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20 signalen van een economische depressie in Europa
1.Werkloosheid in Frankrijk ligt op 10,6 % en de werkloosheidsaanvragen liggen op het hoogste niveau ooit
2.Werkloosheid in de hele Eurozone ligt op 12 %, het hoogste ooit 3.Op 2 jaar steeg de Portugese
werkloosheid van 12 % naar 17 % 4.De Spaanse werkloosheid ligt op 27 %, dit is meer dan tijdens de eerste
grote depressie 5.Jeugdwerkloosheid in Spanje ligt op 57,2 % 6.De Griekse werkloosheid ligt op 27,2 %, dit
is meer dan tijdens de eerste grote depressie 7.Jeugdwerkloosheid in Griekenland ligt op 59,3 %
8.Autoverkopen in Frankrijk lagen in maart 16 % lager dan een jaar geleden 9.Autoverkopen in Duitsland
lagen in maart 17 % lager dan een jaar geleden 10.In Nederland ligt de consumentenschuld op 250 % van
het beschikbaar inkomen 11.Industriële productie daalde in Italië met 25 % de laatste 5 jaren 12.Aantal
faillissementen in Spanje ligt 45 % hoger dan een jaar geleden 13.Sinds 2007 steeg het aantal slechte
leningen in Europa met 150 % 14.In maart werd dubbel zoveel geld van de rekeningen gehaald in Cyprus
dan in februari, en de banken waren 2 weken dicht 15.In Spanje staan 3 miljoen huizen vrij 16.Veel
appartementsblokken in Spanje worden bezet door krakers 17.In Griekenland smeken kinderen om eten van
hun klasgenoten 18.Italië heeft een schuldengraad van 136 % van het bbp 19.25 % van de activa van
banken in het Verenigd Koninkrijk komt van banken met een hefboom van 40 of meer 20.Deutsche Bank
heeft € 55 biljoen aan derivaten, het meeste van een der welke bank ter wereld.

En varkensvlees is lekker!!
Er zijn nog burgemeesters en bestuurders die durven zeggen waar het op staat! Lees de verklarende brief
van het stadsbestuur van Antibes (Frankrijk) aan de moslimgemeenschap, die de schrapping van
varkensvlees in de schoolrefters eist.
Onderwerp: Het bestuur van Antibes in Frankrijk heeft het over MULTICULTURALITEIT.
(Vertaling van de Franse tekst zonder eigen commentaar of standpunt).
Gemeentebestuur van Antibes:
Onderwerp: Jean Léonetti.
Steun voor Jean Léonetti, burgemeester van Antibes. Hij weigert varkensvlees te schrappen in de stedelijke
scholen.Datum 25 januari 2013.
Ouders van moslimleerlingen vragen de schrapping van varkensvlees in de refters van de scholen van
Antibes. De burgemeester heeft categoriek geweigerd en het stadsbestuur heeft een verklarende brief
gestuurd naar alle ouders.
Opdat de moslims zouden begrijpen dat ze zich dienen aan te passen aan Frankrijk, zijn gebruiken, zijn
tradities, aan zijn levenswijze omdat ze zelf gekozen hebben om te migreren naar hier.
Opdat de moslims zouden begrijpen dat ze zich moeten integreren en beseffen dat ze in Frankrijk wonen.
Opdat de moslims zouden begrijpen dat het aan hen is om hun levenswijze aan te passen en niet aan de
Fransen die hen grootmoedig ontvangen hebben.
Opdat ze zouden begrijpen dat de Fransen géén vreemdelingenhaters of racisten zijn. Dat ze vóór de
moslims al ontelbare migranten verwelkomd hebben. (terwijl het tegengestelde niet waar is: moslims
aanvaarden geen vreemdelingen in hun landen.)
Dat de Fransen niet meer dan andere volkeren bereid zijn af te zien van hun identiteit, hun cultuur. Ondanks
de laffe aantijgingen van de zogenaamde internationalisten.
En, hoewel Frankrijk een traditie van onthaal heeft, is het niet aan Aurélie Filipetti (*) en het linkse
establishment is wie het vreemdelingenbeleid bepaalt maar aan het Franse volk in zijn totaliteit.
En tenslotte, dat ze begrijpen dat in Frankrijk met en ondanks zijn joods-christelijke wortels, zijn kerstbomen,
zijn kerken en zijn religieuze feesten de godsdienstbeleving in de privésfeer moet blijven. En dat daarom het
gemeentebestuur reden genoeg heeft om iedere toegeving aan de islam en de sharia af te wijzen.
Aan de moslims die zich storen aan het wereldlijke en neutrale karakter en zich niet goed voelen in Frankrijk
wil ik er nog eens aan herinneren dat er in de wereld 57 prachtige moslimlanden bestaan. De meesten
onderbewoond en met de armen wijd open om in het gastvrije kader van de koran hun geloofsgenoten te
verwelkomen.
Indien jullie jullie landen verlaten hebben om niet naar een moslimland maar naar Frankrijk te emigreren is
dat omdat jullie beslist hebben dat hier het leven beter en de kansen groter zijn dan elders.
Daarom, stel jullie éénmaal de vraag: 'Waarom is het beter in Frankrijk dan in de landen waar jullie vandaan
komen?
De eetzaal mèt varkensvlees maakt deel uit van het antwoord.
(*) Aurélie Filipetti: Franse minister van cultuur en communicatie.
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8 voedingsmiddelen die je beter kunt laten staan
Geplaatst door: Juglen Zwaan ; Bron: A Healthy Life
Er is zo ontzettend veel misinformatie over voeding en het effect ervan
op de menselijke gezondheid, dat het steeds lastiger wordt om
gezonde keuzes te maken voor jezelf en je gezin. Er wordt erg veel
voedsel aangeboden dat je onder alle omstandigheden zou moeten
laten staan omdat ze simpelweg absoluut geen toegevoegde
gezondheidsvoordelen hebben en ondertussen wel je gezondheid
schaden. We zetten de 8 belangrijkste groepen voor je op een rijtje.
Witmeel
Witbrood smaakt heerlijk, en af en toe is geen probleem. Maar wel als je dit te vaak eet, want dan pleeg je
roofbouw op je lichaam. Witmeel, dat voorkomt in brood, koekjes, pizza’s, soepen en sauzen, is helemaal
door de industrie ontdaan van vitamines, mineralen, vezels en andere belangrijke nutriënten. Omdat witmeel
100% zetmeel is, dus gewoon 100% suiker, moet het wel door het lichaam verwerkt worden en gebruikt het
je vitamine en mineralenreserve uit onder meer je botten. Dit geldt voor alle suikers en High Fructose Corn
Sirop, HFCS, bevat daarnaast ook nog eens veel fructose waardoor je lever het erg zwaar kan krijgen.
Witmeel wordt ook nog eens gebleekt met chlorine en gebromeerd met bromaat, wat in verband wordt
gebracht met schade aan de schildklier. Probeer witmeel, en het liefst ook brood, zoveel mogelijk te
vermijden.
Kant-en-klaar maaltijden
Deze voedingsmiddelengroep bevat belachelijk veel conserveermiddelen, bewerkt zout, gehydrogeneerde
olie en andere kunstmatige ingrediënten. Daarnaast zijn deze maaltijden vaak zwaar voorgekookt, waardoor
de voedingswaarde ver is te zoeken. Vaak is het de bedoeling dat deze maaltijden in de magnetron worden
bereid, iets dat ook al geen positief effect heeft op de kwaliteit van het voedsel. Kies voor verse ingrediënten,
kook voor meerdere dagen als je koken teveel werk vindt. Eten bereiden kun je het beste in een stoompan
doen. Wokken is het meest ideaal, als het om behoud van de voedingswaarde gaat.
Zwaar bespoten groente & fruit
Recent onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit laat zien dat we druiven, aardbeien,
citrusvruchten, peren, appels, pepers, erwten, broccoli, bonen en kropsla maar beter links kunnen laten
liggen als het om bestrijdingsmiddelen gaat. Bestrijdingsmiddelen zijn neurotoxisch en kunnen onze
hormonale balans verstoren. Kies liever voor biologische groente en fruit. Vind je het te duur, of ben je niet in
de gelegenheid om bio te shoppen, kies dan voor schone gewassen zoals: kiwi’s, mango, banaan, ananas,
avocado, uien, bloemkool, rode kool en aardappelen. Kies bij niet-bio altijd voor groente en fruit uit
Nederland en liever niet uit het zuiden van Europa: hier wordt erg gesjoemeld met bestrijdingsmiddelen.
Gezouten vlees
Knakworstjes, leverworst, bacon of hotdogs: allemaal bevatten ze hoge concentraties nitriet om te
conserveren. Nitriet kan worden omgezet in nitrosamine, dat wordt gelinkt aan hartziekten en verschillende
vormen van kanker. Probeer weg te blijven bij gezouten vlees en kies voor nitraatvrij vlees. Het beste is
grasgevoerd vlees van biologische oorsprong.
Vleesvervangers
Het laten staan van vlees heeft volgens sommigen grote voordelen. Als je vlees gaat vervangen door
vegetarische vleesvervangers, dan kun je hier wel eens bedrogen uitkomen. Vleesvervangers bevatten vaak
de smaakversterker E621, dat tal van bijwerkingen kan hebben. Daarnaast wordt er ook rijkelijk gebruik
gemaakt van gehydrogeneerde plantaardige vetten, die je lichaamscellen negatief beïnvloeden. Het grootste
probleem is ook dat ze vaak soja bevatten. Soja is rijk aan antinutriënten zoals lectinen en fytinezuur, maar
ook aan het ontstekingsbevorderende vetzuur omega-6. Soja is steeds meer van genetisch gemanipuleerde
afkomst. Onderzoek bij ratten heeft aangetoond dat het eten van genetisch gemanipuleerde voeding niet
geheel zonder risico is. Tegenwoordig wordt er ook gebruik gemaakt van hexaan om de
vetzuursamenstelling in soja chemisch te wijzigen. Hexaan is gewoon een zenuwgif. Als je een goede
vegetarische vervanging zoekt, neem dan maximaal 2 keer per week gefermenteerde soja in de vorm van
tempeh, miso of natto.
Light producten
Deze productgroep is ontstaan omdat het marketing technisch handig ligt, het zorgt voor meer verkopen. De
realiteit is dat als er minder vet in zit, er wel meer suiker aanwezig is, en andersom. De calorieën in
lightproducten verschillen vaak nauwelijks van de originele, behalve bij frisdranken. Frisdranken bevatten
meestal geen calorieën, maar wel veel chemische zoetstoffen. Chemische zoetstoffen zoals aspartaam of
sucralose kunnen niet door het lichaam worden afgebroken omdat ons lichaam daar geen enzymen voor
heeft. Dit kan resulteren in ernstige gezondheidsproblemen. Eet of drink liever minder als je bang bent om te
dik te worden, maar dan wel voeding van goede kwaliteit.
Alcohol
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De chemische naam voor alcohol is ethanol en kan bij grote hoeveelheden zeer schadelijke gevolgen
hebben voor het lichaam. Alcohol is ook een grote calorieënbom.
Er zijn wel wat nuances aan te brengen: sterke drank heeft nauwelijks gezondheidsvoordelen. Bier en wijn
hebben dat wel enigszins, maar rode wijn is veruit het beste als het om je gezondheid gaat. Twee keer per
week één of twee glazen rode wijn kan je aderen gezonder maken, maar overdrijf niet: het voordeel
verdwijnt al snel bij overmatig alcoholgebruik.
Margarine
Deze groep bevat kunstmatig geharde plantaardige vetten en die zijn zeer schadelijk voor de vethuishouding
in je lichaam. Je lichaam bouwt deze vetten wel in de lichaamscellen in, maar die zijn vervolgens minder
doorlaatbaar voor zuurstof en afvalstoffen, waardoor de cellen kunnen verstikken. Margarines herken je op
het etiket als “gedeeltelijk gehard plantaardig vet”. Blijf hier verre van. Je zult zien dat deze vorm van olie
veel wordt gebruikt in bewerkte producten als conserveermiddel, geen micro-organisme dat hier nog aan wil
beginnen. Kies liever voor roomboter of kokosolie.
(Brond: aHealthylife.nl)

Syrië is een “sta in de weg” voor een gas pijpleiding
Zaterdag, 18 mei 2013
Alle tekenen wijzen erop dat de situatie rond Syrië zal uitmonden in een confrontatie tussen de twee
supermachten, Amerika en Rusland. Dat heeft dan niets te maken met een burgeroorlog in Syrië,
maar álles met een geplande gas pijpleiding van Qatar naar Turkije.
