben
gekregen.
Bevolkingsgroepen die geen kanker kennen.
Interessant zijn zeker ook de mededelingen van onderzoekers, missionarissen,
artsen, e.d. omtrent waarnemingen die zij doen in de door hen bezochte gebieden.
Zo bericht in 1913 Albert Schweizer vanuit Lambaréné in Gabon, dat er tot zijn
verbazing geen enkel geval van kanker te bespeuren is.
Zeer bekend zijn de resultaten van een in opdracht uitgevoerd
onderzoek door Dr. Sir R. McCarrison onder de bevolking van het
staatje Karakorum in Noordwest Pakistan, de Hunza-stam.
Gedurende het 20 jaar durende onderzoek heeft hij bij de bevolking
nooit één geval van kanker kunnen ontdekken. De poolreiziger
Stefansson stelt het zelfde vast bij een eskimostam, de Inuit.
Maar ook bevolkingsgroepen in Zuid Afrika en Zuid Amerika, Noord Amerikaanse indianen als ook
Australische Aborigines zijn volledig vrij van kanker. Zij moeten zich dan wel voeden op de traditionele wijze
die vaak zeer uitzonderlijk is (bittere maniok). Zo consumeren de leden van de Hunza-stam grote
hoeveelheden abrikozenpitten. Hun status in de groep wordt mede bepaald door het aantal abrikozenbomen
dat ze bezitten.
De Inuit voeden zich met bepaalde poolbessen, Rubus spectabilis, en consumeren de half verteerde inhoud
van de maag van gedode dieren. Zolang deze mensen zich zo blijven voeden krijgt kanker geen kans, maar
als zij door omstandigheden met het Westerse voedingspatroon in aanraking komen, en daar op
overschakelen worden ook zij het slachtoffer van kanker.
Geen kanker bij dieren in de natuur.
Vervolgens kunnen we vaststellen dat in de natuur levende planteneters nooit kanker krijgen. En door het
gedrag van de vleeseters, waarbij van de prooi vooral de ingewanden zullen worden geconsumeerd, blijven
ook zij gespaard van kanker. Vaak ook zullen roofdieren uit een natuurlijke behoefte breedbladige grassen
eten.
De ontdekking van Vitamine B17.
Overzien we dit alles, dan ligt de conclusie dat kanker een door de voeding mede bepaalde aandoening is,
nogal voor de hand. In alle voorbeelden wordt door de mensen en de dieren een grote hoeveelheid Vit.B17
uit het voedsel betrokken. De abrikozenpitten bevatten 8% van hun gewicht aan Vit.B17, en gras bevat 40
gram per kilogram. Alles wijst er op dat kanker en Vit.B17 niet samen gaan.
Maar het duurt tot 1920 dat vader Dr. Ernst T. Krebs Sr, opgevolgd door zijn zoon Dr. Ernst T. Krebs Jr het
Vit.B17 in de V.S. beginnen te introduceren. Het is Krebs Jr die aan de bittere stof uit de abrikozenpitten de
naam Vit.B17 geeft. Krebs Jr heeft heel veel proeven met abrikozen gedaan om het Vit.B17 te vinden. Zeer
teleurstellend. Totdat hij de pitten ging onderzoeken, en daar de zeer hoge waarde vaststelde.
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Reagan en B17
Het Vit.B17 werd in de medische wereld als een doorbraak beschouwd. De gouverneur van Californië, de
latere president Ronald Reagan sprak over Vit.B17 als over de stof die eindelijk het kanker probleem kon
oplossen. Maar toen gebeurde er iets merkwaardigs. Plotseling verdween de belangstelling voor de stof, en
nog erger, Vit.B17 werd vervloekt en als gevaarlijk bestempeld.
Een aanvraag door Krebs Jr in 1962 bij de Food and Drug Administration (FDA) om Vit.B17 geregistreerd te
krijgen werd afgewezen. Toen barstte een juridische en politieke strijd tussen voor- en tegenstanders van
Vit.B17 los, met als eerste resultaat dat de stof buiten de wet werd geplaatst. Het hele medisch
establishment van de V.S., de FDA voorop,gevolgd door de American Medical Association (AMA), de
American Cancer Society (ACS), het National Cancer Institute (NCI) en het Sloan Kettering Institute for
Cancer Research doen er alles aan om de Vit.B17 kankertherapie meteen de pas af te snijden en daarmee
in de kiem te smoren.
Onder het mom van dit schildje werd al veel bewijsmateriaal
weggemoffeld.. Materiaal dat de bevolking in de VS alleen maar ‘wijzer’
zou maken…
De echte bobo’s van de FDA, Dr.A. Schmidt en R. Wetherbell verklaren
openlijk dat er geen invloed van Vit.B17 op tumoren was gevonden.
Van het NCI waren het Dr. F. Rauscher en Dr. R. Hadsell die iets
vergelijkbaars verklaarden. Uiteindelijk stelt L. Adams, voorzitter van de
ACS dat het vooraanstaande Sloan Kettering Institute geen enkel
bewijs heeft gevonden van de anti-tumorwerking van Vit.B17.
Het is duidelijk dat het Amerikaanse establishment en medicratie het
allerzwaarste geschut van stal heeft gehaald en bereid is er mee te
vuren op de voorstanders van de Vit.B17 therapie. Zeer grote
wetenschappers en befaamde onderzoekers als Dr. E.T. Krebs jr , Dr.
Hans Nieper en Dr. Dean Burk worden gekleineerd.
Vitamine B17 is niet giftig.
Men spaart geen moeite om langs allerlei slinkse wegen de Vit.B17-therapie te torpederen. Toch gaat het
hier om een bewezen niet-toxische therapie die doeltreffend is tegen kanker. Dat het gebruik van Vit.B17
niet giftig is wordt door de medicratie nooit tegengesproken. Dat zou ook te ver gaan, want al in 1887 stelt O.
Jacobson dat Vit.B17 niet giftig is. In 1944 geeft Davidson aan dat ingespoten Vit.B17 geen enkel
bijverschijnsel vertoont. Een hondenlever kan volgens Himwich en Saunder binnen 15 minuten 4015 gram
cyanide verbinding onschadelijk maken. Manner doet in 1977 alle proeven nog eens over en staaft daarmee
de absolute niet giftigheid van Vit.B17.
Dierproeven.
Aan de Scind Laboratoria van de Universiteit van San Franscisco benadert men ,in 1968, Vit.B17 met
dierproeven. Men stelt bij ratten met kanker een duidelijke verlenging van de levensduur vast bij de dieren
die met Vit.B17 behandeld zijn.
De zelfde resultaten werden in 1971 verkregen aan het Pasteur Instituut te Parijs door Dr. F. Metianu in
samenwerking met het Franse Ministerie van Landbouw, en ook het Von Ardenne instituut te Dresden (D)
kreeg een vergelijkbaar resultaat. Alle proeven werden volgens de strakke
regels voor wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.
Pogingen van het establishment het tij te keren.
Als het NCI in 1973 de opdracht verstrekt aan het Southern Research Institute
(SRI) om dierproeven uit te voeren, die door het Amerikaanse medisch
establishment worden uitgevoerd, leveren die volgens de RSI-geleerden geen
invloed van Vit.B17 op ten gunste van dieren met kanker. Deze bevindingen
worden door Dr. Dean Burk, medewerker van het NCI ernstig in twijfel
getrokken. Hij slaagt er in het volledige SRI-rapport te ontzenuwen, en ook
weet hij de resultaten van eerder gedane proeven uit de archieven te halen,
waardoor de conclusies van het RSI er heel anders uit komen te zien.
Ze stemmen nu volledig overeen met de eerdere resultaten van het Pasteuren het Von Ardenne instituut. Een andere reeks proeven is uitgevoerd door
het Sloan Kettering Instituut in 1973 en 1974 door Dr. K. Sugiura. De eerste
reeks proeven gaf een duidelijk positief resultaat voor Vit.B17. Bij de tweede
reeks gebruikte men Vit.B17 van een andere oorsprong dat verontreinigd was,
en de resultaten waren daardoor duidelijk verschillend.
De derde, vierde en vijfde reeks leverden resultaten op die duidelijk de positieve werking van Vit.B17
bevestigden, en waren een duidelijke aanbeveling om Vit.B17 bij de kankerbestrijding in te zetten. Maar
misschien wel daarom werden de resultaten van de onderzoeken door het Sloan Kettering Institute niet
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gepubliceerd. Dank zij een anonieme medewerker van het instituut werden kopieën van de resultaten van
Sugiura naar de pers gelekt met het verzoek ze bekend te maken.
Spectaculaire resultaten behaalden H. Manner en medewerkers in 1979 door Vit.B17 te combineren met
Vit.A en het Wobe-Mugos-enzympreparaat. Bij de muizen met borstkanker reageerde 89,3% met volledige
verdwijning van de tumoren en bij 10,7% met gedeeltelijke remissie. Bij de controle groep bleven de tumoren
gewoon door groeien.
Het enige wat rest is het machtswoord.
Al deze zéér positieve resultaten bij de dierproeven is voor de FDA nog steeds geen reden om Vit.B17 als
kankertherapie bij de mens toe te staan en het blijft dus in de V.S. verboden en strafbaar bij de wet. En de
ervaring leert dat de FDA bij overtreding van de regels, wettelijke actie onderneemt. Vit.B17 werkt geweldig
en is zeker niet giftig, maar blijft verboden.
Het zal duidelijk zijn dat de behandeling met Vit.B17 niet tegen te houden is en in de V.S. worden naar
schatting 70.000 kankerpatiënten met Vit.B17 behandeld door een duizendtal therapeuten. Buiten de USA
wordt de Vit.B17 behandeling toegepast in een 20-tal landen, bijvoorbeeld in Duitsland, Canada, Mexico,
Filippijnen, Israel, België, Italië en Japan.
Binnen de Nederlandse context is een behandeling met Vit.B17 niet mogelijk. Probeer je via de media de
aandacht op deze veel belovende therapie te vestigen, dan spreekt de ‘Vereniging tegen Kwakzalverij’,
totaal ongefundeerd, krachtige taal. Daarmee maakt die vereniging zichzelf tot verlengstuk van de FDA in de
V.S. en is mede verantwoordelijk voor veel onnodig leed onder kankerpatiënten.
LEES VERDER OP: http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/pleidooi-voor-biologische-kankerbestrijding/

Kille grafieken bewijzen dat crisis eurozone steeds erger wordt
Record: 19 miljoen werklozen eurozone - Schuldenlanden weigeren
te snijden, op kosten van Duitsland en Nederland - ABN-AMRO
bank neemt goud van klanten in beslag - Megabank UBS: 3 van de
4 voorwaarden instorting euro vervuld
EU Commissiepresident José Manuel Barroso beweerde gisteren
maar weer eens dat het ergste deel van de crisis in Europa nu toch
écht voorbij is. Kille grafieken laten echter zien dat er nog lang geen
licht aan het einde van de tunnel is te zien. Integendeel, de meeste
trends wijzen erop dat de ellende de komende jaren nog veel erger gaat worden, ook in Nederland, zoals we
gisteren al schreven. De grafieken zijn afkomstig van Lighthouse Investment Management en zijn gebaseerd
op de officiële cijfers van het Europese Bureau voor de Statistiek, Eurostat.
In de meeste landen van de eurozone dalen de consumentenuitgaven fors als gevolg van de sterk gestegen
lasten. Ondanks alle bailouts zijn de economieën van Griekenland, Spanje en Portugal duidelijk nooit
hersteld. Ook Nederland heeft zich net als Hongarije in het rijtje zorgwekkende landen gevoegd. Zelfs in
kernland Duitsland zijn de consumentenuitgaven gestagneerd. In niet-euro land Zwitserland stegen deze
uitgaven juist het sterkst.
Europese banken in zwaar weer, ABN-AMRO neemt goud klanten in beslag
Ook met de Europese banken gaat het opnieuw de verkeerde kant op.
Spanjaarden en Portugezen halen jaarlijks 10% van hun rekeningen af
zonder dit ooit weer aan te vullen. Terwijl de banken verplicht meer eigen
kapitaal moeten aanhouden stijgt het aantal slechte kredieten voortdurend.
Hierdoor lenen de banken bijna geen geld meer uit, wat de economieën van
steeds meer landen en ook ons eigen land verstikt en zowel kleinere als
middelgrote bedrijven kapot maakt.
Tevens brengt de instortende huizenmarkt in Spanje, Portugal en
Nederland steeds meer banken in grote problemen. In Nederland werd om
deze reden recent de SNS bank met € 4,7 miljard belastinggeld van de
ondergang gered, wat het kabinet Rutte II dwong om ons volk nieuwe
miljardenbezuinigingen op te leggen.
De ABN-AMRO bank, de grootste van Nederland, kondigde zelfs aan dat
zijn klanten vanaf april niet meer hun goud van de bank kunnen
terugkrijgen, maar in plaats daarvan een geldbedrag - een feitelijk
onteigening dus (4). Al in 2008 en 2009 schreven we dat de banken in de
toekomst dit soort extreme maatregelen zouden kunnen gaan nemen.
Bezuinigingen kunnen negatieve trend niet meer keren
Het BNP is feitelijk een slechte indicatie van de economische kracht van
een land, aangezien het de staatsschuld compleet negeert. Als gekeken
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wordt naar de reële groei van het BNP dan blijkt bijvoorbeeld Italië sinds de invoering van de euro een
lagere groei gehad te hebben dan Japan. Zonder voldoende economische groei worden de staatsschulden
een ondraaglijke last voor de economie.
De schulden in de eurozone als percentage van het BNP blijven dan ook stijgen. De vereiste financiële
maatregelen, bezuinigingen en herstructureringen zijn te groot om deze trend nog te kunnen keren.
Bovendien zet de recessie de overheidsfinanciën onder steeds grotere druk.
Schuldenlanden weigeren te snijden, bankroet nabij
Nu de overheden in Europa -met uitzondering van Duitsland- door de crisis steeds minder belasting ophalen
weigeren ze echter om afdoende in hun uitgaven te snijden, tenzij ze hierdoor gedwongen worden door de
Trojka (EU/ECB/IMF). Dit is de reden waarom landen zoals Spanje en Italië een officiële bailout weigeren totdat het te laat is en de kapitaalmarkten de onhoudbare schulden van deze landen niet meer willen
financieren. Daar komt bij dat de eurozone lidstaten geen cash reserves hebben. Daardoor kan slechts één
mislukte staatsobligatieveiling tot het bankroet van een land leiden en vervolgens een kettingreactie in de
hele eurozone veroorzaken. Wel is er een verbetering te zien in de handelsonbalansen (tekorten) van de
PIIGS landen.
Verrassend is dat de gemiddelde rente die over de staatsschulden moet worden betaald slechts tussen de
3% en 4% ligt, wat de schuldenlanden er niet toe aanzet om écht in hun uitgaven te snijden en hun
huishoudboekje op orde te brengen. Zoals we al vaker schreven is er door het ESM en het Target-2 systeem
een permanente miljardenstroom op gang gekomen van met name Duitsland en Nederland naar het Zuiden.
Werkloosheid stijgt explosief, schulden lopen op
De werkloosheid in de eurozone stijgt explosief. Inmiddels hebben ruim 19 miljoen mensen (12%) geen
werk, een absoluut record (2). Vooral de gigantische jeugdwerkloosheid -in Spanje en Griekenland tussen
de 55% en 60%- is een bom onder de stabiliteit van de samenleving en zorgt ervoor dat met name radicaal
linkse partijen (in Italië Beppe Grillo's M5S, in Griekenland Syriza) sterk in opkomst zijn.
De conclusies van Lighthouse Investment Management zijn zonder uitzondering zeer somber. De
economische ontwikkelen laten zien dat de tekorten en schulden in probleemlanden Italië en Spanje zullen
blijven stijgen. Er komt een moment waarop de kapitaalmarkten zullen weigeren deze landen te blijven
financieren. Ingrijpen van de ECB/EU/IMF Trojka wordt dan noodzakelijk, want de bankensystemen zijn
reeds overladen met schuldenpapieren van de overheid en kunnen niet meer worden ingezet.
Langdurige pijnlijke bezuinigingen onvermijdelijk
Toekomstige schuldenherstructureringen zullen daarom grote gevolgen hebben voor het bankensysteem in
de eurozone. Nieuwe geruchten over failliete banken zullen net als in Cyprus bankruns kunnen veroorzaken.
Daarom is een zeer lange periode van pijnlijke bezuinigingen niet meer te vermijden, met politieke en sociale
instabiliteit als gevolg. Zo is bijvoorbeeld het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in Spanje en
Griekenland aanzienlijk gestegen.
De centrale banken zullen door het massaal bijdrukken van geld en het onbeperkt opkopen van de
staatsschulden een letterlijke instorting van de eurozone misschien nog weten te voorkomen, maar zullen
niets kunnen doen tegen de negatieve reactie op de beurzen en financiële markten, die zonder twijfel gaat
komen nu de crisis ook kernlanden zoals Nederland en Duitsland (3) heeft bereikt. (1)
UBS: 3 van de 4 voorwaarden instorting vervuld
De Zwitserse megabank UBS constateert dan ook dat drie van de vier voorwaarden voor de mogelijke
instorting van de eurozone inmiddels zijn vervuld:
1. Kapitaalvlucht uit zwakke naar sterke landen (check);
2. Inbeslagname van geld en bezittingen van de burgers (check);
3. Kapitaalcontroles (beperking PIN / overschrijven, inbeslagname goud (ABN
AMRO) = het begin van de instorting (check);
4. Sociale onrust, chaos en autoritaire regeringen (in de maak).
Cyprus zit weliswaar nog in de eurozone, maar nog maar nèt, constateert UBS. De ECB pompt miljarden in
het Cypriotische bankensysteem, zodat het land nog steeds lid kan blijven. De enige manier om de hele
eurozone nog bij elkaar te houden is het opzetten van een Europese bankenunie . Dat betekent automatisch
dat de noordelijke AAA landen zoals Duitsland en Nederland nog meer de lasten van de zuidelijke
schuldenlanden op hun schouders zullen krijgen. En die zijn getuige de zorgwekkende ontwikkelingen in ons
eigen land nu al niet meer te dragen. (5)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) KOPP, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (5) Zero Hedge
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Jim Sinclair: Op naar een nieuwe wereldmunt, maar eerst een crash?
Beurs.com De waarheid over je geld onthuld
Navigation
Is dit dan een Pessimist,NEEN…..een realist, maar een met visie !
(daarna….. is het de nieuwe munt van de Antichrist met een geurtje eraan ….die komt zeer spoedig omdat
alles verslechtert in de diverse sectoren, en werelddelen !)
Ronald Hendrickx 04/04/2013 07:40
Volgens Jim Sinclair leven we in een wereld zonder alarm. Sinds Bretton Woods is het alarmsysteem van
de economie afgezet, zowel bij valuta als obligaties en alle andere activa.
Alles moet in het werk gesteld worden om de indruk te wekken dat alles goed gaat. Dit systeem is
onhoudbaar en zal instorten zegt hij tegen King World News.
In de goudmarkt is de ergste dag meestal de laatste dag van de correctie. Sinclair gelooft in het Plunge
Protection Team (PPT) dat ervoor moet zorgen dat de goudprijs onderdrukt blijft en de aandelen het zo goed
mogelijk doen. Dit moet de indruk wekken dat het systeem van fiatgeld nog volop in leven is.
Het is belangrijk om te weten dat central-planning door de eeuwen heen, nog nooit heeft gewerkt. De
central planners weten dat, ze zijn dan ook ontworpen om alleen maar tijd te kopen.
((evenwel die tijd zoals hier bedoeld, is eigendom van JHWH passend in zijn grote Masterplan dit
vind men lezend in Leviticus één van de 5 Boeken genaamd “de Thora”))
Share it.
About Ronald Hendrickx
View all posts by Ronald Hendrickx →
centrale banken, goud, goud is geld, Jim Sinclair goud, Plunge Protection Team
Dreigende taal uit Noord-Korea, tail-risks nemen opnieuw toe
Europese investeerders beschouwen het glas als halfvol
Lees ook op beurs.com
Gaan ze ons spaargeld omzetten naar aandelen van de banken?
Jim Sinclair: Rusland zal wraak nemen met een hogere goudprijs
Jim Sinclair: Goud naar $ 4.990
Jim Sinclair: Er is niet genoeg geld voor Basel III

ABN-Amro: Sorry het goud is op!
april 04, 2013 By: silviavideler
Banken zijn dus geworden tot handelaren in gedrukt papier!
ABN geeft aan dat ze geen goud meer kunnen leveren aan hun klanten. Een blik op de rol die de De
Centrale Bank speelt.
ABN: Ons goud is op. Sorry. Hen die nog goud te goed hebben van de ABN, of recent goud hebben gekocht
bij ABN, krijgen geld evenredig aan de huidige (heftig gedrukte) marktwaarde. Dit is uiteraard geen goed
teken voor de toekomst van ABN, en een teken dat papier-goud in praktijk niets waard is. Een bekend teken
aan de muur. (zie jaren 30 depressie, Amerika)
Er worden natuurlijk al vele jaren vreemde spelletjes met goud gespeeld. Goud is meer waar als goud, dan
de huidige laag gehouden marktwaarde in fiat-geld, ABN heeft bedacht goud liever zelf te houden dan te
verkopen aan haar klanten.
Terwijl u nadenkt over de implicaties van die boodschap, ABN is immers staatsbank, verwijs ik u naar het
artikel “Machtsgreep ‘elite’ nadert voltooiing” (via GewoonNieuws/Zonnewind), waar beknopt maar fijntjes
wordt uitgeschreven hoe het Centrale Bank systeem de macht grijpt, en wat we zouden kunnen doen om de
Centrale Bankiers de wereld uit te helpen (het beroep, heb ik het dan over, uiteraard) Vergeet niet, de EU is
volledig afhankelijk van de Centrale Bank ECB, en spelen dus het spelletje voor de bankiers.
Graag verwijs ik ook naar de Centrale Banken drieluik van LangLeve van September 2012:
 De schuldencrisis, schuld van de Centrale Bank? Bevat een uitleg van het fenomeen Centrale Bank,
en waarom dit zo nadelig is in de praktijk.
 Fed leent aan ECB, ESM betaalt de lening af. Een uitleg hoe de ECB feitelijk een filiaal is geworden
van de Amerikaanse Centrale Bank (De Federal Reserve)
 Geschiedenis niet kennen is herhalen: De Amerikaanse Centrale Bank (de Fed) Vertelt het bijzonder
foute verhaal over het ontstaan van de Fed.
Banken… Eén iemand vaart er wel bij (tijdelijk dan wel te verstaan) hij kreeg tijdens de recente storing bij
ING, ineens 500.000+ euro op z’n rekening!
Bron: http://langleveeuropa.nl/2013/04/abn-sorry-ons-goud-is-op/
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Machtsgreep ‘elite’ nadert voltooiïng
door een van onze correspondenten op apr.02, 2013
Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on pinterest_shareMore Sharing Services17
Grootbanken
Nadat hij ook al de hand had gehad in de financiële paniek van
1893 en 1901 verspreidde JP Morgan in 1907 het gerucht dat vele
kleine private banken in de problemen waren. De rekeninghouders
raakten in paniek en begonnen hun geld van de banken te halen.
De banken moesten, om overeind te blijven, enorme hoeveelheden
geld lenen. Eerst van mensen als Morgan en JD Rockefeller, en na
1913 van de in dat jaar opgerichte Federal Reserve. In 1920 nam
de Federal Reserve het ‘wijze’ besluit om alle gegeven leningen in
één keer terug te vorderen. De meerderheid van de kleine en
middelgrote banken in de VS en in West-Europa ging daardoor
failliet, vele productiebedrijven met zich meesleurend. In de puinhopen werden vele noodlijdende banken en
bedrijven en de bijbehorende goederen opgekocht door de grotere banken. Het was een klap die de
wereldeconomie niet meer te boven kwam en die uiteindelijk voerde naar de Tweede Wereldoorlog en de
totale machtsgreep van de centrale banken in de VS en Europa.
Smerig spel
Meerdere mensen van macht en aanzien hadden in de gaten wat er gaande was, en probeerden hun
medeburgers te waarschuwen voor het smerige spel van de banken. Ze werden niet geloofd, door de media
zwart gemaakt, geïntimideerd en zelfs vermoord. De banken die toen overbleven kennen we als de
Amerikaanse grootbanken van vandaag: Citi Group, JP Morgan Chase, Bank of America. De door JP
Morgan en consorten georkestreerde paniek vertoont grote paralellen met wat we de laatste jaren, en vooral
ook recent op Cyprus zien gebeuren.
Van wie kwamen de paniekberichten in het voorjaar van 2009 over de dalende euro en de “alternatiefloze”
noodmaatregelen (een pure machtsgreep) van de EU? Sindsdien is de euro toch meerdere keren onder de
toen gevreesde grens van $1,30 gezakt, zonder dat er enige vorm van ongerustheid – laat staan de paniek
van mei 2009 – uitbrak. Het maakt des te duidelijker dat de paniek van toen in scene gezet was.
Opzettelijk creëren van een bankrun
Wie naar het beleid van nu kijkt zou kunnen vermoeden dat men er
willens en wetens op uit is om weer een bankrun te veroorzaken,
die dezelfde gevolgen zou kunnen hebben als de door JP Morgan
veroorzaakte bankrun van 1907. Men pakt van een klein landje de
spaartegoeden af, verspreidt het bericht dat men hetzelfde van
plan is in andere landen en hoopt dat iedereen zijn centen van de
bank haalt. De kleine en middelgrote banken – net als u geen
vrienden van de grootbanken – komen in de problemen en gaan
failliet of worden overgenomen door de grote vissen in de vijver.
Overheden zullen opnieuw enorme leningen aangaan bij de grote
en centrale banken om het ‘noodlot’ af te wenden, en zich voor
generaties in de schulden steken. Verdere besparingen en privatiseringen zijn de enige oplossingen die men
lijkt te kunnen bedenken. Waar het allemaal toe leidt kunt u zelf bedenken.
“The one aim of these financiers is world control by the creation of inextinguishable debt” – zei Henry Ford.
Dat punt is nu al bereikt, maar zolang de macht op papier nog bij het volk (de nationale regeringen) ligt is het
einddoel voor de Poppenspelers nog niet bereikt. Pas wanneer elke burger ook op papier onderdanig is aan
één centrale regering zullen de banksters een item van hun ‘to do-lijst’ wegstrepen. Zolang de macht op
papier nog bij het volk (de nationale regeringen) ligt is er echter ook de mogelijkheid om de grootbanken te
verslaan. Het lukte al eerder. Het kan ook nu weer lukken.
Nieuwsmedia
Maar er is daarbij een grote sta-in-de-weg: de nieuwsmedia, die de burger moedwillig slecht informeren en
het daardoor onmogelijk maken de juiste keuzes te maken. De rol van de media is in theorie rapporteren wat
zich afspeelt in de samenleving. In de praktijk komt het er echter op neer dat de samenleving zich richt naar
wat de media rapporteren. En die rapporteren wat de grote en
centrale banken willen dat ze rapporteren, zodat de onwetende
burger de indruk krijgt dat wat er gebeurt het beste is voor het
algemeen belang en dat een meerderheid van de bevolking het
daar mee eens is. Dat is niet zo.
Corrupte politici
Ons wordt wijsgemaakt dat we dat we jarenlang op te grote voet
hebben geleefd, van geleend geld. Maar wie nam die beslissingen
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om dat geld te lenen? Wie nam de beslissing om over te gaan tot een systeem van centrale banken en
staatsobligaties waarbij er rente moet worden betaald over elke stuiver die er in de economieën van de
wereld in omloop is? Wie ontvangt die rente? Ja, inderdaad een minimaal klein deel wordt uitbetaald aan de
staat (zijnde een kleine aandeelhouder), maar het grootste deel verdwijnt in de zakken van Rijk & Machtig,
datzelfde Rijk & Machtig dat steeds door de belastingbetaler uit de brand wordt geholpen om hun verliezen
te dekken, terwijl ze zelf in perverse rijkdom leven en alle winsten in eigen zak steken. Dezelfde corrupte
politici, diezelfde loopjongens van Rijk & Machtig, die het hele systeem van centrale banken en staatsschuld
in de steigers zetten, die de crisis veroorzaakten, die de burger hebben laten bloeden en die nu de burgers
van Cyprus en straks heel Europa zullen laten bloeden, plaatsen zichzelf weer op de voorgrond om te
bepalen om hoe we dit zogenaamd gaan oplossen. We mogen zogenaamd kiezen welke partij we het willen
laten oplossen, maar wat heb je te kiezen als geen van de partijen de enige juiste oplossing biedt?
Welke dat is weet u al:
 fraudeurs in de cel steken in plaats van hun straf te laten afkopen met een boete die slechts een
fractie bedraagt van hetgeen ze bijeen gefraudeerd hebben.
 het afschaffen van het systeem van private centrale banken.
 het afschaffen van de fractional reserve banking.
 als we de euro behouden dan dient dat geld simpelweg gemaakt te worden naargelang de nationale
overheden het nodig hebben en dient dat door de genationaliseerde centrale banken renteloos in de
economie te worden uitgezet.
 de staat kan al het geld dat ze nodig hebben voor het aanleggen van wegen en bruggen, havens en
vliegvelden, voor het betalen van de ambtenaren en de uitkeringen simpelweg zelf ‘drukken’, en zal
dat dus niet meer hoeven lenen.
Al vanaf de lagere school wordt ons echter wijsgemaakt dat dat zal leiden tot hyperinflatie, en wordt er
steeds maar weer gewezen op de Weimarrepubliek of Zimbabwe. Dat het een keer is misgegaan wil niet
zeggen dat het een slecht idee is. Over de plaatsen waar dit systeem geweldig functioneerde (Greenbacks)
en nog steeds functioneert (Guernsey) wordt door de financiële experts van de gevestigde media gezwegen
als het graf. Ze blijven ook steeds herhalen dat dat geld dan niet gedekt is.
Maar 1) dat is het nu ook niet (er is sinds 1971 geen goudstandaard meer, en de reservemunt dollar is ook
maar papier), en 2) het zal wel gedekt zijn, namelijk door de verworven infrastructuur en de gedane arbeid
van de ambtenaren. De winst bedraagt al in het eerste jaar een goede 40 miljard euro voor de Nederlandse
staat, zijnde het bedrag dat men nu aan rente betaalt over de staatsschuld.
Kent u een politieke partij die dit soort plannen in zijn programma heeft staan? Kent u een financieel
commentator van een van de gevestigde media die dit soort onderwerpen al eens aankaartte? Wat u wel
hoort en leest is de steeds hernieuwde karaktermoord op Vladimir Poetin. Waarom? Omdat hij de Russische
centrale bank nationaliseerde en de aandeelhouders het bos in stuurde, omdat Rusland nauwelijks
staatsschuld heeft (net als onze ‘grootste vijand’ Iran maar zo’n 10% van het BBP, Libië had zelfs 0%
staatsschuld, net als Syrië). De politici en de media werken voor de mensen die nu obscene hoeveelheden
rijkdom opstrijken dankzij het misdadige systeem van de centrale banken en de rente op de staatsschuld,
zijnde de grootaandeelhouders van die centrale banken. Daarom zal in het huidige politieke klimaat, in het
bestaande medialandschap nooit een werkelijke oplossing bedacht worden. Politiek (van Roemer tot Rutte,
De Wever tot Tobback) en media zijn twee handen op de ene vettige buik van Rijk & Machtig.
Het is daarom dat u denkt alleen te staan in uw verontwaardiging over de gang van zaken en niet in staat
bent er iets aan te doen. Maar u staat niet alleen. De oplossing is simpel. Aan u om deze onderdeel te
maken van het publiek debat.
Auteur: Arjan Plantinga, Bron: Zonnewind
Uitspraak Henry Ford: “Als de mensen wisten hoe het financiële spel gespeeld wordt, dan zou er
morgen revolutie uitbreken”
http://www.gewoon-nieuws.nl/2013/04/machtsgreep-elite-nadert-voltooiing/#.UVrT3zdf-M0
Watch the coin: 10 world regions! De tien koningen!

Iraanse generaal voorspelt val van Amerika in 2013
Michelle Obama krijgt Iraanse 'prijs' voor krachtige bijdrage aan Islamitische Revolutie
De Iraanse brigadier-generaal Mohammad Reza Naghdi,
commandant van de Iraanse Basij strijdmacht, verklaarde gisteren
dat het 'Amerikaanse imperium dit jaar zal vallen'. Op de 10e
conferentie van de 'Reis van het Verlichte Land', opgedragen aan
de doden die vielen in de 8 jaar durende oorlog met Irak in de jaren
'80, zei hij tevens dat 'Amerika niet moet denken dat het met wat
diplomatieke gesprekken zijn zaak met het volk van Iran kan

Nieuwsbrief 175 – 16 april 2013 – pag. 18

oplossen. De koers van ons land wordt gestuurd door de martelaren.'
Naghdi noemde president Obama's acties misleidend. 'In zijn brieven beloofde hij het Iraanse nucleaire
dossier te sluiten, maar hij... reageerde op een andere manier... Amerika denkt dat het Iraanse volk zijn holle
slogans zal geloven.'
De generaal verwees naar Obama's brief aan de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei in januari 2012,
waarin de Amerikaanse president te kennen gaf een echte dialoog met de islamistische leiders van het land
te willen aangaan. Ook zou de Zwitserse ambassadeur Livia Leu Agosti namens de VS aan het Iraanse
ministerie van Buitenlandse Zaken hebben laten weten dat Obama het Iraanse recht op nucleaire
technologie erkent.
Bovendien zou Obama volgens de Zwitserse diplomaat geen sancties tegen de Iraanse centrale bank
hebben willen instellen, maar had hij geen andere keus omdat een meerderheid in het Amerikaanse
Congres hier voorstander van was.
'Obama laat niets anders dan verraad zien'
Generaal Naghdi noemde Obama de 'meest opruiende president in de geschiedenis van Amerika. Obama
heeft als president van Amerika niets anders dan verraad laten zien... Amerika heeft met zijn vijandige
houding ons land met sancties omsingeld.' Op bevel van de Iraanse opperleider zal 'de epische politieke
beweging dit jaar de val van het Amerikaanse imperium betekenen en het ware, wrede gezicht van hun
politici onthullen.'
Naghdi werd in oktober 2009 door Khamenei benoemd tot de commandant van de paramilitaire Basij
strijdmacht, die binnenlandse tegenstanders van het regime in Teheran onderdrukt en vervolgt. Amerika
stelde sancties tegen de generaal in vanwege schendingen van de mensenrechten. De commandant
dreigde onlangs Amerikaanse generaals te laten vermoorden als vergelding voor de moordaanslagen op
Iraanse kernwetenschappers in de afgelopen jaren.
Iraanse 'prijs' voor Michelle Obama
Tijdens een ceremonie reikte Naghdi gisteren symbolisch de 'Natte Buskruit' award uit aan Obama's vrouw
Michelle Obama. Deze 'onderscheiding' wordt toegekend aan iedereen die bewust of onbewust krachtig
heeft bijgedragen aan de Islamitische Revolutie. De prijs wordt opgestuurd naar de Zwitserse ambassade in
Teheran, zodat deze aan Amerikaanse officials kan worden overhandigd.
Michelle Obama krijgt de 'prijs' vanwege haar enthousiaste reactie op de toekenning van de Oscar voor
Beste Film aan 'Argo' (2012), die laat zien hoe Amerikaanse diplomaten tijdens de gijzelingscrisis in 19791980 met behulp van de CIA uit Iran wisten te ontsnappen door zich voor te doen als producenten van een
nieuwe, niet bestaande sf-film. 'Wij hadden niet beter de link tussen Hollywood, de Amerikaanse regering en
het Witte Huis kunnen laten zien, ' was Naghdi's sarcastische commentaar op 14 maart.
Ook Noord Korea wil Amerika vernietigen
Irans bondgenoot Noord Korea, dat de islamitische republiek al jaren helpt bij de ontwikkeling van
kernwapens en ballistische raketten, dreigde de afgelopen maanden openlijk met de vernietiging van de VS
en publiceerde in dat kader regelmatig propagandafoto's en video's. Afgelopen zaterdag riep Noord Korea
zelfs de oorlogstoestand uit, maar volgens waarnemers is er in het land niets te bespeuren van verhoogde
militaire activiteit.
Xander - (1) World Net Daily