Rusland is zijn geduld aan te verliezen en in opdracht van Poetin is de drastische stap genomen om
het alert niveau te verhogen van wat zij noemen “local war” naar “regional war”.
Waarschijnlijk als gevolg hiervan zijn voor het eerst in tientallen jaren Russische oorlogsschepen van de
Pacific vloot naar de Middellandse Zee gestuurd. Volgens de laatste berichten zijn ze het Suez kanaal
gepasseerd en op weg naar de haven van Limasol op Cyprus.
Zaken lijken wat Rusland betreft behoorlijk geëscaleerd te zijn na het bezoek van de Israëlische premier
Netanyahu aan Rusland eerder deze week. Poetin heeft hem toen in niet mis te verstane bewoordingen
duidelijk gemaakt dat Rusland niet zal tolereren dat Syrië wordt aangevallen, niet door Amerika/NAVO en
niet door Israël.
Op zijn beurt schijnt Netanyahu gezegd te hebben door te gaan met aanvallen op Syrisch gebied in het
geval mocht blijken dat de regering aldaar wapens levert aan Hezbollah.
Dan natuurlijk nog de vraag welke rol Turkije hierbinnen speelt. Vorig jaar nog gezworen vijanden met Israël
en nu lijken het weer twee handen op één buik. Wat is hun belang? Misschien wordt dat duidelijk als we
kijken naar de rol die Qatar speelt binnen dit spel.
Eén van de aanwakkeraars van het eerste uur in dit conflict is Qatar. Dit kleine gasrijke land heeft inmiddels
al 3 miljard Dollar geïnvesteerd gedurende de afgelopen twee jaar in het ondersteunen van Syrische
rebellen. Dit is meer dan welke overheid dan ook.
Qatar bezit de op drie na grootste gasreserves ter wereld, en hun inmenging in Syrië heeft alles te maken
met een gasleiding die er moet komen richting Turkije, wat niet lukt omdat Assad in de weg zit.
Op dit moment is Rusland de grootste gasleverancier voor Europa en het is voor Poetin natuurlijk wel een
lekker gevoel dat hij als dat nodig mocht zijn de gastoevoer kan dichtdraaien. Als de pijpleiding van Qatar
naar Turkije er eenmaal ligt dan komt de situatie anders te liggen.
Zolang Assad aan de macht is zal hij geen toestemming geven voor het aanleggen van een dergelijke
pijplijn. Zoals altijd in dit soort conflicten draait het uiteindelijk weer om geld. Alles in het Midden Oosten
draait om gas of olie. Als deze er niet zouden zijn had geen enkel land ter wereld belangstelling voor de
zandbak in die regio.
Alleen dit werkelijke motief wordt nergens genoemd in de propaganda media. Daar is het Assad is “evil”,
moord zijn eigen bevolking uit met chemische wapens en moet zo snel mogelijk verdwijnen. Daarbij wordt
Rusland dan ook nog afgebeeld als het land dat dit “evil” regiem steunt.
Rusland heeft heel andere interesses dan simpelweg het steunen van Assad. Deze grote beer heeft
imposante gasbelangen en staat niet te trappelen bij de gedachte aan concurrentie op de Europese
gasmarkt.
Dit zijn historisch gezien het soort belangen waarover oorlogen worden gevoerd. Een die ook hier op stapel
staat en waarbij vermoedelijk honderdduizenden zo niet miljoenen mensen het leven zullen verliezen. Dood
in het kader van een humanitaire actie? Nee, ze verliezen dat leven in het belang van de
grootaandeelhouders die vinden dat ze nog niet rijk genoeg zijn.
Bronnen: Zerohegde ; What does it Mean ; BRON
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Rusland zet dreiging kracht bij, stuurt vloot en kruisraketten
Russische admiraal: Mogelijk ook kernonderzeeërs naar Syrië en Cyprus
De Admiral Panteleyev. Sinds het einde van de Koude Oorlog heeft
Rusland niet meer zoveel machtsvertoon in de Middellandse Zee laten
zien.
Rusland heeft het dreigement aan het adres van Israël, de VS en de
NAVO militair ingrijpen in Syrië niet te zullen tolereren kracht bijgezet door
voor het eerst in tientallen jaren oorlogsschepen van zijn Stille Oceaanvloot door het Suezkanaal naar de
Middellandse Zee te sturen. Ook worden er naast de al aangekondigde S-300 luchtafweerraketten
verbeterde Yakhont anti-schip kruisraketten naar Syrië gestuurd (1). Ondertussen doen Europese politici en
media nog steeds alsof er geen enkel gevaar bestaat op een escalatie naar een oorlog waar ook Rusland bij
betrokken zal zijn. De Russen hebben nu minstens 12 oorlogsbodems, waaronder de fregaten Admiral
Panteleyev en Yarsolav Mudry en de amfibische aanvalsschepen Peresvet en Admiral Nevelskoi, in de
wateren tussen Cyprus en Syrië gestationeerd. Volgens marinecommandant admiraal Viktor Chirkov zullen
daar mogelijk ook kernonderzeeërs bijkomen.
Volgens een woordvoerder van de Russische marine zijn de schepen bedoeld om de 'Russische belangen in
de regio te beschermen'. Het sturen van enkele oorlogsschepen naar de omgeving van Cyprus kan als een
duidelijke boodschap aan het adres van de Europese Unie worden opgevat dat het Kremlin bepaald niet blij
is met de inbeslagname van een groot deel van de bankrekeningen van de Russische oligarchen op het
eiland.
Anti-schip kruisraketten
De New York Times berichtte dat Rusland ook verbeterde Yakhont anti-schip kruisraketten naar Syrië stuurt.
Het regime van president Assad kreeg al in 2011 de beschikking over oudere Yakhont kruisraketten, die
bedoeld waren als tegenwicht voor de regelmatige aanwezigheid van marineschepen van de NAVO voor de
kust van Syrië (3). Tegelijkertijd worden er op diplomatiek vlak veel acties ondernomen om een escalatie te
voorkomen. Zowel VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon als de Russische minister van Buitenlandse Zaken
Sergei Lavrov zeiden te hopen dat er zo snel mogelijk een internationale conferentie over Syrië kan worden
gehouden. Lavrov verklaarde gisteren overigens dat Rusland niet van plan is om de wapenleveranties aan
Syrië te stoppen.
'Boodschap aan Amerika'
Gezien het bewapenen van de islamistische rebellen in Syrië door Amerika en Turkije is dat niet zo vreemd.
Ook het afmeren deze week van het Amerikaanse amfibische aanvalsschip USS Kearsarge in de Israëlische
havenstad Eilat werkte als een rode lap op een stier. Het hoofd van het Russische parlementaire comité
Buitenlandse Zaken verklaarde dan ook dat de levering van de eerder toegezegde S-300 afweerraketten
aan Syrië 'een boodschap aan Amerika' zijn zich buiten de burgeroorlog in Syrië te houden (2).
Gisteren berichtten we dat de Russische president Vladimir Putin de Israëlische premier Benyamin
Netanyahu heeft gewaarschuwd geen nieuwe acties tegen doelen in Syrië te ondernemen, omdat de Joodse
staat anders in een oorlog met Rusland betrokken kan raken.
Xander - (1) Ynet News / | Zero Hedge - (2) Arutz 7, (3) Jerusalem Post
Spanje: schoolkinderen in Asturië mogen het woord “Kerst” niet meer gebruiken
Posted on 22 mei 2013 door E.J. Bron
Een nieuwe wet van het ministerie van Onderwijs &
Opvoeding in de noordelijke Spaanse provincie Asturië
verbiedt het gebruik van “religieuze” namen in de klas als
het gaat om de vakanties in december en het voorjaar.
Zoals “The Local” bericht, moet in de klaslokalen van
Asturië in het vervolg met Kerst de naam “Wintervakantie”
en met Pasen “Tweede vakantie” gebruikt worden. De
regering van de provincie had beslist om deze namen in te
voeren om religieuze invloeden vanaf volgens schooljaar
terug te dringen.
De godsdienstleraren en katholieke instellingen in de regio “dom”en een “aanval” genoemd. De
arbeiderscommissie en de lerarenvereniging van Asturië ondersteunen het voorstel echter dat er op de
schoolkalender rekening gehouden zou moeten worden met de geloofsrichtingen van alle leerlingen. Om
welke religie het ook gaat.
Bron: http://europenews.dk/de/node/67760 - Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
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Hoera! De hypotheekrenteaftrek wordt in 2018 afgeschaft
Robin Fransman legt uit hoe en waarom de HRA gaat sneuvelen en hoe we daar
uiteindelijk beter mee af zijn. Inruilen is het sleutelwoord.
Zo mensen, de kogel is door de kerk. De VVD heeft bij monde van Halbe Zijlstra
aangegeven de hypotheekrenteaftrek en toeslagen te willen afschaffen in ruil voor
een eenvoudiger belastingstelsel. Driewerf Hoera!
Al langer pleit ik voor het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Al is afschaffen niet
het juiste woord. Inruilen is een betere term. Even beginnen met het voorstel, daarna
de redenen waarom daardoor iedereen uiteindelijk beter af is.
We schaffen de hypotheekrenteaftrek af. We schaffen de huursubsidie af. We brengen het eigen huis en de
hypotheekschuld (m.a.w. de overwaarde en/of de onderwaarde) over naar box 3). Daardoor valt het eigen
huis dus onder de vermogensrendementsheffing. We schaffen
het eigenwoningforfait af. Geen nieuw voorstel, al eerder door
vele anderen gedaan.
Deze maatregelen leveren uiteraard veel geld op voor de
schatkist:
Met deze opbrengsten kunnen we de inkomstenbelasting sterk
verlagen. Dat is het “inruilen”. De totale opbrengst van de
inkomstenbelasting is 46 miljard. We kunnen deze belasting dan
verlagen met 18/46 = 39 procent.
De tarieven van de verschillende schijven kan dan
fors omlaag en/of de lengte van de schijven kan
omhoog, waardoor het toptarief van 52%
bijvoorbeeld pas ingaat bij een inkomen van meer
dan 100.000 euro. Daarnaast kan ook nog worden
gesleuteld aan de heffingskortingen.
Een voorbeeld van hoe je dat zou kunnen invullen als je alleen aan de tarieven sleutelt:
Als je in de nieuwe situatie een vijfde schijf zou toevoegen met een tarief van 52% dan kunnen de tarieven
daaronder nog verder omlaag.
Maar, zeggen mensen dan, als je de hypotheekrenteaftrek afschaft dan dalen de woningprijzen. Dat is een
misvatting. Huishoudens geven onder alle omstandigheden een deel van hun netto inkomen uit aan wonen.
Gemiddeld ligt dan in Nederland op 24 procent van het netto inkomen, de zogenaamde ‘woonquote’. Door
de HRA te ruilen voor lagere belastingtarieven komt daar voor lagere en midden-inkomens geen verandering
in en blijven de prijzen op peil. Wel is het zo dat huizenprijzen in Nederland relatief hoog waren door de
ruime beschikbaarheid van krediet.
Maar die overwaardering is er inmiddels af. Huizen in Nederland zijn, na de recente waardedaling, ongeveer
net zo duur als in België en Duitsland, waar men een kleine, respectievelijk geen HRA kent. Zie voor meer
uitleg daarover ook deze.
Hoogste hypotheekschuld ter wereld
Maar er is nog een veel belangrijker argument. Als we de HRA handhaven dan is het vrijwel zeker dat de
woningprijzen blijven dalen. Dat klinkt gek, en contra-intuitief, maar is eigenlijk heel logisch. Dat komt door
onze hoge hypotheekschulden. Met zijn allen hebben we 650 miljard aan hypotheekschulden, dat is de
hoogste hypotheekschuld ter wereld per hoofd van de bevolking. En omdat we bijna alles sparen via de
pensioenfondsen, is er te weinig geld in Nederland om die hypotheken te financieren, daarom worden onze
hypotheken voor het merendeel door buitenlandse beleggers gefinancierd. In totaal hebben we in Nederland
schulden ter waarde van 220 procent van ons BBP. De maximale norm volgens de EU is 160 procent. Nou
hebben we ook die enorme pensioenpotten, dus netto hebben we niet echt een probleem, maar ja, van je
pensioenaanspraken kun je geen hypotheek betalen. We zijn wel solvabel, maar niet liquide. We zijn
steenrijk, maar de huishoudpotten zijn leeg.
In elk geval is het bijna onmogelijk om onze hypotheekberg verder te laten groeien. De banken kunnen het
niet aan, de buitenlandse beleggers willen het niet financieren, en ook IMF, DNB en het Ministerie van
Financiën zien het als onverantwoord risico. Daarom moet je nu verplicht aflossen als starter. Met die 650
miljard moeten we het doen de komende jaren, meer dan meegroeien met inflatie is onhaalbaar. Maar dan
komt het probleem. Bijna niemand in Nederland lost af. Vanwege de hypotheekrenteaftrek. Waar moeten de
nieuwe kopers dan het geld vandaan halen? Niet dus. Hypotheken zijn duur en schaars, precies om deze
reden.
Tegelijkertijd gebiedt de logica dat de overgang van huizen naar de volgende generatie altijd gepaard gaat
met meer en hogere hypotheken. De starters kopen een huis met een volle hypotheek, een treintje verkopen
komt op gang, en aan het einde is een ouder huishouden die het hypotheekvrije huis omzet in contanten. De
starter de schuld, de oudjes de cash.
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Een hypotheekschuld die constant blijft op 650 miljard, terwijl mensen niet of weinig aflossen, leidt er dus toe
dat verkopen en prijzen nog jarenlang laag blijven. Daarbij komt nog dat het aantal huishoudens en
woningen nog gaat toenemen de komende 20 jaar, en flink ook, volgens het CBS komen er nog minimaal
600.000 bij. Een krachtig herstel van de woningprijzen is dan ook niet te verwachten. Stijgend aantal
woningen + gelijkblijvende beschikbaarheid van financiering = minder geld per woning.
Het grote probleem is niet dat we te veel hypotheken hebben, maar dat we veel te weinig aflossen. We
moeten ervoor zorgen dat ook op de bestaande hypotheken sneller en meer wordt afgelost. Dat kan niet
zolang de overheid de aflosser een dief van de eigen portemonnee laat zijn. De hypotheekrenteaftrek moet
direct worden ingeruild voor lagere belastingtarieven. Dat schept gelijk de maximale zekerheid voor de
huizenkoper.
Het volgende regeerakkoord, mensen, daarin wordt het geregeld. Dus 2018. Of eerder.
http://www.ftm.nl/followleader/de-hra-verdwijnt-in-2018.aspx

Ook Italië eist snel Verenigde Staten van Europa
'EU moet 50 miljoen nieuwe immigranten toelaten'
Als EU-commissaris werd haar officieel beroepsmatige
onbekwaamheid verweten. Inmiddels wil Bonino, die Arabisch heeft
geleerd en in Egypte heeft gewoond, 50 miljoen nieuwe immigranten
tot de EU toelaten.
Na Frankrijk wil nu ook het feitelijk even bankroete Italië de EU zo snel
mogelijk uitbreiden tot een volledige politieke unie, oftewel een
Verenigde Staten van Europa. De Italiaanse minister van Buitenlandse
Zaken Emma Bonino acht het tijdstip uiterst gunstig om zoveel mogelijk macht aan Brussel over te dragen.
Hier valt ook het immigratiebeleid onder, want de komende jaren komen jaren worden nog eens 50 miljoen
nieuwe immigranten in de EU verwacht.
Omdat de Zuid Europese schuldenlanden officieel afstand hebben gedaan van het bezuinigingsbeleid
moeten hun veel te hoge uitgaven gefinancierd gaan worden door met name de Duitse en Nederlandse
spaarders en belastingbetalers. Zoals we al vaak uitlegden is dat de werkelijke reden dat na Frankrijk nu ook
Italië zo snel mogelijk een politieke unie wil.
'Nu of nooit!' / 50 miljoen immigranten
'Ik neem de voorstellen van Francois Hollande zeer serieus,' verklaarde minister Bonino. Frankrijks streven
naar het hervormen van het Europese project en een nog nauwere Europese eenheid 'maakt mij zeer
gelukkig, want tot voor kort was het nog een taboe om over verdragsveranderingen te spreken. Als we de
noodzakelijkheid voor een alomvattende nieuwe beoordeling van de instituten en politiek toelaten, dan is er
ruimte om te discussiëren of we een Europa willen van staten of een federaal Europa.'
Onder het motto 'nu of nooit!' heeft minster Bonino een aantal stappen voorgesteld om tot een federaal
Europa te komen: een gemeenschappelijk Europees idee, gemeenschappelijk onderzoek, een
gemeenschappelijke economische politiek en een gemeenschappelijk immigratiebeleid: Europa moet tot
2050 nog eens 50 miljoen nieuwe immigranten toelaten.
'Duitsers doen ook mee'
Volgens Bonino zullen ook de Duitsers meedoen. Ze citeerde de Duitse minister van Financiën Wolfgang
Schäuble, die onlangs verklaarde dat het vergemeenschappelijken van de staatsschulden alleen mogelijk is
als alle landen tegelijkertijd hun nationale soevereiniteit opgeven. Bonino verklaarde Schäuble aan zijn
woord te zullen houden.
Bonino kent de EU op haar duimpje, want ze was commissaris in de beruchte schandaalcommissie onder
Jacques Santer. Die doet ondertussen zelf ook weer vrolijk mee met het Brusselse fraudecircus en is tot
hoofd van een Special Purpose Investment Vehicle benoemd, die financiële middelen voor het Europese
'reddings'(=afpers)scherm EFSF moet zien te verkrijgen.
'Onbekwame' ex-feministe
De Italiaanse minister is een kleurrijk personage. Ooit was ze een radicale feministe die in New York werd
gearresteerd omdat ze gesteriliseerde injectienaalden aan drugsverslaafden had uitgedeeld. Ook heeft ze
lange tijd in Egypte gewoond om Arabisch te leren en de Arabische wereld te leren begrijpen. (Dus u begrijpt
wel waar die 50 miljoen nieuwe immigranten vandaan zullen komen.)
Bij het aftreden van de Santer-commissie werd Bonino weliswaar niet rechtstreeks in verband gebracht met
corruptie, maar wel werd haar officieel beroepsmatige onbekwaamheid verweten. Ze zou zelfs zó slecht
geweest zijn dat Romano Prodi haar niet meer in zijn commissie wilde hebben. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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De satanische wereld van Jeugdzorg
Geplaatst op 5 april 2013 door hetuurvandewaarheid
De “Zwarte tekst” is de oorspronkelijke tekst van de site van BJZNH – De aangevulde tekst in het “Donker
Blaauw” is van de auteur Ben vd Brink.
03-01-13 – Cliënttevredenheidsonderzoek; wat is er veranderd?
Het is nu bij duizenden bekend dat Stichting Bureau Jeugdzorg een onrein Satanisch Netwerk is dat op
vreselijke wijze jonge kindjes op rituele wijze verkracht!!
33 ste graad vrijmetselaars, 03-01-13
René Hartog, was zelf ook 3 weken in Zuid-Afrika gelijk nadat hij Demi en Nirvana ontvoerde!!
23 September, belangrijke Occulte Dag, Herfst Equinox, UHP onze dochters 23 Sept 2009!!!
26-10-12 – Bureau Jeugdzorg Noord-Holland loopt met succes voor het Kinderfonds MAMAS, MM,
AA, Altijd Twee!!
Zondag 23 september 2012 hebben 19 medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland meegedaan aan
de Dam-tot-Damloop. Ze waren op meerdere manieren succesvol:
ze haalden allemaal de finish én zamelden met deze actie geld in voor Kinderfonds MAMAS. Dit goede doel
zet zich in om kansarme kinderen in Zuid-Afrika een nieuwe en veilige toekomst te geven.
Door zich te laten sponsoren door vrienden, familie en collega’s hebben de medewerkers van BJZNH in
totaal €3.017,61 ingezameld. Een prachtig bedrag waarmee Kinderfonds MAMAS goed werk kan verrichten
in Zuid-Afrika. Bij de feestelijke overhandiging op 25 oktober liet Jiska van Hartskamp van Kinderfonds
MAMAS weten ontzettend trots en dankbaar te zijn. “En groot respect voor de sportieve prestatie die de
Dam-tot-Damlopers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland hebben geleverd!”
DAM tot DAM, Satanisch is Altijd Twee!!!
Karlijn Roos en René Hartog, de organisatoren vanuit Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, hopen dat er een
nieuwe traditie is geboren en dat BJZNH zich jaarlijks op een sportieve manier in gaat zetten voor het goede
doel. René liet weten:
“Volgend jaar doen we in ieder geval weer mee. En het doel is dan natuurlijk om nog meer geld in te
zamelen voor Kinderfonds MAMAS!”
Wil je meer weten over Kinderfonds MAMAS? Klik dan hier om naar hun website te gaan. Dubbel M, en
Dubbel A, MAMAS !! – Satanisch is Altijd Twee!!!
BEATRIX stopt ook na 33 jaar!!!!
De 19de, belangrijke datum Pedonetwerk, op die datum kunnen ze
meer, 19 medewerkers meegedaan aan de Dam tot Dam loop –
Satanisch is altijd Twee!!!
08-10-12 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland voor branchebrede
aanpak seksueel misbruik
Bureau Jeugdzorg sluit zich aan bij de landelijke reactie van Jeugdzorg
Nederland op het rapport van de Commissie Samson. Samen met de
andere instellingen zal zij meewerken aan het verbeteren van de
veiligheid van kinderen..
Deze jeugdbeschermer René Hartog ontvoerde onze dochters en vervalste een LEBZ Rapport !! (Landelijke
Expertise Bijzondere Zedenzaken)
Wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte willen doen!!
Smerige leugenaars, wij melden een Zedenmisdrijf en konden daar GEEN aangifte van doen!!
Ze ontvoerden onze dochters Demi en Nirvana van den Brink om het in de Doofpot te houden –
Leugenaars!!
De hulplijn kan slachtoffers van seksueel misbruik niet alleen in contact brengen met de samenwerkende
organisaties (Slachtofferhulp Nederland, de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling, de Steunpunten
Huiselijk Geweld, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg), maar ook met
bijvoorbeeld de politie wanneer zij een zedenmisdrijf willen melden of aangifte willen doen.
Meer weten: www.hulplijnseksueelmisbruik.nl
33ste Graad Vrijmetselaars !!
Gezinsvoogd geridderd bij afscheid — Schneiders en Schmitz, (SS) klinkt weer Duits net als Nassau!!!
Na 33 jaar bij Bureau Jeugdzorg Noord-Holland als gezinsvoogd, nam Ton Moolenaar afscheid op
donderdag 30 augustus. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, bij monde van de
Haarlemse burgemeester B. Schneiders, tevens lid van de Raad van Toezicht. Uit alle speeches, door Adri
van Montfoort (Bureau van Montfoort), bestuurder Lucy Schmitz, zijn teamleider André van Zoen, Wim
Kuipers (voorzitter Belangenvereniging Medewerkers Jeugdzorg) en zijn zoon David, bleek waarom.
Moolenaar werd geroemd om zijn grote betrokkenheid, zijn niet aflatende inzet voor het welzijn van zijn
pupillen. Vasthoudend, positief, soms onorthodox en bijna altijd met resultaat. En, zoals Moolenaar ook zelf
zei: voortdurend vanuit de vraag naar wat het best is voor het kind.
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03-07-12 – Persbericht: 19 ramen en voordeur vernield. Agressie tegen medewerkers Bureau Jeugdzord
onacceptabel… 19 wederom hun belangrijke Datum/Getal!!!
Een ingeslagen voordeur en 19 ingeslagen ramen: een vader koelt afgelopen donderdag met een hamer zijn
woede op het pand van Bureau Jeugdzorg aan de Frans Halsstraat in Alkmaar. In het pand waren aan het
einde van de middag nog zo’n twintig (van de negentig) medewerkers aanwezig. Op straat waren
buurtbewoners, onder wie een aantal kinderen, getuige. Voor een aantal van hen is Slachtofferhulp
ingeschakeld.
Halsstraat, SS weer, Nazi Trauma Based mind Control!!!
De man had telefonisch aangekondigd er “nú aan te komen”. Uit voorzorg werd de voordeur afgesloten en
de politie gebeld. Het pand aan de Frans Halsstraat is recent gerenoveerd en voorzien van veiligheidsglas.
Dat maakte dat de man niet binnen heeft kunnen komen.
Bureau Jeugdzorg biedt hulp op vrijwillige en gedwongen basis. Mensen kloppen zelf aan voor hulp, of die
hulp wordt opgelegd door de rechter. Bureau Jeugdzorg voert dan taken uit als verlengde van de overheid:
jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name medewerkers in die gedwongen hulpverlening krijgen
helaas vaker met agressie te maken. Zij moeten soms balanceren tussen enerzijds een constructieve relatie
met de ouders en anderzijds de best mogelijke bescherming van het kind. Vaak gaat dat in goede
samenwerking en soms leidt dat tot (ernstige) spanning.