'Frankrijk in economische depressie; Italië krijgt revolutie als in Egypte'
Franse Centrale Bank wil pensioenen met 15% korten - Beppe Grillo wil van Italië een (neo-)communistisch
land maken
Door het beleid van de neocommunist Francois Hollande stevent
Frankrijk pijlsnel op de financieel-economische afgrond af.
Dankzij het neocommunistische beleid van de Franse president
Francois Hollande bevindt Frankrijk zich op de rand van een
totale schuldencrisis en een 'secundaire' economische depressie.
Dat constateren althans de financiële specialisten van GK
Research. In Italië doet Beppe Grillo, wiens radicaal linkse M5S
partij de afgelopen verkiezingen won, opnieuw van zich spreken.
Nadat hij eerder dreigde het Italiaanse parlement te bezetten zegt
hij vandaag in een interview dat er in Italië een revolutie zoals in Egypte is begonnen.
Frankrijk in politieke, economische en morele crisis
Charles Gave van GK Research constateert aan de hand van een groot aantal statistieken dat het pijlsnel de
verkeerde kant op gaat met Frankrijk. Het land kampt met zowel een politieke, economische als een morele
crisis die van de socialistische president Hollande de minst populaire president in de geschiedenis heeft
gemaakt. De werkloosheid breekt records en kopstukken uit de linkse regering zijn in opspraak geraakt
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vanwege hun geheime bankrekeningen in Zwitserland.
Na tientallen jaren royaal geld uitgeven heeft de Franse verzorgingsstaat het onvermijdelijke plafond bereikt.
Ook Italië en Spanje bevinden zich om dezelfde redenen in een schuldenval en kunnen een keiharde
correctie niet meer voorkomen. Dankzij de euro is devaluatie, broodnodig om weer concurrerend te kunnen
worden, voor deze drie landen geen optie.
Depressie vrijwel zeker door beleid Hollande
Door het beleid van president Hollande is het vrijwel zeker dat Frankrijk hetzelfde fatale einde tegemoet gaat
als Italië en Spanje. In tegenstelling tot de propaganda in de media zal de economie dit jaar met 1%
krimpen. Omdat de overheidsuitgaven een torenhoge 57% van het totale BNP uitmaken -alleen in
Denemarken is dit hoger- zal de private sector een enorme klap krijgen, met nog hogere werkloosheid als
gevolg en daardoor een verder dalende consumptie. Hierdoor ontstaat een spiraal die het land in een
'secundaire' depressie zal storten.
Het eurosysteem zal door de crisis in Frankrijk onder nog hogere druk komen te staan. De Franse import zal
fors dalen, met grote gevolgen voor producenten in Spanje en Italië. Frankrijk is voor veel eurozone landen
één van de grootste afnemers van hun producten.
Financiën onhoudbaar, pensioenen mogelijk met 15% gekort
Het Franse begrotingstekort zal nog dit jaar exploderen. De hogere werkloosheid zal de overheidsuitgaven
doen stijgen, terwijl de instortende economie de belastinginkomsten juist een grote klap zal geven. De rente
die het land over zijn staatsschulden moet betalen dreigt dan net als in Spanje en Italië te gaan stijgen,
waardoor de financiële situatie al snel onhoudbaar wordt. De Franse centrale bank wijst erop dat er in 2014
€ 40 miljard bezuinigd moet worden en stelt daarom voor om de pensioenen met 15% te korten (3).
Veel te grote overheid 'moreel bankroet'
Frankrijk heeft een veel te grote en extreem kostbare overheid en is het enige land waar de publieke sector
sinds 1987 sneller is gegroeid dan de private sector. De private sector kreeg dan ook almaar hogere lasten
opgelegd om de publieke sector -overheidsuitgaven, ambtenaren, uitkeringen, etc.- te financieren. Inmiddels
zit het gewurgde Franse bedrijfsleven aan zijn absolute taks, en dat terwijl de staat onder Hollande juist
meer geld van ondernemers eist dan ooit tevoren.
Dit oersocialistische beleid met een massale herverdeling van de welvaart heeft Frankrijk 'moreel bankroet'
gemaakt, stelt Gave.'De elite in Frankrijk is ervan overtuigd dat een communistische technocratie superieur
is aan het kapitalisme. Een groot deel van de bevolking denkt er ook zo over... en daarom kozen ze vorig
jaar een 'verbeterde' communistisch-technocratische regering.'
'Zet je schrap - Frankrijk gaat instorten'
'Natuurlijk zal het liedje uit zijn als buitenlandse investeerders stoppen het land geld te lenen. Dat moment
zal waarschijnlijk samenvallen met het vertrek van de laatste Franse ondernemer naar Londen, New York of
Shanghai. De lichten gaan dan uit.' De gezaghebbende The Economist schreef in november 2012 niet voor
niets dat Frankrijk 'een tijdbom in het hart van Europa' is.
Vorig jaar schatte Gave nog in dat Frankrijk ergens tussen 2014 en 2017 in een totale schuldencrisis zou
belanden, maar door 'de extreem slechte acties van de huidige regering' gebeurt dit nog dit jaar. 'Zet je
schrap, Europa - 's werelds laatste puur communistische land staat op het punt van instorten.'
Beppe Grillo: Italiaanse revolutie als in Egypte begonnen
Ook buurland Italië lijkt op een snelle crash af te stevenen. Beppe Grillo, de voorman van de M5S partij die
de verkiezingen won en de vorming van een nieuwe regering blokkeert, zei enkele dagen geleden dat zijn
partij overweegt het Italiaanse parlement letterlijk te bezetten. In een interview met Metro stelt hij vandaag
dat in Italië zelfs een revolutie zoals in Egypte is begonnen.
'Wij verbinden ons met niemand en willen alle politici naar huis sturen,' aldus Grillo. 'Treurt iemand in Egypte
nog om Mubarak? Hier zal niemand om (de linkse leider) Bersani en (oud premier) Berlusconi treuren. Wij
zullen normale, eerlijke en transparante mensen in de regering van het land zetten.'
Italië moet (neo-)communistisch worden
'Ondernemingen zullen niet meer Italië moeten verlaten om in Zwitserland, Oostenrijk of Slovenië te gaan
produceren,' vervolgt de comedian. Hij wil ervoor zorgen dat er weer in Italië wordt geïnvesteerd, maar
behalve het opheffen van de vriendjespolitiek en het aanstellen van professionele mensen doet hij daar geen
concrete voorstellen over en beperkt hij zich tot visioenen van een compleet nieuw financieel en economisch
systeem dat veel weg heeft van het neocommunisme. 'Iedereen zal een deel van zijn tijd en werk (=
inkomen) aan anderen moeten geven... Zo worden wij de besten ter wereld.'
Xander - , 1) Zero Hedge, (2) Format, (3) Die Welt
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De tien toekomstige koninkrijken
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Investeerder Rogers tegen Europa: “Breng uw geld in veiligheid!”
Posted on 2 april 2013 door E.J. Bron
De investeringslegende Jim Rogers is er naar eigen zeggen mee
begonnen zijn bankrekeningen in Europa te herstructureren: hij wil
op geen enkele bank meer dan € 100.000,- hebben, omdat
hiervoor geen bescherming meer zou bestaan. Zijn tip: “Breng uw
geld in veiligheid, ik doe dat in ieder geval wel!”
Jim Rogers waarschuwt alle beleggers: het IMF en de EU zouden
formeel toestemming hebben gegeven dat de regeringen de
bankrekeningen van de klanten kunnen plunderen. Daarom zou dit
vanaf nu bij iedere bankencrisis ter wereld ook worden toegepast. Roger zei tegen de zender CNBC: “Het is
zeer zorgwekkend wat ze in Europa doen. Ik ben ermee begonnen mijn bankrekeningen nieuw te ordenen.
Ik wil op geen enkele rekening meer dan € 100.000,- hebben. Daarom heb ik opdracht gegeven dat mijn
vermogen in Europa wordt herverdeeld. En ik zou dat aan iedereen adviseren die geld op de bank heeft.”
De politiek zou vastbesloten zijn om de greep op de banktegoeden van de klanten tot een hefboom van de
probleemoplossing te maken. Daarom zouden beleggers zich niet anders kunnen beschermen dan te
verhinderen ergens meer geld te hebben staan dan de wettelijke kapitaalverzekering garandeert. Wanneer
de politici nu zouden beweren dat de zaak Cyprus een op zichzelf staand geval zou zijn, zou men hen niet
mogen geloven. Rogers gaat er van uit dat de greep op de bankrekeningen overal ter wereld, niet alleen in
Europa, gebruikelijk zal worden.
Onlangs had de Nederlandse ECB-bankiet Klaas Knot gezegd dat de haircut in Cyprus een model voor de
Europese bankenherstructurering zou zijn – dat bankrekeningen inmiddels dus niet meer veilig genoemd
kunnen worden ( meer hier). Rogers geldt als een van de voorbereidende denkers op het gebied van
vermogensbelegging. Hij had jaren geleden al bouwland, levensmiddelen en goud als goede vormen van
investeringen aanbevolen en zich gedistantieerd van derivaten. Met zijn Rogers Commodity Index zat hij
meestal goed, alhoewel deze index ook niet 100% betrouwbaar is.
Rogers had in de jaren-90 samen met George Soros via de Quantum Group het Britse Pond ten val
gebracht. Hij geldt als speculant met een vooruitziende blik.
Na de Cyprus-crisis zei hij dat er voor vermogens in Europa eigenlijk slechts één devies zou zijn: “Breng uw
geld in veiligheid, dat doe ik ook.” Vermoedelijk zijn vele investeerders het hiermee eens. Het is te
verwachten dat de Europese banken de komende maanden op massale bewegingen van kapitaal moeten
rekenen. Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/02/investor-rogers-zu-europa-bringen-sie-ihr-geld-in-sicherheit/

Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron - (www.ejbron.wordpress.com)

Spanje: Huisuitzettingen worden niet meer getolereerd
Bron: burgerforum-eu.nl
Er wordt steeds harder actie gevoerd tegen huisuitzettingen
van mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen.
Politici die weigeren om de onrechtvaardig geachte
hypotheekwet aan te passen, worden in het openbaar
gevolgd en aan de schandpaal genageld.
Na vier jaar strijd om een einde te maken aan het drama
van de beslagleggingen op onroerend goed – 510 per dag
sinds begin 2013 – hebben een honderdtal collectieven
tegen huisuitzetting (verdeeld over het hele land) een nieuwe strategie bedacht, de “escrache” (“onthulling”).
Met deze uit Argentinië afkomstige term werden in de jaren 90 de burgerbetogingen aangeduid die tot doel
hadden de aandacht te vestigen, meestal voor hun huis of op hun werk, op degenen die verantwoordelijk
waren voor de militaire onderdrukking tussen 1976 en 1983.
In Spanje, waar de bevolking het niet langer pikt dat mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt (26% van de
beroepsbevolking is werkloos) en hun leningen niet meer kunnen terugbetalen, op straat worden gezet, is nu
deze “escarche” ingevoerd om politici die niet bereid zijn tot een grondige herziening van de
hypotheekwetgeving, publiekelijk te veroordelen. “We zijn nog aan het proefdraaien”, vertelt Guillem,
coördinator van de actie bij Atocha. “Maar we zullen deze methode blijven verbeteren om onwillige
kamerleden met schande te overladen door voor hun deur te gaan staan of ze te verrassen in een restaurant
of een hotel. We laten niet los”.
Lees het hele artikel uit Libération op Presseurop >>>
Bron: https://www.burgerforum-eu.nl/spanje-huisuitzettingen-worden-niet-meer-getolereerd/
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Steeds meer doden door de kou in Europa: de vloek van de klimaatoplichters
Posted on 2 april 2013door E.J. Bron (Door: Udo Ulfkotte)
Buiten bevriezen op dit moment mensen. Of ze sterven aan de
gevolgen van de koudegolf, omdat het sinds het bijhouden van het
weer nog nooit zo koud geweest is met Pasen in Europa. En de
groene eco-fascisten dringen aan op nog meer maatregelen bij de
strijd tegen de zogenaamde “opwarming van de aarde”.
Op internet staat een actuele video, die miljoenen mensen
enthousiast maakt. In de video zingen Afrikanen voor gefrustreerde
Europeanen. Ze zamelen geld in tegen de verwoestende gevolgen van de afkoeling van de aarde in Europa.
Het lied voor de kou lijdende Europeanen heet “Africa for Norway”. Dat is geen aprilmop. Dat is realiteit. De
video werd echter door Afrikaanse studenten in de Noorse hoofdstad Oslo geproduceerd. Ze wilden
attenderen op de kou in Europa. Ze begrijpen niet waarom Europeanen geld uitgeven voor een politiek,
opdat steeds meer mensen bevriezen of sterven aan de gevolgen van kou.
In Groot-Brittannië zijn in deze winter tot nu toe ongeveer 30.000 mensen aan de gevolgen van de kou
gestorven. Verleden jaar waren dit volgens officiële cijfers “slechts” 24.000. De desbetreffende aantallen
voorn Duitsland worden niet gepubliceerd. Het is echter duidelijk dat de kou vooral bij hart- en vaatziekten
vaak dodelijk is. En bij trombose. Maar net zoals bij de schrikbarende werkloosheid, de criminaliteit, de
migratie of de eurowaan worden de desbetreffende statistieken m.b.t. de dood door de kou politiek correct
opgepoetst, zodat de burgers ondanks de felle kou toch nog een nestwarmte voelen. Politiek is per slot van
rekening de kunst om de mensen zo snel over de tafel te trekken dat de burgers denken dat de daarbij
ontstane wrijvingswarmte nestwarmte zou zijn. Daarbij passen geen massale aantallen doden door de kou.
In december 2012 – toen de winter nog helemaal niet was begonnen – meldden Duitse media al 600 doden
door de kou in Europa. Destijds was het echter nog warm. Nu zwijgen de Duitse media over de vreselijke
aantallen slachtoffers van de afkoeling van de aarde voor onze Europese huisdeuren. In een land als GrootBrittannië alleen al stierven vorig jaar ongeveer 20.000 bejaarden. Groot-Brittannië, dat vroeger een
gelijkmatig klimaat bezat. Alle Britse kranten berichten elk jaar over deze gevolgen van de afkoeling van de
aarde – alleen de Duitstalige media verzwijgen dat.
24.000 doden door de kou alleen in een winter in Groot-Brittannië. Dat valt niet meer uit te leggen aan de
achterlijk hegouden Duitsers. Dus wordt de realiteit daarbuiten uitgeschakeld zoals eens in de DDR. De
groene klimaatoplichters en eco-fascisten hebben per slot van rekening geld nodig om in gewetenloze
projecten te kunnen steken. Ongebreideld offeren ze op hun weg mensen op die de politiek correcte dood
door de kou sterven. Meer dan 250.000 mensen zijn alleen al in Groot-Brittannië de laatste tien jaar het
slachtoffer geworden van afkoeling van de aarde. In Duitsland waren dit er vermoedelijk nog meer. En de
politiek kijkt ijskoud de andere kant uit.
Doden door de kou in Rusland, ja die zijn een thema voor Duitse
media. De boze Russen – laten zomaar mensen doodvriezen.
Maar doden door de kou in Europa? Die mogen er uiteraard niet
zijn. Net zomin als die ijslaag in Antarctica, die volgens officiële
informatie al 19 jaar lang achter elkaar dikker wordt. Dus negeert
men dat.
Onze politici liegen ons zo op allerlei terreinen voor. Wie ons als neutrale derde vanaf een vreemde planeet
observeert, moet ons waarschijnlijk allemaal wel als idioten beschouwen. Van de “energieommezwaai” via
de “klimaatverandering” tot aan de “genderpolitiek”, migratie en “culturele verrijking” worden we door de
politiek en de media constant voorgelogen en bedrogen. Wanneer onze stroomvoorziening door de
“energieommezwaai” ,voor iedereen gemakkelijk en heel openlijk te begrijpen, op het punt van instorten
staat, dan moemen de politiek en de media dat nu “duurzaam”.
Geen mens protesteert tegen deze eco-fascistische begripsverdraaiing. Wij Duitstalige sufferds slikken dat
braaf. En op een bepaald moment geloven we het zelfs, hoewel we diep van binnen weten dat het tegendeel
het geval is. Een ander voorbeeld: wanneer de politiek en de media de Duitse sufferds vertellen wat ze
moeten denken, dan noemen ze dat “opvoeding tot mondige burgers”. En wanneer alle grote partijen over
belangrijke zaken zoals klimaatverandering, vrouwenquota en de euroredding dezelfde mening
vertegenwoordigen, dan noemt men dat nu “geleefde democratie”. We worden door de politiek en de media
voor de gek gehouden. Wanneer bij immigranten ieder respect tegenover autochtonen ontbreekt, dan
moeten we dat als “culturele eigenheid” accepteren. Kan het nog gekker? En wanneer alle grote media als in
een dictatuur alleen nog maar hetzelfde berichten, dan moeten we dat nu opvatten als “verscheidenheid”
van de mediawereld.
Niet anders is het bij de euro: wanneer politici van alle partijen onze spaartegoeden door
“euroreddingspakketten” in gevaar brengen, dan spreken ze van “stabilisering”. De Duitse sufferds zwijgen
hierover en stemmen braaf opnieuw op de gedegenereerde politieke idioten. We vinden dit bedrog, dat
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criminele politici en journalisten als vanzelfsprekend op ons burgers plegen, intussen volledig normaal. We
gedragen ons als gekken in een gekkenhuis. Zover hebben de politiek en de media ons intussen gekregen.
Bron:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udoulfkotte/immer-mehr-kaeltetote-in-europa-der-fluch-derklimaschwindler.html
Auteur: Udo Ulfkotte
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Toegang naar de onderwereld ontdekt in Turkije
Archeologie
In enkele ruïnes in het zuidwesten van Turkije is een ‘poort naar de
hel’ gevonden, zo hebben Italiaanse archeologen laten weten.
Het gaat om de poort die Pluto – Ploutonion in het Grieks of
Plutonium in het Latijns – moest bewaken als onderdeel van de
onderwereld.
Volgens historische bronnen zou de poort gelegen moeten zijn in het
oude Hierapolis, vandaag de dag Pumakkale geheten. Voor de
jaartelling werden de warmwaterbron en terrassen in het gebied als
iets heilzaams gezien, waardoor de stad Hieropolis werd gesticht.
Filippus
De ontdekking is gedaan door een team archeologen onder leiding
van hoogleraar Francesco D’Andria van de Universiteit van Salento. Twee jaar geleden beweerde D’Andria
het graf van Filippus, één van de twaalf apostelen van Jezus, te hebben gevonden.
Hierapolis werd in 190 voor Christus gesticht door Eumenes II van Pergamon en viel in 133 voor Christus in
Romeinse handen.
D’Andria vond het Plutonium door de herkomst van de warmwaterbron te herleiden. Ze troffen nieuwe ruïnes
aan, die mogelijk het gevolg waren van aardbevingen waar de stad in latere eeuwen door werd getroffen. De
archeologen ontdekten inscripties die verwezen naar de goden van de onderwereld: Pluto (Hades) en Korè
(Persephone). De archeologen vonden ook tempelresten en een aantal treden boven de grot, die
overeenkwamen met de beschrijvingen van de vindplaats in oude geschriften. “Mensen konden de heilige
rituelen vanaf de traptreden zien, maar ze mochten het gebied bij de opening niet betreden. Alleen priesters
mochten voor de poort verschijnen.”
Cybele
Bij de poort offerden hallucinerende priesters stieren aan Pluto. Alleen kinderen van Cybele, de Frygische
vruchtbaarheidsgodin, konden de poort naar de hel zonder enige vorm van schade betreden.
In Rome was er zowel de cultus van Isis als die van Cybele. In eerste instantie werd Romeinse burgers
verboden om aan de hectische ceremonieën ter ere van Cybele deel te nemen. De Isiscultuur was veel
rustiger, vergelijkbaar met de cultus van Demeter, de godin van het graan. Daar at men brood dat besmet
was met de schimmel van moederkoren, wat in feite LSD opleverde.
Hierapolis trok veel pelgrims aan, die de wateren bij de tempel betraden en niet ver van de grot sliepen. Ze
kregen visioenen en profetieën door. Het water uit de diepte van Hierapolis had een hallucinerende werking.
“Deze ontdekking is uitzonderlijk omdat de informatie uit oude geschriften en historische bronnen voor ons
een stuk duidelijker is geworden,” zei Alister Filippini van de Universiteit van Palermo. Het Plutonium werd in
de zesde eeuw vernietigd door de christenen.
Bron: Discoverynews.com
Gerelateerd:
 Duitse archeologen verkennen 'poorten naar de onderwereld'
 Israëlische grot werd gezien als poort naar de onderwereld
 Belgische justitie rolt mondiale bank van de onderwereld op
 De psychedelische mysteriecultus en de oude Grieken
 Het gat in de woestijn dat al 40 jaar in brand staat (video)
http://www.niburu.nl/archeologie/4646-toegang-naar-de-onderwereld-ontdekt-in-turkije
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Waarom oorlog met Noord Korea nu wél een serieuze dreiging is
Xander 03-04-2013VS
Zowel Noord Korea, China als het Westen hebben ieder hun eigen
redenen om nu echt een oorlog te beginnen. (Foto: militaire parade in
Pyongyang).
In tegenstelling tot de afgelopen jaren moet de oorlogszuchtige
retoriek uit en over Noord Korea deze keer heel serieus worden
genomen - niet omdat het communistische landje een directe
bedreiging vormt voor de wereldvrede, maar omdat de globalisten een
oorlog met Noord Korea en daardoor mogelijk ook met China heel goed zou kunnen uitkomen om het
instortende monetaire en economische systeem in zowel Amerika als Europa te maskeren, zodat op de
latere puinhopen een wereldwijde dictatuur kan worden opgericht. Niettemin zou Noord Korea wel degelijk
het eerste schot van deze oorlog kunnen lossen. De belangrijkste reden: honger.
8 miljoen Noord Koreaanse reserves
Noord Korea heeft een enorme strijdmacht van ongeveer 1,1 miljoen militairen, 3500 tanks en 605
vliegtuigen. Desondanks is bijna al het materieel zwaar verouderd, zeker ten opzichte van het technologisch
superieure Zuid Korea en Amerika. Een Noord Koreaanse invasie van de VS, zoals Noord Koreaanse
propagandavideo's hebben laten zien, is dan ook pure onzin, temeer omdat het land geen enkele
mogelijkheid heeft grote hoeveelheden troepen over dergelijke afstanden te verplaatsen.
Een invasie van zijn welvarende zuiderbuur behoort echter wel tot de mogelijkheden. Noord Korea is in staat
het Zuiden te overlopen als Pyongyang de maar liefst 8 miljoen reserves van het leger inzet. Om dezelfde
reden is een Amerikaanse invasie van Noord Korea een veel riskantere zaak dan Irak of Afghanistan en in
feite een onmogelijke opgave. Daarnaast ontbreekt het de VS aan de financiële en militaire middelen om
nóg een oorlog te beginnen.
Oorlog serieuze bedreiging
In het Westen zijn we inmiddels gewend geraakt aan de regelmatige oorlogszuchtige taal die het regime in
Pyongyang met de regelmatig van de klok de wereld in slingert. Vrijwel niemand houdt er dan ook serieus
rekening mee dat Noord Korea deze keer wél een oorlog met Zuid Korea en Amerika begint. Anno 2013 zou
dit echter wel eens een gevaarlijke misvatting kunnen zijn, en daar zijn verschillende redenen voor aan te
voeren:
1. Honger. De Noord Koreanen lijden al een decennium onder een hongersnood, die mede wordt
veroorzaakt door de internationale sancties tegen het land. Zodra de gewone bevolking hier tegen in
opstand komt leert de geschiedenis dat overheden maar al te vaak grijpen naar het laatste redmiddel: oorlog
met het buitenland. Ook het regime in Pyongyang zal er alles aan doen om in het zadel te kunnen blijven
zitten.
2. Nieuwe leider. Kim Jong-un is weliswaar de zoon van de vorige leider Kim Jong-il, maar hoeft daarom
nog niet het beleid van zijn vader te kopiëren. Integendeel, tijdens de korte tijd dat hij aan de macht is laat
Kim Jong-un zien een andere koers te willen varen: ogenschijnlijk dichter bij het volk, maar ten opzichte van
het buitenland harder dan zijn vader. Tot nu toe heeft Kim Jong-un al zijn eerdere dreigementen -zoals een
nieuwe kernproef- uitgevoerd.
3. Wapenstilstand opgezegd. Velen voorspelden dat Kim Jong-un zijn dreigement het
wapenstilstandsverdrag uit 1953 op te zeggen niet zou waarmaken, maar dat deed hij begin vorig maand
wél.
4. Communicatie verbroken. Noord Korea heeft de directe contacten met Zuid Korea verbroken, inclusief
de militaire hotline die ervoor moet zorgen dat schermutselingen aan de zwaar bewaakte grens niet
escaleren naar een grootschalige oorlog.
5. Oorlog verklaard. Afgelopen zaterdag verklaarde het communistische regime officieel in oorlog te zijn
met het Zuiden. 'Retoriek', wordt in het Westen gezegd, maar opgeteld bij alle eerder genoemde
ontwikkelingen en uitgevoerde dreigementen wel degelijk iets om serieus te nemen.
6. Reactor geactiveerd. Het Noorden kondigde tevens aan dat de sinds 2007 stilgelegde nucleaire
installaties, het resultaat van een internationaal verdrag, opnieuw zullen worden opgestart. In deze
faciliteiten kan nucleair materiaal worden verrijkt tot kernwapenniveau.
7. Industriezone op slot. Misschien wel één van de meest onderschatte gevaarlijke signalen is het feit dat
het Noorden de in 2000 gecreëerde gezamenlijke industriezone met het Zuiden heeft afgesloten. Het
armlastige en hongerlijdende Noorden heeft de $ 2 miljard aan jaarlijkse inkomsten uit deze zone
broodnodig. Daarom besloot het regime nog nooit eerder tot deze drastische maatregel - tot nu.
China begonnen met dollar dumpen
Het grootste directe gevolg van een eventuele oorlog met Noord Korea zou de instorting van de
Amerikaanse dollar kunnen zijn. China heeft zich door middel van een defensieverdrag verplicht om Noord
Korea tegen een militaire aanval te beschermen, en zal daarom nooit tolereren dat de VS -mogelijk opnieuw
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door middel van een 'Golf van Tonkin' (false-flag) incident- zó dicht bij het Chinese thuisland een oorlog
begint of uitlokt.
China kan dan hard terugslaan, en daar heeft het niet eens tanks en vliegtuigen voor nodig. Alles wat de
Chinezen hoeven doen is hun enorme dollarreserves dumpen en ieder land dat weigert hetzelfde te doen te
dreigen met een handelsblokkade.
Analisten beweren al jaren dat Peking dat nooit zal wagen omdat ze daarmee hun eigen export zouden
treffen. Het is echter een niet te ontkennen feit dat China reeds is begonnen met het dumpen van de dollar,
onder andere door bilaterale handelscontracten te sluiten met steeds meer landen om de onderlinge handel
niet langer in dollars af te rekenen. Nota bene Amerika's bondgenoot Australië is het meest recente land dat
op deze wijze afscheid nam van de huidige wereld reservemunt.
Bovendien heeft China, dat Amerika van de troon heeft gestoten als 's werelds grootste handelsnatie,
aangekondigd om voor $ 6 biljoen aan staatsobligaties in de eigen valuta (Yuan) te gaan verkopen.
Daarmee kan het eventuele verlies van de dollarreserves ruimschoots worden opgevangen.
Nieuwe wereldbrand doel globalisten?
Het is niet ondenkbaar dat dit scenario juist het doel is van de globalistische machtselite. Een door Noord
Korea veroorzaakt militair conflict en de daarop volgende instorting van de dollar door China zou heel
eenvoudig kunnen worden aangegrepen om de schuld van de instorting van het financiële systeem af te
schuiven op de Chinezen en vervolgens een nieuwe wereldoorlog te beginnen.
Exact hetzelfde scenario werd gevolgd in de jaren '30 van de vorige eeuw, toen de Grote Depressie werd
gevolgd door de Tweede Wereldoorlog, waarna er een nieuw financieel systeem werd opgezet. Toen waren
het de vooral de banken die profiteerden van de economische instorting en de daarop volgende
wereldoorlog, iets dat nu opnieuw dreigt te gebeuren. Of zal de nu beter geïnformeerde bevolking er deze
keer niet in trappen en de komende wereldcrisis aangrijpen om de mensheid voor eens en altijd te verlossen
van de banksterelite, die ons keer op keer opnieuw in de ellende stort?
Xander - (1) Alt-Market
Veel onrust om verkeerde saldo’s ING
Veel klanten van ING zien woensdag het verkeerde saldo als zij inloggen bij internetbankieren. Soms zijn er
honderden euro’s verdwenen.
Dat blijkt uit honderden meldingen op sociale media. Een woordvoerder van ING ontkende aanvankelijk
tegenover NU.nl dat er een probleem is. Inmiddels erkent de bank op Twitter dat saldo’s en transacties
‘mogelijk’ verkeerd worden weergegeven. Klanten stellen dat soms honderden euro’s zijn verdwenen en dat
zij rood staan terwijl dat bij hun rekening niet mogelijk is. Ook uit controle van NU.nl blijkt dat het saldo bij
diverse redacteuren niet juist is. Bovendien zijn bedragen dubbel afgeschreven. Afschrijvingen van de
afgelopen week lijken woensdag nogmaals te zijn afgeschreven.
Pinnen
Er zijn ook meldingen van klanten die in de winkel niet kunnen pinnen vanwege het verkeerde saldo. ”Dat is
volgens mij niet aan de orde”, zei woordvoerder Harold Reusken op Radio 1.
Toch melden verschillende mensen dat er in supermarkten rijen ontstaan omdat meerdere mensen niet
kunnen pinnen. ING kampte eerder met een storing waardoor betalingen vertraagd uitgevoerd werden.
Volgens Reusken is dat de oorzaak van de huidige problematiek. Diverse transacties van dinsdag worden
woensdag alsnog doorgevoerd, aldus de woordvoerder. Hij sluit uit dat de bank is gehackt.
‘Juist saldo’
Dat zou volgens Reusken echter niet moeten zorgen voor negatieve saldo’s. Ook op Twitter schreef de
klantenservice van ING aan verschillende klanten: “Je saldo is juist.”
Door de problemen proberen erg veel mensen in te loggen op de site van ING en op de mobiele app.
Daarom is inloggen voor veel mensen niet mogelijk. Ook de telefonische klantenservice geeft geen gehoor.
Consumentenbond
De Consumentenbond roept ING op de klanten van de bank snel te informeren over de omvang van de
problemen met internetbankieren.
Ook zou de bank moeten aangeven wanneer de storing naar verwachting is verholpen om verdere onrust
onder klanten te voorkomen, zegt een woordvoerder van de Consumentenbond.
Volgens hem komen bij de organisatie via Twitter en telefonisch veel vragen binnen over de storing bij ING.
Mensen willen weten wat er aan de hand is met hun bankrekening. Maar ‘duidelijkheid ontbreekt’, aldus de
zegsman.
iDeal
De onrust over de problemen bij ING heeft vooralsnog geen gevolgen voor pin- of iDEAL-betalingen.
Een woordvoerster van betaalorganisatie Currence laat woensdagmiddag weten niets vreemds te zien in het
betalingsverkeer. Ook heeft zij nog geen melding gekregen van ING dat er sprake zou zijn van een storing.
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Nederland weigert betalingen aan de EU
Posted on 3 april 2013 door E.J. Bron
De EU heeft dit jaar meer dan 11 miljard euro extra nodig om nog
openstaande rekeningen te betalen. De lidstaten moeten deze
gelden voorschieten. De Nederlandse minister van Financiën wijst
dit af. De nieuwe EU-begroting voor 2014 tot 2020 is na het “nee”
van het Europees Parlement nog niet eens aangenomen of de
Europese Commissie wil al 11,2 miljard meer hebben om openstaande rekeningen en niet gedekte
betalingen te betalen. Maar deze gewenste aanvullingsbegroting is geenszins zeker.
Nederland wil niet meer geld geven
Het instemmen met de extra 11,2 miljard euro zou ertoe leiden dat de EU-lidstaten de Europese Commissie
extra geld ter beschikking zouden moeten stellen. Temeer omdat dit al de tweede aanvullingsbegroting is.
De Nederlanders wijzen dit af. “Met deze tweede aanvullingsbegroting kan ik niet akkoord gaan”, deelde de
Nederlandse minister van Financiën Dijsselbloem de Tweede Kamer in een brief mee. Mocht er te weinig
geld zijn dan “zou er eerst naar andere manieren gezocht moeten worden om elders, binnen de begroting,
de gelden te vinden”, citeert RTL Dijsselbloem.
Veto met Groot-Brittannië
In een gesprek met RTL maakte Dijsselbloem zijn strategie duidelijk. Het zou nu nodig zijn om een
“blokkeringminderheid te creëren om deze aanvullingsbegroting af te wijzen en tot een acceptabele
oplossing te komen”. Groot-Brittannië zit al in hetzelfde schuitje. De Britse staatssecretaris van Financiën
Greg Clark liet vorige week al meedelen dat de vraag naar extra financiële middelen een “volledig
onacceptabel voorstel van de Europese Commissie” zou zijn. Het zou komen op een moment “waarin de
meeste EU-lidstaten moeilijke beslissingen nemen om de openbare uitgaven te beperken.”
Immense schuldenberg van de EU
Uiteindelijk is de tweede aanvullingsbegroting, die de Europese Commissie er nog dit jaar wil doordrukken,
slechts een druppel op een gloeiende plaat. Al jarenlang hopen de niet betaalde rekeningen in de EU zich op
en worden van het ene jaar naar het andere meegenomen. Volgens het Europees Parlement zijn het
intussen in totaal 217,3 miljard euro (hier). Als de aanvullingsbegroting niet wordt aangenomen, stijgt deze
som verder.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/04/03/niederlande-verweigert-zahlungen-an-die-eu/
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)