Medewerkers van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zijn getraind in het voeren van de-escalerende
gesprekken en in het omgaan met agressie en geweld. Een incident op deze schaal vindt gelukkig zelden
plaats maar van een mogelijk dreigende situatie is vaker sprake. Dreiging of agressie zijn niet te tolereren
omdat van samenwerking dan geen sprake meer kan zijn.
Bureau Jeugdzorg is in contact met de buurt over het incident. Ook vindt een gesprek met de politie plaats
over de bescherming van medewerkers van Bureau Jeugdzorg bij het uitvoeren van haar taken. Dan wordt
ook gesproken over adequaat optreden bij mogelijk volgende incidenten.
SS, Signs of Safety, Bullshit gewoon SS Trauma Based Mind Control !!!
25-04-12 – Pilot ‘Rijdende kinderrechter’ een succes
“Een proef in Alkmaar met een ‘rijdende kinderrechter’ die jeugdzorginstellingen bezoekt, is een succes”, zo
blijkt uit ervaringen van betrokkenen, en uit onderzoek van de VU.
De proef is een initiatief van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Rechtbank Alkmaar en Transferium. Van de
proef werd de film ‘Het kan ook anders’ gemaakt die op vrijdag 20 april vertoond werd op een bijeenkomst
van de Expertgroep Jeugdrechters. Op deze bijeenkomst sprak Lucy Schmitz, bestuurder van Bureau
Jeugdzorg Noord-Holland, de hoop uit dat de proef leidt tot een landelijke invoering van deze werkwijze.
Samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg Noord-Holland en de Rechtbank Alkmaar, Goede Vriendjes,
en derhalve DUS NIET Onafhankelijk !!
Lucy Schmitz klinkt Duits, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland op de bijeenkomst van de Expertisegroep
Jeugdrechters, Bureau Jeugdzorg Noord-Holland, Rechtbank Alkmaar (initiatief) ook op de bijeenkomst van
Jeugdrechters, en komen dus regelmatig bij elkaar, iets wat derhalve DUS NIET ONAFHANKELIJK kan zijn.
Auteur: Ben van den Brink.
Oorspronkelijke Website BJZNH waarvan de teksten genomen werden
De Radio Uitzendingen (Althans degene die nog terug te vinden zijn) – WAAROM zijn die verdwenen
Argusoog??? Jullie Graven je eigen GRAF door dit soort Onzin – Lekker Transparant)
 Arend vs Zeevat – 04 Augustus 2011 – Full.
 The Waterman Files – 09 september 2011
 Klokkenluider Onair – 04 november 2011
 Arend versus Zeevat – 25 november 2011 : NADERENDE ONTKNOPING
 Arend vs Zeevat – 22 juni 2012
 Arend vs Zeevat – 20 juli 2012
 Arend vs Zeevat – 14 december 2012 | Ben vd Brink
Gerelateerde artikelen:
1. Corrupte rechters moeten opstappen: Zaak Van Den Brink
2. Schandaal Justitie Den Haag
3. Analyse door klokkenluider Ben van den Brink – ILLEGAAL GEVOERDE ZITTINGEN door (Ned)
rechtbanken
4. Analyse door klokkenluider Ben van den Brink – ILLEGAAL VONNIS
5. Corrupte Rechtbank Amsterdam in detail blootgelegd door klokkenluider Ben van den Brink – Deel 1
6. Corrupte Rechtbank Amsterdam in detail blootgelegd door klokkenluider Ben van den Brink – Deel 2
7. Brief aan Henk Beckers, lid van de VVD-fractie van de Eerste Kamer “inzake van den Brink”
8. Demi en Nirvana van den Brink: Open Brief Inspectie Jeugdzorg – UPDATE 16-03-2013
9. Het gezin Van Den Brink: Brief Minister Opstelten
http://hetuurvandewaarheid.info/2013/04/05/de-satanische-wereld-van-jeugdzorg/comment-page28/#comment-8817
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Politici zijn noodzakelijke prutsers
Posted by ADMINISTRATOR ⋅ 15 mei 2013
Neem nu het geval Frans Weekers.
Glashard leugens ophangen en beloven maatregelen te nemen.
Liegen en beloven gaat kennelijk heel goed samen in het Haagse politieke wereldje.
Zouden er nog mensen zijn die de man geloven? Moeilijk voor te stellen. Maar toch blijft
Frans Weekers gewoon zitten en manmoedig zijn wachtgeldregeling uitstellen. Zo gaat
het dag in dag uit en nóg zijn er mensen die menen dat we hebben te maken met
“volksvertegenwoordigers”. Staatsscretaris Weekers is het proto-type van een rijksambtenaar in de rol van
kop van jut. Want hoe zit die organisatie op dat departement en elkaar – zie het organogram wat we van de
website af hebben geplukt:
De minister en de staatssecretaris op gelijk niveau., dat is om te
beginnen al merkwaardig. Houdt u even het volgende in de gaten,
voordat we verder gaan: de SECRETARIS-GENERAAL maakt de
facto de dienst uit op het Departement. Een beroeps-technocraat,
benoemd op basis van de juiste connecties en in wat mindere mate
competenties. Tussen deze functie en de werkelijke
machtsuitoefening, wordt cosmetisch voor de veiligheid en de
democratische geloofwaardigheid een minister en soms ook nog
een staatssecretaris geschoven. De Minister is een dienaar des
konings, komt uit de partij-politieke wereld en wordt als pion door de macht naar
voren geschoven, maar vrijwel nooit op basis van kennis, kunde, competentie en
vak-technische ervaring. Dat werkt niet, want dan komt er wrijving in de top van
dat departement.
De “loopbaan” van die minister spreekt boekdelen:
Jeroen Dijsselbloem wordt in 1992 medewerker van de PvdA Eurodelegatie in
het Europees Parlement te Brussel. Vanaf 1993 is hij gedurende drie jaar
beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid (milieu/landbouw/natuur) van de Tweede Kamerfractie van de PvdA in
Den Haag. Daarnaast is hij van 1994 tot 1997 actief als gemeenteraadslid in Wageningen. In 1996 is hij
twee jaar lang politiek-bestuurlijk medewerker van Minister van Aartsen op het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Daarna vervult hij tot 2000 daar de functie van plaatsvervangend
hoofd Stafbureau. Lid van de Tweede Kamer vanaf 28 maart 2000 tot 22 mei 2002 en van 19 november
2002 tot aan zijn ministerschap. Hij is verantwoordelijk voor de woordvoering over jeugdzorg, passend- en
speciaal onderwijs, lerarenbeleid en inspectie van het Onderwijs. Van 25 april 2007 tot 22 december 2008 zit
hij de Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen voor.
Ir. J.R.V.A. Dijsselbloem is op 5 november 2012 benoemd tot minister van Financiën in het kabinet-RutteAsscher. Financiën met de volgende competenties in steekwoorden: Europarlement – milieu – landbouw –
natuur – gemeenteraad – medewerker – stafbureau – PvdA – kamerlid – onderwijsvernieuwing. Bij een
sollicitatie voor de functie zou hij van mij een standaard-stenciltje retour hebben gekregen: afgeserveerd
wegens gebrek aan alles wat voor die functie noodzakelijk is.
Nu de staatssecretaris:
Frans Weekers begint zijn loopbaan in 1993 en 1994 als juridisch medewerker voor een
assurantietussenpersonenbedrijf en als politiek medewerker van een Tweede Kamerlid van de VVD. In 1994
maakt hij de overstap naar de advocatuur. Als advocaat en procureur werkt hij tot 1998 bij Hoeberechts
advocaten in Weert. In 1998 wordt Weekers Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is woordvoerder op het
terrein van sociale zaken, volksgezondheid, justitie en financiën. In juni 2003 wordt hij (na de verkiezingen)
weer Tweede Kamerlid voor de VVD. Hij is onder meer woordvoerder justitie, veiligheid en
terrorismebestrijding en financiën. Op 14 oktober 2010 wordt Frans Weekers benoemd tot staatssecretaris
van Financiën in het kabinet-Rutte-Verhagen.
Op 5 november 2012 is Frans Weekers in het kabinet Rutte-Asscher opnieuw benoemd tot staatssecretaris
van Financiën. Financiën met de volgende competenties in steekwoorden: juridisch – medewerker –
assuranties – advocaat – procureur – kamerlid – sociale zaken – volksgezondheid – justitie – financiën –
terrorismebestrijding. Bij een sollicitatie voor de functie zou hij hetzelfde standaard-stenciltje hebben
gekregen als Jeroen D.; “blijf jij maar fijn in de advocatuur, Franske!”
Nu de daadwerkelijke baas van het Departement, de SECRETARIS-GENERAAL, die dat doet binnen de
BESTUURSRAAD, die als volgt is samengesteld
 Secretaris-Generaal Drs. R. van Zwol (Richard)
 Thesaurier-Generaal Dr. J.A. Vijlbrief (Hans)
 Directeur-Generaal Belastingdienst Drs P.A.W. Veld (Peter)
 Directeur-Generaal Fiscale Zaken Drs. A. Berg (Angelique)
 Directeur-Generaal Rijksbegroting Drs. L.B.J. van Geest (Laura)
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De eindbaas op dat ministerie is dus Drs. R. van Zwol, van inspecteur via
Antilliaanse hobbies naar directieniveau, zijn hele leven ambtenaar:
•2011 – heden Secretaris-generaal, ministerie van Financiën
•2007 – 2011 Secretaris-generaal, ministerie van Algemene Zaken
•2006 – 2007 Secretaris kabinets(in)formatie, ministerie van Algemene Zaken
•2003 – 2007 Plaatsvervangend secretaris-generaal, tevens raadadviseur
sociaal-economisch en financieel beleid, en raadadviseur staatsrechtelijkconstitutionele zaken, algemeen secretaris voorbereidingscommissie Ronde
Tafel Conferentie (Koninkrijksrelaties), ministerie van Algemene Zaken
•2003 Secretaris kabinets(in)formatie, ministerie van Algemene Zaken
•2002 – 2003 Sociaal-Economisch en Financieel Raadadviseur, ministerie van
Algemene Zaken
•1999 – 2002 Directeur Financieel-Economische Zaken, ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
•1998 Waarnemend plaatsvervangend directeur Personeelszaken, ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
•1997 – 1998 Hoofd project reorganisatie/samenvoeging Kabinet Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken met directie Constitutionele Zaken, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
•1993 – 1997 Inspecteur der Rijksfinanciën, tevens hoofd bureau beleidsvoorbereiding, ministerie van
Financiën
•1993 (Adjunct-)Inspecteur voor onderzoek, ministerie van Financiën
•1992 (Adjunct-)Inspecteur voor binnenlandse zaken, ministerie van Financiën
•1989 – 1991 (Adjunct-)Inspecteur der Rijksfinanciën voor onderwijs, ministerie van Financiën
•1989 Juridisch stagiair, gemeente ’s-Hertogenbosch
Deze Van Zwol is sinds 2009 ook voorzitter van het overlegorgaan SECRETARISSEN-GENERAAL (SG).
./..
Wie draait er hier nu écht aan de knoppen?
We stellen dus vast dat de door “de kroon” benoemde Secretarissen-Generaal feitelijk per departement het
landsbestuur waarnemen, zonder daar politieke verantwoordelijkheid over af te moeten leggen. Een soort
onschendbaarheid op lager niveau, waarbij de minister verantwoordelijk is. Deze eindbazen hebben alleen
last van de door dezelfde “kroon” benoemde dienaren des konings, maar alleen dan, als de media een
tandje bijzet, zoals in het geval Weekers.
Toen op 13 mei 1940 staatshoofd en regering de benen namen, bleef het college van de SG’s achter om het
bestuur voort te zetten. Nadrukkelijk collaboreren met de nieuwe onrechtmatige baas van het overvallen
Nederland. De Staten-Generaal én de Raad van State zijn toen per direct opgeheven en een Rijks
Commissaris ondersteund door een viertal Duitse bestuurders dicteerden de orders aan het College van SG,
waaronder de jodenvervolging, welke vlekkeloos is afgewikkeld. Net zoals toen zijn nu ook ministers
inwisselbaar, als ze over de datum raken.
Goedgelovigen die menen dat ze ons vertegenwoordigen, hebben langdurig te diep in het glaasje gekeken.
Ze worden net als de ambtenaren betaald door het Rijk. Het zijn Rijksambtenaren met dik salaris,
emolumenten, inclusief een riante afvloeiingsregeling. De Tweede Kamer is samengesteld uit
Rijksambtenaren, die de minister moeten controleren? De ene Rijksambtenaar die de andere op de vingers
tikt? Dan is er nog een Hoog College van Styaat, een naar eigen zeggen PUUR onafhankelijke
REKENKAMER. Rijksambtenaren, wat dacht u! Chef Rekenkamer is de Rijksambtenaar Saskia Stuiveling.