Koningin Beatrix heeft nieuw regeringsvliegtuig gekocht
Ofschoon de RVD de aankoop streng geheim wilde houden, is de aankoop van een nieuw regeringsvliegtuig
door Beatrix toch niet helemaal geheim gebleven en waren er honderden de kou trotserende kijklustigen
naar Schiphol getrokken (zie film) om het toestel, een Antonov AN 225 te zien vertrekken naar het Britse
Farnborough waar het toestel grondig zal worden gemoderniseerd en worden aangepast aan de wensen van
onze tsarina.
De keuze voor de van Russische makelij Antonov, die de registratieletters PH-KWA zal dragen, had een
aantal zeer praktische redenen, die overigens zo wordt in den Haag gezegd, niets te maken hebben met het
aankomende bezoek van de Russische president Poetin.
De Antonov is het grootste momenteel nog operationele vliegtuig dat non stop vanuit Nederland bv. naar
Bariloche kan vliegen, waar Willem Alexander en Maxima hun 3e huis hebben. Door de vrachtcapaciteit,
kunnen 2 hofauto’s en het materiaal van de beveiligingscrew in dezelfde vlucht worden meegenomen en dat
scheelt aanzienlijk in de kosten die normaal gesproken zouden ontstaan als er met gewone lijntoestellen
gevlogen moet worden. Het vliegtuig heeft na de ombouw de beschikking over een salon, 3 slaapkamers,
een badkamer en een kleedkamer met inbouwkast voor de uniformen welke Willem Alexander tijdens zijn
statiebezoeken moet dragen. Naast de cockpit komt een speciale omkleedruimte waarin de prins zich kan
omkleden in een pilotenpak. En uiteraard ontbreekt er ook geen cabine voor de meevliegende hofhouding.
(..) Na de verbouwing kost hij circa 55 miljoen, een schijntje in vergelijk met b.v. een nieuwe Airbus in
Executive uitvoering. Daar komt bij dat de hele familie met aanhang in een klap mee kan reizen, mocht de
situatie in ons land zich verslechteren. (..) Wij laten u hier de nieuwe aanwinst zien voor het vertrek naar
Farnborough.
Vgl bron: www.geennieuws.com/beatrix-heeft-nieuwregeringsvliegtuig-gekocht
Video: www.youtube.com/video
http://911ww3.wordpress.com/2013/04/01/koninginbeatrix-heeft-nieuw-vliegtuig-gekocht/
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De 10 slechtste toxines verborgen in vitamines, supplementen en gezonde voeding
Geplaatst door: Redactie Earth Matters Bron: Naturalnews.tv
Gekoppelde categorieen
Gezondheid, (Verborgen) nieuws, Voeding, Supplementen, Ziekte,
Kanker, Geografisch, Amerika, Genetische manipulatie, Genezing
(Natural News | door Mike Adams | vertaling voor Earth Matters
door Natasja Depassé) Ik ben echt geschokt hoe weinig mensen
onderzoeken wat er in de producten zit die ze slikken. Wanneer
iets wordt verkocht als een kruid, vitamine, superfood of
supplement, denkt men automatisch dat het veilig is.
Ondanks dat de natuurlijke producten industrie een zeer goede
staat van dienst heeft qua veiligheid - in het bijzonder in
tegenstelling tot de enorme aantallen doden als gevolg van farmaceutische producten – heeft het nog steeds
te lijden onder een hoop verborgen gifstoffen die regelmatig voorkomen.
[Disclaimer: Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van
toepassing is op de wereldwijde situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde
voorbeelden vooral betrekking hebben op omstandigheden in de Verenigde Staten.]
Ik weet dit omdat ik als onderzoeksjournalist en activist al meer dan tien jaar werkzaam ben in de natuurlijke
gezondheidsindustrie. Natural News is misschien wel de meest gelezen natuurlijke gezondheid nieuws
website in de wereld, met een bereik van miljoenen lezers per maand. Ik ben op talloze vakbeurzen
geweest, heb honderden interviews gedaan en heb tienduizenden dollars gespendeerd aan
laboratoriumtests om vast te stellen wat er in deze producten zit. Daarnaast houd ik mij bezig met
biologische product formuleringen en gecertificeerde biologische voedselproductie, als supervisor van een
USDA-gecertificeerde biologische voedselproductie en verpakkingsfaciliteit.
Als ik naar de natuurlijke producten industrie kijk, zie ik voorbeelden van super eerlijke, integere bedrijven
als Path Nature's en Dr Bronner's. Maar ik zie ook een alarmerend aantal oplichters en charlatans die alleen
betrokken zijn bij de industrie om te profiteren van de enorme toename in populariteit van
voedingsupplementen. Sommige voedings- producten blijken ronduit gevaarlijk voor uw gezondheid. Mijn rol
als journalist en activist is om u te helpen deproducten die GOED voor u zijn te onderscheiden van de
producten die wel eens giftig zouden kunnen zijn. Want uiteindelijk wil ik dat u gezond, levendig, intelligent
en actief bent. Ik wil dat u van het leven geniet en de kwaliteit van uw leven verbetert.
U zult waarschijnlijk heel wat producten uit uw koelkast en voorraadkast willen verwijderen na het lezen van
onderstaande lijst. Zeer weinig mensen zijn bereid u de waarheid vertellen over wat hier onthuld wordt, een
deel zal misschien een complete schok voor u zijn (zie nr. 1 en 2, hieronder).
1. Maltodextrine (van GM maïs)
Laten we met de grootste beginnen: Wanneer er op de
ingrediënten lijst van een natuurlijk product "maltodextrine" staat, is
de kans groot dat de maltodextrine in het product afkomstig is van
Monsanto's genetisch gemodificeerde mais.
Vrijwel alle maltodextrine die gebruikt wordt in de natuurlijke
producten industrie is genetisch gemodificeerd. Alleen producten
die USDA biologisch gecertificeerd zijn, gebruiken geen GMO
(genetically modified organism ) maltodextrine.
Een goede vervanging voor GMO maltodextrine is tapioca
maltodextrine. Tapiocazetmeel/maltodextrine is te vinden in een
groot aantal gecertificeerde biologische, niet-GMO-producten. Mais
maltodextrine moet worden vermeden tenzij het gecertificeerd
USDA biologisch is.
2. Vitamine C / ascorbinezuur (van GM maïs)
Hier is nog een kanjer die zeker een paar ogen doet openen: Bijna alle "vitamine C" verkocht in
vitaminen in heel Amerika is op dit moment afkomstig van GMO maïs.
Dit betekent dat veel van de supplementen die worden verkocht bij Whole Foods, de vitamines verkocht op
Amazon.com, de pillen bij uw plaatselijke apotheek, en in het bijzonder de producten in de supermarkt
(bijna) allemaal routinematig gemaakt zijn van genetisch gemodificeerde vitamine C. Het is meestal
genaamd "ascorbinezuur" en bijna 100% van het ascorbinezuur dat gebruikt wordt in de natuurlijke
producten industrie is afkomstig van GMO's.
Voor het vinden van een niet-GMO-vitamine C zult u buiten de Verenigde Staten moeten zoeken. In Amerika
bestaat er geen distributieketen van gecertificeerde organische, niet-GMO ascorbinezuur (althans niet voor
zover ik weet). Het is niet eens mogelijk een niet-GMO ascorbinezuur te produceren in de Verenigde Staten,
omdat alle faciliteiten zijn besmet met resten van GM mais.
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U kunt er zeker van zijn dat al die goedkope "vitamine C" pillen die worden verkocht in de detailhandel
afkomstig zijn van genetisch gemodificeerde maïs.
3. Met behulp van hexaan geëxtraheerde soja en rijst eiwitten
Bijna 100% van de "natuurlijke" soja eiwitten en rijst eiwitten die worden verkocht in de Verenigde Staten
worden in China geëxtraheerd met behulp van hexaan. Dit geldt voor bruine rijst eiwit superfoods en het soja
eiwit dat gebruikt wordt in bijna alle zogenaamde "proteïne repen."
Hier is een lijst van veel van de merken proteïne repen die momenteel gebruik maken
van soja eiwit: http://www.naturalnews.com/032862_soy_protein_food_bars.html
Hexaan is een zeer explosieve chemische stof. Het is niet alleen zeer schadelijk voor het milieu, er kunnen
ook sporen van hexaan overblijven in de resulterende eiwit producten. Ik heb begrepen dat hexaan extractie
niet is toegestaan in gecertificeerde biologische eiwitten, dus als u een keuze heeft, ga dan voor
gecertificeerde biologische eiwitten.
Hexaan extractie wordt overigens ook gebruikt bij de vervaardiging van sojabrokjes (Textured Vegetable
Protein/TVP): http://www.naturalnews.com/033728_TVP_textured_vegetable_protein.html
4. Hoge niveaus van Aluminium in detox-producten
Natural News hielp met het blootleggen van de hoge aluminium niveaus (meer dan 1200 delen per
miljoen/parts per million/ppm) in een populaire detox vloeistof. De belangrijkste Amerikaanse distributeur
heeft deze producten hierdoor terug moeten roepen en meer dan $ 1 miljoen terugbetaald aan klanten.
De fabrikant van dit product, Adya Clarity, heeft willens en wetens de consumenten bedrogen door
verkeerde etikettering van het product en het niet vermelden van de 1200 ppm aan aluminium dat het
bevatte. De FDA (US Food and Drug Administration) heeft een aantal producten in beslag genomen en
getest. Het hoge aluminium niveau werd bevestigd en ook werden meervoudige overtredingen in etikettering
vastgesteld.
Adya Clarity is slechts een van de vele zogenaamde "detox" producten die alarmerende niveaus van
aluminium en andere metalen bevatten. Inname van deze producten met het oog op het ontgiften van uw
lichaam kan dus schadelijk zijn voor uw gezondheid . Deze ervaring bewijst dat u niet altijd kunt
vertrouwen op gezondheidsproducten die worden verkocht via online webinars, waar fabrikanten de
wetgeving inzake etikettering kunnen negeren en valse claims fabriceren. Wees dus alert als het gaat om
metalen in detox producten die schijnbaar magische resultaten claimen.
5. Lood en arseen in kruiden uit China
Hoewel China (veruit) het meest vervuilde land op de planeet is, worden veel groenten, fruit en kruiden daar
geteeld en geëxporteerd naar Noord-Amerika voor gebruik in natuurlijke producten.
Geregeld worden er hoge niveaus van lood en arseen gevonden in diverse voedingsmiddelen,
supplementen en kruidenproducten uit China. Ik ben niet bezorgd over 1 ppm of lager van zware metalen
zoals lood en kwik. Zelfs aluminium is niet noodzakelijk een probleem wanneer deze natuurlijk gegroeid is in
levensmiddelen en uitkomt op een hoger niveau, zoals 150 ppm. Maar als lood, arseen, kwik en cadmium
hoge verzadigingsniveaus behalen (of aanwezig zijn in anorganische vormen), maakt het de producten
mogelijk een bron van zware metalen vergiftiging voor de consument.
Het is verbazingwekkend dat veel van de kleine en middelgrote bedrijven die producten importeren en
verkopen uit China, niet testen op metalen. Ik weet dat dit een feit is, want ik heb gesproken met mensen die
dit doen.
Voor de goede orde, alles verpakt onder mijn eigen merknaam ( Health Ranger Select) en verkocht in de
Natural News Store is onafhankelijk door ons getest zodat volledige veiligheid van het product en naleving
van regelgeving gegarandeerd is.
6. Anorganische mineralen in goedkope vitaminen
Zou u ijzervijlsel eten en dit voeding noemen? De meerderheid van de mensen weet niet dat de meeste
goedkope vitaminen die verkocht worden zijn gemaakt met ijzervijlsel. "Schroot," bijna.
Het calcium in goedkope vitamines bestaat vaak gewoon uit gemalen schelpen, en magnesium wordt vaak
verkocht als goedkope magnesiumoxide die volledig nutteloos is voor de cellen in uw lichaam. Als u
minerale supplementen koopt, is het goed mogelijk dat u uw geld verspilt, tenzij de mineralen in de juiste
vorm zijn: Magnesium orotaat of malaat, bijvoorbeeld.
Als het gaat om minerale supplementen, zult u vaak sporen van enge dingen aantreffen zoals barium en
lood in vloeibare supplementen, maar deze zijn meestal van zulke lage niveaus (ppb) dat zij geen echte zorg
vormen. Maar de beste bron van alle mineralen zijn, niet verrassend, verse planten. Als u echt uw mineralen
wil stimuleren, voer ze dan aan spruiten of tuinplanten, en eet of pers deze planten dan. Je lichaam wil
'organische' mineralen uit planten, niet anorganische mineralen uit gesteenten.
7. Carrageen?
Het Cornucopia Instituut, een zeer effectieve voedsel actiegroep die we al lang steunen, publiceerde onlangs
een waarschuwing over carrageen in voedingsmiddelen. Cornucopia zegt dat carrageen is gekoppeld aan
"gastro-intestinale ontsteking en het vaker voorkomen van darmkanker bij proefdieren."
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Gezien het effect van carrageen op ontstekingen, raadt Cornucopia aan dat iemand met gastro-intestinale
symptomen (prikkelbaredarmsyndroom/PDS, inflammatoire darmziekte, chronische diarree, etc.) carrageen
volledig elimineert uit het dieet om te bepalen of het een factor is in de oorzaak van de symptomen.
Persoonlijk heb ik nog nooit een probleem met carrageen had, en gezien het feit dat het op basis is van
zeewier, vond ik ook dat er niets mis was met de bron. Ik gebruik eigenlijk heel veel carrageen in Blue
Diamond amandelmelk, wat ik drink als ik het te druk heb om mijn eigen rauwe amandelmelk te maken. En ik
heb er nooit problemen mee gehad. Dus vanuit mijn persoonlijke ervaring, zie ik carrageen niet als een
zorgelijk ingrediënt, maar ik begrijp dat sommige mensen het anders ervaren, en dat het lastig kan zijn voor
mensen bij wie de spijsvertering gevoeliger is dan mijn eigen.
Voor de goede orde, ik ben zeker niet van mening dat carrageen zo zorgelijk is als, laten we zeggen,
aspartaam, GMO's of MSG.
8. Acrylamide
Acrylamide is een kankerverwekkende chemische stof die kan ontstaan tijdens het koken of frituren van
koolhydraten. Chips en patat bevatten bijvoorbeeld acrylamide. Ze hoeven niet weergegeven te worden op
etiketten omdat ze technisch gesproken geen ingrediënten zijn. Het consumeren van acrylamide verhoogt
het risico op nierkanker met 59 procent .
De FDA publiceerde een uitgebreid naslagwerk over acrylamide in voedingsmiddelen, waaruit blijkt dat friet
het hoogste niveaus van allemaal bevat. Maar ze zijn ook aanwezig in pruimensap en zelfs ontbijtgranen.
Een zak biologische chips kan net zo veel acrylamide bevatten als een zak gewone chips. Dit is de reden
waarom chips alleen met mate gegeten mag worden, of helemaal niet. Ik ben ook schuldig aan het eten van
een aantal van deze chips van tijd tot tijd, maar ik beperk de hoeveelheid en zorg ervoor dat ik op hetzelfde
moment chlorella neem, of andere superfoods, om de acrylamide tegen te gaan.
Het blijkt dat vitamine C acrylamide blokkeert in het veroorzaken van schade aan uw lichaam. Maar als de
vitamine C van een GMO bron is (zie hierboven), kunt u die strategie beter heroverwegen. Natuurlijke sap
van citrusvruchten, rozenbottels of zelfs Camu Camu bessen poeder zijn een veel betere keuze van
natuurlijke vitamine C.
Als u gefrituurd voedsel eet van welke aard dan ook, zorg er dan voor dat u veel vitamine C, astaxanthine en
chlorella inneemt voor en na uw maaltijd of snack.
9. Verborgen MSG / gistextract
Verborgen MSG is een groot probleem in de hele natuurlijke producten industrie. Bijna iedere groenteburger
is bijvoorbeeld gemaakt met gist-extract, een verborgen vorm van MSG (monosodium glutamaat).
Gistextract is ongelooflijk wijd verspreid in de voedingsindustrie want het ziet er mooier uit op het etiket dan
"MSG." De meeste mensen zijn gewend om MSG te vermijden, maar niet gistextract, zodat producenten van
voedingsmiddelen het stoppen in soep in blik, dip mixen, chips, magnetron maaltijden en vooral in
vegetarische producten, waarvan vele zo geladen zijn met chemicaliën en additieven dat ik die niet aan
durf te raken. Alleen maar omdat een levensmiddel "vegetarisch" is, betekent nog niet dat het gezond is.
Verborgen MSG wordt ook aangeduid als "geautolyseerde gistextract" of "Torula gist" of zelfs
"gehydrolyseerd plantaardig eiwit."
10. Fluoride in groene thee
Groene thee is beroemd om zijn besmetting met hoge niveaus van fluoride. Dit is frustrerend, omdat groene
thee fenomenaal goed is voor je gezondheid. Het is bewezen dat het "slechte" cholesterol kan verlagen , en
het kan zelfs kanker en neurologische aandoeningen voorkomen. Het is waarschijnlijk een van de gezondste
drankjes die u ooit zult drinken.
De theeplant die groene thee produceert neemt helaas een enorme hoeveelheid fluoride uit de bodem op.
Dus als er fluoride aanwezig is in de grond, zal de groene thee een verrassend hoge concentratie hebben,
soms wel 25 ppm.
Een interessant artikel over dit onderwerp is te vinden op Toxipedia.org:
http://toxipedia.org/display/toxipedia/Fluoride+Content+in+Tea
Hoewel deze fluoride in groene thee op zichzelf misschien niet een gevaar voor de gezondheid is, lijken de
regeringen van de wereld nog meer synthetische, chemische fluoride in het drinkwater te willen pompen,
waardoor een hoog risico op fluorose wordt gecreëerd. Het toevoegen van groene thee op de fluoride
consumptie door leidingwater is een recept voor een ramp: broze botten, verkleuring van de tanden en zelfs
kanker.
De laatste "dirty little secret 'van de natuurlijke producten industrie
Tot slot is er nog een geheim dat je moet weten. De meeste importeurs, verpakkers, leveranciers en retailers
van natuurlijke producten vertrouwen dwaas op de lab resultaten van de fabrikanten en exporteurs!
Dus een typisch Amerikaans bedrijf dat bijvoorbeeld granaatappel poeder op het internet verkoopt, heeft
misschien nooit zelf getest op lood, kwik, cadmium, arseen en aluminium. Zij zullen gewoon de laboratorium
testen van de fabrikant overnemen en deze voor waar aannemen.
Dit is buitengewoon dom. Telers en exporteurs liegen regelmatig over hun lab testen om importeurs,
samenstellers en retailers te verblinden. De lab testen zijn eenvoudigweg vervalst of gewoon afgekocht in
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hun eigen land. Verontreinigde producten kunnen eenvoudig worden verkocht en uitgevoerd, omdat de FDA
ingevoerde grondstoffen niet regelmatig controleert op zware metalen verontreiniging.
Aan de goede nieuws kant, weet ik dat alle high-end retailers zoals Natural News, Mercola, Gary Null, enz.,
routinematigalhun grondstoffen testen op contaminanten. Ik ben er vrij zeker van dat Gaia kruiden
(www.GaiaHerbs.com ) routinematig al hun partijen test, en ik weet dat Vitacost, voordat het in andere
handen kwam een paar jaar geleden, grondstoffen zelf testte (voor hun in-house formuleringen). Maar ik
weet ook van kleinere winkeliers die absoluut niets testen en veel meer geïnteresseerd zijn in dozen
verplaatsen dan te weten wat er werkelijk in die dozen zit. Ik weet ook dat sommigen beweren "biologische"
producten te verkopen, ook al beschikken ze niet over enige vorm van biologische certificering, en dat is een
onverantwoorde praktijk die moeten worden gecorrigeerd. (Let op het USDA-biologische logo bij aankoop
van "biologische" producten. Als ze het logo niet hebben, zijn ze niet echt biologisch.)
Dus nogmaals, koper wees alert. Je moet vragen om testresultaten van alles uit China, en het is goed om
hen verder te vragen over zowat alle andere zaken. Wat ons betreft, Natural News Store is reeds in het
proces van het bouwen van een mechanisme waarbij we labresultaten kunnen plaatsen voor alle partijen die
wij importeren, verpakken en verkopen. Wij verwerpen alles met een hoog gehalte aan metalen. Daarom
kostte het ons zoveel maanden om een echt schone bron van chlorella veilig te stellen.
Bron: Naturalnews.com

Als de vlam in de pan slaat onthoud mensen:
De burgers uit andere landen zijn NIET uw vijanden.
Uw vijanden dragen stropdassen en bedriegen u op politiek correcte wijze.
Uw vijanden zijn sukkels die roepen dat Griekenland iedere cent met rente gaat terug betalen.
Uw vijanden zijn mensen die uw spaarcenten afpakken om bonusgraaiers uit het bankwezen te redden.
Uw vijanden zijn mensen die u een referendum tegen uw wil door uw strot duwen.
Uw vijanden zijn mensen die u uw sociale zekerheidsrechten willen afpakken.
Uw vijanden zijn mensen die uw soevereiniteit aan de Europese bedrijvenvertegenwoordigers in Brussel
verkwanselen.
Uw vijanden zijn mensen die u uitkleden en roepen dat u een auto moet gaan kopen.
Uw vijanden zijn mensen die u in de steek laten tegen de multinationals.
Uw vijanden zijn de mensen die u behoort te vertrouwen.
De politiek.
De politiek die u ook uitgeleverd heeft aan de banken, die u ook zou moeten kunnen vertrouwen daar de
politiek ervoor gezorgd heeft dat u niet zonder banken kunt.
Waarom is de burger boos ?
Nou, de burger is nog niet boos genoeg!

Onderzoek fracking is haastwerk
In Den Haag wordt onvoldoende tijd genomen om het onderzoek naar mogelijke schaliegaswinning in
Nederland te verbeteren. Geert Ritsema noemt het onderzoeksplan haastwerk, gekleurd en beperkt.
Meerdere leden van de officiële klankbordgroep die dit proces begeleiden, hebben scherpe kritiek geuit op
de eerste versie van de onderzoeksopzet. In de klankbordgroep zetelen naast milieuspecialisten
bijvoorbeeld ook waterleidingbedrijven.
Tegengeluiden op een rijtje :
* Giflekkages met problemen in de jaren daarna
* Aardbevingsrisico
* Wetenschappelijk zeer complex
* Weinig waarde uitkomsten onderzoek
* Gasprijs kunstmatig laag
* Winning schaliegas in Nederland niet of nauwelijks rendabel
* Schaliegaswinning kost heel veel energie
* Veel methaan direct in de atmosfeer
De klimaatbelasting is sowieso een van de tot nog toe minst belichte aspecten van schaliegas. Door het
fracken blijkt ook veel methaan direct in de atmosfeer te belanden – tot 9 procent, zo blijkt uit metingen in de
VS. Het maakt schaliegas nog klimaatbelastender dan steenkool – en daarmee een forse stap achteruit in
de energietransitie naar een schone en hernieuwbare energievoorziening voor Nederland.
Bron : http://www.duurzaamnieuws.nl/bericht.html?id=96539
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Criminelen niet bang voor kentekencamera's
Criminelen hebben weinig te vrezen van de honderden slimme
camera's van de politie die kentekens kunnen scannen van
auto's. De camera's herkennen de kentekens van auto's van
criminelen en geven die door aan de politie. Regelmatig
worden zo gezochte criminelen gesignaleerd door de
camera's, maar de politie laat ze meestal gewoon doorrijden,
blijkt uit onderzoek in opdracht van het WODC (.pdf), het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Geen bewijs
Justitie gebruikt de opnames van de camera's niet als bewijs. Wel is een aantal criminelen gepakt, dankzij
de zogenoemde ANPR-camera's. Maar dat kwam omdat de politie op de beelden kon zien in welke richting
de verdachten waren gevlucht, blijkt uit het onderzoek.
Te veel informatie
Een bijkomend probleem voor de politie is dat er veel te veel informatie wordt verzameld door de ANPRcamera's. Te veel om op alle signaleringen van verdachte kentekens te reageren. Zo werd in 2009 in
Rotterdam Rijnmond in 60% van de gevallen niets gedaan met meldingen van de camera's. Het korps kreeg
in dat jaar in totaal 4 miljoen meldingen, zo'n 10.000 meldingen per dag.
Innen van boetes
Toch is het niet zo dat de ANPR-camera's tandeloze tijgers zijn. Vooral bestuurders met openstaande
boetes of belastingschuld moeten oppassen voor de camera's, want daar gaat de politie wel achteraan. Zo
schrijven de onderzoekers in het rapport 'Hits en hints': "op dit moment wordt ANPR door de politie vooral
gebruikt voor het plukken van laaghangend fruit: het innen van boetes en niet voor het opsporen van
criminelen."
Intelligente camera's
De politie in Nederland beschikt over zo'n 200 ANPR-camera's, de meeste daarvan hangen in de regio
Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast heeft de KLPD veel surveillanceauto's uitgerust van de
kentekenplaatherkenningscamera's.
Kentekens van auto's van verdachten kunnen in het systeem worden gestopt en de camera's geven een
signaal aan de politie als de auto die wordt gezocht voorbijrijdt. Maar er moet dan wel een politieauto
beschikbaar zijn om de verdachte auto aan te houden en die is er meestal niet, blijkt uit het WODC-rapport.
Prioriteit geven
In België zet de politie de ANPR-camera's juist wel in in de strijd tegen inbrekers en overvallers. En met
succes. De politie in Turnhout gebruikt in minstens de helft van de strafzaken informatie die afkomstig is van
de slimme camera's. Korpschef Roger Leys van de politieregio Turnhout is dan ook zeer enthousiast over de
ANPR-camera's als opsporingsinstrument: "de gevangenis in Turnhout zit overvol. We kunnen echt wel
zeggen dat dit fundamenteel bijdraagt aan identificatie en opsporing van daders."
Vaker inzetten
De Raad van Korpschefs zegt in een reactie dat de politie de camera's wel "breder inzet dan alleen voor het
innen van openstaande verkeerboetes." Maar ze erkent dat het middel nog intensiever kan worden ingezet
tegen criminelen. "Er is sprake van een gestage groei van expertise over en gebruik van het middel", schrijft
de politie in een reactie aan het RTL Nieuws.
Lees ook:Bekijk het hele rapport (.pdf)
Bron: http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/05_mei/19/binnenland/criminelen-niet-bang-voorkentekencameras.xml
http://www.totalecontrole.punt.nl/content/2012/05/criminelen-niet-bang-voor-kentekencamera-s

Feliciteer Bush met ’10 jaar Irak’, hier heb je zijn privé-emailadres
Zoals al eerder bekend werd, brak de hacker Guccifer de accounts van
bekende politici als Hillary Clinton. Screenshots van emailuitwisselingen circuleren al een tijdje op het net. Ook het email-adres
van George W. Bush is uitgelekt.
Gezien het overweldigende ‘succes’ in Irak zou het toch fantastisch zijn
als Bush gefeliciteerd zou worden met ‘Tien jaar Irak’. Hier heb je zijn
emailadres: gwb@ogwb.org
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Sheikhs roepen op tot seks-jihad en verkrachting niet-islamitische vrouwen en kinderen
Xander 04-04-2013
Uit Syrië gevlucht meisje. Inzet: Syrische vrouwen en meisjes
mogen -alsof ze enkel uit 'seksvlees' bestaan- nu 'legaal'
verkracht worden om daarmee Assad te verdrijven en de
islam te verspreiden.
Volgens diverse islamitische geestelijken moet de jihad, de
door Allah bevolen gewelddadige verspreiding van de islam
over de hele aarde, ook gevoerd worden door middel van de
verkrachting van niet-islamitische vrouwen en zelfs kinderen.
Zo heeft de uit Jordanië afkomstige Sheikh Yasir al-'Ajlawni,
die 17 jaar in Damascus heeft gewoond, een fatwa (religieus
bevel) uitgevaardigd dat de door Amerika, de NAVO en ook Nederland gesteunde Syrische rebellen nu
'legaal' niet-moslimvrouwen mogen verkrachten. Ook worden er 14 jarige meisjes het land in gesmokkeld om
de seksuele behoeften van de islamistische rebellen te bevredigen.
Alle middelen, ook verkrachtingen, moeten volgens de Sheikh worden ingezet om het regime van de
Syrische president Assad ten val te brengen, zodat daarna de Sharia wetten kunnen worden ingevoerd.
Behalve niet-islamitische vrouwen zijn vooral de vrouwen van de Alawietische 'sekte' van Assad het doelwit,
alsmede ook die van de Druzen.
'Tijdelijke huwelijken' onderdeel van seks-jihad
Eerder had de Saudische geestelijke Sheikh Mohamed al-Arifi de rebellen opgeroepen tot een 'seks-jihad',
waarin verkrachtingen eufemistisch 'tijdelijke huwelijken' worden genoemd. Om dezelfde reden worden
vanuit andere islamitische landen meisjes van nog maar 14 jaar oud Syrië binnengesmokkeld, zodat de
islamisten tijdelijk met hen kunnen 'trouwen' = hen kunnen verkrachten.
In de fatwa werden 'geslachtsgemeenschap-huwelijken' met gevangen genomen Syrische vrouwen
aanbevolen. Deze 'huwelijken' mogen echter slechts enkele uren duren, zodat daarna een andere rebel de
kans krijgt om met een gedwongen seksslavin te 'trouwen'. Volgens algemene mensenrechtennormen gaat
het hierbij om niets anders dan groepsverkrachting.
Ook de Egyptische Sheikh Ishaq Huwaini wil dat 'gevangen genomen ongelovigen' naar de 'slavenmarkt'
worden gebracht, zodat slavenmeisjes als (seks)concubines kunnen worden verkocht en onder de jihadisten
kunnen worden verdeeld. 'Als ik een seksslavin wil ga ik naar de markt, kies de vrouw uit die ik begeer en
koop haar,' aldus Huwaini.
Westen negeert seksuele uitbuiting
Ondertussen doen de Westerse politici en media nog steeds alsof hun neus bloedt en worden de massale
verkrachtingspraktijken door de Syrische rebellen vrijwel volledig genegeerd. Als het al in het nieuws komt
krijgen steevast de regeringstroepen de schuld, ondanks het feit dat president Assad het leger juist specifiek
verboden heeft om vrouwen aan te randen.
De Syrische meisjes die naar Jordanië zijn gevlucht zijn ook daar niet veilig. Moslimmannen uit Saudi Arabië
en andere islamitische landen krijgen speciaal toegang tot de vluchtelingenkampen, zodat ze naar hartenlust
'plezierhuwelijken' kunnen sluiten en vrouwen en meisjes seksueel volledig kunnen uitbuiten.
Verkrachters en moordenaars 'vrijheidsstrijders'
Desondanks worden de 'Allahu Akbar' schreeuwende moslimverkrachters en massamoordenaars in het
Westen nog altijd 'vrijheidsstrijders' genoemd. Volgens Raymond Ibrahim van het Middle East Forum gaat
het hierbij beslist niet om incidenten en is er in de islamitische wereld brede steun voor het verkrachten van
niet-islamitische en gevangen genomen vrouwen en meisjes. 'De totale steun van Amerika voor deze
verkrachters en terroristen in naam van de 'democratie' is compleet belachelijk,' aldus Ibrahim. (1)
Islamofobie?
In meerdere artikelen hebben we de afgelopen jaren laten zien hoe ook in Europa steeds meer steden met
een groeiende moslimminderheid ten prooi vallen aan een misdaad- en verkrachtinggolf (zie links onderaan).
Niettemin worden mensen die hier openlijk voor waarschuwen door het links-liberale politieke establishment
gebrandmerkt als 'islamofoben' en worden officiële cijfers en statistieken waaruit het onlosmakelijke verband
met de islam blijkt genegeerd, gebagatelliseerd of ronduit vervalst.
Xander - (1) Infowars

Nieuwsbrief 175 – 16 april 2013 – pag. 33

€. 25.000.000.000.000. al gestald in belastingparadijzen
Superrijken ‘stallen 25.000.000.000.000 euro’ in belastingparadijzen
Bron; HLN.be - 4/04/13 –Bron: BelgaUPDATE
Een lek over belastingparadijzen legt de gegevens bloot over de fortuinen van duizenden mensen
wereldwijd, onder wie heel wat (top)politici en dictators. Op de lijst staan ook verschillende Belgen,
bericht Le Soir op zijn website.Hoewel de omvang en de inhoud van de gelekte documenten nog niet
precies bekend zijn, staat het vast dat het lek voor een schokgolf doorheen de financiële wereld zal zorgen.
Onderzoeksjournalisten van het ‘International Consortium of Investigative Journalists’ (ICIJ) uit Washington
publiceren vandaag een lijst van tienduizenden offshorebedrijven op belastingparadijzen, zoals de Britse
Maagdeneilanden of de Cookeilanden.
Meer info in namiddag
86 journalisten voerden een analyse uit van een spectaculair informaticalek. Miljoenen financiële transacties
en tienduizenden namen van bedrijven en particulieren konden worden onthuld. De resultaten van het
onderzoek zullen later vandaag in verschillende media gepubliceerd worden. Le Soir zet de informatie om 17
uur op zijn website.De Brusselse krant meldt vanochtend al dat er zich honderden Belgen op de lijst met
fraudeurs bevinden. Het zou gaan om verschillende Antwerpse diamantairs van Indiase origine, fiscale
raadgevers uit alle delen van het land, bankkaderleden die een rekening openden voor hun klant en
verschillende particulieren uit Antwerpen, Brussel, Ukkel, Waterloo en Dinant. Le Soir spreekt zelf van een
'onuitgegeven ontdekking'.
Internationale schokgolf
Het lek - in totaal gaat het om zo'n 2,5 miljoen mails en documenten die in de openbaarheid raakten - geeft
ook internationaal inzicht in hoe de rijkdommen van politici, dictators en plutocraten worden beheerd. Vooral
de offshore handel en wandel op de Britse Maagdeneilanden, een belastingsparadijs op de Antillen, wordt
daarbij blootgelegd. In totaal worden 120.000 offshorebedrijven uit 170 landen genoemd, met informatie van
zowel privépersonen als bedrijven. Offshorebedrijven zijn ondernemingen die in een belastingsparadijs zijn
gevestigd om belastingredenen, maar die elders actief zijn. Hoewel de omvang en de inhoud van de gelekte
documenten nog niet precies bekend zijn, staat het nu al vast dat één en ander voor een schokgolf doorheen
de financiële wereld zal zorgen.
"Dit project kan extreem schadelijk zijn voor het vertrouwen van 's werelds rijkste mensen, die niet langer
zeker zijn dat de omvang van hun vermogen verborgen blijft voor overheden of hun buren", schrijft de Britse
krant The Guardian. Een voormalige leidende econoom van McKinsey schat dat het totaalbedrag dat rijke
individuen in buitenlandse havens hebben gestald, oploopt tot 32 biljoen dollar (bijna 25 biljoen euro).
Entourage Hollande, Mugabe en Marcos
Ook de entourage van de Franse president François Hollande - die de voorbije dagen al behoorlijk geplaagd
zit met de Zwitserse bankrekening van zijn voormalige minister van Begroting Jérôme Cahuzac - komt
opnieuw in het vizier. Deze keer ligt Jean-Jacques Augier, penningmeester van Hollandes kiescampagne en
een goede vriend van het Franse staatshoofd, onder vuur. Hij werd door de onthullingen al verplicht om de
naam van een Chinese zakenpartner publiek te maken.
Maar Augier is lang niet de enige die geheimen in de openbaarheid ziet komen nu de discretie van de
offshorehandel op de Britse Maagdeneilanden aan diggelen ligt. Zo zouden onder meer ook de bezittingen
en constructies van de Zimbabwaanse dictator Robert Mugabe, het fortuin van voormalig Filippijns dictator
Ferdinand Marcos, diens dochter Maria Imelda, kunstverzamelaars
en toppolitici uit diverse landen als Canada, Mongolië,
Azerbeidzjan dankzij het datalek in kaart worden gebracht.
http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/1608633/2013/04/04/Superrijken-stallen25-000-000-000-000-euro-in-belastingparadijzen.dhtml

Als de duizenden Amerikanen Zuid-Korea moeten
ontvluchten.
Wel: de plannen liggen dus klaar
zaterdag 6 april 2013
Door : Gerard Driehuis
Officieel is nog steeds de boodschap dat er niets aan de hand is,
iedereen veilig, geen bedreiging. Maar de tienduizenden
Amerikanen in Zuid Korea, militair en burgerlijk, weten wel allemaal
wat te doen als het sein voor vertrek wordt gegeven. Er zijn
instructies, er zijn plaatsen bekend waar moet worden verzameld,
er zijn richtlijnen wat mee mag en wat niet.
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Datalek legt mondiale belastingontduiking bloot
Om 17.00 uur worden de namen bekend gemaakt van duizenden politici en
zakenmensen die geld hebben weggesluisd naar belastingparadijzen dankzij een wereldwijd journalistiek onderzoeksproject.
Onderzoeksjournalisten wereldwijd hebben inzicht gekregen in financiële
gegevens van ruim honderdduizend offshore-bedrijven in
belastingparadijzen. Een gelekt databestand van twee internationaal
opererende trustkantoren blijkt de namen en bedrijven te bevatten van
politici, wapenhandelaren, en tal van zakenmensen uit de Verenigde Staten,
de voormalige Sovjet-Unie, Azië en Europa.
Het gaat om data van de trustbedrijven Portcullis TrustNet (PTN) in
Singapore en Commonwealth Trust Limited (CTL) op de Britse
Maagdeneilanden dat zo'n 2,5 miljoen bestanden bevat. De hoeveelheid documenten is het tienvoudige van
wat Wikileaks naar buiten bracht.
Journalisten aller landen
Het project is de grootste internationale samenwerking in de geschiedenis van de journalistiek en werd
geleid door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Maar liefst 86 journalisten uit
meer dan veertig landen werkten aan de zaak. De journalisten kwamen onder andere van Washington Post,
BBC, Guardian, en Süddeutsche Zeitung. Van Nederlandse zijde was er medewerking van dagblad Trouw.
De coöperatie bracht ook risico's met zich mee. Want waar een journalist normaal gesproken nadenkt over
hoe hij kan scoren met 'zijn' scoop, moest hij nu de mentaliteit hanteren van 'hoe kan ik deze gegevens
delen met de rest van de wereld', legt Marina Walker Guevara uit, de adjunct-directeur van de ICIJ.
Even dacht de ICIJ er aan om het project aan een groepje van zes man over te laten, maar later besefte ICIJ
dat een internationale aanpak het beste was. Op deze manier konde journalisten namelijk over de hele
wereld in hun thuisland de namen identificeren van de fiscale vluchtelingen en de juiste verbanden leggen.
'The natural step wasn’t to sit in Washington and try to figure out who is this person and why this matters in
Azerbaijan or Romania', aldus Guevara.
Zwart geld
Offshore-bedrijven zijn op zich een legaal onderdeel van het internationaal bedrijfsleven. Zoals bekend
gebruiken multinationals en vermogenden de vennootschappen om belastingen te minimaliseren, een
praktijk waar ook Nederlandse bedrijven volop van profiteren.
De belastingparadijzen worden ook benut om de belasting te ontduiken en zwart geld weg te sluizen. James
Henry, voormalig hoofdeconoom van McKinsey, schat dat vermogenden zo voor 21 tot 32 biljoen dollar
(21000 tot 32000 miljard) hebben weggezet. De Wereldbank en de VN schatten in hun Stolen Asset
Recovery Initiative dat er jaarlijks voor 1000 tot 1600 miljard aan crimineel verkregen geld internationaal
wordt overgemaakt. De bekendmaking valt samen met een debat in de Kamer waar staatssecretaris
Weekers (Financiën) praat over de Belastingwet. Hij heeft zojuist toegezegd achter de lijst met namen van
belastingontduikers aan te gaan.
http://www.ftm.nl/copypaste/datalek-legt-belastingontduiking-bloot.aspx

Controleurs gebruiken vakantiefoto’s om uitkeringsgerechtigden te controleren
Posted on 02/04/2013
Heerhugowaard (bestuurd door PvdA, VVD, HOP, CDA en Groenlinks) en andere gemeenten huren
bedrijven in die met fotoherkenningsapparatuur op het internet bijstandsgerechtigden proberen op te sporen.
In het oosten van het land hebben diverse gemeenten een project uitgevoerd waarbij bijstandsgerechtigden
werden herkend op vakantiefoto’s. Gecheckt werd of zij de gemeente om toestemming hadden gevraagd om
op vakantie te mogen. Tijdens de zomer van 2012 blijken op deze manier zo’n 300 bijstandsgerechtigden te
zijn opgespoord die zonder toestemming op vakantie waren. Met fotoherkenningssoftware op internet
speuren bedrijven naar foto’s waar de werkloze op staat. Die internetfoto’s worden onderzocht op activiteiten
en bekeken wordt in welk gezelschap de bijstandsgerechtigde zich bevindt.
Bron: Doorbraak
Commentaar:
Het dolgedraaide bestuursapparaat begint steeds meer overeenkomsten te vertonen met die van een
politiestaat. De duistere controle-praktijken doen Oost-Duits aan, dit terwijl er miljarden zonder controle
kunnen verdwijnen bij banken en falende bestuurders met gouden handdrukken beloond worden voor
wanprestaties.
Rob Vellekoop, delangemars.nl, 2 april 2013
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Willem Middelkoop: 'Kijk uit met het kopen van bitcoins'
Door: Anna van den Breemer −03/04/13, 16:00
© anp. Willem Middelkoop.
NieuwsbreakDe virtuele munt Bitcoin is inmiddels meer dan 100
dollar waard en één op de zes Nederlandse huishoudens heeft
schulden. Wat vindt journalist en ondernemer Willem Middelkoop
van het nieuws van de dag?
Waar heeft u zich vandaag aan geërgerd?
'Ik heb me geërgerd aan wat er vandaag op de website stand.nl is gebeurd. Dat is een site van het
radioprogramma van de NCRV waar mensen zelf stellingen op kunnen zetten. De stelling ging over of
minister Opstelten de waarheid vertelde over dat hij inderdaad geen bewijs heeft in de Demmink-zaak. 90
procent gaf aan hem niet te vertrouwen. Toen heeft de redactie de stelling aangepast zodat het resultaat
omgekeerd is.'
Een stellinkje aangepast, wat maakt dat uit?
'De Demmink-zaak ligt supergevoelig. Het gaat hier niet om een ambtenaartje dat te hoge declaraties heeft
ingediend, maar om oud-topambtenaar Joris Demmink die Turkse jongetjes zou hebben misbruikt. Drie
Amerikaanse congresleden hebben al op onderzoek aangedrongen. De massamedia pakken dit verhaal
maar niet op. Ongelofelijk. Ik vind het een grof schandaal. Dat de redactie zo'n stelling aanpast, is verdacht.'
© anp.
Even iets anders. Handelt u al in bitcoins?
'Nee. Ik heb me dit weekend in de virtuele munt verdiept.'
En?
'Ik snap dat mensen instinctief behoefte hebben dat hun geld niet
in handen is van de overheid. Het is een reactie op Cyprus en de
kredietcrisis. Zeker de jongere generatie van onder de dertig jaar
realiseert zich dat ons geldsysteem een kaartenhuis is. Zo'n
anarchistisch systeem van zuiver geld vind ik leuk.'
U gelooft in goud. Bitcoin lijkt op goud omdat het op kan
raken. Schaarste is inherent aan het systeem.
'Het klopt dat ook de bitcoin niet kan worden bijgemaakt, zoals geld. Maar het is minder tastbaar dan goud.
Bitcoin is inmiddels meer dan 100 dollar waard. Je ziet het vaker met dit soort hypes. De mensen die nu
gaan kopen, gaan straks erg veel verliezen.'
Uw waarschuwt dus voor de bitcoin?
'Ja. op dit moment is er zoveel onduidelijk. Wie het geld opstrijkt, bijvoorbeeld. De oprichters hebben dit
systeem uit bits en bytes gecreëerd en verdienen er nu goed aan.'
Lees verder: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/12330/4-UurNieuwsbreak/article/detail/3419593/2013/04/03/Willem-Middelkoop-Kijk-uit-met-het-kopen-van-bitcoins.dhtml

ING en ABN Amro genoemd in ‘offshore-leaks’
Posted on 6 april 2013door E.J. Bron
ING en ABN Amro blijken voor te komen op een gelekte lijst van
mensen en bedrijven met geld op geheime rekeningen in
belastingparadijzen, ook wel ‘offshore-leaks’ genoemd. Daarover
schrijft dagblad Trouw, dat inzage heeft gehad in de gelekte
documenten.
De twee Nederlandse banken hebben voor klanten tientallen
vennootschappen geregistreerd op onder meer de Britse Maagdeneilanden en de Cookeilanden. Met
dergelijke constructies worden hogere belastingen in het land van herkomst ontlopen.
Uit het onderzoek van Trouw blijkt onder meer dat ING een aantal bedrijven heeft laten opzetten voor de
Indonesische miljardair Eddy William Katuari en diens kinderen en zakenpartners.
Trouw had inzage in gelekte documenten en e-mails van de trustkantoren Portcullis Trustnet en
Commonwealth Trust Limited. De kantoren zijn gespecialiseerd in het opzetten en beheren van bedrijven in
belastingparadijzen. Ze doen dat voor internationale bedrijven en vermogende particulieren, die zoveel
mogelijk op de achtergrond blijven.
ING en ABN Amro zeggen tegen Trouw dat ze nooit hebben meegewerkt aan belastingontduiking. Ook
‘voldoen de vennootschappen altijd aan lokale en internationale wetgeving’, benadrukt ABN Amro.
Bron:
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3421355/2013/04/06/ING-en-ABN-Amro-genoemd-in-offshore-leaks.dhtml
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Het Masterplan: Zo gaat de EU ons geld grijpen
De komende jaren zal de Europese middenklasse door de
maatregelen van EU worden weggevaagd.
De contouren van het alomvattende masterplan van de EU om de
euro te redden worden snel duidelijker: na de bankenunie zal er
een gemeenschappelijke depositogarantie komen, en voor het
redden van de banken zullen spaarders en obligatiehouders een
verplichte bijdrage moeten leveren. 'Er bestaat geen plan B voor
de euro,' onderstreepte ECB president Mario Draghi. 'De
gemeenschappelijke munt is geen draaideur.' Met andere woorden: de politiek zal tot het bittere einde aan
de euro, die heel Europa in de afgrond dreigt te storten, blijven vasthouden.
President van de Nederlandsche Bank Klaas Knot liet kort na de Cyprus'redding' weten het helemaal eens te
zijn met minister Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de eurogroep, die verklaarde dat in gevallen van nood
ook de rest van de EU rekening moet houden met Cyprus-achtige bankenreddingen en herstructureringen.
Draghi bevestigde dat de plannen hiervoor al veel langer op tafel liggen.
'Bail-in' vanaf 2015?
Het hoofd van de Duitse financiële toezichthouder BaFin, Elke König, sloot zich gisteren bij hen aan en
pleitte voor een eensgezind bankenafwikkelingsysteem voor de hele EU. Alle officials zeggen dat er niet
opnieuw uitsluitend belastinggeld naar de banken mag vloeien. Het geld van de burgers moet dus via een
andere manier in de kas van de banken terechtkomen, en wel door een gedwongen bijdrage van de
(spaar)rekening- en aandeelhouders, ook wel een 'bail-in' genoemd.
De Europese Commissie ontwikkelt plannen om bankaandeelhouders en spaarders vanaf 2018 te gaan
belasten en met verliezen op te zadelen. Mario Draghi wil dat dit al in 2015 realiteit wordt. Dit plan werd
grotendeels ontwikkeld door de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble en volgt het scenario van
de Duitse hereniging na de val van de muur in 1989. Ook moet er een 'schaduw-ESM' komen ter waarde van
€ 50 miljard voor EU landen die de euro niet hebben ingevoerd.
Bankentoezicht maakt ruimte voor nieuwe reddingen
De 17 eurozone landen hebben op 19 maart de eerste stap gezet naar een bankenunie door akkoord te
gaan met een gemeenschappelijke toezichthouder, het SSM (Single Supervisory Mechanism). De volgende
stap zal een gemeenschappelijke garantieregeling zijn. Dit klinkt mooi maar hiermee wordt enkel de weg
vrijgemaakt om alle rekeningen in de eurozone te gebruiken om banken te redden en te herstructureren.
De banken krijgen dus opnieuw dezelfde boodschap: zij zijn feitelijk onkwetsbaar verklaard, want als ze niet
met belastinggeld overeind worden gehouden, dan gebeurt dit met een gedwongen bijdrage van de
rekening- en aandeelhouders. Hierdoor zullen de banken verder gestimuleerd worden hun extreem
risicovolle financiële praktijken voort te zetten en zelfs uit te breiden, zoals de afgelopen jaren ook al
gebeurd is.
Permanent betalen voor zuidelijke schuldenlanden
Dit is geen loos gerucht. Gisteren schreven we dat de president van de grootste Italiaanse bank UniCredit
openlijk heeft toegegeven dat de gedwongen bijdrage zoals op Cyprus inderdaad een blauwdruk is voor alle
toekomstige bankenreddingen in Europa. Bovendien staat de gestelde grens van € 100.000 beslist niet vast.
Automatisch volgt dan de vraag wie in Europa zal opdraaien voor de gigantische bankschulden in de
zuidelijke crisislanden. Daarmee komen we bij het volgende onderdeel van het Masterplan: als de burgers in
Italië, Spanje, Griekenland en Portugal weten dat de Duitsers, Nederlanders en Finnen voor hun rekeningen
garant zullen staan, hoeven ze niet net als in Cyprus naar de PIN automaten te rennen. Bankruns moeten in
het euroreddingsplan namelijk worden uitgesloten. De Cyprusredding heeft laten zien dat de EU reeds de
macht heeft om plotsklaps strenge kapitaalcontroles in te voeren en daarmee een bankrun te voorkomen.
Bailout -en Fiscale Unie
Op deze wijze zal de bankenunie naadloos overgaan in een permanente bailout-unie. De bankenunie en de
gemeenschappelijke garantstelling zullen echter eerst over de Duitse verkiezingen in september moeten
worden getild. De Duitse kiezer gaat inmiddels akkoord met de gemeenschappelijke toezichthouder, maar
zal steigeren als hij in de gaten krijgt dat de EU naar zijn (spaar)geld zal grijpen om de failliete banken in
Zuid Europa overeind te houden. Na de Duitse verkiezingen zal Berlijn alsnog overstag gaan, waarna het
grote einddoel, een volledige fiscale unie, in zicht komt. Hoe meer protesten en sociale chaos er in de
zuidelijke lidstaten ontstaan, des te sneller zal de fiscale unie er doorheen worden gedrukt. En dan is het
definitief: dan zullen de miljardenbezuinigingen in Nederland, die ons land en volk nu al zoveel pijn doen,
permanent worden gemaakt. Dan zullen wij voor altijd aan de gevende kant van de Europese Transferunie
komen te staan, en zal ons welvaartsniveau fors dalen naar ten hoogste Zuid Europees niveau - in de jaren
'70, wel te verstaan.
Den Haag werkt bijna unaniem mee
Vergis u niet: ondanks de zogenaamde 'moeite' die de politiek in Den Haag zegt te hebben met de genomen
maatregelen, zal het kabinet Rutte en het overgrote deel van de Tweede Kamer de totstandkoming van deze
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permanente Bailout- en Transferunie geen strobreed in de weg leggen. Het zal zelfs als 'noodzakelijk' voor
het behoud van onze eigen welvaart worden uitgelegd - precies het tegenovergestelde van de harde
werkelijkheid die de complete Nederlandse middenklasse zal wegvagen.
Rest de vraag hoe lang ons naïeve volk hier nog in mee zal gaan. De massale stemmen op de pro-euro
partijen VVD en PvdA vorig jaar voorspellen in ieder geval niet veel goeds. En protesteren als het te laat is,
als de fiscale unie eenmaal is opgericht, daar heeft niemand wat aan. Voor iedereen geldt hoe dan ook het
advies: hou uw bank en rekeningen de komende tijd heel goed in de gaten. Cyprus is dichterbij dan u denkt.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Prikbord nr 340 (leo j.j. dorrestijn)
Hardleers
Niet alleen de Griekse elites hebben hun corrupte gewoontes en belastingontduiking gewoon voortgezet,
ook op Cyprus is men hardleers. Een minister van Financiën die rechtstreeks betrokken lijkt bij het
wegsluizen van geld, een ‘vergeten’ blokkering van geldopnames in het buitenland, onderhandelingen met
de Russische maffia en duidelijk signalen dat de 10 miljard van de EU nooit worden terugbetaald. Alleen
Brussel is nog méér hardleers.
Partij voor de Vrijlating?
Staatssecretaris Teeven die ooit de VVD verliet, lijkt een eigen ‘politiek’ programma te hebben. Terwijl er nog
tienduizenden veroordeelden wachten op hun celstraf, gaat Teeven gevangenissen sluiten, want er moet
worden bezuinigd bij Justitie. Niet door foute rechters te ontslaan, zodat het aantal appèl procedures daalt.
Ook niet door liegende advocaten uit de rechtszaal te gooien, zodat een simpele kantonrechterprocedure
geen drie jaren duurt, en zelfs niet door allerlei illegalenprocedures te beperken, zodat er geen honderden
nieuwe Mauro’s naar Nederland komen, die uiteindelijk toch mogen blijven.
Neen, Teeven gaat de politie die nu al verzuipt in het werk, extra taken geven met het (opnieuw) arresteren
van criminelen die hun enkelbandje doorknippen en in het circuit verdwijnen van de duizenden oplichters die
nagenoeg onvindbaar zijn, omdat ze nergens staan ingeschreven terwijl de politie andere prioriteiten stelt.
En zou men overigens al hebben berekend hoeveel uitkeringen dan moeten worden betaald, die nu kunnen
worden ingehouden?
Ondermijning
Stap voor stap is de PvdA bezig het kabinetsbeleid onderuit te halen met ‘verzachtende’ maatregelen: de
AOW-leeftijd, de Marokkaanse uitkeringenfraude, het 3% begrotingstekort, het defensiebeleid, de
strafbaarstelling van illegale aanwezigheid, vermindering bijdragen aan EU (Zuid-Europa), de korting op
cultuursubsidies, en nu de korting op ontwikkelingshulp. In het laatste geval wordt het bedrijfsleven gewoon
‘gekocht’ met extra geld voor handelsprojecten, zodat er medeplichtigheid ontstaat aan alle verspillingen van
miljarden door de hulporganisaties.
Politiebegroting
Een korte blik op de jaarrekening 2011 van de politiekorpsen, levert verbijsterende getallen op. Niet alleen
de verschillen per korps en hun ‘eigen vermogen’, maar vooral de volstrekte afwezigheid van schaarste in de
middelen en voorts de gemiddelde personeelskosten per fte. Een bron voor tientallen Kamervragen die nooit
zijn gesteld.
Schuldgevoel
De wijze waarop linkse groeperingen in Zweden bestuurders neersabelen, die wijzen op de ongewenste
gevolgen van over-immigratie, moet voor ons een waarschuwing zijn. Als je geen idioot bent, die zijn ogen
sluit voor de werkelijkheid, dan ben je daar een ‘racist’. Het fenomeen is niet nieuw: het Duitse schuldgevoel
uitte zich in ‘Wiedergutmachung’ (deels gestolen door hooggeplaatsten), terwijl de gewone Duitsers juist zelf
de zware gevolgen van de oorlog moesten dragen. Ons schuldgevoel over arme zwartjes uitte zich in
honderden miljarden aan ontwikkelingshulp (grotendeels gestolen door de betrokken organisaties). En die
‘arme’ Zuid-Europeanen die zich lieten bestelen door hun criminele elites, moeten nu worden geholpen op
straffe van hun intimiderende beschuldigingen op spandoeken. Daarom goed opletten wat minister Ploumen,
de linkse media en de vluchtelingenmaffia beogen met hun Afrikaanse bezoeken en uitzendingen over de
(over)bevolking in Syrië en Libanon, Palestijnse ‘kampen’ (steden), Somalische vluchtelingen, Zuid-Afrikaans
aids-weesjes en kinderarbeid in (goud)mijnen. Neen, geen geboortebeperking en ook geen schuldgevoelens
in rijke buurlanden of bij de nationale elites met hun Zwitserse bankrekeningen. Zelfs niet bij het Vaticaan,
maar juist weer daar waar het spreekwoord geldt: de wereld wil bedrogen worden.
Venray
Sinds wanneer onderhoudt een burgemeester (PvdA) buitenlandse betrekkingen? Als al die
maatschappelijke organisaties, politie, school en ouders de Marokkaanse probleemjongeren hier niet
aankunnen, wat is dan de toegevoegde waarde van de Marokkaanse overheid? Is dit wat de multiculti’s met
het toestaan van dubbele nationaliteit hebben bereikt: dat niet Den Haag, maar Rabat moet ingrijpen?

Nieuwsbrief 175 – 16 april 2013 – pag. 38

'VS besluit nog dit weekend tot preventieve aanval op Noord Korea'
'Lont van de Derde Wereldoorlog is aangestoken' - 'Obama voert pan-islamitische agenda uit'
Het Northeast Intelligence Network meldt dat een aantal
hooggeplaatste Congresleden te horen hebben gekregen dat de
regering Obama heeft besloten om mogelijk nog dit weekend een
preventieve militaire aanval op Noord Korea uit te voeren. Volgens
de berichten zullen B-52 bommenwerpers met conventionele
kruisraketten de raketinstallaties van het land vernietigen voordat
er raketten op Zuid Korea en Japan kunnen worden afgevuurd.
Vannacht berichtten we dat er ook B-1 bommenwerpers naar het
eiland Guam zijn gevlogen om bij een eventuele aanval te worden
ingezet. Verder verplaatst Amerika diverse nucleaire strijdkrachten richting Noord Korea, niet om direct te
worden ingezet maar om het land te weerhouden van een vergeldingsaanval. Mocht dit niet werken dan
kunnen er in noodgevallen ook kernwapens worden gebruikt om Noord Korea te stoppen.
Volgens Douglas Hagmann is Noord Korea een 'proxy'staat van China. Een eventuele Amerikaanse aanval
is echter een afleiding van wat er in het Midden Oosten en met name Syrië gebeurt. '(De aanval op de
Amerikaanse ambassade in) Benghazi ging over de wapenleveranties aan de Syrische rebellen/terroristen
om Assad omver te werpen,' aldus Hagmann.
Noord Korea niet los te zien van Syrië
De Russische president Vlamidir Putin heeft echter duidelijk gemaakt dat Syrië wat het Kremlin betreft een
rode lijn is. De crisis rond Noord Korea kan daarom niet los worden gezien van Syrië en het Midden Oosten.
Een aanval op Noord Korea zal daarom zijn weerslag hebben op Syrië en Iran. 'Syrië is de firewall van
Rusland. Zowel de Russen als de Chinezen hebben grote belangen in het land. Rusland en China hebben
meerdere VN Veiligheidsraad resoluties die op Assad waren gericht geblokkeerd.'
De toenadering tussen Rusland en China en hun samenwerking tegen Amerika heeft dan ook steeds grotere
gevolgen, ook voor de positie van de Amerikaanse dollar als wereld reservemunt. In zowel Moskou als
Beijing heerst er grote wrevel over de oneindige dollarstroom van de Federal Reserve, waardoor de dollar,
waar beide landen grote reserves van hebben, steeds minder waard dreigt te worden.
'Lont Derde Wereldoorlog is aangestoken'
In het Midden Oosten treedt de VS op namens Saudi Arabië. 'De situatie is zeer ernstig,' aldus Hagmann.
'De lont van de Derde Wereldoorlog is aangestoken. Deze kan nog best heel lang blijven branden, misschien
wel langer dan een jaar, maar hij is aangestoken! Dit betreft zowel het militaire complex, de economie als de
diplomatieke wereld.'
Hagmann stelt dat Obama doelbewust de Amerikaanse defensie heeft verzwakt en uit is op de ondergang
van de Verenigde Staten. De reden waarom het ministerie van Homeland Security miljarden kogels heeft
ingeslagen is omdat er na de instorting van de dollar binnenlandse chaos zal uitbreken. 'Onze economie is
onze zwakke plek. Rusland en China hoeven geen raketten op ons af te vuren. Het enige wat ze hoeven
doen is de dollar loslaten, zodat deze niet langer de petrodollar zal zijn. Dit zal ons keihard raken.'
Obama's pan-islamitische agenda
Hagmann benadrukt dat de Westerse reguliere media niet moeten worden geloofd omdat we voortdurend
worden voorgelogen over de werkelijke feiten omtrent de financieel-economische situatie en de crises in het
Midden Oosten en rond Korea. 'Alles, inclusief Noord Korea, China en Rusland, vormt een onderdeel van
Obama's pan-islamitische agenda. "Missie Volbracht"? Laten we hopen van niet.'
Xander - (1) Northeast Intelligence Network

Eeuwenoud complex opgegraven in Bijbelse stad Ur
Foto: AFP
Archeologen hebben een groot eeuwenoud complex blootgelegd bij de
Iraakse stad Ur.
Dat heeft de Britse archeoloog Stuart Campbell van de Universiteit van
Manchester donderdag bekendgemaakt. Volgens de overlevering leefde
aartsvader Abraham vroeger in deze stad.
Het complex, met een oppervlakte van ongeveer 6400 meter, is volgens
Campbell zo’n vierduizend jaar oud. Vermoedelijk gaat het om een
complex van het stadsbestuur.
Het is de eerste keer sinds de jaren tachtig dat Britse archeologen in het
zuiden van Irak een opgraving hebben gedaan. Door de relatieve stabiliteit
in het land is archeologisch onderzoek weer mogelijk.
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'VS stuurt B-1 bommenwerpers naar Guam voor aanval op Noord Korea'
Ook een E-6 Mercury 'doomsday' vliegtuig ingezet als commandocentrum nucleaire strijdkrachten
B-1 bommenwerper.
Eerst oefenden immense B-52 bommenwerpers openlijk in het
luchtruim van Zuid Korea. Daarna volgde de demonstratieve vlucht van
twee B-2 stealth bommenwerpers en de stationering van F-22 stealth
gevechtsvliegtuigen op de Osan luchtmachtbasis in Zuid Korea. Ook
stuurde Amerika twee antiraketfregatten naar de wateren bij de beide
Korea's. Nu blijken er ook B-1 bommenwerpers naar het eiland Guam
in de Stille Oceaan te zijn gevlogen. Groot verschil is dat dit in het
geheim lijkt te zijn besloten, wat volgens de Aviationist een indicatie kan
zijn dat Amerika serieus een militaire aanval op Noord Korea voorbereidt.
De B-52's, B-2's, F-22's en antiraketfregatten werden openlijk rondgebazuind en werden door veel analisten
dan ook als pure intimidatie en symboolpolitiek opgevat. Met de B-1's is het volgens de Aviationist anders.
Het feit dat de inzet van deze strategische aanvalsbommenwerpers die kernwapens kunnen vervoeren voor
het grote publiek verborgen wordt gehouden is 'een mogelijk signaal dat de VS niet enkel symbolische
stappen onderneemt, maar zich voorbereidt op het ergste scenario: een aanval op Noord Korea.'
Zeven B-1's
Onderzoeksjournalist en luchtvaartexpert Steve Douglass hoorde afgelopen nacht op de militaire frequenties
een codegesprek dat enkel betrekking kon hebben op het zevende B-1 squadron dat Dyess Air Force Base
als thuishaven heeft. Volgens Douglass is het ongewoon dat alle zeven B-1 bommenwerpers tegelijkertijd
het luchtruim kozen en in formatie vlogen. Tevens was het vreemd dat een piloot openlijk het weerrapport
van Guam opvroeg. Als ze het écht geheim hadden willen houden dan zouden ze dit op afgeschermde
frequenties hebben gedaan. Niettemin lijkt dit volgens Douglass toch geen routineklus voor de
bommenwerpers te zijn, zeker niet omdat de B-1's kort na de ontdekking dat er twee Noord Koreaanse
middellange afstandsraketten werden verplaatst operationeel werden. Douglass benadrukt dat de inzet van
B-1 bommenwerpers extreem duur is en dat ze doorgaans een zeer offensieve rol vervullen.
Doomsday vliegtuig
Mogelijk nog verontrustender is de inzet van een E-6 Mercury vliegtuig, ook wel het 'doomsday' toestel
genoemd omdat het een vliegende militaire basis is die onderdeel uitmaakt van de Amerikaanse nucleaire
strijdkrachten. De E-6 dient als commandocentrum voor het overbrengen van bevelen aan de Amerikaanse
vloot kernonderzeeërs en het coördineren van de op het land gestationeerde kernraketten en
kernbommenwerpers. Het is nog steeds goed mogelijk dat Kim Jong-uns dreigementen de Verenigde Staten
te vernietigen een grote 'grap' zijn, maar de VS lijkt het steeds serieuzer te nemen. En misschien was dat
van meet af aan wel de bedoeling. (1)
Xander - (1) Zero Hedge

Ik geloof politici volledig...
Ingevoerd: 01-04-2013
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: Earth matters
Ik heb al jarenlang een heilig geloof in onze politiek. Er wordt echt op
een hele heldere en transparante manier over onze belangen gewaakt.
Er zijn gelukkig geen partijen, die een dubbele of driedubbele agenda
hebben. Het eigenbelang is ver te zoeken bij onze politici. Of dat nou in
Nederland is of in het toch fantastische Europa; de integriteit barst uit
alle poriën.
Laten we wel wezen. Europa, de euro….absoluut briljante ideeën, die ons niets dan voorspoed hebben
gebracht de afgelopen jaren. De wijze waarop de crisis op Cyprus en daarvoor in Griekenland is beteugeld
mag toch als een huzarenstukje van inventiviteit en oprechte medemenselijkheid worden beschouwd. Ik heb
dan ook alle vertrouwen in de aanpak van de aanstaande problemen in Slovenië, Spanje, Italië, en alle
andere landen die nog volgen.
Ook in de binnenlandse politiek is er geen reden tot ontevredenheid. De verkiezingsbeloften zijn allemaal
nagekomen, onze regering pakt alle problemen, voortkomend uit de natuurlijk ontstane wereldwijde recessie,
voortvarend aan. Het is natuurlijk puur pech dat we in die recessie zitten. Niemand heeft getracht zich
onbehoorlijk te verrijken, niemand heeft eigenbelang hoog in het vaandel staan, niemand laat de wereld
bloeden voor zijn of haar eigen rijkdommen. Het is eigenlijk het walhalla op aarde.
Ik geloof politici volledig...
http://www.earth-matters.nl/110/7281/politiek/ik-geloof-politici-volledig.html
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Bundesbank: Ook rekeningen onder € 100.000 niet helemaal veilig
De president van de Duitse Bundesbank, Jens Weidmann, heeft in
bedekte termen laten weten dat in noodgevallen ook Europese
bankrekeninghouders met een tegoed van onder de € 100.000 niet
helemaal veilig zijn voor een gedwongen afschrijving, ook wel 'bailin' genoemd.
Volgens Weidmann wordt er op Europees niveau gewerkt aan een
plan om de schulden van de banken te herstructureren zonder
daarbij het financiële systeem in gevaar te brengen. Een Europese
bankenunie -die opnieuw de zwaarste lasten legt op de noordelijke landen- vormt daar een onderdeel van.
Veroorzakerprincipe
Weidmann: 'Cyprus is zeker geen blauwdruk, omdat de bankensector in Cyprus buitengewoon groot is en
ook de financiële structuur van deze sector van andere landen verschilt. Desondanks klopt het natuurlijk dat
bij de stabilisering van het bankensysteem het 'veroorzakerprincipe' toegepast wordt, dus op degenen die de
verantwoordelijkheid hebben genomen, die ook de beslissingen hebben genomen waardoor de problemen
zijn ontstaan.'
'Dus eerst worden de bankeigenaars aansprakelijk gesteld, dan de vreemdkapitaalhouders, en pas aan het
einde van de verantwoordelijkheidsketting de rekeninghouders en zo mogelijk niet de belastingbetaler, of dat
nu de nationale of Europese is.'
'Tegoeden onder 100.000 zo mogelijk niet aangetast'
Op de vraag of men in Europa voortaan probleembanken desnoods gewoon failliet laat gaan, antwoordde
Weidmann: 'Er bestaat een verschil in aansprakelijkheid, zodat degenen die
ondernemingsverantwoordelijkheid dragen, dus degenen met eigen kapitaal, als eerste verantwoordelijkheid
worden gesteld. Pas aan het einde staan de rekeninghouders. De tegoeden die onder de 100.000 euro
vallen, en die onder de EU garantiestelling vallen, moeten zo mogelijk niet worden aangetast.'
Net als de voorzitter van de eurogroep, de Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem, benadrukte
Weidmann dat het de bedoeling is dat met deze aanpak de belastingbetaler niet langer automatisch opdraait
voor het redden van de banken. Dat is echter slechts een halve waarheid, want ook de garantiestelling moet
met gewoon belastinggeld gefinancierd worden. In bankkringen acht men de Europese garantiestelling dan
ook nul en niets waard (2).
Alternatief: heel Europa garant voor andermans fouten
Weidmanns antwoord op de vraag of de (Duitse) spaarders zich terecht zorgen maken dat ook tegoeden
onder de € 100.000 mogelijk niet veilig zijn: 'Het klopt dat de spaarder ook belastingbetaler is. Het alternatief
is dat de belastingbetaler in welk land dan ook en misschien wel in heel Europa garant moet staan voor
fouten, die andere hebben gemaakt. Van de crisis hebben we geleerd dat dit een situatie is die we willen
voorkomen.'
Het 'afwikkelingsregime' waar de Bundesbank president over spreekt betreft de banktegoeden van alle
Europese -en dus ook Nederlandse- belastingbetalers. Een gemeenschappelijke Europese garantiestelling
ziet Weidmann echter nog niet zo snel komen, omdat 'ik niet voor iets aansprakelijk kan zijn waar ik geen
controle over heb.'
Kosten bankenunie op uw schouders
Een tactische uitspraak, aangezien een Europese bankenunie alleen zinvol is als er zo'n
gemeenschappelijke garantiestelling komt. En die komt er absoluut, als het aan Brussel en de ECB ligt,
zeker nu Weidmann te kennen geeft dat ook Duitsland deze weg op wil gaan. Met deze komende
bankenunie zullen de noordelijke lidstaten, met name Duitsland en Nederland, nog zwaarder worden belast
en feitelijk de verantwoordelijkheid voor de bankroete banken in Zuid Europa op hun schouders gelegd
krijgen.
En u weet inmiddels op welke manier onze eigen overheid die verantwoordelijkheid op de schouders van zijn
eigen burgers afschuift: door belastingverhogingen en harde bezuinigingen. Als de plannen van de EU en
ECB doorgaan, dan staan we wat lastenverhogingen betreft nog maar aan het begin van een lange pijnlijke
weg, en niet aan het einde, zoals veel getroffen Nederlanders nu nog denken.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Ze wanen zich heer en meester
Uit het nieuws 07-04-2013 - Door: Franklin ter Horst
Diverse ontwikkelingen in het huidige wereldbestel maken duidelijk dat de in de Bijbel voorzegde chaos niet
ver meer weg is. De goddeloze krachten die de dienst uitmaken menen de volledige wereldheerschappij te
kunnen claimen. Gedreven door waanzinnige hebzucht verrijken ze zich ten koste van ontelbare anderen en
zwelgen daarmee in mateloze luxe en weelde. Het gaat om een corrupte en corrumperende elite bij wie zelfs
de spaartegoeden van burgers niet meer veilig zijn. De gebeurtenissen in Cyprus hebben duidelijk gemaakt
dat de leidinggevenden in EuroBabel ongestoord bankrekeningen kunnen plunderen voor zogenaamde
‘reddingen’ zonder dat de burgers daar iets tegen kunnen doen. Investeren in goud is al evenmin veilig want
ook dat kan zomaar worden geconfisqueerd. Over de hele wereld spraken talloze analisten hun verbazing
en verbijstering uit over de Cypriotische ‘bankroof’ door de EU, de ECB en het IMF. Het toonde eens te meer
aan dat de overheden zich in alle stilte toegang hebben verschaft tot vrijwel alle privé gegevens van de
burgers. De mammon heeft het denken van de financiële machtselite zodanig geïnfecteerd en vertroebeld
dat ze dronken zijn geworden van machtswellust. Zij voeren de controle over de banken en houden zich op
grote schaal bezig met corruptie. Het wereldwijde financiële systeem is al kapot maar wordt nog op
kunstmatige wijze in stand gehouden. Ze laten de geldpersen nog doordraaien, zodat zij hun enorme
zwendel, fraude en bedrog nog kunnen voortzetten.
Wie vanuit de Bijbel de werkwijze van Gods tegenstander kent, weet dat deze zich bedient van allerlei
dubieuze tactieken om mensen te misleiden en zijn greep op hen te verstevigen. Men is druk bezig de
wereldburgers klaar te stomen voor de God-en mensverachtende Nieuwe Wereld Orde. Zelfs kerkelijke
machthebbers zijn hier voorstander van. Kerk en Staat spelen onder een hoedje en zijn beide
hoofdrolspelers in het uitvoeren van de plannen van de internationale samenzweerders. Alle spirituele
bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen
bekokstoven. De invloed die men heeft op het wereldgebeuren en de grootspraak over wat men wil doen,
toont aan dat men denkt elke tegenstand te kunnen neerslaan, desnoods met grof geweld zoals de laatste
jaren bij herhaling te zien is. Ze streven naar een overzichtelijke samenleving waar controle op alle niveaus
gerealiseerd is.
Ze hechten geen enkel belang aan nationale loyaliteit. Ze zien nationale grenzen als obstakels en nationale
regeringen als overblijfselen uit het verleden, wier enige bruikbaarheid bestaat uit het feit dat ze de
wereldwijde operaties van de elite vergemakkelijken. Diverse financiële specialisten zijn er vast van
overtuigd dat het huidige wereldwijde monetaire stelsel onderuit gaat. Ze zeggen dat er nog slechts
gehandeld wordt in gebakken lucht. De crisis van 2008 was volgens deze deskundigen slechts een
opwarmertje voor wat er komen gaat. De toestand van de economie verslechterd met de dag, of het nu om
de werkgelegenheid, de productie, de bedrijfswinsten, de vastgoedmarkt, de overheidstekorten of de
bouwsector gaat. Mensen die beweren dat het systeem weer gezond kan worden gemaakt, zijn gestoord. Ze
kunnen niet meer vermijden dat het bankensysteem onverbiddelijk zal gaan instorten, en daarmee voor wijd
verspreide sociale chaos zal zorgen. Er zal een moment komen dan men niet meer over zijn geld kan
beschikken. Pinautomaten zullen niet meer werken, en ook het internetbetalingsverkeer zal worden
geblokkeerd. Maatschappelijke onrust, voedseltekorten en rellen zullen het gevolg hiervan zijn.
Ongeregeldheden zullen met harde hand de kop worden ingedrukt. De grondbeginselen van de rechtstaat
zullen terzijde worden gelegd en een autoritaire en preventieve veiligheidsstaat worden afkondigt. Men zal
de staat van beleg afkondigen en de grondwet buiten werking stellen waarbij men naar willekeur iedere
burger kan oppakken en voor onbepaalde tijd opsluiten. Sommige analisten adviseren de mensen om al hun
geld van de bank te halen, voordat dit verdwenen is in een financiële implosie. Of dat de oplossing is, is
maar zeer de vraag want de machthebbers zijn in staat al het geld in een klap waardeloos te maken. De
ogen van de wereld waren direct na 2008 voornamelijk gericht op Washington, maar de verantwoordelijken
in Brussel hebben er inmiddels zo’n gigantische puinhoop van gemaakt, dat slechts weinigen geloven dat
hier nog iets te redden valt. Het is 100% bewezen dat de Europese burgers door de politiek doelbewust zijn
voorgelogen over de risico’s van de invoering van de euro.
Zij die de dienst uitmaken wanen zich heer en meester en menen de macht voor altijd in handen te hebben.
Vandaag genieten ze nog van hun weelde maar straks zal in één enkel ogenblik het met de macht van de
samenzweerders gedaan zijn. Zij die miljoenen mensen hebben bestolen, zijn straks zelf aan de beurt.
Totaal berooid en nooit meer in staat de mensheid te terroriseren.
De Bijbel vertelt hoe de mensheid aan een aantal specifieke tekenen kan zien dat het einde van het huidige
tijdperk dichterbij komt. Het oordeel tegemoet! En alles wijst erop dat die tekenen zich op dit moment aan
voltrekken zijn! Er bestaat nu een ideale voedingsbodem voor chaos, ineenstorting, en oorlog. Straks zal het
allemaal op Gods tijd, als een kaartenhuis in elkaar storten. Dat zal de definitieve ondergang worden van de
samenzwerende elite. De Bijbel maakt duidelijk dat het systeem van deze Godsvijandige kliek, in elkaar zal
storten, volledig ten onder zal gaan. Slechts aan Hem die in de hemel zetelt, is eeuwige macht gegeven. De
Here Jezus zegt: ,,Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde” (Matthéüs 28:18)
Met vriendelijke groet, Franklin ter Horst
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Kardinaal St. Pietersbasiliek: Petrus geïncarneerd in paus Franciscus
'Petrus' werd 'levend' in paus Franciscus toen hij opsteeg uit de ondergrondse Romeinse (Romanus)
necropolis - Graf van Petrus in Rome is fake, echte graf werd al in 19e eeuw in Olijfberg gevonden
Franciscus daalde als eerste paus af in de grafcatacomben onder
de St. Pieter. Het zogenaamde graf van Petrus dat zich hier zou
bevinden is echter 100% bewezen vals.
Kardinaal Angelo Comastri, sinds 2006 aartspriester van de St.
Pietersbasiliek, heeft onbedoeld bevestigd dat paus Franciscus
Petrus Romanus is, de laatste paus die volgens de op deze site al
veel besproken 900 jaar oude profetie van St. Malachy het einde
der tijden en de terugkeer van de Messias zal meemaken.
Comastri vertelde over Franciscus' unieke bezoek op 1 april aan
het veronderstelde graf van Petrus dat zich onder de basiliek
bevindt. Nog nooit eerder was een paus afgedaald in deze duistere necropolis (2). 'Zijn (Franciscus') eerste
stop was voor het Egyptische Mausoleum (dat dateert uit de 2e eeuw). Te midden van vele heidense graven
bevindt zich ook een christelijk graf. Het christendom penetreerde als zuurdesem de heidense wereld. De
paus riep in vervoering uit: 'Zo is het vandaag ook!''
'Vervolgens maakten we een tweede stop voor de grafzerk van een man genaamd Istatilio,' vervolgde de
kardinaal. 'Hij was absoluut een christen: op zijn graf staat het monogram (chi-rho) van Christus. Op de zuil
staat de inscriptie: 'Hij bewaarde met iedereen de vrede en veroorzaakte nooit conflicten.' De paus
reageerde met de woorden: 'Dat is een prachtig levensmotto.''
Petrus Romanus 'geïncarneerd' in paus Franciscus
Toen ze daarna de trappen naar de Clementijnse Kapel bestegen zou paus Franciscus geheel in beslag zijn
genomen door gebed en zou hij hardop de drie geloofsbelijdenissen van Petrus hebben uitgesproken: 'Gij
zijt de Christus, de Zoon van de Levende God'(Mat.16:16);'Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt
woorden van eeuwig leven'(Joh.6:68);'Here, Gij weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb' (Joh.21:17).
Comastri: 'Op dat moment hadden wij de duidelijke indruk dat het leven van Petrus oprees uit het
eeuwenoude verleden en tegenwoordig en levend werd in de huidige Opvolger van de Apostel Petrus.' (1)
Met andere woorden: 'Petrus' is 'geïncarneerd' in paus Franciscus, en wel op het moment dat hij uit een
ondergrondse Romeinse begraafplaats opsteeg: 'Petrus Romanus'.
Petrus niet begraven in Rome
Overigens werd er volgens onderzoeksjournalist Tom Müller bij de eerste opgravingen in 1939 geen spoor
van de overblijfselen van Petrus aangetroffen, zelfs geen inscriptie, ondanks het feit dat het Vaticaan grote
druk op de archeologen uitoefende om het graf van Petrus te lokaliseren.
Toen de opgravingen niet het gewenste resultaat opleverden gaf een gefrustreerde paus Pius XII de aan het
Vaticaan loyale epigraaf Margherita Guarducci dezelfde opdracht, waarna zij plotseling inscripties ontdekte
die duidden op Petrus en die gedurende 10 jaar (!) archeologisch onderzoek op schijnbaar bizarre wijze over
het hoofd waren gezien. Bovendien hadden de archeologen al geconstateerd dat het later geclaimde graf
van Petrus volkomen leeg was.
De veronderstelde botten van Petrus zouden dan ook op een andere locatie zijn gevonden, maar hier waren
geen enkele getuigen van. In de verdachte houten doos waarin de botten zich bevonden werden vreemd
genoeg ook botten van schapen, runderen, varkens en muizen aangetroffen.
Wetenschappers zoals dr. Robert Beckford (Oxford Brookes Universiteit) constateerden dan ook dat er geen
enkel wetenschappelijk bewijs is dat Petrus in Rome werd begraven en dat het graf daarom vervalst moet
zijn. Omdat dit echter de autoriteit van het zichzelf onaantastbaar achtende Vaticaan ondermijnt worden alle
feiten nog steeds genegeerd en aan de kant geschoven (2).
Echte graf Petrus in 18e eeuw in Olijfberg gevonden
Dat geldt zeker voor het veel overtuigender bewijs dat al in de 19e eeuw werd gevonden - niet in Rome,
maar in het huidige Israël. In 1873 vonden archeologen nabij Bethanië in een grot in de Olijfberg een aantal
Joodse stenen grafkisten uit de 1e eeuw. Deze grafkisten droegen niet alleen de namen van een groot
aantal in het Nieuwe Testament genoemde personen -w.o. Lazarus, Maria en Martha-, maar hadden soms
ook een kruis als inscriptie en de naam 'Yeshua', de Joodse naam van Jezus.
Vanuit de Bijbel weten we dat Lazarus (Joh.11) hier begraven werd en door Jezus werd opgewekt uit de
dood. Een paar jaar later werd er dicht in de buurt nog een catacombe met stenen grafkisten gevonden met
dezelfde inscripties van het kruis, het chi-rho symbool en de naam Yeshua. Munten die waren geslagen in
het jaar 16 bewezen dat deze graftombe nog vóór de vernietiging van de Tempel in het jaar 70 werd gebruikt
door Joodse christenen.
Naast een groot aantal in Bijbelse tijden veel gebruikte namen zoals Jonathan, Jozef, Judah, Matthias en
Simon werd er ook één unieke naam aangetroffen die nergens in de Joodse literatuur voorkomt en op
slechts één plaats in de Bijbel is te vinden: Saffira, de vrouw van Ananias die in Handelingen 5 vlak na haar
man dood neerviel toen ze gelogen had tegen de heilige Geest.
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De meest opmerkelijke vondst was natuurlijk het graf van ene 'Shimon bar Yonah', exact de naam waarmee
Jezus in Matteüs 16:17 Petrus aansprak. Het bewijs was dermate overtuigend dat het nauwelijks
waarschijnlijk is dat hiermee een andere persoon werd bedoeld dat de apostel Petrus uit het Nieuwe
Testament, zeker als bedacht wordt dat deze opgravingen -in tegenstelling tot die door het Vaticaan in
Rome- wél op een wetenschappelijke manier werden verricht.
Pius XII gaf opdracht tot vervalsing
Het volledig negeren van dit overtuigende bewijs door het Vaticaan is het zoveelste bewijs dat het pausdom
het zichzelf toegekende absolute gezag door niets en niemand aan het wankelen laat brengen. Hierin wordt
bedrog en misleiding bepaald niet geschuwd. Volgens de Franciscaner monnik Paul Peterson vertelde de
Vaticaanse archeoloog Bagatti hem persoonlijk dat paus Pius XII hem de opdracht had gegeven om het
bewijs te vervalsen en te doen alsof de onder de basiliek gevonden botten inderdaad van Petrus waren.
Misleiding, manipulatie en bedrog, en dat alles om de mythe dat Petrus de allereerste paus geweest zou zijn
in stand te houden, een 'feit' dat nergens in het Nieuwe Testament is terug te vinden. Het keiharde
archeologische bewijs dat werd gevonden in de Olijfberg laat duidelijk zien dat ook paus Franciscus uit puur
eigenbelang de leugens van zijn voorgangers in stand wil houden.
Xander - (1) Catholic Culture, (2) Logos Apologia