Een politiek dier (PvdA) van jongsaf, u wilt niet weten hoeveel tijd dat mens nog over heeft om allerlei
nevenfuncties te verrichten en comité’s te bevolken. Deze rekenkundige gaat een partijgenoot de oren
wassen, denkt u? De politieke wereld is verrot en corrupt, met dit soort achtergronden kan het niet anders.
De reden om het ministerie van Financiën zo zwak te bemannen, laat zich raden: meewerken met Brussel.
Rijksambtenaren met een leuke babbel hebben de voorkeur. De Secretarissen Generaal collaboreren met
een ongekozen macht in Brussel onder toeziend oog van de erfelijk ZETBAAS van “oranje”. Nederland is
netto betaler, maar de potten zijn nog lang niet leeggeroofd. De politiek is een farce, de EU-potentaten
kunnen hun gang gaan, dat merken we dagelijks aan den lijve. Het apparaat is niet onder controle van het
parlement maar van het hoogste echelon ongekozen Rijksambtenaren onder orders van de Europese
Commissie. Deederlanders kunnen alleen maar ingrijpen door ervoor te zorgen dat die lijntjes afgekapt
worden en de controle van het parlement over te nemen.
In mijn gedachtenwereld wordt het met de dag simpeler.
Het invoeren van de directe democratie is de laatst overgebleven optie om tot een waarachtige soevereiniteit
te komen. Het parlement zou een Kamer met 50 à 75 Afgevaardigden kunnen zijn, die de SecretarissenGeneraal aanstuurt, opdrachten geeft en het werk controleert, “ministers” zijn niet eens meer nodig. Die
Afgevaardigden worden betaald door hun electoraat en moeten daar ook echt voor WERKEN. Directe
Democratie betekent dat de MACHT naar het volk gaat, dat door middel van referenda en directe
verkiezingen het eindoordeel velt over hun personeel. Politici moeten doen wat hen wordt opgedragen, doen
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ze hun werk niet of niet goed dan is het inpakken en wegwezen. Nu is het zo dat wij hebben te dansen naar
de pijpen van deze eenpartijstaat soldaten! Daarom is het systeem vandaag zo ingericht, dat de politiek de
noodzakelijke PRUTSERS levert.
Bewust aangestelde PRUTSERS , babbelaars en schateraars zonder charisma, zonder competentie – de
ideale politicus anno 2013.
Door er op te stemmen zeggen we in feite:
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2013/05/15/politici-zijn-noodzakelijke-prutsers/
Het zijn niet alleen prutsers maar ook meelopers leugenaars en lees maar wat op http://www.dedoorzetter.nl
staat.

Iraanse Vrijmetselaar-filmmaker: Amerikaans-Britse machtselite achter Arabische Lente
De Arabische Lente zou bewust zijn ontketend om het Midden Oosten
in totale chaos te storten.
De Iraanse Vrijmetselaar annex onafhankelijke filmmaker Bahman
Nassiri heeft in een interview met een Amerikaans radiostation
beweerd dat de Arabische lente opstanden het werk zijn van een
supergeheime elitegroep genaamd de 'Eagles' die het hele Midden
Oosten in chaos wil storten. Volgens Nassiri is de burgeroorlog het
laatste conflict voor de geplande grote oorlog tegen Iran, die volgens
hem dreigt te ontaarden in de Derde Wereldoorlog.
Nassiri, tientallen jaren geleden ingewijd als Vrijmetselaar en inmiddels opgeklommen naar de 32e graad,
vertelde dat de Vrijmetselarij zo'n 150 jaar geleden door de Britten in Iran werd geïntroduceerd met als doel
het land te onderwerpen en te koloniseren. De Britten zouden deze methode bij veel landen hebben
toegepast.
Roshaniya Broederschap
In 2011 maakte Nassiri de film 'Golden Veil' (Gouden Sluier), die handelt over internationale complotten,
misleiding, politieke intriges en geheime agenda's van hebzuchtige, corrupte en machtige mannen. Volgens
de Iraniër zit echter niet de Vrijmetselarij achter deze complotten, maar andere geheime genootschappen
zoals de Roshaniya Broederschap, die in de 16e eeuw in Afghanistan werd opgericht. Deze broederschap
zou verbonden zijn aan de beruchte Skulls & Bones genootschap aan de Yale Universiteit in de VS. 'Dat
verklaart waarom (Skulls & Bones lid) George W. Bush met een Texaans oliebedrijf zaken deed met de
broer van Osama bin Laden.' Bin Laden zou gebroken hebben met de Roshaniya Broederschap en zijn
eigen -inmiddels niet meer zo geheime- organisatie Al-Qaeda hebben opgericht.
De 'Eagles'
Volgens Nassiri wordt de Roshaniya Broederschap door een nog machtigere geheime groep gecontroleerd:
de 'Eagles', die hun basis in Washington D.C. hebben. Zij zouden niet tot de bekendere 'Broederschap van
Adelaars' horen. De Iraniër zegt dat een hooggeplaatst lid van de groep in Iran een persoonlijke vriend van
zijn overleden vader was, en dat hij via hem bekend raakte met het bestaan van de groep.
De Eagles zouden uitsluitend bestaan uit de machtigste mannen van de defensie industrie, oliebedrijven en
grootste banken in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. Ze zouden zelfs het machtigste geheime
genootschap ter wereld zijn. Zo zou de Islamitische Revolutie in Iran in 1979 zijn opgezet zijn door de
Amerikaanse, Britse en Franse geheime diensten als de eerste stap naar de 'Nieuwe Wereld Orde'.
Oorlog tegen Iran en WO-3
De Arabische Lente opstanden zouden door de Eagles zijn ontketend om de haat tegen Amerika en Israël
verder aan te wakkeren. Hun plan is om door revoluties, sociale onrust en oorlogen het hele Midden Oosten
in brand te steken. Nassiri verwacht dat ook Saudi Arabië zal instorten en ten prooi zal vallen aan
islamistische groeperingen die het Westen haten. Syrië zou het laatste conflict voor 'de grote oorlog' tegen
Iran zijn. Nassiri is bang dat deze oorlog in de Derde Wereldoorlog kan uitmonden.
De wereldwijde chaos die door de Derde Wereldoorlog zal ontstaan zal vervolgens worden aangegrepen om
definitief de Nieuwe Wereld Orde te introduceren, waarin de hele planeet totaal zal worden gecontroleerd
door dit kleine groepje machtige mannen. (1)
Komst van Lucifer
Het lijkt erop dat Nassiri bewust de aandacht wil afleiden van de Vrijmetselarij, aangezien de legendarische
en meest vereerde Vrijmetselaars Albert Pike en Manly P. Hall in hun boeken en geschriften openlijk pleitten
voor zo'n Nieuwe Wereld Orde waarin het traditionele christendom zal zijn weggevaagd en men de islam en
Israël (het Joodse en Christelijke Zionsime) elkaar hebben laten vernietigen. Pas dan, als de God van de
Bijbel en Allah van de Koran elkaar hebben verpletterd, zou de mensheid rijp zijn om de god van de elite te
omhelzen als de 'verlosser' en 'messias': de aloude zonnegod, ooit bekend onder namen zoals Apollo, Osiris
en Nimrod, maar in de Bijbel 'Lucifer' en 'Satan' genoemd.
Xander - (1) Tru News
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Prikbord nr 344 (leo j.j. dorrestijn)
Italiaanse luchtkastelen
Terwijl Griekenland méér moet bezuinigen om voor extra miljardensteun in aanmerking te komen, heeft de
nieuwe Italiaanse regering een heel ander plan bedacht. Helemaal niet bezuinigen, maar roepen dat alleen
met extra miljarden van de Noord-Europese landen de economie weer op orde kan worden gebracht.
Begrijpelijk dat de maffia er weinig voor voelt om te moeten toegeven dat dan eerst de economie in die
donorlanden aanzienlijk moet verbeteren. En dat er toch bezuinigingen nodig zijn om ooit de geleende
‘investeringen’ terug te betalen. Griekenland blijkt dit al niet te kunnen, maar Italië is het zelfs niet van plan.
Ze hebben er gewoon recht op om hun luchtkastelen door Duitsland te laten financieren, nietwaar?
Oranje sprookje
Het spijt me dat ik de feestelijkheden met allerlei feodale vorstenhuizen als entourage, niet goed begrijp. En
niet alleen vanwege de absurde kosten en het hersenspoelende mediacircus. Want in de afgelopen
decennia werd de rechtsstaat vervangen door een belangencircuit, de welvaart van ons land vernietigd en
weggegeven, de burger monddood gemaakt waar het ging om kritiek op de overheid en de rechterlijke
macht, werden klokkenluiders vervolgd, velen beroofd van hun vermogen of rechten en soms tot zelfmoord
gedreven, brieven aan de Majesteit genegeerd (waarvoor zelfs de wet werd aangepast), Pim Fortuyn
doodgeschoten en Joris Demmink niet vervolgd. Het spijt me ook dat de kliek rond het koningshuis, de
dubieuze belastingtrucs, de persoonsverheerlijking en de connecties met criminelen mij niet bevallen. En tot
slot spijt het me dat de koninklijke afstamming en de herkomst van het vermogen met vraagtekens omgeven
blijven. Het had zo mooi kunnen zijn, maar de werkelijkheid is allesbehalve een sprookje.
Partij Vrij Utrecht
Tienduizenden mensen in dit land klagen dat ze geen invloed hebben op de politiek. Maar een partij die met
3 zetels in de Utrechtse raad zou komen, kan geen geschikte kandidaten vinden. Ondanks succesvolle
verkiezingsadvertenties in het Algemeen Dagblad, houdt men afstand van een lokale partij met een rechts
karakter. Is men werkelijk zo bang voor veranderingen of voor medeverantwoordelijkheid?
PvdA-logica
Het lijkt erop dat alles wat de welvaart van ons land kan bevorderen, door de PvdA wordt geblokkeerd. Zelfs
het boren naar schaliegas zal in de toekomst niet veilig genoeg kunnen worden. Die nieuwe technologie
moet nog worden ontwikkeld dan wel verbeterd, maar de helderziende PvdA kent het resultaat al. Dus: njet!
Welke emotionele ‘logica’ hierbij een rol speelt, werd reeds zichtbaar tijdens het congres over illegaliteit.
Toen was de langetermijnvisie juist volstrekt afwezig en wist men zelfs niet welke problematiek er nu al
bestaat.
Voorproefje
De overlast en kosten die 10.000 Roma in de Duitse stad Duisburg veroorzaken, zijn een voorproefje van
wat ons te wachten staat zodra de Roemenen en Bulgaren zich hier zonder werkvergunning kunnen
vestigen en uitkeringen kunnen aanvragen. Let wel: helemaal legaal volgens Brusselse ‘wetten’. Intussen
heeft de PvdA-achterban die niet weet wat democratische besluiten inhouden, de acties weer gericht op het
toelaten van illegalen. Misschien toch eens een paar dagen in Duisburg gaan wonen en beseffen dat dit
zoveelste EU-experiment daar € 16 miljoen per jaar kost.

Prikbord nr 345 (leo j.j. dorrestijn)
Chantage
Staatssecretaris Teeven liet zich eerst chanteren om de heer Joris Demmink niet aan te pakken, ondanks
eerdere beloftes. Daarna werd hij met succes gechanteerd door een asielzoeker en kijk, illegalen die geen
recht hebben in dit land te verblijven, gaan in honger-staking, want ze weten nu wie Teeven is. En Samsom
weet het ook. Nederland zou zich niet laten chanteren door de EU en de IMF voor meer steun aan
Griekenland. En kijk, mevr. Lagarde (IMF) komt hier op bezoek, de Nederlandse pensioenreserves moeten
gaan dienen als ‘garantie’ voor buitenlandse pensioenen (ook in Griekenland?) en de Brusselse maffia eist
11 miljard meer, omdat er zonder toestemming geld werd uitgegeven, dat men nu niet wil bezuinigen. En zo
wordt de druk steeds verder opgevoerd, na het ‘cadeautje’ dat Nederland nog één jaar meer dan 3%
begrotingstekort mag hebben. Dit zal wel moeten als er nog een half miljard extra naar Brussel gaat.