Crisis 2008 de grootste legale oplichting ooit
6 april 2013 by: corruptekamer
Het begin van de crisis
Na medio augustus 2007 moest een groot aantal banken en andere
financiële instellingen afwaarderingen op beleggingen rapporteren.
Vanaf september 2008 was sprake van een escalatie van de problemen:
diverse grote banken kwamen in problemen. Vanaf begin oktober 2008
beheerste de crisis het dagelijkse nieuws, mede vanwege sterke dalingen
van aandelenmarkten.
De oplichting van 800 Miljard dollar
In het weekend van 20 en 21 september kondigde de Amerikaanse
overheid plannen aan om tot een bedrag van $ 700 miljard slechte
leningen van Amerikaanse banken (en andere financiële instellingen op te kopen.
De Federal Reserve Bank had de Amerikaanse regering bedreigd om de aandelen markt te chrashen en
Marshall law in te stellen, zodat zij akkoord zouden gaan met dit criminele plan.
Krijgswet
De krijgswet of staat van beleg is een noodtoestand die in werking treedt als het leger de rechtspleging
overneemt van de burgerlijke autoriteiten. Tijdens de periode dat de krijgswet van kracht is, gelden vaak
andere wetten dan normaal. Het leger houdt toezicht op naleving hiervan, en gerechtelijke vervolging vindt
veelal plaats door de krijgsraad.
In veel landen omvat de krijgswet speciale regels. Er kan bijvoorbeeld een avondklok worden ingesteld of
gebieden kunnen op bevel van de krijgsmacht worden ontruimd. Toezicht op naleving van deze regels is in
handen van militairen, en berechting van overtredingen geschiedt veelal door de krijgsraad. Ook kunnen
burgerrechten tijdelijk worden opgeheven, zoals het recht op vrije
vergadering en het briefgeheim.
to big to fail to big to jail
De bankiers hebben zichzelf ziek gelachen omdat zij een zak gratis
geld hebben gehad. Er is geen enkele bankier veroordeeld voor de
enorme fraude die zij gepleegd hebben.
Een ander voordeel is dat de bankiers geld kunnen lenen tegen het
tarief van 0.25% terwijl zij hetzelfde geld weer uitlenen tegen 4%
rente met enorme winsten tot gevolg.
De enorme kosten worden verhaald op belastingbetaler
De belastingbetaler betaald deze economische crisis waar zij totaal
geen schuld aan hebben.
De overheid heeft die 800 miljard dollar geleend van dezelfde
bankiers die de crisis veroorzaak hebben.
De overheid verhaalt de schulden weer op de burgers waardoor de
burger steeds armer en armer wordt.
Het geld word langzaam waardeloos (inflatie)
http://www.corruptekamer.nl/het-begin-van-economische-crisis-van-2008/
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EU bereidt bliksemsnelle greep op bankrekeningen voor
Lange rijen voor de PIN automaten op Cyprus tijdens de recente
crisis. De EU bereidt in alle stilte voor de rest van Europa een
vergelijkbare ingreep voor.
Om de bankencrisis in Europa niet op een totale crash te laten
uitlopen bereidt de EU een bliksemsnelle greep op bankrekeningen
voor. De toekomstige -misschien wel spoedige- bankenredding zal
in één weekend worden verricht. Dit zal zo mogelijk in alle stilte
gebeuren, zodat de bankrekeningenhouder pas op maandag doorkrijgt dat de EU geld van zijn rekening
heeft afgeschreven.
Volgens Hans-Georg Kantner, een Oostenrijkse financiële expert van het Kreditschutzverband 1870, werkt
de EU onder hoge druk aan een snelle herstructurering van het Europese bankensysteem. 'In de toekomst
zal alles van vrijdagavond tot maandag worden besloten. Idealiter merkt de rekeninghouder hier niets van en
ziet hij pas maandagochtend dat zijn rekening belast werd. Op deze manier kan men een bankrun en een
tijdelijke bankensluiting voorkomen. Deze richtlijn zal in de loop van dit jaar worden gevolgd. Wel is veel nog
in nevelen gehuld.'
'10% bijdrage van alle spaarders'
Eén van de onduidelijke zaken is het minimale bedrag waarop rekeningen zullen worden belast met een
verplichte afdracht. Tot nu toe houden alle officials vol dat alle rekeningen tot € 100.000 automatisch veilig
zijn, maar feit is dat de banken nu al dreigen niets meer te willen bijdragen aan deze garantiestelling.
Volgens Kantner bestaat er al jaren EU wetgeving waarin van alle spaarders een verplichte bijdrage van
10% kan worden geëist als de bank moet worden gesaneerd. Oorspronkelijk lag de grens hierbij op
rekeningen vanaf € 20.000. De lidstaten kregen echter de vrijheid om deze grens zelf op te trekken naar
bijvoorbeeld de vaak genoemde € 100.000.
'Banken redden geen zaak van politiek'
Kantner vindt het een goede zaak dat van spaarders een bijdrage wordt geëist, omdat dit klanten doet
nadenken naar welke bank ze hun geld brengen en wat deze bank eigenlijk precies met dat geld doet. Door
de verstrengeling tussen de politiek en de financiële wereld hebben burgers volgens hem ten onrechte de
indruk gekregen dat de het de taak van politici is de stabiliteit van de banken te garanderen. Door de nieuwe
maatregelen moeten mensen gaan begrijpen dat het hun eigen risico is als ze geld op een bepaalde bank
zetten - niet dat van de politiek. Dus wie hoge rente wil en zich stort in beleggingen moet begrijpen dat hier
een hoger risico aan verbonden is, zegt Kantner. Daarbij vergeet hij echter dat de allergrootste financiële
risico's nu juist door de banken zélf zijn genomen. Als de politiek dit 'eerlijke' principe ook op hen zou hebben
toegepast, dan zouden veel banken inmiddels failliet zijn gegaan en zouden er tientallen miljarden
belastinggeld zijn uitgespaard. Geld, dat nu door middel van hogere lasten en zware bezuinigingen op de
schouders van de burgers is afgewenteld.
Garantie € 100.000 niet vast
Volgens Kantner is het enige alternatief voor het met belastinggeld overeind houden van de banken een
Cyprus-achtige verplichte bijdrage van de rekeninghouders, ook die minder dan € 100.000 bezitten. Sowieso
staat deze grens -in tegenstelling tot wat politici doen voorkomen- niet vast. Zoals we een paar dagen
geleden al schreven heeft de president van de Duitse Bundesbank Jens Weidmann al impliciet aangegeven
dat ook rekeningen onder de ton niet helemaal veilig zullen zijn. Tevens zou de garantiestelling het saneren
van het bankensysteem in de weg staan. Desondanks voorziet Kantner nog geen complete afschaffing van
deze garantie. 'De banken hebben er belang bij dat de burgers gerust worden gesteld,' zegt hij, zeker nu
velen geschrokken zijn van de gebeurtenissen op Cyprus. Daarom wordt er op dit moment zo de nadruk
gelegd op de zogenaamde 'veiligheid' van alle rekeningen onder de € 100.000.
'Banken op slag bankroet als vertrouwen weg is'
Om dezelfde reden -onrust en een mogelijk bankrun vermijden- wordt er zo min mogelijk naar buiten
gebracht over de werkelijke situatie van banken, vooral niet als ze diep in de problemen zitten. 'Juist bij
banken worden naar buiten toe graag onwaarheden gesproken,' zegt Kantner. 'De banken zijn namelijk op
slag bankroet als het vertrouwen in hen weg is.' Vertrouwen is daarom nog belangrijker dan het
eigenkapitaal van de banken, dat zoals we al eerder schreven in Europa gemiddeld slechts 3,84% bedraagt,
het laagste percentage in alle bedrijfstakken.
Slechts 1 op 26 krijgt zijn geld
Dat is een extra reden voor politici om een bankrun te voorkomen. De banken hebben slechts zeer beperkt
geld in huis, theoretisch omgerekend alleen voor de eerste persoon die bij een bankrun voor de PIN
automaat staat om zijn rekeningen leeg te trekken (als dat al mogelijk zou zijn). Voor de volgende 25
personen na hem is er dan helemaal niets meer over, wat het onmiddellijke faillissement van de bank in
kwestie zou betekenen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Amerikaanse machtselite achter onthullingen belastingparadijzen
Lijst ICIJ onderdeel financiële oorlog tussen VS, Europa en China
De rijken en machtigen der aarde hebben tussen de 21 en 32 biljoen
dollar weggesluisd naar belastingparadijzen.
Bij een nadere beschouwing blijken de onthullingen van het
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) over de
hulp die ook Nederlandse banken hebben gegeven bij het wegsluizen
van onvoorstelbare hoeveelheden geld naar belastingparadijzen -een
lijst waar staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heel graag beslag op wil leggen- afkomstig van de
Amerikaanse politieke en financiële machtselite, die de informatie gebruikt als chantage en inzet als wapen
tegen de rest van de wereld, waaronder ook Europa.
Het ICIJ is in het bezit gekomen van een lijst met vertrouwelijke gegevens over ongeveer 130.000 steenrijke
en hooggeplaatste personen uit 170 landen die met behulp van de grootste banken ter wereld -waaronder
UBS, Deutsche Bank, ING, ABN Amro- meer dan 120.000 schijnfirma's en -fondsen hebben gebruikt om
miljarden weg te sluizen naar geheime rekeningen in belastingparadijzen zoals de Britse Maagdeneilanden
en Cookeilanden.
Naast het Nederlandse Trouw kregen onder andere The Guardian en de BBC in Engeland, Le Monde in
Frankrijk, de Süddeutsche Zeitung in Duitsland, The Washington Post in de VS, de CBC in Canada en 31
andere mediapartners de beschikking over de lijst van het ICIJ. Trouw weigert vooralsnog de gegevens te
overhandigen aan staatssecretaris Weekers.
George Soros' Open Society
Wat opvalt is dat de schandalen van de laatste tijd zich vooral richten op de Deutsche Bank, de Franse
president Francois Hollande, Griekse miljardairs en Russische oligarchen die hun geld op Cyprus hadden
geparkeerd. Tot nu toe worden het Witte Huis en Washington nergens genoemd.
De verklaring hiervoor wordt duidelijk als gekeken wordt naar wie er achter het ICIJ zitten. Het ICIJ werd in
1997 opgericht door het Center for Public Integrity met financiële ondersteuning van de radicaal linkse Open
Society stichtingen van de veroordeelde Amerikaanse Hedgefonds speculant en 'NWO' miljardair George
Soros. Deze Open Society stichtingen waren en zijn in veel landen actief die door de Amerikaanse regering
op de korrel werden genomen voor een regimewisseling. Bekende voorbeelden zijn Georgië, Oekraïne,
Birma (Myanmar) en recent Libië.
ICIJ creatie van Wall Street elite
Het Center for Public Integrity (CPI), dat in 1989 werd opgericht om 'met behulp van onderzoeksjournalistiek
de democratie te bevorderen en corruptie en machtsmisbruik van invloedrijke instellingen te onthullen' blijkt
een creatie te zijn van de machtigste families van Wall Street en de Amerikaanse politieke elite. In 2012 was
bijvoorbeeld de Ford Foundation, die na de Tweede Wereldoorlog in diverse landen nauw heeft
samengewerkt met de CIA, één van de ondersteuners van het CPI.
Naast George Soros' Open Society Foundations en de Ford Foundation staan er nog meer bekende -om niet
te zeggen notoire- namen op deze lijst: de MacArthur Foundation, Wall Street bankster en miljardair Sanford
C. Bernstein, het Rockefellers Brothers Fund en het Rockefeller Family Fund.
De vraag rijst waarom de Amerikaanse machtselite een journalistieke organisatie ondersteunt die nu over
een lijst beschikt waarmee politici, zakenmensen en complete regeringen van over de hele wereld
gechanteerd kunnen worden. Bovendien zou men zich kunnen afvragen wie er in staat is geweest om de 2,5
miljoen gegevens van zwaar beveiligde offshore banken te hacken zonder daarbij gestopt of gepakt te
worden. Extra verdacht is dat het ICIJ niet wil zeggen door wie het al deze gegevens in handen heeft
gekregen.
Financiële oorlog
De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat achter de nobele doelstellingen van het ICIJ een alarmerende
financiële oorlog schuilgaat tussen het dollar imperium, de eurozone en mogelijk ook de Chinese yuan
(/renminbi). Het ICIJ lijkt een Amerikaans instrument om een wereldwijde heksenjacht te ontketenen op het
legale of illegale vermogen van privépersonen.
Volgens James S. Henry, ex-hoofd economie bij McKinsey Company, gaat het om enorme bedragen. Hij
schat dat de rijken 21 tot 32 biljoen dollar in private fondsen in belastingenparadijzen hebben opgehoopt. Dat
is net zoveel als de Amerikaanse en Japanse staatsbegrotingen bij elkaar opgeteld. Tussen 2005 en 2010
steeg de omvang van het privévermogen, dat alleen al door de 50 grootste 'private banken' in
belastingparadijzen werd beheerd, van $ 5,4 biljoen naar ruim $ 12 biljoen.
Greep naar private vermogens
Rest nog de vraag welke instanties van welke regeringen over de spionagecapaciteiten beschikken om zo'n
enorme hackoperatie van alle wereldwijde offshore bankrekeningen uit te voeren, om deze gegevens
vervolgens 'anoniem' aan het ICIJ in Washington te overhandigen. Het is niet ondenkbaar dat de
Amerikaanse National Security Administration hier meer van weet...
Niet dat enkel de Amerikanen de boosdoeners zijn. Als de EU, de ECB en het IMF de privé rekeningen bij
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Cypriotische banken op zo'n manier in beslag nemen die Jozef Stalin in de jaren '30 had doen watertanden,
dat is het niet moeilijk voor te stellen dat Washington de ICIJ gegevens wil gebruiken om eveneens zonder
gerechtelijk bevel een greep te doen naar de biljoenen van de allerrijksten der aarde, om zo de gigantische
Amerikaanse staatsschuld te verlichten.
Amerikaanse chantage
Onderzoeksjournalisten zijn hard nodig, zeker in deze tijd waarin de reguliere media grotendeels onder
controle staan van Washington, Brussel en andere machtscentra en daardoor nauwelijks meer als
propagandakanalen functioneren van beleid dat de gewone man nooit heeft gewild. De 'onthullingen' van het
ICIJ hebben echter een sterke bijsmaak van massale, door de Amerikaanse regering gesponsorde chantage
-of nog erger- van de rest van de wereld.
NWO topman Henry Kissinger, beschermeling van de beruchte Rockefeller familie, zei het al in de jaren '70:
'Wie het geld controleert, controleert de hele wereld.'
Xander - (1) KOPP

Eerste dode na uitbraak mysterieus virus in Duitsland
Bevolking wordt nog niet gewaarschuwd voor 'mogelijk gemuteerd virus' - Chinese luchtmachtkolonel
beschuldigt VS van nieuw vogelgriepvirus dat al aan 7 mensen het leven kostte - 'Geen verband met
tienduizenden dode dieren in rivier Shanghai'
Chinese gezondheidsofficials verzamelen monsters om deze te
controleren op het vogelgriepvirus. Inzet: in een rivier in Shanghai
werden 16.000 dode varkens en tienduizenden andere dode dieren
aangetroffen.
In Duitsland heeft een onbekend virus het leven gekost aan een 49
jarige politieagent. Een tweede agent van 38 bevindt zich in
levensgevaar. Hetzelfde zou gelden voor vijf andere mensen die
eveneens geïnfecteerd zijn met het mysterieuze virus dat de
autoriteiten vooralsnog voor raadselen stelt.
Andreas Breitner, minister van Schleswig-Holstein, bevestigde vandaag de dood van de 49 jarige agent die
dinsdag met totale uitval van zijn organen in een ziekenhuis in Hamburg werd opgenomen. De andere agent
vertoont vergelijkbare symptomen, waaronder een zware longontsteking. De autoriteiten weigeren echter om
nu al een verband tussen beide doden te leggen, noch worden de vijf andere zieken bevestigd.
'Mogelijk gemuteerd virus'
Een official verklaarde tegenover de Schleswig-Holstein Zeitung dat het mogelijk om een gemuteerd virus
gaat. 'De twee politieagenten vertoonden hetzelfde ziektebeeld. We weten echter nog niet of een ziektekiem
hier de oorzaak van was.' Beide agenten waren geen collega's van elkaar en werkten niet in dezelfde
woonplaats. 'Er bestaat geen zichtbare samenhang, maar natuurlijk maken wij ons zorgen en proberen we
uit te zoeken wat er gebeurd is,' aldus een woordvoerder van de politie.
Vrijwillige bloedtesten
Om een mogelijke uitbraak te beteugelen werd het gezondheidsbureau in Rendsburg-Eckernförde
ingeschakeld en zou de politie in Neumünster hygiënische voorschriften aan zijn medewerkers hebben
gegeven. Daarnaast zouden op vrijwillige basis bloedonderzoeken worden verricht. Enkele agenten zouden
al van die mogelijkheid gebruik hebben gemaakt.
Volgens het gezondheidsbureau wordt echter niet overwogen om de bevolking nu al te waarschuwen, vooral
omdat nog onduidelijk is wat de veroorzaker van de ziekte is.
Chinese kolonel: Vogelgriepvirus biowapen VS
Of er een verband bestaat valt natuurlijk onmogelijk te zeggen, maar de ziektegevallen in Duitsland vallen
samen met de uitbraak van de H7N9 variant van het vogelgriepvirus in China. De Chinese kolonel Dai Xu
beschuldigt Amerika ervan het virus, dat al aan 7 mensen het leven heeft gekost en 24 anderen heeft
geïnfecteerd, als biowapen te gebruiken.
Terwijl het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken de beschuldigingen van de hand wijst proberen
de Chinese autoriteiten paniek te voorkomen door de bevolking voor te houden dat er geen bewijs is dat het
virus van mens op mens kan worden overgedragen. Ook zou de uitbraak niet in verband staan met de
tienduizenden dode varkens, eenden, zwanen, kippen en vissen die de afgelopen weken in de Huangpu
rivier in Shanghai werden aangetroffen (3). Niettemin werd volgens het ministerie van Gezondheid bij
monsters van 10 kippen en 2 duiven afkomstig van markten in Shanghai het H7N9 virus aangetroffen.
In 2002 en 2003 startte de wereldwijde SARS epidemie in China. Van de circa 8000 geïnfecteerden stierf
ongeveer 10%. (4)
Xander - (1) Focus, (2) Washington Free Beacon, (3) Investment Watch, (4) Zero Hedge
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Soros: Val Japanse Yen kan een lawine worden
Geschreven door Martijn Berkelaar op 10 april 2013. Geplaatst in Japan, Schuldencrisis, Valuta
De Japanse staatsschuld is momenteel meer dan 1 biljard yen. Een biljard is 1000 biljoen of 1.000.000
miljard. Deze getallen beginnen zo langzamerhand lachwekkend te worden, echter hebben we wel te maken
met de harde realiteit. Op de schouders van elke Japanse inwoner hangt nu een last van 7,8 miljoen yen
(61.000 euro).

Doordat de Japanse bevolking krimpt, zal het steeds lastiger worden voor de Japanse overheid om
deze schuldenlast te financieren. Het grootste pensioenfonds van Japan, maar ook de in de wereld, is al
bijna een jaar Japanse staatsobligaties aan het verkopen om aan de groeiende verplichtingen te kunnen
voldoen. Steeds meer Japanners verlaten de arbeidsmarkt doordat ze met pensioen gaan, waardoor de
kosten van pensioenfondsen stijgen. Historisch gezien waren Japanse pensioenfondsen de grootste kopers
van Japans staatspapier. Wie koopt er nog Japanse staatsobligaties?
Dit is slecht nieuws voor het Ministerie van Financiën in Japan, want zij hebben steeds meer nieuwe kopers
van staatspapier nodig. Als het aantal kopers constant blijft ontstaat er al een problematische situatie,
laat staan als het aantal kopers verminderd. Zelfs een Japanse top bank, Mitsubishi UFJ Financial,
waarschuwde twee maanden terug voor een eventuele sell-off in Japanse staatsobligaties.
Hevige prijsfluctuaties De recente mega-QE aankondiging van de Bank of Japan (BOJ) komt daarom niet als
donderslag bij heldere hemel. Iemand moet de afwezige kopers en zelf verkopers van Japans staatspapier
vervangen. De aankondiging was in ieder geval niet door de markt verwacht, want de afgelopen twee dagen
is de Japanse obligatiemarkt stilgelegd door hevige prijsfluctuaties.
Japan begin nu echt met valutaoorlog
Ondertussen zien veel Chinese topeconomen de nieuwe stimuleringsronde van de BOJ als een regelrechte
valutadevaluatie en voeren de druk op bij de Centrale bank van Republiek China om de Yuan ook te
devalueren. Zij twijfelen er niet aan dat Japan een valutaoorlog is begonnen en noemen de verdubbeling van
de Japanse monetaire basis een “chantage”.
Soros uit kritiek
Niet alleen uit China zijn kritische geluiden te horen. Ook miljardair George Soros is kritisch. “Wat
Japan doet is eigenlijk behoorlijk gevaarlijk omdat zij dit nu doen na 25 jaar schuldaccumulatie zonder dat ze
hun economie opgang hebben gekregen”, zei Soros in een CNBC-interview. “Als de Yen begint te vallen,
zoals nu en de Japanse bevolking zich realiseert dat dit waarschijnlijk nog wel even door zal gaan, gaan de
Jappaners hun vermogen naar het buitenland zenden. Dan kan de val van de Yen een lawine worden.”
http://biflatie.nl/artikelen/valuta/soros-val-japanse-yen-kan-een-lawine-worden/

Ik geloof politici volledig...
Ingevoerd: 01-04-2013
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: Earth matters
Ik heb al jarenlang een heilig geloof in onze politiek. Er wordt echt op
een hele heldere en transparante manier over onze belangen gewaakt.
Er zijn gelukkig geen partijen, die een dubbele of driedubbele agenda
hebben. Het eigenbelang is ver te zoeken bij onze politici. Of dat nou in
Nederland is of in het toch fantastische Europa; de integriteit barst uit
alle poriën.
Laten we wel wezen. Europa, de euro….absoluut briljante ideeën, die ons niets dan voorspoed hebben
gebracht de afgelopen jaren. De wijze waarop de crisis op Cyprus en daarvoor in Griekenland is beteugeld
mag toch als een huzarenstukje van inventiviteit en oprechte medemenselijkheid worden beschouwd. Ik heb
dan ook alle vertrouwen in de aanpak van de aanstaande problemen in Slovenië, Spanje, Italië, en alle
andere landen die nog volgen.
Ook in de binnenlandse politiek is er geen reden tot ontevredenheid. De verkiezingsbeloften zijn allemaal
nagekomen, onze regering pakt alle problemen, voortkomend uit de natuurlijk ontstane wereldwijde recessie,
voortvarend aan. Het is natuurlijk puur pech dat we in die recessie zitten. Niemand heeft getracht zich
onbehoorlijk te verrijken, niemand heeft eigenbelang hoog in het vaandel staan, niemand laat de wereld
bloeden voor zijn of haar eigen rijkdommen. Het is eigenlijk het walhalla op aarde.
Ik geloof politici volledig...
http://www.earth-matters.nl/110/7281/politiek/ik-geloof-politici-volledig.html
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Secretaris-generaal VN: Paus Franciscus spirituele leider van de wereld
Het Vaticaan werkt volop mee aan de vorming van een VNwereldregering en de gelijkstelling en uiteindelijk vereniging van
alle wereldreligies.
De secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, noemde
afgelopen dinsdag de nieuwe paus Franciscus een 'spirituele leider
van de wereld' met wie de VN nauw zal samenwerken bij het
bereiken van de Millennium doelstellingen (1). Deze doelen zullen
op het eerste gezicht de situatie voor de hele mensheid fors
verbeteren, maar gaan in het licht van het beruchte 'Agenda-21'
programma van de VN tegelijkertijd uit van een reductie van het aantal mensen met maar liefst 85%, wat
betekent dat er van de huidige 7 miljard aardbewoners uiteindelijk slechts 1 miljard zullen mogen overblijven.
'VN en Vaticaan streven dezelfde doelen na'
'Het is erg belangrijk een spirituele wereldleider te ontmoeten,' zei Ban Ki-moon. 'De Heilige Stoel en de VN
delen gemeenschappelijke doelstellingen en ideeën. We praatten over de noodzaak om sociale
rechtvaardigheid te bevorderen en het verwezenlijken van de Millennium doelstellingen te versnellen.'
De belangrijkste Millennium doelstelling is het opheffen van extreme honger en armoede in 2015 en het
reduceren van kindersterfte. 'Paus Franciscus is een man van vrede en vastberadenheid. Hij is een stem
voor de stemlozen.' De secretaris-generaal zei tevens dat hij de paus heeft uitgenodigd om zo snel mogelijk
de VN te komen bezoeken.
Ban Ki-moon gaf ook commentaar op het feit dat de nieuwe paus zich naar Franciscus van Assisi heeft
vernoemd. 'Dat is een krachtige boodschap voor de vele doelen die door de VN worden gedeeld. Het
spreekt duidelijk van zijn toewijding aan de armen, zijn bewuste besef van nederigheid, zijn passie en
medeleven om de menselijke omstandigheden te verbeteren.'
Handvest Wereldwijde Democratie
De Millennium Doelen, die inzetten op 'duurzame ontwikkeling' en het vergroten van de ontwikkelingshulp,
zijn gebaseerd op het Handvest voor Wereldwijde Democratie dat in 1999 en 2000 onder VN toezicht door
grote maatschappelijke organisaties werd samengesteld. Volgens dit Handvest wil de VN:
* zeggenschap krijgen over alle internationale instellingen;
* alle multinationals en financiële instituten reguleren;
* wereldwijde belastingen op financiële transacties, vliegreizen en brandstof invoeren;
* vergunningen afgeven voor het gebruik van lucht, water en natuurlijke hulpbronnen;
* het vetorecht in de VN Veiligheidsraad afschaffen;
* macht geven aan een -in de praktijk extreem linkse/socialistische- 'VN Volksvergadering';
* een eigen leger oprichten;
* de legers van alle landen verkleinen;
* iedere aardbewoner verplichten zich te onderwerpen aan alle VN verdragen en regels;
* het VN gerechtshof in Den Haag zeggenschap over alle landen geven;
* 'duurzame' ontwikkeling afdwingen door middel van o.a. een VN milieu-rechtbank en hoge
energiebelastingen;
* iedere aardbewoner een 'maximale Co2' uitstoot opleggen;
* de schulden van de armste landen kwijtschelden;
* de natuurlijk hulpbronnen en rijkdom van de wereld gelijkmatig (her)verdelen.
Forse verarming Westen
De VN wil zichzelf dus alle macht geven over de hele aarde, de lucht en de zeeën en wil tevens de totale
controle over alle natuurlijke hulp- en energiebronnen, de dierenwereld en ook alle radio- en tv uitzendingen.
Daarnaast wordt alles wat onderdeel is van de moderne wereld onderworpen aan hoge (milieu)belastingen.
Het onvermijdelijke gevolg van dit Handvest, waar het ook door Nederland ondertekende 'Agenda-21' een
onlosmakelijk onderdeel van is, zal een forse en permanente verarming van de Westerse bevolking zijn, die
het leeuwendeel van de kosten van het realiseren van al deze doelstellingen zal moeten betalen.
Verenigen wereldreligies
Daarnaast is ook gelijkstellen en uiteindelijk verenigen van alle wereldreligies één van de belangrijkste
middelen om deze VN-wereldregering te realiseren. Speciaal voor dit doel werd er in oktober 2012 in Rome
de 'Awakened World Conferentie' gehouden, waar behalve hoge officials van het Vaticaan ook invloedrijke
New Agers, diverse christelijke voorgangers, een islamitische imam en een joodse rabbijn aan deelnamen.
Enkele maanden voor zijn aftreden pleitte paus Benedictus XVI opnieuw voor de oprichting van een
wereldregering. Al in 2010 kwam het Vaticaan met het plan om een Centrale Wereld Bank te creëren die de
supervisie over de wereldwijde financiën en economie zou moeten krijgen.
Mensheid geschapen door buitenaardsen?
Ook de wetenschap lijkt aan het verwezenlijken van het Handvest en het verenigen van de mensheid mee te
werken door mogelijk al op korte termijn 'bewijs' te leveren voor de theorie dat het leven op Aarde elders in
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het heelal is ontstaan (2) en de verschillende religies daarom feitelijk dezelfde buitenaardse 'goden'
aanbidden die de ware scheppers van de mensheid zouden zijn.
Dit zou de reden zijn dat het Vaticaan al geruime tijd de officiële onthulling van het bestaan van buitenaardse
wezens en hun jarenlange contact met de mensheid voorbereidt. Zoals we in de recente 'Exo-Vaticana' serie
uitgebreid lieten zien is de Rooms Katholieke Kerk volledig voorbereid op het aanpassen van het Bijbelse
evangelie aan de nieuwe 'realiteit' dat onze 'verlossers' wel eens afkomstig kunnen zijn van andere planeten.
Letterlijke terugkeer Jezus geschrapt
In dit scenario past geen letterlijke terugkeer van de Messias Jezus Christus, zoals in de Bijbel wordt
voorzegd. Daarom onderstreepte paus Benedictus op 18 november in een preek in de St.Pietersbasiliek nog
maar eens dat er geen 'eindtijd' bestaat en dat de terugkeer van Jezus daarom enkel geestelijk moet worden
opgevat. Twee jaar eerder had Benedictus ook al gepreekt dat we, in tegenstelling tot wat veel christenen
denken, niet in de eindtijd leven en dat de belofte van Jezus' Wederkomst niet letterlijk moet worden
genomen, maar er één van 'liefde' is, als een puur geestelijke terugkeer van Jezus' gesproken woorden op
Aarde.
Xander - (1) GMA News, (2) Logos Apologia

'Snel Eurobonds na Duitse verkiezingen in september'
'Eurozone en EU storten in als Italië uit de euro treedt'
De radicaal linkse multimiljardair George Soros, één van de
belangrijkste kopstukken van de 'Nieuwe Wereld Orde'
machtselite.
Tijdens een toespraak in Frankfurt betoogde multimiljardair George
Soros dat de crisis in de eurozone alleen met de invoering van
eurobonds kan worden opgelost. Dat betekent dat alle
staatsschulden op één hoop worden gegooid en er permanent
miljarden euro's van AAA landen Nederland en Duitsland naar het
Zuiden zullen vloeien. Daarom stuiten Eurobonds in deze landen nog altijd op veel verzet, maar een Britse
financiële analist denkt dat bondskanselier Angela Merkel na de verkiezingen in september alsnog akkoord
zal gaan met Eurobonds om de euro overeind te houden.
'Niet Italië, maar Duitsland uit de euro'
Soros kwam met de verrassende suggestie dat niet Italië of Spanje, maar Duitsland uit de euro zou moeten
treden om de euro op een andere manier te redden. Als het diep in de schulden gestoken Italië de eurozone
verlaat, dan zal de complete muntunie en mogelijk zelfs de hele EU in elkaar storten, denkt Soros. Als
Duitsland echter uittreedt dan kan de euro fors worden afgewaardeerd, zodat de probleemlanden weer
concurrerend kunnen worden op de wereldwijde exportmarkt. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat
een valuta unie niet kan functioneren zonder dat het ook een fiscale- en schuldenunie is, betoogde de
beruchtste financiële 'haai' van het Westelijk halfrond. Soros beklaagde zich erover dat bondskanselier
Merkel niet eens bereid is serieus na te denken over de invoering van Eurobonds. (2)
'Merkel zal van tactiek veranderen'
Na de Duitse verkiezingen in september gaat daar snel verandering in komen, denkt Jeremy Warner, analist
bij de Londense Daily Telegraph. Warner, die bekend staat als één van de meest gezaghebbende financiële
commentatoren in 'The City', zegt net als Soros dat de euro niet kan overleven zolang er geen complete
bankenunie met gemeenschappelijke garanties en schulden bestaat.
'Het is een kwestie van tijd voordat Merkel haar tactiek verandert en Eurobonds invoert,' denkt Warner. Als
de politiek perse aan de euro wil vasthouden -en daar ziet het er sterk naar uit- dan zullen alle
staatsschulden straks gelijkmatig over alle lidstaten worden verdeeld. De Duitse en Nederlandse
belastingbetalers zullen dan worden belast met de torenhoge schulden van de PIIGS landen, aangevuld met
België en het economisch pijlsnel verslechterende Frankrijk.
Verzet Duitsland en Nederland zal verdwijnen
Ondanks haar huidige verzet zal Merkel volgens Warner toch Eurobonds invoeren, omdat ze niet wil dat
haar belangrijkste politieke erfenis de instorting van de euro zal zijn. Volgens de opiniepeilingen zou er na de
verkiezingen een CDU-SPD kabinet kunnen komen, waardoor er een tweederde meerderheid voor
Eurobonds ontstaat. De Groenen zijn al veel langer voorstander van het vergemeenschappelijken van de
Europese staatsschulden.
In Nederland valt te verwachten dat de VVD zijn verzet tegen Eurobonds zal opgeven. Coalitiegenoot PvdA
zal, hierin gesteund door D66, de SP en GroenLinks, hoogstwaarschijnlijk eveneens instemmen met
Eurobonds, die de Nederlandse samenleving blijvend en permanent zullen verarmen. Ook 50 Plus is
volgens het verkiezingsprogramma niet tegen de euro. Daarom zullen alleen de PVV en mogelijk ook de
SGP zich serieus verzetten tegen de verdere uitkleding van de Nederlandse welvaart.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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'Iran vindt machine uit die 8 jaar in toekomst kan kijken'
Korte terugblik op het vergelijkbare Web Bot project en de RemoteViewing voorspellingen over oorlog met Noord Korea en de
verwoesting van de wereld
Als bepaalde Bijbelse profetieën letterlijk moeten worden genomen
dan zal God Zelf de wereld (laten) vernietigen door vuur.
Te midden van alle berichten over Noord Koreaanse raketten en
Iraanse atoombommen slaagt de Islamitische Republiek er
opnieuw in de wereld te verbazen met ander opmerkelijk nieuws.
Een Iraanse wetenschapper beweert dat hij een machine heeft
uitgevonden die 5 tot 8 jaar in de toekomst kan kijken en met een nauwkeurigheid van 98% voorspellingen
kan doen, ook voor individuele personen.
De 'Aryayek Tijd Reis Machine' werd ontworpen door Ali Razeghi en het Centrum voor Strategische
Uitvindingen. Het apparaat maakt gebruikt van complexe algoritmes die gebaseerd zijn op beschikbare
informatie, waarmee een toekomstig scenario zou kunnen worden voorspeld. De machine kan volgens
Razeghi gebruikt worden om het lot van één persoon, een gemeenschap of een compleet land en zaken
zoals het uitbreken van oorlogen, de olieprijs en ontwikkelingen op de beurzen te voorspellen.
'Natuurlijk kan een regering die 5 jaar in de toekomst kan kijken zichzelf voorbereiden op destabiliserende
ontwikkelingen,' aldus Razeghi. 'We verwachten dan ook dat we, zodra we in massaproductie kunnen, deze
uitvinding aan zowel landen als individuen aan de markt kunnen brengen.'
Bang voor stelende Chinezen
Dit kan echter nog wel een poosje duren, want er zit nog wel een klein addertje onder het gras: de machine
bestaat alleen nog maar op papier. 'De reden dat we geen prototype bouwen is dat de Chinezen ons idee
zullen stelen en er onmiddellijk miljoenen van zullen produceren,' verklaart de uitvinder. Niettemin is hij ervan
overtuigd dat Iran lichtjaren voorligt op de VS, waar volgens hem ook aan deze technologie wordt gewerkt.
'De Amerikanen geven miljoenen dollars uit om ook zoiets uit te vinden. Wij hebben dit al bereikt met slechts
een fractie van de kosten,' pochte Razeghi. (1)
Web Bot project
Probleempje voor de Iraanse wetenschapper is dat er in Amerika al sinds de jaren '90 eenzelfde
toekomstvoorspellend systeem bestaat: het Web Bot project, waar we enkele jaren geleden regelmatig
aandacht aan besteedden. Aanvankelijk werd het Web Bot, dat op het wereldwijde internet zoekt naar
overeenkomstige informatie waaruit een bepaald patroon voor de toekomst zou zijn op te maken, ontworpen
om schommelingen op de beurzen te voorspellen.
Bij toeval ontdekten de ontwerpers, die niet in dienst zijn van de overheid, dat het ook te gebruiken was voor
toekomstige wereldgebeurtenissen. Aanvankelijk behaalde het Web Bot een zeer hoog percentage accurate
voorspellingen, zoals de aanslagen op 9/11, de verwoestende tsunami in 2004 en de orkaan Katrina in 2005.
Nadat er wereldwijd -maar hoofdzakelijk op het alternatieve internet- steeds meer aandacht voor het Web
Bot kwam daalde het aantal uitgekomen voorspellingen echter aanzienlijk, tot op het punt waarop er vrijwel
niets meer van klopte. Het uitbreken van de financiële crisis in september en oktober van 2008 had het Web
Bot nog goed, maar de voorspelde enorme aardbeving aan de noordwestkust van de VS in december 2008
kwam er niet, ook jaren later niet - om maar niet te spreken over de nooit opgetreden wereldwijde catastrofe
in de zomer van 2009.
Remote Viewers: Oorlog met Noord Korea, daarna het einde
De afgelopen jaren hebben we meer toekomstvoorspellende methodes de revue laten passeren. Naast de
verschillende Bijbelcode voorspellingen -waar eveneens weinig van uitkwam- bestaat er nog de particuliere,
maar oorspronkelijk in de jaren '70 door de CIA ontwikkelde Remote Viewing techniek. De Amerikaanse
inlichtingendienst trainde mensen om met behulp van 'buitenzintuiglijke waarnemingen' (ESP) te spioneren
in bijvoorbeeld Rusland, zonder dat zij ooit de VS hoefden te verlaten.
Nadat het CIA het project opgaf omdat het niet snel genoeg kon worden toegepast, ging het op particuliere
basis verder. Vanaf de jaren '90 zouden er vervolgens een aantal nauwkeurige voorspellingen zijn gedaan.
Zo zagen de 'remote viewers' correct dat Noord Korea een kernwapenstaat zou worden, er een wereldwijde
economische crisis zou uitbreken en dat er een grote ramp in Japan zou plaatsvinden (Fukushima
aardbeving / tsunami / kernramp in 2011).
Hoewel de remote viewers niet exact weten hoever ze in de toekomst kunnen kijken, kunnen ze bij
benadering aangeven hoe lang een bepaalde gebeurtenis nog op zich zal laten wachten. Voor de tamelijk
nabije toekomst voorspelden ze al jaren geleden het uitbreken van de Derde Wereldoorlog door een militair
conflict met Noord Korea. Kort daarna zal een extreem krachtige zonnevlam een groot deel van de Aarde
verwoesten. Deze gebeurtenis noemen ze het 'killshot', omdat met name op het noordelijk halfrond de
complete beschaving zal instorten en wereldwijd miljarden mensen zullen omkomen.
Bijbel voorzegt vernietiging wereld door vuur
In het licht van de huidige spanningen rond Noord Korea en het voor eind dit jaar voorspelde
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zonnemaximum zouden het dus wel eens erg spannende maanden kunnen worden. Niettemin moet bedacht
worden dat de andere genoemde toekomstvoorspellende systemen er beduidend vaker naast zaten dan dat
ze -ogenschijnlijk- gelijk hebben gekregen. Toch zouden een aantal Bijbelse profetieën over de eindtijd het
ergste kunnen doen vrezen:
'Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en
de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al
deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting
u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en
de elementen in vuur zullen wegsmelten.' (2 Petrus 3:10-12)
Petrus verwees hiermee ongetwijfeld naar de Oud Testamentische profeet Jesaja:
'Zie de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een
woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen... Ik zal de stervelingen zeldzamer maken
dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de
aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dage
van zijn brandende toorn...' (Jes.13:9-13)
Ook Jezus voorzegde dat er een verschrikkelijke tijd aan Zijn terugkeer vooraf zou gaan:
'Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en
ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden;'
(Matt.24:21-22)
In de vele apocalyptische profetieën in het boek Openbaring wordt -als deze inderdaad letterlijk moeten
worden genomen- over dezelfde gebeurtenissen gesproken:
'En de sterren des hemels vielen op de aarde... En de hemel week terug als een boekrol... en alle berg en
eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde.. en de machtigen en iedere slaaf en vrije
verborgen zich in de holen en rotsen der bergen, en zij zeiden...: Valt op ons en verbergt ons voor het
aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun
toorn is gekomen en wie kan bestaan?' (Opb.6:13-17)
Xander - (1) Arutz 7 / Telegraph