Immigratiebeleid
Omdat er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van het immigratiebeleid, wil de PvdA-achterban het beleid
zelf aanpassen. Hoe absurd dit is, laat zich illustreren in de gezondheidszorg. Omdat daarin honderden
miljoenen worden gestolen, gaat de regering toch niet het controlebeleid versoepelen? Het stelde al niets
voor…
Intern onderzoek
De Jeugdzorg wil een intern onderzoek doen naar het eigen functioneren. Hoeveel doden zijn er eigenlijk
nodig voordat de Kinderbescherming of de verantwoordelijke (provincie)bestuurder ingrijpt? Want het
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toezicht is al jaren op ‘afstand’ geplaatst waardoor gemanipuleerde rapporten, zinloze klachtenprocedures
en leugens in de rechtszaal onbestraft blijven. Onbegrijpelijk dat de politiek geen parlementair onderzoek wil,
gezien de stapel bestaande rapporten, want de kosten, de misstanden én de bureaucratie van de Jeugdzorg
groeien nog steeds zorgwekkend.
Natuur in gevaar?
De natuurfanaten die bezig houden met uitstervende diersoorten en zgn. milieubescherming, hebben weinig
geografische kennis, of geheel andere belangen. Want de natuur is helemaal niet in gevaar; niet in
Nederland, niet in Europa en zeker niet in Azië of Afrika. Er is zelfs zoveel natuur, dat het bijna beangstigend
is als mensen denken dit allemaal te kunnen beïnvloeden. Natuurlijk, een leeggelopen meer in Siberië is een
pijnlijke nederlaag voor de gesubsidieerde dames en heren, maar de geweldige uitgestrektheid van onze
continenten lijkt hun bevattingsvermogen dan ook ver te boven te gaan.
VVD-achterban
Terwijl ons land wordt weggegeven aan de EU en de PvdA, terwijl de elites in het ene na het andere
financiële schandaal betrokken blijken, en terwijl kennelijk niemand beseft dat het opheffen van het
bankgeheim ook betekent dat de bedragen die inmiddels weer zijn weggesluisd, bekend worden met naam
en bestemming, lijkt de VVD-top zich alleen druk te maken over een Limburger die mogelijk corrupt is. Het
falen van de eigen bewindslieden en de stemming in het land binnen de achterban ontgaan hen kennelijk.

Prikbord nr 346 (leo j.j. dorrestijn)
EU-terreur
Terwijl Italië tienduizenden kansloze gelukzoekers uit Afrika laat doorstromen naar Noord-Europa, Nederland
gedwongen 500 miljoen extra bijdraagt aan het zwarte gat in Brussel en 300 miljoen ongecontroleerd naar
Marokko etc. wegsluist, vertelt de EU ons dat we volgend jaar 6 miljard extra moeten bezuinigen. Kennelijk
moet Nederland geleidelijk ook een ‘probleemland’ worden, dat niets meer heeft in te brengen als
Dijsselbloem straks wordt vervangen door een financiële terreurmanager in Brussel. Tijd voor
een aansprekende anti-Europa partij zoals in Groot-Brittannië.
Hezbollah
Een terreurorganisatie steunt het Syrische regime dat vecht tegen een andere terreurorganisatie. Reden
voor de EU en minister Timmermans om te beloven dat er aan de opstandelingen wapens zullen worden
geleverd om de democratie te gaan brengen in Syrië. Want daar wordt de Syrische regering bang van. En
Hezbollah krijgt dan ook wapens van elders, want je kunt moeilijk discrimineren tussen de ene en de andere
terrorist. Het resultaat is voorspelbaar zoals de oorlogen in Libanon reeds hebben getoond: nog meer
verwoesting, nog meer slachtoffers, nog meer vluchtelingen en nog meer miljarden via duistere kanalen voor
‘ontwikkelingshulp’.
Klokkenluidersregeling
Als er in dit land een fatsoenlijke klokkenluidersregeling was geweest, dan had dat corrupte zooitje in Delft
niet het lef gehad om de factuur van hun advocaat in te dienen bij de belastingbetalers.
En dan had ook de aanbieder van een lijstje met zwartspaarders wettelijke bescherming van zijn/haar
anonimiteit gekregen. Bovendien had de staat al die banksaldi kunnen opeisen als kennelijk door criminaliteit
(grootschalige belastingontduiking) verkregen vermogen, indien de vermeende ‘eigenaar’ zijn betrokkenheid
ontkent of geen verklaring heeft voor de herkomst. Wie hebben er eigenlijk belang bij om effectieve
wetgeving tegen te houden: vergeleken met 100.000 Duitsers, toch minstens 25.000 Nederlanders?
Sharia-driehoek
Na de Parijse rellen, de verwoestingen in Britse voorsteden, de aanslagen in Boston, Woolwich en Parijs, de
verkrachtingen in Noorwegen en de straatgevechten in Stockholm, is één ding zeker. Niemand kan meer
beweren dat de immigratie van kansarmen, illegalen en fundamentele islamaanhangers onschuldig is en een
hanteerbaar probleem. De sharia-driehoek in Den Haag is nog wel hanteerbaar, dus laten politici en
bestuurders beginnen daar orde op zaken te stellen en zo de lessen te leren die hun Zweedse collega’s en
de EU-bonzen waren vergeten.
Zo kennen we ze weer
De PvdA wil de zakkenvullerij bij de publieke omroepen in stand houden door een tv-tax via de
kabelaansluiting.
De ING-bestuurders willen hun weggestreepte bonussen ‘compenseren’ met een vaste loonsverhoging. Is er
geen toezichthouder namens de staat, met een vetorecht, of zat die te slapen?
De Afrikaanse staatshoofden willen niet langer worden berecht voor hun (oorlogs)misdaden, want er staan
alleen zwarten op het lijstje van het Strafhof. Ze hebben gelijk: er moeten meer blanke staatshoofden komen
in Afrika én op Haïti, die zich dan ook kunnen verantwoorden voor wat er in de rechtszalen en
gevangenissen gebeurt…
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De kracht van gebed wetenschappelijk onderzocht
http://www.cip.nl/artikel/35601/De-kracht-van-gebed-wetenschappelijk-onderzocht
Ben je boos op een vriend? Ga bidden. Serieus. Je hart wordt anders en er komt ruimte voor vergeving. Dat
wordt in de kerk natuurlijk vaak gezegd, maar het is ook wetenschappelijk onderzocht.
Gebed zorgt ervoor dat je meer op de ander gericht bent in plaats van op jezelf. Volgens onderzoek meer
dan mensen die niet voor de ander bidden als ze boos zijn. Dit zijn een aantal van de resultaten uit het
onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Personal Relationships”:
Uitkomsten
- Deelnemers die vaker baden voor een partner of vriend waren minder wraakzuchtig bij het bespreken van
iets irritants dat de ander had gedaan.
- Deelnemers die vaker baden voor een partner waren opvallend meer vergevingsgezind dan de deelnemers
die de opdracht hadden gekregen om meer positief over een partner of vriend te zijn.
- Deelnemers die de opdracht hadden gekregen te bidden voor een partner of vriend na kwetsend gedrag
waren meer bereid om samen te werken met een partner of vriend dan de deelnemers die juist samen
moesten praten over God.
- Deelnemers die baden voor een partner of vriend op de dagen dat ze ruzie hadden, hadden meer de
bereidheid om te vergeven dan de deelnemers die niet gingen bidden op de dagen van de ruzie.
Het is dan nu wetenschappelijk onderzocht, maar natuurlijk weet iedereen die besloot om te bidden als het
even heftig is in een relatie dat je hart daardoor anders wordt. Er is ruimte voor vergeving, ruimte voor
inbinden, minder behoefte om je gelijk te halen. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.
Filippenzen 2:5-6
Contact met de hemel
Wat je doet met bidden, is dat je jezelf aansluit op het hart van God. Zo wordt Gods hart ook in jou zichtbaar.
Het hart van God werd helemaal zichtbaar in Jezus. Het lijkt onmogelijk om te doen, te zijn als hem. Maar
gebed is zo’n ongelofelijk bijzondere handeling… Je raakt dan hier op aarde de hemel aan. Of misschien is
het wel andersom.
De Telegraaf: Is’Nazi-Krant’,‘Hoeren-Krant’, maar géén ‘Pedo-Krant’
Posted on May 17, 2013 by Steve Brown (van onze Corrupte News of the World redactie)
Amsterdam-Noir-De Telegraaf heeft geen bezwaar om als ‘Nazi-krant’ en ‘Hoeren-Krant’ te worden
gekwalificeerd, maar wel ernstige bezwaren om als ‘VVD-Justitie-Pedo-Krant’ te worden gekwalificeerd.
Waarom? Is er verschil?
De ‘Nazi-Hoeren-Telegraaf’, die schaamteloos en gewetenloos de gewone burger keer op keer extreme
schade toebrengt met de z.g. ‘politie-lekken’ aan hun politiescribent en ’Media-Huurmoordenaar John van
den Heuvel’. Het misdadige niveau van De Telegraaf is van dien aard dat John van den Heuvel zelfs zijn
excuus voor een media-huurmoordenaars artikel aanslag op Steve Brown aanbood.
Ironisch en bizar. 1945-1949: Verschijningsverbod voor Nazi-Telegraaf
De Telegraaf heeft sinds 1940 helemaal geen goede naam meer.
De Commissie voor de Perszuivering heeft geoordeeld dat Holdert het behoud van zijn kranten heeft
bewerkstelligd door uit pure baatzucht en welbewust met de vijand te heulen, financiële steun te verlenen
aan diens handlangers en verraderlijke en vijandelijke propaganda te voeren. Het oordeel van de Commissie
betekende voor de krant een verschijningsverbod voor dertig jaar. Dat verbod werd in 1949 opgeheven.
Waarom? En vooral door wie?
Het is een schande en schandelijk voor Nederland dat een dergelijk krant ooit weer mocht gaan publiceren.
Laat men daar eens een onderzoek naar doen, wie er verantwoordelijk waren in Den Haag dat De Telegraaf
weer zijn vuilnis mocht gaan spuien na de Tweede wereldoorlog.
Kennelijk is De Telegraaf van mening dat de kwalificatie Nazi-krant (Nazisme 50 miljoen doden) niet
schadelijk is voor hun ‘krant’.
Ook de kwalificatie de ‘Hoeren van De Telegraaf’ vinden zij niet schadelijk. Wat het schadelijke verschil in
gradaties is tussen ‘Nazi’s’ en ‘Hoeren’ (lees als nu ‘Hoeren’ van de ‘Justitie Pedo-Maffia’ voorheen van de
Nazi’s) en Pedo‘s ontgaat ons als de gemiddelde burger.
Is de term Pedo-Telgraaf juridisch nog wel als schadelijk te kwalificeren als men kennelijk de kwalificaties als
‘Nazi-Krant’ en ‘Hoeren-Krant’ accepteert als een vaststaand-gegeven?
Wij denken van niet.
Waarom spendeert de Nazi, Hoeren ’Justitie- Pedo-Krant’ dan bakken met geld aan een gladde aal van het”
Tuig in Zwarte Toga” ’advocaat’ Bas La Poole om de Klokkenluider de mond te snoeren in dit verband?
Wat vreest de Pedograaf van de Klokkenluider?
http://stevenbrownsblog.wordpress.com/2013/05/17/de-telegraaf-isnazi-kranthoeren-krant-maar-geen-pedo-krant/
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Van Rompuy wil een nieuw paleis. Kosten: €327.000.000
Geplaatst door Michael van der Galien op 18 mei, 2013
Met dank aan de Nederlandse belastingbetaler.
Herman van Rompuy heeft er zin an. De ongekozen 'president'
(lees: secretaris-generaal) van de EU heeft namelijk opdracht
gegeven om een waar paleis te bouwen voor de Europese
Raad. Op de foto hierboven kunt u een 'artistieke impressie' zien van dit nieuwe optrekje.
Veel mensen, waaronder CDA-politicus Pieter Omtzigt, vragen zich af hoeveel dat avontuur de Europese
belastingbetaler gaat kosten. Om tot nu toe onbekende redenen weigert Premier Rutte daar antwoord op te
geven: Ik schrijf 'tot nu toe', omdat ik onlangs een artikel las waardoor ik het opeens begrijp (alweer met
dank aan Omtzigt):
It has also been claimed that the costs for the building in the centre of the city's EU quarter are set to soar by
€87m. The price of completing the project has risen from €240m to €327m, with EU taxpayers having to pay
the €87m difference, it is claimed.
Dus, wacht even. Het nieuwe paleis kost maar liefst €327 miljoen... en dat op het moment dat Nederland
gevraagd wordt om een extra bijdrage aan de EU te betalen van €340 miljoen.
Beste meneer van Rompuy, hooggeachte president, dit kan natuurlijk niet. De Europese burger heeft al
tijden te maken met lastenverzwaring na lastenverzwaring. We houden steeds minder over. Iedere cent
kunnen we zelf gebruiken. Op zo'n moment kunt u ons a) niet vragen om significant meer te betalen aan de
EU en b) ondertussen totaal nodeloos een enorm paleis te laten neerzetten (betaald door diezelfde
belastingbetalers).