Wat de elite, de illuminaten, de NWO nodig heeft speelt zich nu voor onze ogen af
http://stratrisks.com/geostrat/11666
Volgens sommige berichten moeten alle diplomaten maken dat ze wegkomen uit Noord Korea, omdat er na
10 april zou worden begonnen met WO 3.
De illuminati kunnen dit mooi gebruiken om de aandacht der mensheid af te leiden voor de financiële
problemen der banken, en de banken en regeringen kunnen dan overgaan tot het leegroven van de
spaargelden der bevolkingen. Nederland zal hiervan niet verschoond blijven. Straks zijn alle spaarders hun
geld kwijt, zodat ze noodgedwongen het teken van het beest (de RFID-chip) zullen dienen te ontvangen om
in leven te blijven.
U hebt het voorbeeld voor ogen gezien in Cyprus !!!!!
De software in de banken om uw bankrekeningen te plunderen is waarschijnlijk deze afgelopen week
geïnstalleerd. Er waren diverse onverklaarbare computerstoringen bij ING, Rabo en andere banken.
Wij raden u ten zeerste aan uw spaargelden –indien u deze bezit- van de banken af te halen en om te zetten
in nood-voedselpakketten en dergelijke voorzieningen, goud en zilver, en of grond en onroerend goed. Kijk
a.u.b. eens op Internet Youtube video’s van preppers in Amerika. Meer dan 3 miljoen Amerikanen zijn
intensief bezig met zich voor te bereiden op een komende wereldcatastrofe. Om te overleven investeren zij
grote kapitalen in bunkers en levensmiddelen.
Waarom leeft het preppen (voorbereiden) nagenoeg niet onder onze bevolking? Wij slapen maar voort, tot
de bom barst, en dan is het te laat!
http://www.youtube.com/watch?v=hyEqtgN2T-s
Bekijk deze video eens over preppers en hun bunkers in Amerika. Zijn deze mensen geschift?
Waarom vertrouwen zij niet rustig op hun lauweren op God? Omdat God het in hun hart heeft gegeven net
als Jozef te handelen, om in de vette jaren te zorgen voor de magere jaren, zodat je kunt overleven.
Wanneer straks de regeringen besluiten toestemming te geven aan de banken in een noodtoestand om uw
bankrekeningen leeg te roven, zullen de meeste spaarders een ‘hartverlamming’ krijgen van de schrik.
Voorkom dit soort angstaanjagende scenario’s door NU te handelen NU het nog kan, in vertrouwen op
JHWH!
De uwe Pieter van der Meer Sr.
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Bilderbergconferentie in Virginia, Verenigde Staten
25 maart 2013 - LIENDEN, Het KNP
Vorige week, van 31 mei tot 3 juni, vond de jaarlijkse Bilderbergconferentie plaats in het Westfields Marriott
Hotel in Chantilly, Virginia. Meer dan honderd deelnemers afkomstig uit de Verenigde Staten en diverse
Europese landen confereerden enkele dagen over de grote problemen van de wereldpolitiek.
De deelnemers van deze geheime conferenties zijn politici, ex-politici, diplomaten, bankdirecteuren,
vertegenwoordigers van de media en bestuursvoorzitters van grote wereldwijd opererende multinationals.
Waarover zij het hebben is geheim. Journalisten worden niet toegelaten. Degenen die toch proberen het
hotel te bereiken worden weggejaagd of opgepakt, net als alle voorgaande jaren.
Er worden geen persconferenties gegeven. De mainstream media komt dus eigenlijk niet te weten waarover
deze wereldleiders spreken en wat ze beslissen. Voor zover bekend heeft de Britse krant The Guardian en
enkele andere kranten minimaal aandacht besteed aan deze conferentie.
Wel heeft het secretariaat van de Bilderbergconferenties een persbericht uitgegeven samen met een
deelnemerslijst. Deze is in te zien op: http://www.bilderbergmeetings.org
Het is sinds kort dat het secretariaat aankondigingen doet over haar aanstaande conferenties. Vanaf de
oprichting in 1954 hebben de Bilderbergers kiekeboe gespeeld met de pers en de publieke opinie. Jaren
geleden bedankte David Rockefeller de aanwezige vertegenwoordigers van de pers voor het feit dat ze
veertig jaar lang de Bilderbergconferenties uit de verslaggeving hebben weten te houden. Maar sinds vorig
jaar worden er, schijnbaar om de koude lucht weg te nemen, persberichten en deelnemerslijsten
gepubliceerd.
Het is wel zeker dat de financiële crisis in de eurozone en de toekomst van de euro besproken werden. Deze
globalistische machtselite wil ten koste van alles voorkomen dat Griekenland uit de eurozone stapt, omdat
dan een kettingreactie zou kunnen ontstaan die de hele eurozone kan laten instorten. Daarmee zou het
tientallen jaren oude en megalomane plan om het Europese eenheidsproject uiteindelijk over de hele wereld
uit te vouwen en een wereldregering op te richten in duigen vallen.
De Bilderbergers willen dus ten koste van alles de eurozone in stand houden. De komende tijd zullen
daarom weer nieuwe voorstellen en nieuwe miljarden euro’s in de failliete economie van bepaalde landen
gestoken worden. In 2009 pochte voorzitter Étienne Davignon nog dat de euro het geesteskind is van de
Bilderberggroep.
Dit jaar is EU president Herman van Rompuy één van de belangrijkste aanwezigen op de jaarlijkse
conferentie. Hij en zijn medeglobalisten zullen plannen opstellen om te zorgen dat niets de oprichting van de
al zolang in voorbereiding zijnde Nieuwe Wereld Orde in de weg zal staan.
Hiervoor zullen de komende jaren ook de allerlaatste restjes vrijheid, soevereiniteit, democratie en
zelfbeschikkingsrecht van de landen in Europa worden vernietigd, zodat alle macht in Brussel wordt
geconcentreerd.
Daarnaast worden er diverse andere wereldproblemen besproken, zoals de crisis rond Syrië en Iran en de
steeds groter wordende invloed van de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India, China), die in toenemende
mate uit de pas lopen met de plannen van de Bilderbergers en zo hun eigen ideeën hebben over de invulling
van een Nieuwe Wereld Orde. Ook zullen de gevolgen besproken worden van een nieuwe Amerikaanse
president, die als opvolger van Obama de zaak moet overnemen.
In het officiële persbericht van het Bilderberg secretariaat wordt gemeld dat er onder andere over ‘politieke,
economische en maatschappelijke thema’s als de trans-Atlantische betrekkingen, de ontwikkeling van het
politieke landschap in Europa en Amerika, cybersecurity en de toekomst van de democratie in Rusland,
China en het Midden Oosten’ gesproken zal worden.
De ongeveer 145 deelnemers komen voor twee derde uit Europese landen, de rest uit de VS. Een derde van
de aanwezigen heeft een functie in regering of de politiek, twee derde is afkomstig uit de financiële wereld,
de industrie, onderwijs, media en technologie.
De bijeenkomst is strikt privé om zodoende een vrije en open discussie tussen de deelnemers te
bevorderen. Juist deze geheimhouding is aanleiding tot vele samenzweringstheorieën.
Maar volgens diverse onderzoeksjournalisten is bijvoorbeeld de oorlog in Irak wel degelijk besproken en
voorbereid tijdens de Bilderbergconferenties van de afgelopen jaren.
Dit jaar was bijvoorbeeld Richard Perle aanwezig. Hij was lid van het Project for the New American Century
(PNAC) en dus een van de architecten van de oorlog tegen Irak. Nu is hij hoofd van het American Enterprise
Institute, een conservatieve think tank.
Voorzitter van de Bilderberg Groep is de Fransman Henri de Castries, bestuursvoorzitter van AXA, de
grootste levensverzekeringsmaatschappij van Europa. Hij is de opvolger van Bilderberger Etienne Davignon,
die ook lid is van de Trilaterale Commissie en voorzitter van Europa’s machtigste lobbygroep voor de
multinationals, de European Round Table of Industrialists.
Opvallend is ook wie er niet aanwezig was, nl. David Rockefeller, de eerste keer sinds vele decennia. Het
zal met zijn leeftijd en gezondheid te maken hebben.
Peter Sutherland, voormalig voorzitter van de Trilaterale Commissie, ex-voorzitter van de World Trade
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Organization, maar nu bestuursvoorzitter van de erg invloedrijke bank Goldman Sachs was aanwezig,
alsmede Neeli Smit Kroes, vice-voorzitter van de Europese Commissie.
Ook was professor in de economie Viktor Halberstadt aanwezig, jarenlang de erevoorzitter van de
Bilderbergers, een man met een buitengewoon groot netwerk van politieke vrienden in binnen-en buitenland.
De aanwezige Nederlanders waren demissionair minister-president Mark Rutte; Paul Polman, topman van
Unilever; de leider van D’66 Alexander Pechtold; koningin Beatrix; en Paul Scheffer, professor Europese
Studies aan de Universiteit van Tilburg. Over de aanwezigheid van Mark Rutte zijn inmiddels Kamervragen
gesteld.
Andere aanwezigen: Jürgen Trittin, milieu-extremist en parlementair leider van de Duitse Grünen; Josef
Ackermann, topman van de Deutsche Bank; Keith Alexander, directeur van de Amerikaanse National
Security Agency; prins Philip van België.
Verder de directeuren van de Washington Post, waarvan één in de bestuurstop van Facebook zit; de
directeur van de Franse krant Le Monde en uiteraard Henry Kissinger die altijd aanwezig is op de jaarlijkse
Bilderbergconferenties. Hij wordt tot op de dag van vandaag beschuldigd van oorlogsmisdaden tijdens de
Vietnamoorlog en mag diverse landen niet binnenreizen.
http://www.hetknp.org/2013/03/25/bilderbergconferentie-in-virginia-verenigde-staten/

Duitse Spiegel: Nederland op de rand van de afgrond
'Geen enkel land in de eurozone zit zó diep in de schulden als
Nederland' - Record aantal Nederlandse bedrijven failliet: 755 in
één maand
Exemplarisch triest beeld van de Nederlandse vastgoedmarkt. De
uiteenspatting van deze enorme zeepbel dreigt onze hele
economie naar de ondergang te helpen.
Volgens de online versie van het wereldwijd bekend Duitse
magazine Spiegel staat Nederland, de 'grootste bondgenoot van
de regering in Berlijn wat betreft de noodzaak voor meer begrotingsdiscipline' in Europa, op de rand van de
afgrond. 'De ooit voorbeeldige economie lijdt onder enorme schulden en een uiteenspattende
vastgoedzeepbel, die de groei tegenhoudt en banen in gevaar heeft gebracht.'
Spiegel komt met het voorbeeld van de 41 jarige Michel Scheepens, energiemarkt expert bij de ING bank.
Zes jaar geleden kocht hij in Nieuw Vennep een huis voor € 430.000. De bank gaf hem een hypotheek voor
een half miljoen, zodat hij onder andere de renovatie en andere kosten kon betalen.
Zoals zoveel Nederlanders rekende hij erop dat zijn huis in waarde zou stijgen en hij het na enkele jaren met
flinke winst zou kunnen verkopen. Maar toen brak de wereldwijde financiële crisis uit en begon de enorme
vastgoedzeepbel te barsten. Inmiddels zou Scheepers € 60.000 moeten toeleggen als hij zijn huis zou
verkopen. Zijn hypotheek is dus 'onder water'.
Nederland massaal 'onder water'
'Onder water' is volgens Spiegel een goede beschrijving van niet alleen de geografische, maar ook de
financiële situatie van ons land. Nederland staat voor een soort vastgoedcrisis waar tot nu toe alleen de VS
en Spanje door getroffen werden. De banken hebben sinds de jaren '90 miljarden gestoken in zowel private
als commerciële vastgoedleningen en hypotheken, zonder te kijken of daar voldoende onderpand tegenover
stond. Het gevolg was dat mensen vrij eenvoudig een hypotheek van tot wel 2 x de prijs van hun nieuwe
huis konden opnemen. 'Je kon makkelijk een lening krijgen die 5 x hoger was dan je jaarsalaris,' aldus
Scheepens. 'En dat zonder één cent eigen vermogen.' Dit werd mogelijk gemaakt door de politiek o zo
gevoelig liggende hypotheekrenteaftrek. In plaats van hun lening of hypotheek af te betalen staken veel
mensen geld in een beleggingsfonds, hopende dat dit voldoende winst zou opleveren om de schuld in ieder
geval deels terug te betalen. Het werd al snel de normale gang van zaken te verwachten dat de prijs van je
huis tot in het oneindige in waarde zou blijven stijgen. Veel Nederlanders gingen er daarom automatisch van
uit dat ze hun huis in de toekomst met flinke winst zouden kunnen verkopen.
Geen enkel land zo diep in de schulden
De Nederlandsche Bank waarschuwde ruim 10 jaar geleden al voor het grote gevaar van dit systeem, maar
er werd niet naar geluisterd. Pas sinds vorig jaar werden door de regering Rutte de eerste voorzichtige
beperkingen doorgevoerd. 'Maar nu is het bijna te laat,' constateert Spiegel. 'Geen enkel land in de eurozone
zit zó diep in de schulden als Nederland, waar de banken € 650 miljard aan hypotheken in hun boeken
hebben staan.'
De schuldenlast van de Nederlandse consumenten bedraagt ongeveer 250% van het beschikbare inkomen.
Zelfs de Spanjaarden halen dit (in 2011) met 125% bij lange na niet.
€ 46 miljard bezuinigingen nog steeds niet genoeg
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Hoewel Nederland nog steeds één van de sterkste economieën van de EU heeft, dreigt deze nu toch ten
onder te gaan aan de uiteenspattende vastgoedbel. De werkloosheid neemt snel toe, de consumptie neemt
af en de groei is tot stilstand gekomen. Ondanks keiharde bezuinigingen à € 46 miljard zal het
begrotingstekort dit jaar hoger zijn dan de 3% die door de EU is toegestaan. Hierdoor zal er in 2014 voor nog
eens € 4,3 miljard extra gesneden moeten worden.
Tijd van afrekening is aangebroken
Voor het Nederlandse volk is de tijd van afrekening aangebroken. Het standaard ver boven je stand leven
keert als een boemerang op onze hoofden terug. Financiële modellen uit het verleden werken niet meer en
steeds meer burgers kunnen hun schulden niet meer terugbetalen. De jarenlang absurd hoge prijzen van
zowel private als commerciële vastgoed zijn dramatisch ingestort, en aan deze daling lijkt voorlopig geen
einde te komen.
Vicieuze cirkel
'Een vicieuze cirkel,' noemt Jörg Rocholl, president van de European School of Management and
Technology in Berlijn de Nederlandse situatie. 'Consumenten hebben te hoge schulden en kunnen hun
leningen niet meer betalen. Dit brengt de banken in problemen, die op hun beurt niet meer genoeg geld in de
economie kunnen stoppen. Dit leidt tot een economische neergang met hoge werkloosheid, waardoor de
leningen nóg moeilijker kunnen worden terugbetaald.'
Zelfstandigen maskeren hoge werkloosheid
De officiële werkloosheid is reeds gestegen tot 7,7%, maar is in werkelijkheid waarschijnlijk veel hoger
omdat zo'n 800.000 ZZP'ers (zelfstandige ondernemers) jarenlang voor een kunstmatig lage werkloosheid
hebben gezorgd. Dat begint echter te veranderen nu steeds meer ZZP'ers het na een aantal gouden jaren
niet meer kunnen bolwerken en failliet gaan.
Sparen werkt averechts
Wat verder tegenwerkt is het feit dat de Nederlanders traditioneel veel sparen en in tijden van crisis nog
meer geld oppotten dan normaal, wat eveneens een averechts effect op de economie heeft. 'Eén van de
grote problemen is de afnemende consumptie,' zegt Johannes Hers van het Centraal Planbureau. De
economische groei zal volgens het CPB dit jaar met 0,5% dalen. In februari gingen 755 bedrijven failliet, het
hoogste aantal sinds het begin van de metingen in 1981.
Banken azen op pensioenfondsen
Dankzij de hypotheekmarkt is de financiële industrie in Nederland extreem opgeblazen: de totale assets
(financiële bezittingen) van alle banken zijn 4 1/2 keer zo hoog als het BNP van ons land. In februari
nationaliseerde de staat de SNS Bank, de vierde bank van ons land, omdat deze dreigde om te vallen door
het hoge aandeel slechte commerciële vastgoedleningen. De overige banken hebben hun zinnen gezet op
de rijk gevulde Nederlandse pensioenfondsen waar zij hun slechte financiële producten aan hopen te
kunnen 'verkopen'.
'Einde crisis niet in zicht'
Net als de familie Scheepens hopen veel gezinnen dat zij in ieder geval hun baan kunnen behouden en hun
hypotheek kunnen blijven betalen. Niettemin klopt de crisis bij steeds meer mensen aan de deur. Een
buurman van Scheepens verloor onlangs wel zijn baan. Ook steeds meer goed opgeleide Nederlanders lukt
het niet meer om aan het werk te komen. 'Het einde van de crisis is nog lang niet in zicht,' verzuchtte
Scheepens. (1)
Vette jaren zijn definitief voorbij
Onafhankelijke analisten waarschuwen al jaren voor de zeer schadelijke gevolgen die de
hypotheekrenteaftrek op de Nederlandse economie en samenleving zal hebben als de vastgoedzeepbel
uiteenspat. Velen zijn het er over eens dat de huizenprijzen ten opzichte van de piekjaren 2006 en 2007
uiteindelijk met minstens 50% zullen dalen. Sommigen zien de toekomst nog somberder in en denken dat de
huizenmarkt pas tot rust komt op gemiddeld slechts 20% tot 30% van de oorspronkelijke aankoopprijs.
De 'vette' jaren zijn definitief voorbij en de magere jaren die zijn aangebroken zouden wel eens veel langer
kunnen gaan duren dan velen hopen. Dankzij het Target-2 systeem van de eurozone, dat de financiële
risico's van de Zuid Europese schuldenlanden op met name Duitsland en Nederland heeft afgewenteld,
dreigt er zelfs een permanente forse welvaartsdaling. De komende jaren zullen veel Nederlanders hoe dan
ook gedurende lange tijd 'onder water' komen te zitten, waardoor het leven voor hen een stuk moeilijker zal
worden.
Xander - (1) Spiegel
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Echte inflatie veel hoger door steeds kleinere verpakkingen
Overheid en ECB passen verschillende tactieken toe om hoge inflatie te verhullen
Het aantal luiers in een standaard pak Pampers daalde in 7 jaar
tijd van 47 naar 34. Koffiepad fabrikant Senseo pakte het anders
aan, en stopt inmiddels 80% (!) minder koffie in een pad dan
voorheen.
Politici en financiële officials in Nederland en Europa wijzen er
graag op dat het met de inflatie -in ons eigen land met 3,5%
overigens de op één na hoogste van de eurozone- erg meevalt en
het leven voor de consument door de euro dus niet veel duurder is
geworden. Dit is echter een misleidende voorstelling van zaken, want de verpakkingen van veel producten
zijn steeds kleiner geworden, waardoor de burger meer geld kwijt is om dezelfde hoeveelheid in huis te
krijgen. Dit wordt echter heel 'handig' niet meegenomen in de inflatieberekeningen.
Voorbeeld: zeven jaar geleden stopte producent Proctor & Gamble nog 47 luiers in een standaard pak
Pampers. Drie later waren dat er nog 44, in 2012 nog maar 37 en de nieuwste verpakkingen bevatten er nog
maar 34. Als deze vermindering in dit tempo doorgaat dan zit er over 20 jaar niet één luier meer in een doos
Pampers.
Ook koffiepad fabrikant Senseo geeft steeds minder waar voor je geld. Het aantal koffiepads in pak is
weliswaar niet verminderd, maar het totaalgewicht werd wel verminderd van 100 naar 92 gram. Vooral op de
koffie zelf wordt bespaard: in één pad zit nog maar 1,1 gram koffie. Eerder was dat 5,5%, dus krijgt u nu
80% minder koffie voor ongeveer dezelfde prijs. De koffie is vervangen door een dubbele hoeveelheid
suiker, 50% meer ongezonde vetten, kunstmatige aroma's en allerlei toegevoegde E-nummers.
Officiële inflatie kunstmatig laag gehouden
De officiële inflatiecijfers laten daarom niet de reële prijsstijgingen zien, want bij de berekeningen wordt de
grootte van de verpakkingen niet meegenomen. Pampers luiers en Senseo koffiepads zijn slechts twee
voorbeelden van een algemene trend, die er voor zorgt dat u de afgelopen jaren steeds duurder uit bent in
de supermarkt (en niet alleen daar). De politici kunnen met de misleidende statistieken in de hand echter
volhouden dat dit niet zo is.
En dan hebben we het nog niet eens over de inhoud van de 'boodschappentas' aan de hand waarvan de
inflatie wordt berekend. Voedsel, energie en autorijden wordt steeds duurder, maar de inflatie wordt
kunstmatig gedrukt omdat elektronische apparaten -die u bepaald niet dagelijks koopt- en 'vrije tijd en
cultuur' goedkoper zijn geworden. Omdat de overheid het 'gewicht' van ieder product in de 'tas' bepaalt kan
de officiële inflatie dus ook op deze wijze gemanipuleerd worden.
Veel meer euro's in omloop
De Europese Centrale Bank past deze tactiek al jaren toe om te verhullen dat de geldhoeveelheid (M3) sinds
augustus 2002 van € 5517,8 miljard naar € 9718,3 miljard 10 jaar later is gestegen, een gemiddelde stijging
van jaarlijks 5,82%. Dit is een belangrijke oorzaak van de almaar stijgende consumentenprijzen en het feit
dat u, vooral sinds de invoering van de euro, jaarlijks steeds minder geld overhoudt - een
geldontwaardingproces dat zich door alle kostbare banken- en landenbailouts de komende jaren zal
versnellen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Welkom bij OPPT Nederland!
Op 25 december 2012 maakte de One People's Public Trust ( OPPT ) zich bekend. Sindsdien zijn er over de
hele wereld mensen zich gaan verdiepen in het prachtige nieuws dat werd gebracht. Zo ook deze website,
waarmee we je willen informeren over de One People's Public Trust en je meenemen in de ontwikkeling en
samen gaan begrijpen wat dit voor ons en de wereld betekent.
De One People's Public Trust heeft onderzocht hoe het systeem van macht is georganiseerd en ontdekte dat
allerlei organisaties waarvan je eigenlijk zou verwachten, dat zij in dienst zouden staan van het volk,
particulier gerunde bedrijven zijn met als doel financieel gewin. Dus niet alleen particuliere bedrijven zijn op
winst ingericht, maar ook nationale en internationale banken en instituten en zelfs overheden. De enorme
winsten die worden gemaakt, worden niet ten goede van de bevolking gebruikt, maar worden het bezit van
een zeer kleine groep super-rijken en hun macht en invloed worden daardoor alleen maar nóg groter.
De One People's Public Trust heeft zich jaren verdiept in de constructie van dit oneerlijke systeem en
ontdekt hoe het werkt en daarna gezorgd dat dit machtspel gestopt is. Vanaf 25 december 2012 is iedereen
op aarde legaal VRIJ en soeverein !!!
Lees meer: Welkom bij OPPT Nederland! - http://oppt-nederland.info/
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VS naar DEFCON 3; Chinese strijdmacht bij grens Noord Korea
De Amerikaanse strijdkrachten hebben hun nucleaire alarmstatus
verhoogd naar DEFCON 3, ook wel 'geel alarm' genoemd. 'Op dit
moment zijn er geen directe nucleaire bedreigingen tegen de VS,
maar de situatie kan snel veranderen,' luidde de begeleidende
verklaring. DEFCON 1 betekent een kernoorlog. Ondertussen
stuurt China steeds meer troepen en militair materieel naar de
grens met Noord Korea, volgens sommigen niet om het land af te
schrikken, maar juist te steunen.
Veel analisten denken dat Noord Korea op 15 april een test met een middellange Musudan afstandsraket zal
uitvoeren. Zoals we eerder schreven heeft Japan Patriot afweerraketten bij Tokio en militaire installaties
opgesteld en gezegd dat het iedere Noord Koreaanse raket die richting Japan vliegt zal neerhalen.
In tegenstelling tot wat het Witte Huis beweert heeft Noord Korea volgens het Pentagon wel degelijk de
beschikking over kernkoppen die op raketten kunnen worden gemonteerd. Deze erkenning is zeer belangrijk
en maakt de situatie rond Noord Korea nog gevaarlijker, zeker omdat Pyongyang aankondigde om op het
Yongbyon nucleaire complex verder te zullen werken aan kernwapens.
Chinese strijdmacht bij Noord Korea
We berichtten al eerder dat China troepen en militair materieel mobiliseert en richting de grens met Noord
Korea stuurt. Dat nieuws lijkt nu bevestigd. Sommige bronnen in Washington zien de Chinese mobilisatie
niet als een afschrikking, maar juist als een ondersteuning van Pyongyang. Beide landen hebben immers
een defensieverdrag ondertekend waarin China belooft om Pyongyang te beschermen tegen een
Amerikaanse aanval.
Tegenstrijdige verklaringen over kernkoppen
Gisteren haalde het Republikeinse Congreslid Doug Lamborn een Defense Intelligence Agency rapport aan
waarin staat dat er 'gemiddelde zekerheid' bestaat dat Noord Korea raketten met kernkoppen kan afvuren.
Wel wordt de betrouwbaarheid dat deze wapens ook echt werken laag geacht.
Het Witte Huis was niet blij met deze onthulling en verklaarde bij monde van James Clapper, directeur van
de nationale inlichtingendiensten, dat deze conclusie niet door alle instanties -16 in totaal- wordt gedeeld en
dat Noord Korea nog niet heeft laten zien inderdaad kernkoppen op raketten te kunnen monteren. De
perssecretaris van het Pentagon, George Little, viel hem hierin bij.
Obama hoopt op diplomatieke oplossing
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry arriveerde vandaag in Seoul om overleg te
voeren met de Zuid Koreaanse leiders. Hij beloofde opnieuw Zuid Korea te verdedigen en benadrukte dat de
VS nooit zal accepteren dat Noord Korea kernwapens heeft. Later vliegt Kerry ook nog naar Beijing en
Tokio.
Nadat hij gesproken had met VN secretaris-generaal Ban Ki-moon verklaarde president Obama gisteren in
zijn eerste commentaar op de Koreaanse crisis dat het tijd is dat Noord Korea zijn agressieve gedrag
opgeeft. Hij zei dat Amerika al het noodzakelijke zal doen om zich te beschermen, maar hoopt tevens dat er
een diplomatieke oplossing voor de crisis mogelijk is.
Xander - (1) DEBKA

Zorg voor contant geld in huis
Zorg dat je cash bij de hand hebt, dit is een advies van het NIBUD
Problemen bij de banken
De aanvallen op de banken, zorgen ervoor dat het
betalingsverkeer flink ontregeld kan worden. De ING is nu al een
aantal keren doelwit geweest van de internetaanvallen. Hierdoor
was internetbankieren niet meer mogelijk, maar ook pinnen en je
boodschappen betalen, was op vele plaatsen niet meer mogelijk.
Niet alleen de ING was doelwit, ook andere banken hebben last
gehad van de cyberaanvallen. De storingen zijn het gevolg van
Ddos aanvallen van hackers. Het is tot nu toe beperkt gebleven tot enkele uren storing, maar de
mogelijkheid bestaat dat deze aanvallen ervoor kunnen zorgen, dat er dagen, misschien weken, geen
betalingsverkeer meer mogelijk is via internet en dat pinnen onmogelijk lijkt. Ons geld is niet echt veilig bij de
bank. Of misschien wel zo veilig, dat we er zelf niet eens meer bij kunnen!
Contant geld
Zorg er daarom voor, dat je contant geld achter de hand houdt. Je kunt dan in elk geval je boodschappen
betalen en je dagelijkse dingen doen. Mocht het niet nodig zijn, dan kun je alsnog pinnen.
Nibud.nl
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Prikkelende tekstjes
Om de vaccinatiegraad in Afrika op te krikken, besloten in december 2012 enkele farmagiganten (GSK en
Pfizer) in samenwerking met Vodafone, sms'jes te gaan sturen naar moeders om hen te attenderen op
beschikbare vaccins. Inmiddels is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze mobiele methode, dat
zich in dit geval concentreerde op het griepvaccin voor zwangere vrouwen. Het eindresultaat viel spijtig
genoeg dik tegen. Naar aanleiding van deze teleurstellende studie, wordt er nu op aangedrongen de druk op
te voeren om alsnog de beoogde vaccinatiegraad bij Afrikaanse zwangeren te bereiken...
Bron :
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/2013/04000/Improving_Influenza_Vaccination_Rates_in_Pregnancy.7.aspx

S.O.S. ('save our souls'):
Als we het dan toch hebben over het vaccineren van zwangere vrouwen, dan past ook dit recente nieuws uit
de UK in dit prikplaatje : de Britse gezondheidsautoriteiten zijn een massale prikcampagne begonnen om
aanstaande moeders te vaccineren met het 'kinkhoestvaccin' Repevax van Sanofi Pasteur (het gaat hier
dus wel degelijk om een difterie-kinkhoest-tetanus-polio cocktail). Opmerkelijk : de fabrikant heeft in de
bijsluiter nadrukkelijk de vermelding opgenomen dat dit vaccin NIET geschikt is voor zwangeren.
Enkele bijkomende vragen :
* Waarom werd dit vaccin in 11 EU-lidstaten onder de merknaam Repevax (geregistreerd in 2002)
toegelaten en waarom in België-Luxemburg-Nederland onder de naam Triaxis Polio (= zelfde fabrikant =
zelfde samenstelling, geregistreerd in 2003)?
* Waarom worden de al geruime tijd internationaal ter discussie staande toevoegingen en wijze van
productie van dit vaccin niet opnieuw onder de loep gelegd (fenoxyethanol, polysorbaat 80 en
aluminiumfosfaat, geproduceerd in Vero-cellen)?
* Waarom worden deze geregistreerde vaccins niet door de EMA (European Medicine Agency) genoemd?
* Waarom wordt er tijd, geld en energie gestoken in debatten over het wel of niet vaccineren van
zwangeren, terwijl dit door de fabrikant zélf sterk wordt afgeraden?
* Waarom wordt aanbevolen dit vaccin nogmaals toe te dienen (28-38 weken zwangerschap) wanneer de
aanstaande moeder in kwestie bevestigt kortgeleden nog met hetzelfde middel gevaccineerd te zijn?
* Waarom en op welke gronden wordt dit vaccin door de gezondheidsautoriteiten veilig geacht voor de nog
ongeboren baby, terwijl dit volgens de producent niet geschikt is voor kinderen onder de 3 jaar?
* Waarom wordt in de bijsluiter expliciet vermeld dat 'het effect van het vaccin op de embryo-foetale
ontwikkeling niet werd geëvalueerd' en geen rekening gehouden met teratogene (placentabarriëre
passerende) schadelijke stoffen die de vrucht blijvend kunnen beschadigen?
Mogelijke verklaring : Triaxis Polio (= Repevax) schijnt een 'slapend' vaccin te zijn, dat in geval van een
kinkhoestepidemie direct beschikbaar is. Nog een belangrijk punt: wordt de zwangere vrouw er van op de
hoogte gesteld dat zij een 4-voudige cocktail ingespoten krijgt, of laat men haar in de waan dat het hier enkel
om een kinkhoestvaccin gaat (want niet apart verkrijgbaar)?
Een niet al te vergezochte hypothese gezien het recente advies (17 februari 2013) van het RIVM om
zwangeren te vaccineren tegen kinkhoest. Het is nog wachten op het groene licht van de Gezondheidsraad
(na registratie voor gebruik tijdens de zwangerschap). Nogmaals : deze vaccins worden door de fabrikant
afgeraden voor deze doelgroep... Het ligt in de lijn der verwachting, dat dan ook de bijsluiters aangepast
zullen worden.
Bronvermelding :
Artikel Gaia : http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-12-09/vaccine-pushed-on-pregnant-women-notapproved-for-pregnancy/
Public Health England - 'Kinkhoest vaccinatie programma zwangere vrouwen' (update 11 februari 2013) :
http://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/WhoopingCough/ImmunisationForPregnantW
omen/whooqandaPertussisVaccinationProgrammeforPregnantWom/
Nederlandstalige bijsluiter Triaxis Polio : http://db.cbg-meb.nl/IB-teksten/h27654.pdf
Engelstalige bijsluiter Repevax :
http://www.medicines.org.uk/EMC/printfriendlydocument.aspx?documentid=15256
Uit: ALEPH Weekoverzicht n° 64

Engelse pond
Aan de linkerzijde onderaan 6 schelpen waarvan één in de vorm
van een omgekeerde 6, in het midden een vingerafdruk met
specifieke biometrische kenmerken aangegeven door gele stippen.
Aan de rechterzijde onder de hals van Koningin Elizabeth 8 zessen !
12 economische instortingen die reeds begonnen zijn
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Bitcoins met 70% ingestort - 101 miljoen Amerikanen zonder werk
- Armoede in VS stijgt explosief: Bijna helft bevolking heeft niet of
amper genoeg om rond te komen - Europese banken op omvallen
- Chinese kredietzeepbel 240% van het BNP
De banken in Frankrijk, Spanje en Italië staan op instorten.
Op de meesten beurzen is er nog niet veel van te merken, maar
een groot aantal andere onderdelen van de financiële
wereldeconomie zijn inmiddels begonnen in te storten. De statistieken lijken in veel opzichten op de situatie
zo'n 4 1/2 jaar geleden, kort voor het uitbreken van de financiële crisis (5). Net als in 2008 zullen de
aandelenmarkten zich pas enkele maanden later bij deze nieuwe, veel hevigere financiële tsunami
aansluiten. Niemand zal verbaasd zijn dat vooral Europa en Amerika zich in het centrum van deze vloedgolf
zullen bevinden.
1. Bitcoins. De prijs van de onafhankelijke digitale munt Bitcoin is sinds woensdag met 70% ingestort.
Omdat feitelijk slechts één persoon besluit over de uitgave of juist het stopzetten van nieuwe Bitcoins, is de
koers van de 'munt' extreem onzeker. Bovendien doet de gevestigde financiële orde er alles aan de Bitcoin
kapot te maken (14). Er zou zelfs een algeheel verbod op de digitale munt kunnen komen (11).
2. Goud. Goudspecialisten roepen al jaren dat het edelmetaal explosief in waarde zal stijgen, maar
vooralsnog is de trend de laatste tijd omgekeerd. Voor het eerst sinds juli 2011 is de koers onder de $ 1500
per ounce gedoken. Sinds de piek in september van dat jaar is goud 22% in waarde gedaald.
Niettemin is het vrijwel zeker dat de banksters de koers van goud niet onbeperkt kunnen drukken en er
uiteindelijk toch een forse waardestijging komt. Sterke indicatie: in bijna 50 jaar sloegen de centrale banken
niet zoveel goud in als in 2012. Bovendien zijn ook de (banken)'insider' aankopen van goud in jaren niet zó
hoog geweest (2). Conclusie: de banksters willen dat u uw goud van de hand doet, zodat zij er na de grote
crash alle controle over hebben.
3. Zilver. Gisteren verloor zilver op één dag 5% van zijn waarde. Voor zilver geldt hetzelfde verhaal als voor
goud: de financiële elite probeert het edelmetaal zo laag mogelijk te houden. Veel experts denken echter dat
zilver uiteindelijk een nog betere langetermijninvestering is dan goud.
4. Olie. De prijs van olie daalde vrijdag met 3%. In 2008 gebeurde kort voor de crisis hetzelfde. Als de prijs
onder de $ 80 per vat zakt dan zou dat een indicatie kunnen zijn dat de komende nieuwe crisis op uitbarsten
staat.
5. Consumentenvertrouwen. In de VS zakte het consumentenvertrouwen van 78,6 naar 72,3, terwijl juist
een stabilisering was verwacht. Nog nooit eerder zaten de prognoses er zo ontzettend naast. Desondanks
denkt volgens CNN 50% van de Amerikanen dat het goed gaat met hun land. Dat aantal is in 6 jaar niet zo
hoog geweest.
6. Armoede. Het aantal Amerikanen dat voortijdig geld van hun pensioenrekening 'leent' steeg het
afgelopen jaar met 28%. Dat betekent dat steeds meer mensen niet meer kunnen rondkomen. Volgens het
Amerikaanse Bureau voor de Statistiek leeft 1 op de 6 Amerikanen en 1 op de 5 kinderen inmiddels in
armoede, het hoogste aantal sinds de jaren '60. Als de laagste inkomstens hierbij worden opgeteld gaat het
zelfs om meer dan 146 miljoen Amerikanen - bijna de helft van de bevolking (4).
Van alle jonge gezinnen (onder de 30) leeft al 37% in armoede. Ouders van 2,8 miljoen kinderen hebben
slechts $ 2 per dag voor hun kind te besteden. Bijna 50 miljoen Amerikanen zijn afhankelijk van
voedselbonnen. In Washington DC, één van de rijkste gebieden van Amerika, steeg het aantal dakloze
gezinnen sinds het begin van de recessie met 23%. (4)
7. Werkloosheid. Het zogenaamde 'herstel' op de arbeidsmarkt in de VS is een complete mythe omdat het
aantal langdurig werklozen niet (meer) wordt meegeteld. In werkelijkheid zitten er maar liefst 101 miljoen
Amerikanen zonder werk (3). Van degenen die nog wel werk hebben verdient 25% onder het
armoedeniveau. Banen zijn in sommige regio's zo zeldzaam dat zelfs voor werk bij McDonald's minstens een
HBO opleiding wordt gevraagd. Ook de werkloosheid in bijvoorbeeld Griekenland blijft maar stijgen en
bedraagt inmiddels 27,2%, een stijging van 1,5% in slechts één maand. De jeugdwerkloosheid in
Griekenland en Spanje zit zelfs tegen de 60% aan. Dit zijn cijfers die bij een zware economische depressie
horen. In Griekenland gaat het zó slecht dat iedere maand 30.000 huishoudens van elektriciteit worden
afgesneden omdat ze de rekening niet meer kunnen betalen (15).
8. Bankaandelen. In Europa kregen de banken en financiële instellingen op de beurzen recent harde
klappen. De meeste -zo niet alle- grote Europese banken zijn dan ook feitelijk failliet. De banken in de
eurozone -maar vooral in Frankrijk, Italië en Spanje- kampen met een onmiddellijk financieringsgat van € 1,2
biljoen (13). De in de maak zijnde Europese bankenunie moet de onvermijdelijke crash nog ietsje langer zien
uit te stellen. Zelfs de Deutsche Bank staat er niet best voor. In het laatste kwartaal van 2012 leed de bank al
een fors verlies van € 2,2 miljard. De DB heeft voor een onvoorstelbare € 48 biljoen aan riskante financiële
speculaties (rentederivaten) in de boeken staan. Als hier slechts 10% van uitvalt dan dreigt niet alleen de DB
in te storten, maar zullen de gevolgen in heel de eurozone en ver daarbuiten worden gevoeld (12).
9. Faillissementen. Het aantal bedrijven dat in Spanje failliet ging steeg in het eerste kwartaal van 2013 met
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45% ten opzichte van een jaar eerder. Ook in andere eurozone landen zoals Nederland gaan een record
aantal bedrijven failliet.
10. Energievraag. Een belangrijke indicator voor de echte staat van de economie is de vraag naar energie /
brandstof. Sinds 2008 daalt de vraag naar energie in Amerika voortdurend, een signaal dat de economische
activiteit afneemt (16).
11. Schulden. De staatsschulden van de Westerse landen blijven ondanks de harde bezuinigingen gewoon
doorstijgen. Volgens de DZ-Bank zal Spanje nieuwe miljarden van de eurozone nodig hebben om overeind
te blijven, zelfs al zou de rente die het land over zijn schulden moet betalen flink gaan dalen. Het
begrotingstekort bedraagt meer dan 10% (!) en zelfs in het aller-gunstigste geval kan Spanje pas in 2018
aan de EU begrotingseis (3%) voldoen (6).
Afgelopen week werd bekend dat Cyprus nu al weer nieuwe miljarden nodig heeft (7). Voor het eiland werd
gisteren voor de eerste keer het permanente ESM noodfonds ingeschakeld. De € 9 miljard gaat vooral naar
het falende bankensysteem (8).
De EU Commissie waarschuwt dat de torenhoge staatsschuld van Frankrijk de hele eurozone bedreigt. De
megabelastingen die de socialistische president Hollande de middeninkomens en het bedrijfsleven oplegt
zet de wankelende economie nog verder onder druk. Ook het Franse bankensysteem staat op omvallen (9).
12. Kredietzeepbel. Ook aan de andere kant van de planeet is sprake van een enorme zeepbel. Nergens
ter wereld heeft het bedrijfsleven zo'n enorme schuld als in China (151% van het BNP). Als de private
schulden erbij worden opgeteld dan bedraagt de Chinese kredietzeepbel maar liefst 240% van het BNP.
Bovendien zal deze zeepbel de komende jaren steeds sneller gaan groeien, totdat massale faillissementen
het onvermijdelijke gevolg zullen zijn. (10) Zoals we al eerder schreven dreigt ook Japan onder zijn
gigantische schuldenlast in elkaar te storten (17).
Beurzen de hoogte in voor de crash
De hoge beurskoersen van de laatste tijd zeggen daarom niets over de werkelijke situatie van de echte
economie. Marc 'Gloom, Boom & Doom' Faber zei afgelopen maandag dat de komende crash van de
beurzen er alleen maar dichterbij door komt. Zeepbellen blazen zich altijd eerst op tot maximale grootte
alvorens uit elkaar te spatten.
Xander
(1) The Economic Collapse (via Zero Hedge), (2) The Economic Collapse, (3) The Economic Collapse,
(4) The Economic Collapse, (5) Zero Hedge, (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (9) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (10) Zero Hedge
(11) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (12) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (13) Format, (14) Natural
News, (15) Ekathimerini, (16) Zero Hedge, (17) Zero Hedge

Bolkestein wil parallelle munt naast euro
Er moet naast de euro een parallelle munt komen voor de kredietwaardige landen als Nederland en
Duitsland. Dat zei VVD-coryfee Frits Bolkestein woensdagavond in Pauw en Witteman.
Foto: NU.nl/Gera Nieland..
Frankrijk mag van hem al niet meedoen aan de parallelle munt, want het land is 'vrijwel failliet' en wordt 'op
ondoordachte wijze geleid'.
De plannen voor de munt voor de kredietwaardige landen (''noem het mark'') zal moeten komen van de
Duitse Bundesbank. Bolkestein ziet ook wel in dat dat niet direct zal gebeuren, maar ooit wordt het
werkelijkheid. ''Over 5 jaar piepen ze wel anders.'' We zijn volgens hem pas aan het begin van alle
problemen. Het is hoog tijd om ''orde te scheppen in de chaos''.
Met een parallelle munt kunnen de kredietwaardige landen hun eigen financiële positie beschermen. ''De
tekortlanden zullen zich verzetten als de duivel tegen wijwater'', verwacht Bolkestein. Maar uiteindelijk zal
een dure 'noordelijke munt' goed zijn voor hun concurrentiepositie.
Door: ANP
http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/gesprekvddag/2011/w45/weg-met-de-euro-leve-de-neuro.xml
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/46/neuro-is-niet-haalbaar.xml
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2011/48/De-Jager-grote-fouten-bij-invoering-euro.xml
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2011/12/De-Jager-Nu-boeten-voor-fouten-bij-invoering-euroELSEVIER324121W/
http://www.nu.nl/economie/2684854/grote-fouten-bij-invoering-euro.html
http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/05/president-tsjechie-invoering-euro-was-een-vreselijke-fout
http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/esm-familienunternehmer-machen-front-gegenrettungsschirm/6643224.html
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Legaal stelen van ouderen
Pensioenprobleem is ontstaan doordat overheid van de pensioenreserves 25 miljard heeft opgeeist. Geld is
foetsie!!!!
geen pensioen indexering 2010
geen pensioen indexering 2011
geen pensioen indexering 2012
geen pensioen indexering 2013
zorgverzekeringpremie omhoog
zorgvoorzieningen omlaag (uitgehold)
eigen risico zorg omhoog
pensioenfonds uitkering omlaag
pensioeninkomsten belastingschalen extra omhoog
BTW omhoog
inkomsten belastingtarieven omhoog
levensonderhoudlasten omhoog
vastrechtlasten gas/licht/water omhoog
ongedekt AOW gat voor beginnende AOWérs
WOZ-waarde van eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde daalt.
Het moet niet erger worden!!!!!
Wat te denken over Allochtone Nederlanders in het buitenland.
Marokkanen die aan meerwijverij doen krijgen voor elke vrouw een uitkering in het buitenland
alle weduwen van de overleden Marokkaanse-Nederlander in het buitenland wonende krijgen weduwen
pensioen
alle kinderen van elke vrouw krijgen kinderbijslag, Kassa!!!!!
minimum inkomen in Marokko is 200 euro, vrouw krijgt 1,200 euro, Kassa!!!!!!!
er vindt geen controle plaats want Marokko is ertegen
hun hypotheken, bedrijfjes en bakkerijen worden zo door Nederland betaald
etc. etc...
Ontwikkelingshulp buitenland meer dan 4,5 Miljard Euro in 2013
aan landen zoals Cuba, Suriname etc.. Kassa!!!!
binnenkort komt er een crisisbelasting
Laat je stem horen! Doorsturen !!!!!!
Na de schandalige wanvertoning van Ascher en de PvdA en de VVD afgevaardigden vandaag in de kamer is
het goed dit nog even door te nemen.
Nog schandaliger is het hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van ouderen
doodzwijgen of vergoelijken. Lees de website hieronder.
Daarom is het goed dit zoveel mogelijk te verspreiden.
Ze denken dat ze ouderen stil en dom kunnen maken maar de afrekening houden we vers.
Ongelooflijk hoe de 50 plus partij in de media genegeerd wordt.
De linkse propaganda programma's van Pauw en Witteman en DWDD met de grootste graaiers
van dit land als presentatoren zoeken naar mogelijkheden om deze ouderen dreiging uit te schakelen.
Men is bang dat het tot een mars naar den Haag leidt.
Zonder ondersteuning van bonden of wat dan ook.
En dan zou voor onze "socialistische" PvdA wel eens tot onnoemelijke schade kunnen leiden en een afgang
zijn voor de bonden.
Maar we hebben internet en email en we bouwen verder uit.
Als iedereen doormailt naar alle ouderen die hij kent is het zo weer het land rond.
Open deze website en lees de reacties.
http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/1/Asscher-geen-schuld-kabinet-lastenverzwaring-ouderen1160328W/?cmpid=NLC|elsevier_dagelijks|2013-0130|Asscher:_geen_schuld_kabinet_lastenverzwaring_ouderen
<http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2013/1/Asscher-geen-schuld-kabinet-lastenverzwaring-ouderen1160328W/?cmpid=NLC%7celsevier_dagelijks%7c2013-0130%7cAsscher:_geen_schuld_kabinet_lastenverzwaring_ouderen&pagenr=6#comments>
&pagenr=6#comments
Deze schandalige uitzuigerij van ons ouderen zullen we stoppen.
Hoe sneller doorgestuurd hoe sneller overal weer bekend.
Lees ook dagelijks Elsevier en De Telegraaf en volg de website van 50 plus.
We zullen ze krijgen de dieven. Wat er in de verzorgingshuizen gebeurd is helemaal beestachtig.
De nieuwe slogan van de PvdA: Dus niet meer de partij van de arbeid.
Maar de Partij van de Armoe
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Rothschild wil Noord Korea
Zondag, 14 april 2013
“Als Amerika iets de ruimte in schiet is het een satelliet, als wij het
doen is het een ballistische raket”, zegt Noord Korea.
Er zijn meer dan 9.000 satellieten wereldwijd gelanceerd en nog
nooit is een land daarvoor veroordeeld door de VN, behalve Noord
Korea.
De spanningen op het Koreaanse schiereiland lopen op. Misschien
wel het belangrijkste wat er in dit Noordelijk deel is gebeurd de
afgelopen tijd is de beslissing van de partijleiding in maart om “de
status van een land dat kernwapens bezit verder te versterken met
het doel om het land te kunnen verdedigen”.
Het merendeel van de media proberen niet de reden te begrijpen
waarom het conflict in Korea zo dramatisch escaleert. Zoals te doen gebruikelijk is het Pyongyang die de
oorzaak is van alle ellende en dat het de derde nucleaire test van Noord Korea was die deze “nachtmerrie”
heeft veroorzaakt.
Wat is nu eigenlijk werkelijk de oorzaak van het “Koreaanse probleem”?
In het kort gezegd ligt dat in de onbesliste uitslag van de Koreaanse oorlog die duurde van 1950 tot 1953. Er
is een soort wapenstilstand, maar er is nooit vrede gesloten tussen de twee partijen in het conflict, Amerika
en Noord Korea. Beide landen hebben ook geen diplomatieke relaties.
Alhoewel Pyongyang diverse keren heeft voorgesteld om dit op te lossen en betrekkingen te normaliseren,
heeft Amerika tot nu toe geweigerd om een permanent vredesakkoord te tekenen. Hiermee bewijst de VS
dat het “vijandige bedoelingen” heeft. Want een vreedzame relatie met Noord Korea staat niet op hun
agenda, maar ze zoeken juist manieren om de staat te vernietigen.
Dit is de reden dat er een soort permanente oorlogsdreiging in de regio hangt. Een situatie van acute crisis
tot relatieve rust en weer terug. De propaganda om een einde te maken aan de massavernietigingswapens
van Noord Korea wordt gebruikt om de werkelijke agenda van Amerika te verdoezelen. En die is het
installeren van een nieuw regiem.
Waar het nu een beetje op neerkomt is dat Pyongyang er genoeg van begint te krijgen om iedere keer hun
neus te stoten. Telkens als ze bereid zijn tot een compromis wordt dit in het westen uitgelegd als een teken
van zwakte en als bewijs dat de sancties dús hebben gewerkt. Vervolgens wordt er niet of heel traag
gereageerd door het westen en in plaats van onderhandelen doen ze vervolgens het omgekeerde en leggen
nog zwaardere sancties op. Met als doel om hierdoor ook het laatste verzet in Pyonyang te breken.
Dit spelletje doorgronden ze nu in Noord Korea en ze weigeren dan ook nog langer om het mee te spelen.
Daarom hebben ze nu het besluit genomen om zich militair te versterken. In plaats van het compleet
toegeven en ineenstorten van Noord Korea, wat het westen had verwacht, worden ze nu geconfronteerd met
nieuwe raketten en nucleaire kernproeven.
Toen Noord Korea afgelopen december met succes een satelliet in de ruimte wist te krijgen, werd het land
door de VN keihard afgestraft, in de vorm van Resolutie 2087. Nog meer sancties en het logische antwoord
van Noord Korea was dan ook, “Er zijn meer dan 2.000 kernproeven uitgevoerd en 9.000 satellieten in de
ruimte gebracht en er is nog nooit een VN resolutie geweest die dat heeft veroordeeld. Als Amerika iets
lanceert dan is het een satelliet, als wij het doen is het een ballistische raket”.
Als reactie op deze Resolutie voert Pyongyang op 12 februari dit jaar haar derde kernproef uit en wat dan
onmiddellijk volgt is de uitvoering van Resolutie 2094 waarmee de zwaarste sancties ooit een feit zijn.
Er zijn ook hier weer de nodige overeenkomsten te bespeuren met Lybië en Syrië. Zorg dat een land
volkomen geïsoleerd raakt met als doel verandering van regiem. En dan, uiteindelijk, de “broodnodige”
militaire interventie en natuurlijk allemaal vanuit humanitair oogpunt.
Het zal dan ook helemaal geen toeval zijn dat er in sommige radio programma’s wordt gesuggereerd dat de
Rothschilds opdracht hebben gegeven om Noord Korea aan te vallen.
Bron: Global Research
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4683:-rothschild-wil-noordkorea&catid=10:buitenland&Itemid=23
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We zijn laboratoriumratten
Geplaatst op 11/04/2013 door stradi
Drie experimenten: Argentinië en Zimbabwe, waren testlanden
voor de USA, Cyprus voor Europa.
Statistisch gezien staan Amerika en de EU nu op ongeveer
hetzelfde punt als Argentinië in 2001: na maandenlange deflatie en
monetarisering van de schuld dreigt er op korte termijn
hyperinflatie te ontstaan. Een paar maanden na dit punt ging
Argentinië destijds failliet, waardoor de buitenlandse schuldeisers
naar hun vele miljarden konden fluiten. Het land kreeg vervolgens
te maken met enorme binnenlandse problemen… maar twee jaar
later had Argentinië geen schuld meer, bloeide de economie op, werd er keihard gewerkt en zat het land
weer in de lift. De middenklasse was weggevaagd, en alle rijkdommen waren in handen gekomen van de
topklasse.
Staat de machthebbers -zowel politiek als financieel- in de VS en de EU misschien eenzelfde scenario voor
ogen? Zit er misschien een briljant, maar uiterst kwaadaardig plan achter de aan de gang zijnde,
doelbewuste vernietiging van de Amerikaanse en Europese economie?
Laten we eens uitgaan van het volgende hypothetische scenario. Stel dat al heel lang duidelijk was dat het
Amerikaanse geldsysteem kapot zou gaan, en stel dat men in de hoogste kringen eveneens wist wanneer
dat zou gaan gebeuren, en dat niet alleen een paar kritische analisten hier van overtuigd waren.
Goed, presidenten, diplomaten, financiële topmannen, bankiers, ze zagen het aankomen, gingen bij elkaar
zitten, en vroegen zich af: ‘Wat kunnen we hier aan doen?’
Feitelijk wist niemand het antwoord, omdat er zich nog nooit een dergelijke situatie had voorgedaan. Nog
niet eerder was er een land dat zo groot en machtig was als de VS ten onder gegaan, uitgezonderd in
periodes van grote oorlogen, waarin alle landen tegelijkertijd uitgeput werden. Het zou dus een te groot risico
zijn om methode A of methode B uit te proberen, en dan te kijken wat er zou gaan gebeuren.
Twee experimenten: Argentinië en Zimbabwe
Dus kozen ze een minder belangrijk land, een land dat in bepaalde opzichten erg op Amerika leek:
Argentinië. Het was productief, er werd hard gewerkt, het was modern, er was landbouw, en werd geregeerd
door een corrupte, driftig geld uitgevende politieke klasse. Daarnaast was er een grote middenklasse die
niets in de gaten had, hard werkte, en eveneens geld als water over de balk smeet. Een land dus dat zeer
op Amerika leek. En op dat land zou doelbewust een experiment worden losgelaten.
Hoe wordt zo’n experiment uitgevoerd? Je beïnvloedt wat leiders, je financiert een paar populistische
bewegingen, en zorgt ervoor dat je beste vrienden gaan investeren in het land, terwijl je zelf al lang weet wat
er staat te gebeuren. En omdat jij behoort bij het clubje ‘wetenden’, weet je ook dat jullie degenen zijn die
niets kan gebeuren, omdat jullie je geld niet zullen verliezen.
Vervolgens dirigeer je de buitenlandse investeringen via je vrienden bij de top van de banken en in de
diplomatieke wereld. Onder dit topniveau hoeft niemand er iets vanaf te weten. Je stimuleert
overinvesteringen in het land, koopt de leiders af en om, en verzekert hen dat alles goed gaat, dat ze een
goed beleid voeren, dat de wereld in hen gelooft, en dat het IMF zal bijspringen als er iets mis dreigt te gaan.
En dan, op een dag, trek je de stekker eruit. Je verspreidt wat geruchten, zorgt voor een run op bepaalde
investeringen, en dan laat je je vriendjes bij de banken zich een beetje terughoudender opstellen. En dan
nog wat meer. En dan, ter elfde ure, zorg je dat het IMF hen in de steek laat, ondanks de voortdurend
herhaalde beloftes van steun. Dus worden ze afgesneden van hun laatste buitenlandse geldstroom.
Deflatie in Argentinië ging in 2001 vooraf aan hyperinflatie. De VS en EU bevinden zich nu op een
vergelijkbaar punt.
Kijk dan wat de mensen doen. Wat is er nodig om hen onder deze omstandigheden onder controle te blijven
houden? Waar loopt de spanning het hoogste op? Geven ze toe aan oneindige schuldenslavernij bij het IMF,
of verklaren ze zichzelf failliet? En wat gebeurt er als ze tot het laatste besluiten? Straft de wereld hen, of is
het na twee jaar alsof er niets is gebeurd en gaat men vrolijk verder?
Ondertussen pas je aan de overkant van de oceaan een ander experiment toe. Zimbabwe. Hier probeer je
de andere methode op uit: ongelimiteerde inflatie. In Zimbabwe kostten drie eieren 100 miljard dollar… en
dat was nog in 2008 voordat het pas écht ernstig uit de hand liep.
En dan ga je vergelijken. Wat is de beste methode om macht, invloed en controle op de
wereldgebeurtenissen te blijven houden? Hoe zorg je dat de ‘belangrijke’ mensen zo goed en ongestoord
mogelijk aan de macht blijven?
De geplande instorting van Argentinië
Het volgende gebeurde er in Argentinië. De politieke leiders functioneerden niet meer, bekvechtten met
elkaar, en begunstigden financieel hun vriendjes en thuisregio’s, zonder zich te bekommeren om de zich
opeenstapelende enorme schuldenberg. En waarom zouden ze ook, aangezien ze gewoon geld in het
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buitenland konden blijven lenen. Maar ondertussen begon de economie steeds meer te leunen op
zeepbellen en speculaties, die door het ongebreidelde lenen in het buitenland werden gefinancierd.
De zeepbellen werden groter en groter, waardoor insiders besloten dat het tijd was om hun eigen vermogen
het land uit te verplaatsen. In het land zelf werden de financiële regels steeds strakker aangetrokken, zoals
nu in de VS en de EU zogenaamde buitenlandse ‘belastingparadijzen’ onderzocht worden op weggesluisde
vermogens en winsten, om deze, onder het mom van het tegengaan van het witwassen van geld, één voor
één af te sluiten.
En toen was het zover. Eind 2001 kondigde Argentinië de correlito aan, waardoor vrijwel alle
bankrekeningen werden bevroren. Deze Bank Holiday duurde vijf maanden. De Argentijnse munt, de peso,
devalueerde met 73%, veel sneller dan alle niet-insiders hadden kunnen zien aankomen. Nadat iedere
vluchtweg zorgvuldig was dichtgetimmerd, werd het casino in brand gestoken, met iedereen erin, als ratten
in de val.
Zelfs al bezat je duizenden dollars op spaarrekeningen en in aandelen of obligaties, je kon er niet bijkomen
omdat de markt bevroren was en er maandelijks maximaal slechts $ 300 van je rekening mocht worden
opgenomen. De gewone man kon er niet eens van eten, laat staan de huur betalen. Hele groepen
cartoneros, waaronder architecten en ingenieurs, struinden midden in de nacht met hun vrouwen en
kinderen de straten en vuilnisbakken af, op zoek naar voedsel. Argentinië verviel tot chaos, maar wel één
waarbij de leden van de heersende topklasse rustig in hun zetels konden blijven zitten.
Nadat alle goederen, bezittingen, etcetera in het land minimaal 73% minder waard waren geworden, haalden
de insiders hun geld uit het buitenland terug en kochten daarmee voor een prikkie de eens kostbare
bezittingen van hun buren, waarbij ze en passant de beschikking kregen over een grote groep hongerige
werklozen, die bereid waren om voor een derde-wereldloontje keihard te gaan werken. De verstandige,
hardwerkende mensen die netjes hadden gespaard, de ‘verkeerde’ mensen dus, waren weggevaagd; hun
geld was verdwenen en overgegaan in de handen van de ‘juiste’ mensen, de speculanten en de insiders.
Groot kapitaal zoals land en fabrieken konden natuurlijk niet uit het land worden weggesluisd, maar hielden
wel hun gebruikswaarde. Ze stegen na afloop vaak zelfs in waarde als gevolg van de sterk gedaalde
schuldenlast en de lage lonen, en konden zo weer concurrentieel worden. Het was dus niet zozeer een
‘ineenstorting’ als wel een herverdeling van de rijkdom, van de hardwerkende arbeiders en middenklasse
naar de toch al rijke en kapitaalkrachtige topklasse, en hun vriendjes. Het meest briljante hiervan was nog
wel, dat ze de buitenlanders overal de schuld van konden geven, alsmede ook de ‘incompetente’ leiders en
de roekeloze, aan krediet verslaafde burgers.
Zou een dergelijk scenario misschien ook voor de VS op het programma kunnen staan?
Het volgende zou Amerika mogelijk gedaan kunnen hebben. Ze stuurden hun beste topmensen van Wall
Street en diplomaten naar China. Zij wisten de Chinezen ervan te overtuigen om het land grondig te
moderniseren, naar kapitalistisch voorbeeld – natuurlijk met behulp van de Amerikanen.
Ze verleenden de Chinezen economische privileges en zorgden dat ze werden toegelaten tot de WTO
(Wereld Handels Organisatie). Vervolgens verlokten ze China en samen met hen heel Oost Azië tot het
creëren van enorme economische overcapaciteit, en realiseerden daarmee een diepe, onbreekbare
afhankelijkheid van de VS en de G-8 als zijnde hun klanten.
Door de gigantische economische groei in China raakten ze het vermogen om zichzelf onafhankelijk te
bedruipen kwijt. Landbouw-, water- en natuurlijke hulpbronnen werden uitgeput, zodat er steeds meer van
geïmporteerd moest worden.
En dan… dan, nadat ze eenmaal geproefd hebben van vrijheid en overvloed, en ze zichzelf niet meer
economisch onafhankelijk in stand kunnen houden, dan maak je niet hén kapot, maar JEZELF. Implodeer je
eigen middenklasse, zoals boven beschreven in Argentinië. Breng de obligatiemarkt om zeep, zorg voor een
run op je eigen munteenheid, en ga dan failliet over de schulden die je niet meer aan hen kunt afbetalen.
Hiermee wordt in één klap bereikt dat:
1. Je buitenlandse schuldenlast verdwijnt
2. Je door de enorme devaluatie van je munt de interne schuld eveneens verdwijnt
3. Je land weer concurrerend en producerend kan worden
4. De burgers zo geschrokken zijn dat ze zó volgzaam worden, dat ze zelfs blij en dankbaar zijn als ze tegen
hongerloontjes weer aan het werk kunnen
5. Het leger weer sterk en machtig wordt (of blijft USA) vanwege de teruggekeerde goedkope
productiecapaciteit
6. Als onnodig beschouwde olieconsumptie radicaal gereduceerd kan worden ten gunste van het leger
7. Waardoor de oliemachten zoals Rusland, Venezuela en Iran, door eerst de olieprijs fors op te laten lopen
en dan enorm te laten zakken, knock-out worden geslagen
8. China weer terug gemept wordt onder de controle van de G-8.
9. En het allerbeste: De insiders zichzelf gigantisch hebben kunnen verrijken, waardoor ze hun macht en
dominantie generaties lang verzekerd hebben.
Kortom: de top wint alles, ten koste van de rest (de arbeiders, de middenklasse, ofwel de rest van de
bevolking). De Nieuwe Wereldorde is een feit.
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Hoe verzekerden de machthebbers in Amerika en de G8 dat dit op deze manier zou gaan gebeuren? Ten
eerste lok je je eigen burgers om zich enorm in de schulden te steken. Zorg dat leningen, dat krediet, dat
hypotheken, spotgoedkoop zijn, en aan vrijwel iedereen worden verstrekt. Frustreer gerechtelijke vervolging
van misbruik en corruptie bij het verlenen en aangaan van hypotheken, leningen, etc.. Wetende dat dit op
een dag zal exploderen, zorg je ervoor dat je zelf en je vriendjes worden uitbetaald in excessief hoge
bonussen, in plaats van in bijvoorbeeld beleggingen en aandelen.
Omdat je je schuld toch nooit meer kan terugbetalen, ga je als land gigantisch veel meer uitgeven, meer dan
ooit tevoren. Je doet straffeloos overal ter wereld wat je maar wilt, dringt landen binnen, manipuleert, speelt
uit elkaar, et cetera.
Dan zorg je voor paniek, een crisis, waardoor er een perfecte dekmantel ontstaat om ongezien de zakken
van de ‘juiste mensen’ vol te proppen met geld, ook al kost dit het land 23 tot 30 biljoen dollar, en zelfs als
het gepeupel het toch in de gaten krijgt en moord en brand begint te schreeuwen. Dat maakt dan toch niets
meer uit, want het einde is dan al zeer nabij.
Vervolgens zorg je voor een gigantisch overheidstekort, onder Obama zeker 2 biljoen per jaar, en verzeker
je je ervan dat je land nog zeker 70 jaar lang met dit soort torenhoge tekorten opgescheept zit. Argentinië
viel om met een tekort van slechts 3% van het BNP, maar aangezien de VS van een andere orde is, verhoog
je dit tekort tot ruim 12% (zoals het dit jaar naar verwachting zal zijn). De gevolgen van de politiek van de
regering Obama: een torenhoog begrotingstekort.
Zal dit voldoende blijken te zijn om de wereld-reservemunteenheid te doen instorten? Zal het genoeg zijn om
China over de grens te jagen, waardoor ze de stekker uit de VS trekken en de rol van de boosdoener op zich
zullen nemen – precies zoals het gepland is? Terwijl nu zo’n beetje iedere econoom het van de daken
schreeuwt: Meneer de President, waarom doet u dit? Waarom dit krankzinnige beleid? Di Rupo, waarom
doet u dit? Waarom dit krankzinnige beleid? Van Rompuy, waarom doet u dit? Waarom dit krankzinnige
beleid? Is dát dan misschien het antwoord?
Terug naar de USA. Stel verder een gezondheidszorgplan op waardoor iedereen volledig afhankelijk van de
regering wordt gemaakt, en zorg ervoor dat de overheid totale controle over iedere burger zal kunnen
uitoefenen. Gebruik de slechts 5 eigenaars van vrijwel alle media om alleen dát nieuws te verspreiden wat jíj
wilt. Verspreid leugens, zorg voor verwarring, geef valse cijfers, zet mensen en groepen tegen elkaar op,
zodat als de tijd van de instorting gekomen is, er chaos en geweld zal uitbreken. De EU moest volgen, ook
om, na de totale ineenstorting, niet sterker te staan dan de USA.
En op dat punt bevinden we ons nu bijna. We zitten nog in het oog van de storm, maar alle explosieven zijn
inmiddels op hun plaats gebracht, en voor de zomer, misschien erna, zal op de ontstekingsknop gedrukt
gaan worden.
Zou het zo kunnen zijn, dat alles wat deze zeer intelligente, meedogenloze, kwaadaardige en immens met
elkaar verbonden mensen aan de top gedaan hebben helemaal niet onvoorstelbaar stom was, maar juist
ongelooflijk slim? En dat zij wellicht zelfs denken dat dit alles juist goed is voor Amerika, en dat zij bereid zijn
om echt alles te doen, hoe gruwelijk dan ook, om het land weer terug aan de top te brengen en daar nog
heel lang te houden? Om daarbij zelf nog eens vele malen rijker te worden dan ze nu al zijn?
Als we werkelijk willen weten wie achter deze duivelse plannen zitten, dan hoeven we straks slechts één
ding in de gaten te houden: wie gaan er straks met al het geld vandoor. Het zijn de biljonairs, de slimste,
meest onprincipieele en onbetrouwbaarste spelers ter wereld, die het grootste, meest gevaarlijke spel ter
wereld spelen, waarbij het lot van hele landen en vele miljoenen mensen op het spel staat. Wees er maar
van overtuigd dat ze niet zo rijk konden worden door dom te zijn, en dat ze totale controle hebben over de
media, de financiële wereld, het leger, de overheid en het zakenleven. En hun tegenpartij in China, of
Rusland, of waar dan ook, probeert hen op vergelijkbare wijze een loer te draaien.
Het is het spel van de grote jongens, waarbij de gewone man vertrapt dreigt te worden. Dus als u binnenkort
in het nieuws leest en hoort hoe onvoorzichtig en dom iedereen geweest is, en niemand de komende
instorting zag aankomen – denk dan aan het voorbeeld van Argentinië. De ‘juiste mensen’ winnen, de rest
verliest. En verreweg de meeste gewone, goede, nietsvermoedende mensen zullen helaas niet eens
beseffen door wie of wat ze de afgrond in gejaagd zijn.
Maar als wij spreken van “DE NIEUWE WERELDORDE” zijn we fantasten.
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Een eigen mening is gevaarlijk in Amerika
Dinsdag, 16 april 2013
De geschiedenis leert ons dat één van de meest gevaarlijke dingen die je kan hebben in een totalitaire staat,
is een mening. In het Duitsland van Hitler, het China van Mao, de Sovjet Unie van Stalin en tegenwoordig de
VS van Obama; heb je een mening? Dan ga je naar de gevangenis.
Je zou Amerika niet in het rijtje verwachten, maar toch is het steeds meer die totalitaire staat waar het
individu beter zijn mond kan dichthouden.
Zo was er onlangs een vrouw in New Jersey die werd gearresteerd omdat ze de grondwet voorlas op een
publieke bijeenkomst. Een vader, eveneens uit New Jersey, werd gearresteerd, ondervraagd en er werd
gedreigd met dat hij zijn kinderen kwijt zou raken omdat ze een foto van zijn zoon met een geweer online
hadden gezien. Nu is een gehandicapte grootvader uit Centerville, Iowa, gevangengenomen ook omdat hij
een mening had. Brian Davis zit nu in de Appanoose gevangenis en is aangeklaagd voor het dreigen met
terrorisme. Wat hij gedaan heeft? Een school gebeld en gedreigd om die op te blazen? Nee. Werd hij betrapt
met spullen in zijn garage waar je een bom mee kunt maken? Nee.
Wat hij deed was zijn fysiotherapeut vertellen dat hij zich zorgen maakt over de school waar zijn kleindochter
naartoe gaat. Hij maakt zich zorgen omdat de beveiliging van de school zwaar te wensen over laat en
iedereen met een geweer zomaar naarbinnen kan lopen. Volgens de fysiotherapeut had Brian dreigende
opmerkingen gemaakt over het de school binnengaan en het vuur daar openen. Davis zegt dat hij dat nooit
gezegd heeft, alleen een opmerking heeft gemaakt dat iedereen daar zo binnen kan lopen en het vuur kan
openen. Ik zei “Iedereen”. Brian Davis is een gehandicapte man die met een stok loopt, een brandschoon
verleden heeft en die zijn hele leven niets anders gedaan heeft dan werken. Hij bezit zelfs geen wapen en hij
is nu in het gevang gegooid en mag er alleen uit in afwachting van de rechtszaak als hij een borg betaalt van
50.000 Dollar, wat hij niet heeft natuurlijk.
Dus, blijft deze fragiele, bange man die nog nooit iets misdaan heeft, zitten waar hij zit. Omdat hij zich
zorgen maakte om zijn kleindochter en niet zou willen dat zij het slachtoffer zal worden van een gestoorde
schutter (of een false flag operatie van de regering). Deze zaak bewijst nogmaals dat het tegenwoordig
gevaarlijk is in Amerika om je mond open te doen want voordat je het weet wordt je beschuldigd van
terrorisme en krijg je een oranje gevangenispak aan.
Het is dubbel triest als je deze man ziet zitten en je je bedenkt dat de grootste criminelen op aarde, zoals
bankiers, vrijelijk rondlopen en champagne drinken.
From The Trenches

'De Oranjes legden het altijd al met fascisten aan'
Prins Bernhard was lid van de NSDAP, SA en SS.
Wilhelmina ging in de jaren dertig graag op vakantie naar Hitler-Duitsland.
Een van de beste vriendinnen van Juliana was Friederike, de weduwe van de Griekse koning, die sinds haar
tijd bij de Bund Deutscher Mädel fanatiek aanhanger van Hitler was gebleven.
Bij het huwelijk van Bernhard en Juliana werd door het Residentieorkest het Horst Wessellied ten gehore
gebracht, waarin de strofe:
'Wenn's Juden blut vom Messer spritzt'. De onwillige dirigent en verschillende orkestleden werden
vervangen door dirigent en leden van de Koninklijke (let wel, de Koninklijke)
Militaire Kapel.
Prinses Irene is getrouwd met Franco-volgeling Don Carlos,
Christina met een aanhanger van Batista, en Beatrix met Claus, die later reuze meeviel maar niettemin aan
de kant van Hitler heeft meegevochten.
Willem-Alexander werd zonder blikken of blozen lid van het Internationaal Olympisch Comité, waarvan
voorzitter Samaranch als minister onder Franco heeft gediend.
En nu wil de kroonprins trouwen met de dochter van een van Videla's trawanten. 'Dat laatste', zegt Fred van
der Spek, 'verbaast mij dus niets.
De Oranjes hebben het altijd al met fascisten aangelegd.
Nee, dan liever een Republiek der Nederlanden.'
Van der Spek licht nog graag even toe hoe zijn favoriete staatsinrichting er uit ziet.
Hij is niet voor de gekozen president, maar voor een variant op het Zwitserse systeem:
ieder jaar een andere minister aan het hoofd. 'Die functie kost de samenleving geen cent', zegt hij met een
tevreden gezicht. 'En de minister in kwestie is er maar een paar uur per jaar mee kwijt.
Zo'n man heeft uitsluitend de lullige functie zijn collega's een handje te geven op het vliegveld van Zürich,
dat toevalligerwijze Kloten heet. Zo kan dat hier ook.' (Fred van der Spek)
Thijs Broer, Vrij Nederland, 24 maart 2001
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Worden alle religies samengesmolten?
Dinsdag, 16 april 2013
Is paus Franciscus van plan om de elite te helpen met het onder één paraplu scharen van alle
wereldreligies?
Zal hij het instrument zijn voor de glorieuze “new age”, iets waarvan de wereldelite overtuigd is dat het
komen gaat?
Normaal gesproken hebben mensen in de financiële wereld niet zoveel met religie. Des te merkwaardiger is
het dan ook om een artikel aan te treffen op het Investment Blog met de titel: “Legt paus Franciscus het
fundament voor éénwereldreligie?”
Zo staat er ondermeer:
Nadat Franciscus werd gekozen stond er een foto van hem op de voorpagina van Time Magazine met het
onderschrift, “New World Pope”. Ook Franciscus zelf heeft heel duidelijk gemaakt dat hij vast plan is om het
pad van “een oecumenische dialoog” te blijven volgen.
Zo probeert hij al voorzichtig religies dichter bijelkaar te krijgen door opmerkingen zoals hij onlangs maakte
waarin hij zei dat hij gelooft dat moslims dezelfde God aanbidden als hijzelf. Deze “alle wegen leiden naar
dezelfde God” filosofie is een bouwsteen van de éénwereldreligie waar de elite al decennia lang aan werken.
Allemaal omdat ze weten dat met één wereldeconomie en één wereldregering er geen echte eenheid onder
de mensen zal zijn zonder één wereldreligie. Helaas staat deze die zij voor ogen hebben, haaks op het
Christendom zoals we dat in de bijbel vinden.
De twee grootste religies ter wereld zijn het Katholicisme en de Islam. Als je één wereldreligie nastreeft, dan
zal je toch deze twee moeten zien te verenigen. Dat zal een hele toer worden omdat Allah en God uit de
bijbel niet hetzelfde zijn. Zo is er een wezenlijk verschil dat God uit de bijbel bestaat uit een drie-eenheid, de
vader, de zoon en de heilige geest. Iets dat door de islam ten stelligste wordt ontkend. Afgezien nog van alle
verschillen met andere geloven.
Dus, óf paus Franciscus weet niet veel van theologie of er speelt een andere agenda. En dat schijnt in dit
geval wel degelijk te spelen.
Naarmate de wereld instabieler word zullen mensen op zoek gaan naar antwoorden. Nadat de wereld totaal
veranderd is door ineenstorting van de economie, voedseltekorten, nachtmerrie-achtige pandemieën,
ongehoorde natuurrampen en verschrikkelijke oorlogen, zal het dan tijd zijn voor de “vrede en vriendschap”
van de éénwereldreligie? Tot zover het Investment Watch Blog.
Wanneer het zelfs mensen opvalt in een wereld die geregeerd wordt door geld en die zich normaal
gesproken niet met dit soort zaken bezighouden, dan moet er wel wat aan de hand zijn. Bedenk vervolgens
dat Franciscus voor het eerst een Jezuïet is die paus is en kijk naar de eed die deze orde aflegt. Dan begrijp
je dat het in grote lijnen klopt wat men in de financiële wereld denkt.
“Ik beloof verder en verklaar dat ik, wanneer de gelegenheid zich voordoet, meedogenloze oorlog zal
voeren, in het geheim of openbaar, tegen alle ketters, Protestanten en liberalen, zoals ik geïnstrueerd ben te
doen, om ze uit te roeien en te verdelgen van de gehele aarde; en dat ik geen leeftijd, sekse of stand zal
sparen; en dat ik zal ophangen, verbranden, doen wegkwijnen, koken, villen, wurgen en levend begraven
deze schandelijke ketters, de magen en baarmoeders van hun vrouwen zal openrijten en de hoofden van
hun kinderen tegen de muur zal verpletteren, met het doel hun afschuwelijke ras voor altijd te vernietigen".
Dat is een deel van de eed die deze vriendelijk lachende paus heeft afgelegd. Dat is ook de eed die Herman
van Rompuy en consorten hebben afgelegd, getuige zijn opmerking: “Wij zijn allen Jezuïeten”.
Wat veel mensen vergeten is dat er ook in de gewone maatschappij veel Jezuïeten rondlopen die niet als
zodanig herkenbaar zijn. Denk maar kapitein van de Titanic, Edward Smith. Ook hij was een Jezuïet en liet
zijn schip in opdracht van zijn meesters op de ijsschotsen lopen.
De “vrede en vriendschap” die wordt aangeboden is dezelfde die de grote boze wolf aanbood aan
Roodkapje. Eén wereldreligie, ja. Maar, dan wel gebaseerd op het geloof in satan.
Bron: Investment Watch Blog
Geaborteerde baby huilde
gepubliceerd dinsdag 16 april 2013 - bron: Herman Meijer - www.meijerherman.nl
Het was enkele dagen geleden nieuws in de Verenigde Staten.
Aan de overkant van de grote plas loopt de zaak tegen Kermit
Gosnell, een abortusarts in West Philadelphia. De arts is verdachte
in een schokkende zaak. Hij zou meerdere baby's hebben
vermoord die levend bij hem in de kliniek werden gebracht.
Daarnaast zou hij abortussen hebben uitgevoerd op vrouwen die te
lang zwanger waren om nog een abortus te mogen krijgen.
Afgelopen week getuigde oud-medewerker Sherry West in de zaak. Zij is een oud medewerker van Kermit