Dit hoort helemaal niet bij de EU, zo'n paleis. Het was in eerste instantie bedoeld als een vrijhandelszone, en
that's it. We moeten terug naar dat oorspronkelijke idee: creëer een zone waarin Europese staten vrijhandel
kunnen bedrijven, en laat het daar bij. Dat zou een enorme belastingverlaging betekenen voor ons, burgers,
en het zou ons in staat stellen om onszelf op de meest effectief mogelijke manier te regeren: lokaal en
regionaal, in plaats van Europees niveau, wat te ver afstaat van Jan met de Pet. Brussel weet immers niet en kan ook niet weten - wat er zich afspeelt op gemeentelijk en provinciaal niveau.
Stop de bouw van dit paleis en hef de Europese Commissie en het Europees Parlement op. Een nog
effectievere methode om Europese economieën én de Europese vrijheid een boost van jewelste te geven is
er niet.
Oh, en Mark (je leest vast mee, en zo niet, dan je PA wel): doe eens gewoon antwoord geven. Uiteindelijk
mogen wij dit soort projecten namelijk betalen. Betrek de kiezers erbij; dat is niet alleen goed voor je eigen
carriere, maar ook voor het vertrouwen in de politiek in brede zin.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/05/van-rompuy-wil-een-nieuw-paleis-kosten327000000#.UZdkphzX7Up.twitter

Met stamceldoorbraak komt een christelijke boze droom uit
Robin de Wever − 16/05/13 © getty.
In academische kring heet het een veelbelovende doorbraak.
Christelijke leiders zijn aanzienlijk minder enthousiast over het
geslaagde experiment om stamcellen te onttrekken aan een
gekweekte embryo.
In christelijke kring wordt al lang gevreesd voor gebruik van menselijke
embryo's voor stamcelonderzoek. Het schrikbeeld lijkt nu waarheid te worden. Woensdag bleek dat
onderzoekers uit de Amerikaanse staat Oregon menselijke embryo's hebben gekweekt door een volwassen
huidcel in een eicel te plaatsen.
Die embryo bleef - in tegenstelling tot eerdere experimenten doorgroeien tot de wetenschappers er stamcellen aan konden
onttrekken. Stamcellen zijn bijzonder: ze kunnen uitgroeien tot ieder
mogelijk celtype en kunnen worden ingezet om bij beschadigde
organen van patiënten nieuw en gezond weefsel te produceren.
De techniek is even veelbelovend als omstreden. In de ogen van veel
christenen gaat het kweken van embryo's voorbij aan het gegeven dat
God beschikt over leven en dood. Enkele uren na de bekendmaking
van het nieuws, waarschuwden de Amerikaanse bisschoppen dat
mensen bij kloning 'behandeld als producten, gemaakt om aan de behoeften van anderen te voldoen'.
Rk-kerk: 'Dit zal leiden tot het kopiëren van mensen'
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Doorbraken in kloontechniek 'zijn voor de mensheid geen vooruitgang, maar het tegenovergestelde'. Verder
sprak kardinaal Sean O'Malley namens zijn collega-bisschoppen de vrees uit dat dat zelfgemaakte embryo's
'gebruikt zullen worden door zij 'die kopieën willen maken van mensen'. Het Vaticaan probeert
wetenschappers er sinds enige tijd van te overtuigen dat stamcelonderzoek ook kan plaatsvinden zonder
embryo's.
Op de nieuwssite ChristianityToday schetst ook een grote evangelicale medische beroepsvereniging
doemschenario's. 'De geschiedenis bewijst dat immorele menselijke experimenten kunnen leiden tot
tragedies', meent directeur David Stevens van de Christian Medical and Dental Association. 'Bouwen aan
een cultuur van leven begint met het beschermen van de meest kwetsbare mensen.'

Vertrouweling Assad: Grote confrontatie met Israël nabij
Syrisch leger en Hezbollah aan winnende hand - Rebellen vernoemen brigade naar Osama bin Laden
Volgens Ibrahim al-Amin, redacteur van het Hezbollahorgaan Al
Akhbar en een goede vriend van de Syrische president Assad, zal het
na de cruciale overwinning op de rebellen in Qusayr niet lang duren
voordat de lang gevreesde nieuwe grote oorlog met Israël zal
plaatsvinden. 'Het touw staat tot het uiterste toe gespannen. Iedere
partij (Israël aan één kant en Syrië/Hezbollah aan de andere kant)
hoeft slechts een vinger te buigen en het zal breken, en dan zal de
grote confrontatie plaatsvinden.'
'Dit is geen dreigement en geen interpretatie en is ook niet overdreven,' benadrukte al-Amin. 'Dit is de
situatie aan het noordelijke front van de vijand. Nu betekent vandaag, het betekent dit uur.' Israëlische
inlichtingenexperts twijfelen er geen seconde aan dat de redacteur namens zijn bazen, Hezbollahleider
Hassan Nasrallah en president Bashar Assad, heeft gesproken.
Leger Syrië en Hezbollah aan winnende hand
Qusayr ligt aan de hoofdweg tussen Homs en Libanon, die uitkomt op de belangrijkste verbinding tussen
Damascus en Beirut. De media proberen het belang van de herovering van Qusayr door Assad te
bagatelliseren door onder andere te wijzen op de 50 dode en vele zwaargewonde Hezbollahstrijders. Deze
verliezen doen echter geen afbreuk aan de verpletterende nederlaag die de door het Westen gesteunde
islamistische rebellen hebben geleden tegen het Syrische leger.
Deze nederlaag is voor een groot deel te wijten aan het op kritieke momenten uitblijven van rechtstreekse
militaire steun van Amerika, Turkije, Jordanië en de Arabische Golfstaten. Het Syrische regeringsleger en
Hezbollah zullen nu hun offensief richting het oosten voortzetten en proberen het rebellenbolwerk in Homs
en omgeving te vernietigen. Hierbij zal onder andere de 14e Syrische divisie en een versterkte eenheid met
artilleriegeschut worden ingezet. Een woordvoerder van de rebellen verklaarde voor een slachtpartij te
vrezen.
Regering Obama steunt islamistische terroristen
Dat de regering Obama en de NAVO al sinds het begin van de burgeroorlog islamistische terroristen hebben
gesteund en bewapend werd nogmaals onderstreept in een video waarin een groep behorende tot het Free
Syrian Army hun eenheid de 'Osama bin Laden brigade' noemt (5).
Westerse politici en media hebben tot nu toe beweerd dat slechts enkele verdwaalde jihadisten zich bij de
'seculiere' rebellen hebben aangesloten, maar vooral het afgelopen jaar is er een enorme lading bewijs
geleverd dat het tegendeel het geval is. 29 groepen van het FSA hebben trouw gezworen aan Jabbat alNusra, een onderdeel van Al-Qaeda (2) en dezelfde terreurgroep die verantwoordelijk is voor de dood van
Amerikaanse militairen in Irak (3).
Libië scenario voor Syrië lijkt te mislukken
FSA strijders hebben bij talloze gelegenheden Al-Qaeda vlaggen gebruikt, ook bij gefilmde, soms gruwelijke
publieke executies van Syrische soldaten en gewone burgers die weigeren partij voor de islamisten te kiezen
(4). Ook herhalen FSA officieren dat het hun bedoeling is om van Syrië een streng islamitische Shariastaat
te maken en om na het afzetten van Assad verder te vechten tegen Amerika.
Nu de rebellen aan de verliezende hand zijn lijkt er echter een streep te worden getrokken door de plannen
van Obama en zijn Turkse en Arabische bondgenoten om in Syrië het 'Libië scenario' toe te passen. Dit is
mede te danken aan de niet aflatende politieke, logistieke en militaire steun van Iran en Rusland aan
president Assad.
Xander - (1) DEBKA, (2) The Telegraph, (3) New York Times, (4) Infowars, (5) Infowars
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Het gevaar van de Petro Dollar (video)
Vrijdag, 03 mei 2013
Als je kijkt naar de geschiedenis dan zie je dat bijna ieder groot
militair conflict is begonnen met een economische/financiële
oorlog. Vanuit dat standpunt bekeken kun je stellen dat de
Derde Wereldoorlog om de hoek staat.
Voor hen die achter de schermen de grotere strategieën
bepalen, komt een oorlog nooit als een verrassing. Dit soort dingen wordt ons niet op school
geleerd, want de overheid heeft alle belang bij een onwetende gehoorzame bevolking die alles
accepteert wat ze wordt voorgehouden. Op dit moment worden de fundamenten gelegd voor een
oorlog tussen Amerika en een groep landen die dwarsliggen zoals China, Rusland, Syrië, Iran en
Noord Korea. Het leggen van deze fundamenten gaat voorbij aan de belangen van het merendeel
van de bevolking omdat overheden geen enkel belang hebben om burgers via de mainstream
media te informeren over de geo-politieke gevolgen van wat er nu plaatsvindt.
Een andere reden is dat de bevolking grotendeels verstoken blijft van het grotere beeld is omdat er
zogenaamde “proxy” oorlogen worden gevoerd. Een land als Amerika voert bijvoorbeeld niet fysiek
een oorlog, maar laat het doen door een ander land naar voren te schuiven. Wat er nu gebeurt in
Syrië zou je zo’n “proxy” oorlog kunnen noemen. De rebellen voeren oorlog tegen het bewind van
Assad, maar in werkelijkheid is het Amerika/CIA die dit doen tegen het wettig bewind in Syrië. Ze
voeren dit uit door de rebellen op te leiden, te bewapenen en te sturen.
Al deze stappen die nu worden genomen en al dit soort “proxy” oorlogen heeft niets te maken met
“rode lijnen” die worden overschreden, maar alles met in stand houden van de Amerikaanse
Dollar. Want uiteindelijk is alle conflict weer te herleiden naar een financiëel belang.
In feite is de Dollar niets eens het papier waard waarop het gedrukt is. De enige reden dat de
Dollar nog waarde heeft is de grote vraag naar deze valuta vanwege de oliehandel. Het merendeel
van alle olietransacties wordt nog steeds (gedwongen) betaald in Dollars.
Degenen die het ooit hebben geprobeerd om de macht van de zogenaamde Petro Dollar te
breken, leven niet meer. Irak was in de tijd van Saddam Hoessein bezig met een plan om olie te
verkopen in een andere valuta dan de Dollar, net zoals Gaddafi dat in Lybië enige tijd later deed.
Beiden waren landen die in militair opzicht geen partij waren voor Amerika en konden dan ook
zonder al teveel problemen worden aangevallen. Maar, de situatie is nu veel ernstiger voor de
Petro Dollar. Want wederom staat zij onder druk en dat komt voornamelijk door China. Zij hebben
overeenkomsten met Rusland waarbij de onderlinge handel niet meer in Dollars plaatsvindt, maar
in de eigen valuta. Ze hebben deals gemaakt met Iran, waarbij China de in Iran gekochte olie niet
in Dollars betaalt zoals gebruikelijk, maar in goederen. Met andere woorden, China doet al het
mogelijke om de macht van de Dollar te breken. Als ze dat voor elkaar krijgen, dan is Amerika
gebroken. De VS op hun beurt willen dan ook niets liever dan China aanvallen en zo de bedreiging
voor de (Petro) Dollar elimineren. In feite hebben ze geen andere keus, want zonder de oliehandel
in Dollars, stort deze valuta volledig inelkaar en daarmee het Amerikaans financiëel/economisch
systeem. Een oorlog tegen China is een beetje moeilijk te verkopen aan de eigen bevolking. Dus,
loopt de route via Noord Korea. Kort geleden hebben we de gezamenlijke oefeningen gezien van
Amerika met Zuid Korea (Fowl Eagle). Tevens zijn er verdragen getekend waarbij als Zuid Korea
wordt aangevallen Amerika hen automatisch te hulp schiet. China heeft een dergelijk verdrag met
Noord Korea en dus het enige wat er moet gebeuren is de Noord Koreaanse leider Kim Jung-un
zodanig provoceren dat deze toehapt en Zuid Korea aanvalt.
Een andere optie voor Amerika is om dit te spelen via Japan via de hoog opgelopen ruzie die het
land heeft met China vanwege een paar onbenullige eilandjes in de Chinese Zee. Ook met Japan
heeft Amerika een overeenkomst dat als ze worden aangevallen, Amerika onmiddellijk te hulp zal
schieten. China is echter ook niet op haar achterhoofd gevallen en zal Amerika die kans niet willen
geven. Echter, de onberekenbare Kim Jung-un is een ander verhaal.