Nieuwsbrief 175 – 16 april 2013 – pag. 67

Gosnell. Haar verhaal was hartverscheurend. Ze vertelde hoe vrouwen een abortus ondergingen op het
toilet. De baby's werden afgestoten door het lichaam en te vroeg geboren. Medewerkers van de kliniek
moesten dan de geaborteerde foetus verwijderen. In de kliniek werd dan gesproken over "specimens' omdat
dat mentaal makkelijker te verwerken was. Helemaal door merg en been ging haar verhaal over een
huilende geaborteerde baby:
A Delaware woman who worked for abortion doctor Kermit Gosnell recalled hearing one child “screaming”
after it was delivered alive during an abortion procedure at Gosnell’s West Philadelphia clinic. Sherry West,
of Bear, said she was loyal to Gosnell – who is now facing multiple counts of murder for allegedly killing
children after they were delivered alive at his clinic – but said the incident “really freaked me out.”
Alien
Sherry West vertelde dat ze het geluid niet goed kon omschrijven. Het klonk als een alien, zei ze. De baby
was tussen de 18 en 24 centimeter groot.
Een geruchtmakende zaak in Amerika dus. De arts Kermit Gosnell kan uiteindelijk ter dood worden
veroordeeld. Nieuwsgierig zocht ik naar Nederlandse nieuwsbronnen die dit nieuw naar buiten brachten. In
de Nederlandse media was er echter 0,0 aandacht voor deze zaak. Er was maar één blog (zover ik kan
nagaan) die aandacht besteedde aan deze zaak, en dat was, hoe kan het ook anders, DDS. In een
koffiehoekje bracht Michael de zaak voor het voetlicht.
22 weken
Ik ben een tegenstander van abortus. Als u dan zegt dat dergelijke uitspattingen in Amerika geen fair
argument tegen abortus zijn, heeft u natuurlijk gelijk. Dit verhaal uit Amerika laat ons wel zien welke
verschrikkelijke praktijken er rondom abortusklinieken plaats vinden. Enorm scherp blijven op dit gebied is
dus broodnodig.
Tegelijkertijd zegt dit voorval ons iets over foetussen. Baby's die abortussen overleven, zijn er meer. We
weten niet hoeveel weken de huilende foetus in de praktijk van Gosnell was. Wat we wel weten, is dat er
baby's blijven leven van 22 weken. Eerder schreef ik al over een Italiaanse baby van 22 weken die een
abortus overleefde.
De vrouw koos voor een abortus omdat de baby gehandicapt was. Ze onderging de operatie zaterdag in de
stad Rossano in het zuiden van Italië. Artsen zagen niet dat de foetus nog ademde en lieten hem voor dood
achter. Toen de priester van het ziekenhuis 20 uur na de operatie ging bidden bij het lichaampje, ontdekte hij
dat de baby nog leefde. De navelstreng hing er nog aan. Hij bewoog en ademde. De aalmoezenier
alarmeerde de dokters die het kind naar een naburig ziekenhuis brachten. Daar overleed het een dag later.
Legbatterij
In Nederland staat de abortusgrens nog steeds op 24 weken. Schandalig! We maken ons in Nederland druk
over de rituele slacht, over de ruimte van kippen in een legbatterij en we verbieden de nertsenfokkerij. O, wat
zijn we een beschaafd land! Wat zijn we vooruitstrevend en wat zijn we de Middeleeuwen ontstegen.
Niemand die zich druk maakt om huilende baby's. De weerloze, machteloze, geluidsloze schreeuw wordt
overschreeuwd en doodgezwegen. Letterlijk. Schandalig! Al ben je de grootste voorstander van abortus ter
wereld, dan nog is een abortusgrens van 24 weken onverdedigbaar.
U kunt mij ook volgen op twitter onder de naam @MeijerHerman
http://www.cip.nl/artikel/35007/Geaborteerde-baby-huilde

Schaamteloosheid voor gevorderden
Met de vorige gedenkpenning ter
gelegenheid aan haar dertigjarig
regeringsjubileum heeft ons staatshoofd
weer eens haar goddelijke aard getoond. Weliswaar niet van de god
die mevrouw Van Amsberg naar eigen zeggen uitverkoren heeft om
over ons te regeren, maar van de hedendaagse personificatie van
Hybris. Alsof haar beeltenis op onze euromuntstukken nog niet genoeg spam is, kon deze 'zwaar vergulde
en zeer gewilde' penning er ook nog wel bij. Geld en de familie Van Amsberg: van één en hetzelfde laken
een pak. Immers, er is geen idealer middel tot zelfverheffing en verheerlijking dan via goud en geld dat door iedereen begeerd wordt.
Hoe plat en banaal zo'n gedenkmunt ook zijn moge, tegelijkertijd is het
even voorspelbaar, verklaarbaar en na dertig jaar Beatrix van
Amsberg te hebben moeten ondergaan zelfs ook te begrijpen.
Maar nauwelijks ligt deze jubileumpenning
Javaanse
in de winkel, of de volgende dient zich
opiumgebruikers
alweer aan, ditmaal echter van een geheel
andere soort en categorie. Deze is van een platte schaamteloosheid
Opiumfabriek in
Weltevreden
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die zijn weerga niet kent. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van 'Max Havelaar', het beroemde boek
van Eduard Douwes Dekker alias Multatuli, is er nu namelijk een 5-Euro muntstuk geslagen. Het verhaal van
Max Havelaar is een hartverscheurende aanklacht tegen het beleid van de Nederlandse Handels
Maatschappij (NHM), opgericht door koning-koopman Willem I, voortgezet door zijn zoon en kleinzoon, en
tenslotte ook door de Staat der Nederlanden. De familie Nassau ('Van Oranje' krijg ik maar niet uit mijn strot)
was hoofdaandeelhouder, en legde met de NHM de basis voor hun astronomische kapitaal. Vrijwel direct
nadat in 1815 in Nederland de monarchie uitbrak moest koning Willem manieren verzinnen om aan geld te
komen, vandaar dit initiatief dat zeer lucratief zou blijken te zijn. Nog geen acht jaar later, in 1823, werden op
bevel van koning Willem I alle pachtcontracten gedwongen geliquideerd om concurrentie op de suiker- en
koffiemarkt te weren. Het gevolg was dat er een complete oorlog uitbrak, maar de koning trok brutaalweg
nog meer macht naar zich toe.
Korte tijd later besloot koning Willem I dat zijn NHM het exclusieve opiumcontract voor Madoera en Java
kreeg. De opium werd ingekocht in Turkije, vervolgens naar Nederland vervoerd om te worden verpakt en
tenslotte naar Java verscheept. De winsten van zowel de groot- als de detailhandel in opium waren enorm,
en de onderdrukking en uitbuiting van de bevolking dienovereenkomstig. Juist in de woedende Java-oorlog
bleken inheemse huursoldaten gretige afnemers te zijn van Willems opium, en gaven hun karige soldij daar
maar al te graag aan uit. Zodoende kon de oorlog extra winstgevend gemaakt worden. Het stimuleren van
opiumgebruik onder Javanen was niet in strijd met de zedelijkheid, zo oordeelde het liberale TweedeKamerlid (en NH-predikant !) Van Hoëvell alias Jeronimus later, omdat daarmee immers handelswinsten
werden behaald. Deze oorlogsellende, die circa 8.000 Nederlandse soldaten het leven kostte en ruim
200.000 Javanen, leverde een winst op die ruim 10% bedroeg van de totale inkomsten in die periode. De
kosten van de peperdure oorlog werden er sowieso ruimschoots door gedekt, en zodoende hebben de
Javanen zélf de kosten betaald voor het leger dat hen kwam onderwerpen. De aanvankelijke verliezen van
de NHM werden door de opiumhandel uiteindelijk vette winsten, die niet alleen het faillissement van de
maatschappij hebben voorkomen, maar zelfs de financiële basis hebben gelegd voor de instituten ABNAMRO en de familie Van Amsberg,- echter wél ten koste van honderdduizenden levens.
En uitgerekend de beeltenis van mevrouw Van Amsberg moet op de voorzijde van deze munt prijken, die
één schreeuwende aanklacht is tegen uitbuiting, honger, ziekte en dood. Een zwarte bladzijde uit niet alleen
de Nederlandse geschiedenis, maar vooral: háár geschiedenis.

Cartoonserie Family Guy voorspelde maand geleden aanslag in Boston
Na 9/11, Aurora en Sandy Hook zoveelste staaltje Predictive Programming
In een minder dan een maand geleden uitgezonden aflevering van
de cartoonserie 'Family Guy' werden de bomaanslagen in Boston
op griezelig nauwkeurige wijze voorspeld. In de op 17 maart
uitgezonden aflevering 'Turban Cowboy' laat het centrale
personage Peter 2 bommen ontploffen bij de Boston marathon,
zodat hij zelf de marathon kan winnen. Het tekenfilmpje laat zelfs
marathonlopers onder het bloed en met missende ledematen zien precies zoals gisteren echt het geval was.
Bovendien werd de aflevering de afgelopen dagen herhaald. De video laat twee onafhankelijke stukjes zien
die aan elkaar zijn geplakt, maar ze zijn afkomstig uit dezelfde aflevering.
Sommige critici merkten op dat de aflevering er uitziet alsof deze in 2002 is gemaakt en meer dan 10 jaar op
de plank is blijven liggen. Het plot van 'Turban Cowboy' lijkt dermate veel op de dramatische gebeurtenissen
in Boston dat de scènes uit de herhalingen zijn gehaald. (1)
Predictive Programming
De in de cartoonserie voorspelde aanslag in Boston lijkt het zoveelste staaltje 'predictive programming' te
zijn. Vorig jaar bleek de naam van de basisschool 'Sandy Hook' die in december het toneel was van één van
de gruwelijkste massamoorden in de Amerikaanse geschiedenis, in de laatste Batmanfilm 'The Dark Knight
Rises' voor te komen en zelfs te worden aangewezen als het doelwit van een gewelddadige actie.
In dezelfde film komt ook het woord 'Aurora' voor. Op 20 juli 2012 vond er een grote schietpartij plaats in een
bioscoop in het stadje Aurora (Colorado). De 24 jarige James Holmes, die met zijn felgekleurde haar iets
weg had van 'The Joker' uit eerdere Batman films, schoot 12 bezoekers dood en verwondde er nog eens 70.
De bekendste, op deze site al vaker aangehaalde voorbeelden van predictive programming zijn de
aanslagen op 9/11 die werden voorspeld in onder andere 'The Lone Gunmen' en afleveringen van 'The
Simpsons'.
'Overheid achter slachtpartijen'
Complotdenkers stellen dat 'Aurora', 'Sandy Hook' en nu ook 'Boston' in werkelijkheid door de Amerikaanse
overheid georganiseerde slachtpartijen zijn, bedoeld om het publiek zover te krijgen hun vuurwapens -
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waarvan er in de VS naar schatting 200 miljoen zijn- op te geven. De New York Times berichtte onlangs dat
de meeste geplande binnenlandse terreuraanslagen 'mogelijk werden gemaakt door de FBI'.
President Obama heeft de bomexplosies inmiddels een terreuraanslag genoemd. Onduidelijk is nog wie er
deze keer de schuld van zal krijgen.
Xander - (1) Infowars
Reacties:
Op 13 April is er een Facebookpagina verschenen die de melding maakte over de bomaanslag op 15 April in
Boston. Deze Facebookpagina werd na een aantal minuten verwijderd. Maar wij hebben de videobeelden en
screenshots nog. http://www.youtube.com/watch?v=rVbayMdY9UU
Artikel van 13 April 2013 toont bom aanslag 15 April in Boston: http://www.firefighternation.com/article/news2/explosions-shatter-boston-marathon-finish-line-numerous-people-injured
CNN reporter: was dit een False Flag? n CNN reporter vraagt zich af of de Bom aanslag op de marathon
een valse vlag aanslag is geweest door de Amerikaanse regering? Op dit moment ligt Godlikeproductions
eruit en moeten we het met tweets doen https://twitter.com/glptweets
Alex Jones: Bom aanslagen door regering gepleegd:
http://beforeitsnews.com/alternative/2013/04/alex-jones-declares-boston-a-false-flag-operation-fbi-behindevery-domestic-terror-plot-2621302.html
Bom speurhonden waren aanwezig bij start en Finish, minuten voor de aanslag: Net zoals de valse
vlagaanslagen in Madrid en London, vond er een dril plaats voor de aanslag. Er wordt ook opgemerkt dat
Bom speurhonden bij de start en finish aanwezig waren net voor de explosie. http://www.infowars.com/umcoach-bomb-sniffing-dogs-were-at-start-finish-lines-for-drill/
Bronnen: http://nieuwsbreker.wordpress.com/

Wanneer water drinken ? - van een hartspecialist
IK WIST NIET DAT ER JUISTE TIJDEN WAREN OM WATER TE DRINKEN.... WIST JIJ DAT?
Op het juiste moment water drinken..... is zeer belangrijk.
Dit is interessant !! Ik wist dat je een minimum aan water nodig hebt om de vieze stoffen uit uw lichaam te
drijven, maar dit was nieuw voor mij.
VAN EEN HARTSPECIALIST !
Water drinken op bepaalde tijdstippen verhoogt de werking op het lichaam:
2 glazen water na het ontwaken - helpt het activeren/starten van de interne organen
1 glas water 30 minuten voor het eten - helpt tegen maagstoornis
1 glaswater voor het nemen van een bad - helpt om een lagere bloeddruk
1 glas water voor het naar bed gaan - voorkomt krampen of hartaanval.

“Afgetreden Benedictus XVI heeft niet lang meer te leven”
Vaticaan ontkent alarmerende berichten
Het Vaticaan stelt dat alarmerende berichten over de gezondheid
van Paus Emeritus Benedictus XVI overdreven zijn. Een Spaanse
journaliste en Vaticaan-kenner had onthuld dat de in februari
afgetreden paus niet lang meer te leven heeft. In zijn schaarse
publieke vertoningen bleek Benedictus XVI erg verzwakt te zijn.
Onlangs kreeg Benedictus XVI het bezoek van zijn opvolger, Paus
Franciscus. Het was een historisch moment, aangezien maar zelden in de geschiedenis twee pausen elkaar
konden ontmoeten. Bij dat bezoek van de nieuwe paus zou Benedictus moeite gehad hebben om recht te
blijven staan. De Spaanse kenner Paloma Gomez Borerro verklaarde dat de afgetreden paus “niet lang
meer bij ons zal zijn”.Lees verder: http://www.hln.be/hln/nl/15779/DePaus/article/detail/1613331/2013/04/12/Afgetreden-Benedictus-XVI-heeft-niet-lang-meer-te-leven.dhtml
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'Bomoefening pal voor explosies marathon Boston'
Wie geeft het Witte Huis de schuld? Noord Korea, Iran, Al Qaeda, conservatieve 'pro-gunners' of
evangelische christenen? - Update: Vijf niet ontplofte bommen gevonden
Het moment van de eerste explosie.
Volgens een ooggetuige van de twee explosies bij de marathon in
Boston werd er pal voor de explosies meerdere malen een
'oefening' aangekondigd. Ook vond hij het vreemd dat er bij de
start- en finishlijn honden aanwezig waren die speciaal getraind
zijn op het opsporen van bommen. 'Ze bleven maar aankondigen
dat het slechts een oefening was en dat er niets was om ons
zorgen over te maken. Er leek dus een dreiging te zijn, maar ze
vertelden ons dat het enkel een oefening te was,' aldus Ali
Stevenson, Cross Country coach uit de stad Mobile.
Stevenson was net de finish gepasseerd toen de bommen ontploften. Als zijn verslag correct is dan is dit
een sterke aanwijzing dat de autoriteiten informatie hadden over een concreet dreigement van mogelijk
terroristen. Bij de explosies kwamen minstens drie mensen om het leven -andere bronnen spreken van 12
doden (3)- en raakten er meer dan 140 gewond.
Een andere deelnemer, de 59 jarige Mike Heiliger, zei dat een vrouw op 13 april enkele marathonlopers die
hun racepakketten om Boston ophaalden waarschuwde dat zij zouden sterven als ze aan de marathon
zouden deelnemen. 'Ik dacht dat ze gewoon gek was,' verklaarde hij na afloop (2).
Update: Vijf niet ontplofte bommen gevonden
De Wall Street Journal meldt dat contraterreurexperts nog eens vijf niet ontplofte bommen in Boston hebben
gevonden. Het Witte Huis spreekt daarom nu officieel van een terreurdaad (6).
Vaker 'toevallige' oefeningen voor aanslagen
Het feit dat er voor en tijdens de bomaanslagen 'toevallig' een terreuroefening plaatsvond is niet nieuw.
Eerder gebeurde dit aan de vooravond van 9/11, de aanslagen op de metro in Londen (7-7-2005) en de
gecombineerde bomaanslag en massamoord door Anders Breivik in 2011 in Noorwegen.
De New York Times berichtte onlangs dat de meeste geplande binnenlandse terreuraanslagen 'mogelijk
werden gemaakt door de FBI'. Het drama in Boston zou dus een onderdeel van een geheime FBI operatie
kunnen zijn. Heel 'toevallig' kondigde de EMS nooddienst van de stad vier dagen geleden aan dat er bij de
marathon voor het eerst speciale tablets zouden worden ingezet voor het geval er een incident 'met veel
slachtoffers' zou plaatsvinden (4).
Wie krijgt de schuld?
We moeten afwachten wie de regering Obama de schuld zal geven. Rahm Emanuel, Obama's voormalige
stafchef in het Witte Huis, zei enkele jaren geleden al dat je 'nooit een goede crisis moet verspillen' (1).
Sommigen verwachten dat Noord Korea of Iran de schuld zal krijgen, of toch weer Al Qaeda.
In de VS verzetten met name veel 'Tea Party' conservatieven zich tegen de plannen van de regering Obama
om het wapenbezit in Amerika streng aan te pakken. Mogelijk zullen de aanslagen daarom in de schoenen
worden geschoven van 'pro-gun' en 'Grondwet' groepen, om zo de publieke opinie definitief aan de kant van
het Witte Huis te krijgen.
'Evangelische christenen dreiging nr.1'
Een andere mogelijkheid is dat 'evangelische christenen' verantwoordelijk zullen worden gehouden. Dit zal
sommige lezers ongelooflijk in de oren klinken, maar onlangs werden tijdens een instructieles voor
Amerikaanse militairen evangelische christenen als de nr.1 bedreiging voor de staatsveiligheid
gepresenteerd (5).
Xander - (1) Infowars, (2) Squamish Chief, (3) New York Post, (4) Firehouse via Infowars, (5) World Net
Daily, (6) Wall Street Journal

Griezelige rode gloed in de lucht over Europa
Eerie Glowing Red Arcs Appear In The Sky Over Europe
This eerie sight, invisible to the naked eye, was captured high above
the skies of Italy with the help of sensitive photographic equipment.
According to researchers working with the incredibly expensive AllSky Imaging Air-Glow Observatory (ASIAGO) cameras located in
northern Italy, what we’re seeing is a rare look at a geomagnetic
storm, when particles from the sun crash into the magnetosphere,
giving off a faint red glow noticeable by only high tech equipment.
http://www.youtube.com/watch?v=oaoyX2c8MRA&feature=player_embedded
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EU gaat 9300 miljard euro bankschulden op burgers afwentelen
Risico's bankenunie nóg groter dan bij eurobonds
De banken in Zuid Europa hebben met behulp van het goedkope geld
van de Europese Centrale Bank hun failliete landen nog enige jaren
overeind gehouden. Nu gaan ook bij hen de lichten uit en blijkt dat de
reddingsschermen- en fondsen veel te klein zijn. Dat betekent dat de
gewone belastingbetalende man daar weer de dupe van zal worden.
Met behulp van de in de maak zijnde bankenunie wil Brussel de
gigantische schulden van Zuid Europa internationaliseren, oftewel: afwentelen op met name Duitsland en
Nederland. En u dacht dat we het nu al zwaar hadden?
ESM niet toereikend
De paniekerige, sterk op chantage lijkende aandrang van Zuid Europa -inclusief Frankrijk- om zo snel
mogelijk een bankenunie op te richten heeft een goede reden: met het spotgoedkope geld van de ECB (1%
rente) hebben de Zuidelijke banken enorme hoeveelheden waardeloze staatsobligaties van hun landen
opgekocht, die 5% rente opleveren. De banken hebben deze staatsschulden als onderpand bij de ECB
ondergebracht. Nu staat dit hele systeem op de rand van instorten. Het ESM kan met 'slechts' € 700 miljard
deze banken in de verste verte niet redden. Dat kan alleen als de EU een nieuwe greep doet naar het geld
van de Europese belastingbetalers. Toen de Tweede Kamer begin vorig jaar akkoord ging met het ESM was
al lang bekend dat dit 'reddingsfonds' gebruikt zou gaan worden om de banken te herkapitaliseren, ook al
beweerde men in Den Haag dat dit nooit zou gebeuren. Er komt weliswaar een toezichthouder, maar het is
ondertussen duidelijk dat het ESM slechts een fractie van de schulden van de eurozone banken kan dekken.
En dat betekent dat het geld ergens anders - 'dus' weer bij u- vandaan moet komen.
Nederland en Duitsland leeggeroofd
Daarom wordt de bankenunie er jaren eerder dan aanvankelijk was gepland doorheen gedrukt. Het
gemeenschappelijke garantiefonds zorgt ervoor dat de Duitsers en Nederlander met afstand opnieuw de
zwaarste lasten van de Zuid Europese schulden op hun schouders krijgen. De Duitse minister van Financiën
Wolfgang Schäuble sputterde vorige week op de eurotop in Dublin nog wel wat tegen en zei dat er hiervoor
een verdragswijziging nodig is. 'Onze' minister Jeroen Dijsselbloem verklaarde dat dit wat hem betreft niet
hoeft. Immers, de Nederlanders ondergaan tot nu toe gelaten de totale leegroof van hun (spaar)geld, hun
sociale voorzieningen, hun welvaart en hun toekomst, zodat deze voorgoed in de bodemloze put van
Brussel en Zuid Europa zal verdwijnen. En u mag niet klagen; u heeft vorig jaar september tenslotte massaal
op pro-europartijen gestemd.
Ingebakken afpersingspotentieel
De Duitse SPD leider Peer Steinbrück verklaarde op de partijdag in Augsburg dat 'systeemrelevante banken
nooit meer zo'n afpersingspotentieel mogen hebben waardoor regeringen niets anders rest dan de
belastingbetaler als laatste garantie in te schakelen. Deze mogelijkheid tot afpersing mag nooit meer
voorkomen.' Mooie, maar volledig irrelevante woorden. Deze afpersing zit namelijk in het systeem
ingebakken. De banken hebben met behulp van de politiek enorme winsten gemaakt, en de politiek heeft
met behulp van de banken allerlei kostbare verkiezingsbeloften gefinancierd, waardoor de schulden almaar
verder opliepen. Het is dus niet zo dat de banken simpelweg zeggen: 'Red ons, anders laten we ons failliet
verklaren.' De banken en regeringen hebben gezamenlijk met behulp van dit compleet immorele
sneeuwbalsysteem onvoorstelbaar hoge schulden gemaakt. Alleen al de bankschulden in Spanje bedragen
305% van het BNP, oftewel ongeveer € 3,3 biljoen euro. In de andere Zuidelijke landen zijn de cijfers net zo
absurd.
Dikke Bertha
In januari 2007 leende de ECB € 400 miljard aan de banken uit. Daarna brak de crisis uit en zette de
Europese bank de financiële bazooka -ook wel 'Dikke Bertha'- in, waardoor dit bedrag in januari 2013 naar €
1100 miljard was gestegen. In de Europese periferielanden hebben de banken een enorm aandeel van de
eigen staatsobligaties opgekocht: in Italië 99%, in Griekenland 97%, in Spanje 94% en in Portugal 90%
(stand november 2012). De ECB kocht tot juli 2012 voor € 211,5 miljard euro aan Italiaanse, Griekse en
Spaanse staatsobligaties. De Zuid Europese banken en de ECB zitten dus tot de rand toe gevuld met
waardeloze schuldpapieren.
Bankenschulden 9300 miljard
De Frankfurter Allgemeine Zeitung schreef: 'Dankzij 'Dikke Bertha' hebben de banken zich volgezogen met
staatsobligaties van de Zuidelijke landen. Nu moet een bankenunie als de redding van de euro worden
verkocht. Eerst persen Griekenland, Spanje en andere schuldenlanden hun banken in de eigen
staatsobligaties. Dan moet, als de risico's te groot worden, de bankenunie met een gemeenschappelijke
aansprakelijkheid ervoor zorgen dat het gevaarlijke spel in nog grotere omvang verder kan gaan.'
'"De aansprakelijkheidsrisico's van een bankenunie zijn nog omvangrijker dan bij eurobonds", zegt HansWerner Sinn, president van het Ifo Instituut in München. "De bankenschulden liggen rond de € 9300 miljard;
de staatsschulden bedragen ongeveer € 3400 miljard."'
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ESM krijgt kindertjes
De belastingbetaler wordt dus dubbel in gijzeling genomen: door het beslag leggen op hun (spaar)gelden in
het geval van een bankencrash en door de aansprakelijkheid via het permanente ESM noodfonds. Omdat
het ESM dus bij lange na niet toereikend is om de schuldenorgie voort te kunnen zetten, zijn er nu al
plannen om het permanente reddingsmechanisme een paar kindertjes te geven.
Het ESM kapitaal van € 700 miljard zal heel snel op zijn als het inderdaad voor bankenreddingen wordt
gebruikt, vooral als bedacht wordt dat failliete landen zoals Griekenland en Cyprus nooit in staat zullen zijn
om hun verplichte aandeel aan het ESM te betalen. Dus worden er 'bankenreddingdochters' verwekt, voor
wie het ESM geld leent op de kapitaalmarkt dat dan vervolgens via deze 'kindjes' in de banken wordt
gepompt. ESM chef Regling heeft al gezegd dat 'niet met 100% zekerheid kan worden gezegd' dat dit
systeem niet wordt ingevoerd. Iedereen weet inmiddels dat als Europese politici en financiële officials een
dergelijk vaag voorbehoud maken, het in werkelijkheid al zo goed als besloten is.
Zeg maar dag tegen onze welvaart
Dus Nederlanders: jullie banktegoeden, spaargelden en pensioenen zullen meerdere malen als onderpand
worden gebruikt voor de totaal failliete Zuid Europese landen en banken. Het feestje kan dan nog misschien
een paar jaar doorgaan, totdat de EU daadwerkelijk naar uw geld grijpt om de onverzadigbare lust van de
banken te stillen. De schulden zijn nu al zó gigantisch, dat het generaties zal duren voordat er ook maar een
deel van zal zijn afgelost. Dat betekent dat we onze welvaart definitief vaarwel kunnen zeggen en permanent
veel armer zullen worden. (1)
In Brussel, Den Haag en andere Europese hoofdsteden kan men zich dan op de borst kloppen dat de euro
en de banken zijn gered. Dat de samenleving tijdens dat misdadige proces de doodsteek heeft gekregen zal
de meesten van hen koud laten. Immers, het grotendeels onbenullige stemvee blijk toch keer op keer weer
opnieuw in dezelfde verkiezingsleugens te trappen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Pleidooi voor meer Co2 uitstoot om mensheid te redden
Honderden kolencentrales VS door Obama stilgelegd 'om energievoorziening en economie te verwoesten' Steeds meer klimaatexperts beginnen uitblijven Global Warming toe te geven
Niet voor niets bevat de lucht in kassen een veel grotere
hoeveelheid Co2. Planten en gewassen snakken er namelijk naar.
Veel politici en de door hen gesubsidieerde wetenschappers en
milieuclubs doen nog steeds overkomen alsof Co2 zo'n beetje de
grootste vijand van de mensheid is en de uitstoot hiervan daarom
fors moet worden teruggedrongen. De waarheid is echter precies
omgekeerd. Co2 is geen gif, maar een onmiskenbare voedingsstof
voor planten en gewassen.
Mike Adams van Amerika's grootste 'groene site' pleit dan ook juist
voor meer Co2 uitstoot, en niet minder. Anders dreigt de halve
planeet te verhongeren - iets dat nu juist de bedoeling lijkt als gekeken wordt naar de klimaat- en
bevolkingsdoelstellingen van de VN.
Veel te weinig Co2 in atmosfeer
Op het ogenblik kampt onze atmosfeer met een veel te laag gehalte Co2, betoogt Adams. Tuinders kopen
voor hun kassen niet voor niets Co2 in, omdat planten alleen dan optimaal kunnen groeien. Dit is een
onbetwistbaar wetenschappelijk feit. De minister van Landbouw van de Canadese staat Ontario bevestigt
dat 'Co2 de productiviteit verhoogt door snellere groei en sterkere planten. Co2 leidt tot vroegere bloei, meer
vruchten, minder afvallende knoppen, sterkere stengels en grotere bloesems. Producenten zouden Co2 als
voedingsstof moeten beschouwen.' Hoe meer Co2 planten tot hun beschikking hebben, des te sneller
verloopt het proces van fotosynthese. Op dit moment bevat de atmosfeer slechts 340 ppm (parts per million)
Co2. Planten en gewassen zouden veel sneller groeien met 1000 ppm, dus ongeveer drie keer zo veel als
nu. Bovendien blijkt dat planten het percentage Co2 in dat geval fors verminderen:
(Uit het vakblad Carbon Dioxide in Greenhouses):"Iedere actief groeiende plant in een goed geïsoleerde kas
zonder of met slechts weinig ventilatie kan het Co2 niveau in één dag tot 200 ppm laten dalen.'
Gewassen hongeren naar Co2
Planten en gewassen hongeren letterlijk naar Co2. Hoe meer ze krijgen, hoe sterker ze worden, hoe korter
de bloeitijd en hoe hoger de opbrengst. Ook de smaak verbetert door meer Co2. Uit de geologie blijkt dat de
atmosfeer in een ver verleden maar liefst 4000 ppm Co2 bevatte, en toen was er van mensen -laat staan
door mensen veroorzaakte opwarming- nog geen enkele sprake.
Wat moeten we dus doen met de Co2 die door energiecentrales en gebouwen wordt uitgestoten? Het
antwoord: naast deze gebouwen kassen bouwen waar deze Co2 ingepompt wordt. Een kolencentrale zou
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dus omgeven moeten worden door kassen, want de meeste uitstoot uit de schoorsteen bestaat uit
waterdamp en Co2. De planten verwerken de Co2 vervolgens op een volstrekt natuurlijke wijze en profiteren
daar enorm van. Ook wordt er zo meer zuurstof geproduceerd.
Briljante oplossing voor niet-bestaande opwarming
Vooropgesteld dat de VN en de Westerse overheden nog steeds inzetten op minder Co2 uitstoot om de al
15 jaar niet bestaande opwarming van de Aarde tegen te gaan, is dit een briljante oplossing. Het wordt
daarom de hoogste tijd de jarenlange misleidende milieupropaganda te ontkrachten met de echte
wetenschappelijke feiten, zodat Co2 uit het verdomhoekje wordt gehaald en als broodnodige voedingsstof
wordt erkend. Inderdaad: broodnodig, want met nog minder Co2 in de atmosfeer dreigt de halve planeet
straks te verhongeren door steeds kleinere en meer mislukte oogsten.
Obama vernietigt VS met stilleggen kolencentrales
In de VS gebeurt echter het tegendeel. President Obama gaat volgens Adams door met zijn programma
Amerika stap voor stap te vernietigen. Zo heeft hij al honderden kolencentrales laten stilleggen omdat ze
teveel Co2 zouden uitstoten. Het gevolg is dat stroomstoringen aan de orde van de dag zijn. 'Zelfs een
vijandige invasie met een vloot bommenwerpers had niet zo'n schade kunnen aanrichten aan onze energie
infrastructuur,' betoogt Adams. 'Met het smoesje de planeet te willen redden wordt onze energie
infrastructuur vernietigd en krijgen we Derde Wereldachtige toestanden waarin de energielevering slecht en
onregelmatig is. Dit is blijkbaar onderdeel van een algemeen plan om de Amerikaanse economie uit te
hollen, miljoenen arbeidsplaatsen naar elders te verplaatsen, iedereen afhankelijk te maken van
overheidsuitkeringen en kleine bedrijven kapot te maken.'
Kolencentrales inzetten als Co2 generatoren
Kolencentrales moeten volgens Adams juist gebruikt worden als enorme Co2 generatoren, zodat er snel
grote hoeveelheden hoog kwalitatieve gewassen kunnen worden geproduceerd. Hetzelfde systeem is te
gebruiken voor het kweken van vissen. Planten (op het water: aquaponiek) en vissen kunnen zo zonder
grond, zonder omstreden genetisch gemanipuleerde zaden en met slechts één tiende van de nu door de
landbouw gebruikte hoeveelheid water worden geteeld.
'Samenleving die leugens gelooft zal instorten'
De oplossing voor alle problemen is dus voorhanden. 'Als het nu slecht gaat komt dit alleen omdat politieke
marionetten ons hersenspoelen, zodat wij totaal valse dingen geloven, bijvoorbeeld dat Co2 slecht voor het
milieu zou zijn, of dat wij mensen gebaat zijn bij zoveel mogelijk inentingen en medicijnen. Een samenleving
die in valse dingen gelooft zal instorten.'
'Agenda-21' van VN vernietigt het leven
Dat is precies waar Amerika -en ook de EU, met een nog strenger Co2 beleid- op afstevent, waarschuwt
Adams. Bureaucraten van allerlei internationale instellingen en milieubewegingen hebben de mensheid doen
geloven dat Co2 de vijand is, ja, dat zelfs de mens zélf de vijand is omdat wij Co2 uitademen - een
voedingsstof waar planten, gewassen en regenwouden naar snakken. Meer Co2 in de atmosfeer betekent
betere oogsten en meer leven. En leven is nu juist iets wat de VN middels het 'Agenda-21' programma
massaal wil vernietigen. Volgens Agenda-21, dat ook door Nederland werd ondertekend, moet 85% van de
mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te houden. Het is één van de grootste, grofste leugens die ooit
op deze planeet werden verkondigd, en dient alleen het doel van de globalisten om het grootste deel van de
wereldbevolking uit te roeien en de rest totaal te controleren.
Onomstotelijk bewezen: geen Global Warming
Niet Co2, maar de VN en al zijn spreekbuizen in de milieubewegingen, de politiek en delen van de zichzelf
'wetenschappelijk' noemende wereld, zijn daarom de echte vijanden van de mensheid en van onze planeet.
Mede gezien het feit dat het inmiddels onomstotelijk vaststaat dat er - in schril contrast met alle
voorspellingen- al 15 jaar geen opwarming is geweest** -wat nog steeds de belangrijkste drogreden is om
tientallen miljarden weg te gooien aan maatregelen om Co2 terug te dringen- en de planeet juist op een
periode met afkoeling lijkt af te stevenen(2)(3), wordt het de hoogste tijd dat de gewone man ook op dit vlak
gaat weigeren om nog langer mee te werken aan zijn eigen ondergang.
** Klimaatexperts veranderen van mening
Enkele klimaat- en milieuexperts die totaal van mening zijn veranderd:
'De wereldwijde temperaturen zijn in 15 jaar niet gestegen. Dit zorgt ervoor dat de hoge schattingen zeer
onwaarschijnlijk zijn.' (Piers Forster, professor Klimaat Verandering, universiteit van Leeds).
'Dit verandert alles. Global Warming zou niet langer de beslissende factor van het economische- en
energiebeleid moeten zijn.' (Dr. David Whitehouse, Global Warming Policy Foundation.)
'De klimaatmodellen zijn te heet... de huidige gelijkmatige trend kan nog wel twee decennia voortduren.'
(Professor Judith Curry, Georgia Institute of Technology.)
'De hoge schattingen ten aanzien van klimaatgevoeligheid (voor Co2) lijken toenemend onhoudbaar te zijn.'
(James Annan, Frontier Research for Global Change, tot voor kort een prominente Co2/Global-Warming
aanhanger). (3)
Xander - (1) Natural News (via KOPP), (2) KOPP, (3) Daily Mail
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