Er is op dit moment een valuta-oorlog gaande (World War C), zoveel is zeker. De geschiedenis
leert dat vroeger of later deze uitmonden in fysieke oorlogen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4849:het-gevaar-van-de-petro-dollarvideo&catid=20:het-complot&Itemid=33
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'Syrië richt raketten op Tel Aviv; Iran stuurt troepen naar Golanhoogte'
'Israël heeft liever dat Assad blijft dan dat hij wordt vervangen door islamisten' - Fox News: 'Israëlische
commando's actief in Syrië'
Syrische Tishreen raket.
De Britse Sunday Times bericht dat Syrië geavanceerde Tishreen raketten op
Tel Aviv heeft gericht en deze op ieder moment kan afvuren als Israël
opnieuw militaire doelen in het land bombardeert (1). Nadat premier
Benyamin Netanyahu gisteren bezwoer dat hij 'alles zal doen om Israël veilig
te houden' (3) herhaalde hij vanochtend dat wapentransporten vanuit Syrië
met bestemming Hezbollah ook in de toekomst zullen worden aangevallen.
Netanyahu karakteriseerde de huidige periode 'de meest gevoelige in decennia.' (4)
'Duidelijke escalatie'
De Syrische Tishreen raketten, die een lading van 500 kilo kunnen vervoeren, zijn volgens raketexpert Uzi
Rubin 'extreem nauwkeurig' en kunnen grote schade aanrichten. Satellieten zouden hebben waargenomen
dat het Syrische leger de raketten gereed maakt om te lanceren. De Sunday Times noemt het 'een duidelijke
escalatie van de spanning in een regio waar de VS en Rusland zich lijken voor te bereiden op een Koude
Oorlog achtige patstelling.'
Volgens Rubin zullen de raketten indien gelanceerd het vliegverkeer van en naar de internationale
luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv volledig stilleggen, ook al zouden de projectielen niet rechtstreeks op het
vliegveld worden gericht.
Afgelopen week verklaarde een Israëlische official tegenover de New York Times dat Israël drie aanvallen
op Syrië heeft uitgevoerd en daarbij geavanceerde grond-grond- en luchtafweerraketten die naar Hezbollah
zouden worden getransporteerd heeft vernietigd. Hij benadrukte dat Israël nieuwe aanvallen overweegt en
waarschuwde Assad voor 'verpletterende gevolgen' als hij militair terugslaat.
Assad moet blijven, of toch niet?
In een zeldzaam interview met een Argentijnse krant beweerde Assad gisteren dat Israël de Syrische
rebellen, die hij terroristen noemde, steunt door hen goederen te leveren en informatie over hoe en waar ze
moeten aanvallen. Een official van het Israëlische ministerie van Defensie verklaarde echter dat Israël liever
heeft dat Assad aanblijft dan dat hij wordt vervangen door islamisten. Het grootste deel van de Syrische
rebellen bestaan uit aan Al-Qaeda verbonden jihadstrijders. (2)
Brigadier-generaal Yoav Mordechai ontkende vandaag echter dat Israël wil dat Assad aanblijft en zei dat het
eerdere bericht van de defensieofficial onbetrouwbaar en mogelijk compleet verzonnen is (5).
Russische vloot, S-300- en kruisraketten
De Wall Street Journal bevestigde vrijdag dat Rusland het regime Assad blijft bewapenen en dat er minstens
12 oorlogsbodems in de buurt van de Russische marinebasis in Syrië patrouilleren. Amerikaanse en
Europese officials noemden het sturen van een complete vloot een 'agressieve' stap en zeiden dat het
Kremlin hiermee het Westen en Israël waarschuwt niet militair in te grijpen in Syrië.
Vrijdag bevestigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov dat de levering van hypermoderne
S-300 luchtafweerraketten aan Syrië gewoon doorgaat. Op dezelfde dag schreef de New York Times dat de
Russen ook gemoderniseerde anti-schip kruisraketten in Syrië hebben gestationeerd. Hiermee kunnen tot op
300 kilometer afstand varende marineschepen worden vernietigd.
'Israëlische commando's actief in Syrië'
Fox News zond vrijdagavond een reportage uit over Israëlische commando's die actief zijn in Syrië.
Israëlische analisten waarschuwen dat Assad zich voorbereidt op een indirecte terreuroorlog gevoerd tegen
Israël vanaf de Golanhoogte. Ook wordt rekening gehouden met een offensief van Hezbollah tegen het
noorden van Israël. De besluiteloze houding van de Amerikaanse president Obama, mede veroorzaakt door
de krachtige Russische militaire steun voor de as Syrië-Iran-Hezbollah, zou debet zijn aan de oplopende
spanning (6).
Rusland steunde al eerder Israëls vijanden
Het is niet voor het eerst dat Rusland rechtstreeks de vijanden van Israël militair ondersteunt. In 1974
stuurde de Sovjet Unie twee Cubaanse pantserbrigades naar de Golanhoogte om de terreuroorlog, die
gestart werd nadat Syrië en andere Arabische landen de Yom Kippuroorlog hadden verloren, tegen de
Joodse staat voort te zetten. Niettemin zag Syrië zich gedwongen een staakt-het-vuren met Israël te
ondertekenen.
Iraanse troepen naar Golanhoogte
Hezbollahleider Hassan Nasrallah zei in één van zijn bekende felle toespraken dat zijn leger klaarstaat om
Israël vanaf de Golan aan te vallen. Ondertussen heeft zijn baas, de Iraanse opperleider Ayatollah
Khamenei, generaal Qassem Soleimani, de commandant van de Al Qods Brigades het bevel gegeven om
Iraanse troepen naar de Golanhoogte te sturen.
Xander - (1) Ynet News, (2) Jerusalem Post, (3) Arutz 7, (4) Ynet News, (5) Ynet News, (6) DEBKA
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Acht tekenen waaruit blijkt dat W.O. 2 mogelijk is georkestreerd
Bron / origineel: www.henrymakow.com
Bovenstaande afbeelding; maçonnieke dienders op de Yalta
conferentie, zat broeder Hitler elders?
Opererend achter hun agenten; Churchill, Hitler, Stalin en FDR
voerden de Illuminati een meedogenloze oorlog uit tegen de mensheid,
vernietigden zij Natiestaten en vermoorden zij 60 miljoen mensen.
Dit artikel staat in het krijt bij 'Anomalieën in de geschiedenis – W.O. 2'
door Robert Pye, dat een lijst met discrepanties van de oorlog bevat en
mogelijk onthullen dat de Illuminati beide zijden controleerden.
Door David Richards (henrymakow.com)
1) WallStreet financierde de Nazi's
Zonder het kapitaal verstrekt door Wall Street, zou er geen Hitler en geen WO2 zijn geweest.
In zijn boek 'Wall Street and the Rise of Hitler' schrijft Professor Anthony C. Sutton dat "General Motors,
Ford, General Electric, DuPont," en andere "Amerikaanse bedrijven nauw betrokken waren bij de
ontwikkeling van Nazi-Duitsland... gecontroleerd door de WallStreet banken, zoals de JP Morgan Firm en de
Rockefeller Chase Bank en in mindere mate de Warburg Manhattan bank."
Standard Oil verstrekte een gestage aanvoer van olie gedurende de hele oorlog. De olie werd verscheept
naar Spanje en vervolgens via Nazi-gecontroleerd Frankrijk naar Duitsland getransporteerd.
General Motors en Ford verstrekte 90% van de nazi-bepantserde trucks. IBM produceerde de Hollerith
machines welke de SS Officieren gebruikten voor het opsporen van dissidenten om vervolgens op te sluiten
in concentratiekampen.
2) Waarom stopte Hitler bij Duinkerken, en liet zo de Britten ontsnappen?
Het Duitse leger had een massale Britse expeditie eenheid vastgezet bij Duinkerken in mei 1940, maar werd
op Hitlers orders, gestopt voor drie dagen, waardoor 338.000 Britse en Franse troepen konden ontsnappen.
De Duitse generaals, wachtend op goedkeuring om een massale aanval in te zetten, krabten hun voorhoofd.
Deze militaire blunder is onverklaarbaar volgens huidige maatstaven.
Waarom hinderde Hitler? De Illuminati wilden dat WO2 een lang en bloedig conflict zou worden - maar dat
Duitsland zou verliezen. De vernietiging van het Britse leger zou de nazi's een niet meer in te halen voordeel
hebben gegeven in de oorlog, daarom liet Hitler hen ontsnappen.
3) Waarom confisqueerde Hitler de Franse vloot niet?
De Nazi’s waren nooit serieus van plan om Frankrijk te exploiteren.
Frankrijk tekende een wapenstilstand met de Duitsers op 22 juni 1940, waarin werd bepaald dat de Franse
vloot grotendeels ontwapend werd en beperkt bleeft tot de haven, en onder Franse controle zou blijven. Wat
een waanzin! Als Hitler het commando over de Franse vloot had gehad, zou hij een overweldigende marine
superioriteit in de Europese wateren hebben gehad!
Deze vloot had kunnen worden gebruikt voor het afdichten van de straat van Gibraltar, de enige route die de
Geallieerden hadden tot de Middellandse Zee.
Hitler was een Trojaans paard ontworpen om Duitslands nationaliteit, cultuur en raciale pretenties te
vernietigen, en dus integratie van het land in de wereldregering mogelijk te maken. Dit, in plaats van het
uitvoeren van een logische strategie om de Geallieerden te verslaan, lanceerde Hitler een suïcidale invasie
van Rusland.
4) Waarom ging Stalin geen stappen ondernemen om de geplande Duitse invasie van 22 juni 1941 af
te weren?
Het doel van de Nazi-Sovjet-oorlog was het uitbranden van de Duitse oorlogsmachine. Stalin's weigering om
de nazi-invasie af te weren is bewijs dat de oorlog was georkestreerd.
Maanden voorafgaand aan de oorlog, was er een enorm opbouwen van Nazi-eenheden op de SovjetRussische grens. Sovjet-Unie spionnen waren geïnfiltreerd in Nazi rangen en konden Stalin vertellen over
hun bewegingen, maar 'Oom Joe' weigerde om eerst aan te vallen. Zelfs wanneer de Nazi's vier en een half
miljoen soldaten en 650.000 voertuigen hadden vergaard op de Sovjet-Russische grens, weigerde Stalin zijn
verdediging te mobiliseren!
Dit gaf de nazi's een kans om een steunpunt te winnen in Rusland en een massale aanval te lanceren, welke
zorgden voor een lang en bloedig conflict.
5) Waarom gaf Churchill orders tot terugkeer van 50.000 Kozakken na de oorlog?
Op school worden wij onderwezen dat WO2 een eenvoudig verhaal van goede (Geallieerden) vs. Kwaad
(As-mogendheden) was . Echter, de daden van genocide gepleegd door de Geallieerden maken dit verhaal
absurd.
Tijdens de oorlog, bood een groot aantal Russische krijgsgevangenen die gekant waren tegen het
Stalinistische regime aan om samen te vechten met de nazi's. De meeste van deze krijgsgevangenen waren
etnische Kozakken of soortgelijke groepen en vervolgd onder het communisme.
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Na de oorlog, dwongen de Geallieerden deze mannen te repatriëren naar de SovietUnie, goed wetende dat
Stalin ze zou doden tot elke laatste van hen - wat hij dus ook deed.
6) Waarom gaven Churchill en Truman Oost-Europa aan de Sovjets? Onderstaande beslissingen
werden gemaakt op drie conferenties - Teheran, Yalta en Potsdam
Oost-Europa werd overhandigd aan de Sovjets. De officiële reden is dat 'Stalin het eiste'. Echter, gezien de
militaire macht van de VS en de vernietiging van het rode leger in het conflict met de nazi's, waren veel
kleinere concessies mogelijk geweest.
De echte reden is dat het communisme een instrument is van de Illuminati en ze wilden de Sovjet-Unie
uitbreiden en diverse landen in de NWO brengen. Ze wilden dat het Westen (kapitalistisch) versus het
Oosten (communistisch)-dialectiek, het politieke paradigma van de tweede helft van de 20ste eeuw zou
bepalen.
7) De Amerikanen wisten van tevoren al dat Pearl Harbor aangevallen zou worden.
De Illuminati gidste Japan in een aanval op Amerika.
Merk op dat Japan 80% van haar olie invoer uit de VS ontving, in 1941 legde Roosevelt een olie-embargo
op.
Dit werd gevolgd door staal embargo, waardoor de Japanners in voet van oorlog met de VS werden
gedwongen.
Overvloedig bewijs dat de Amerikanen wisten dat de aanval zou komen, maar niets deden om de aanval te
stoppen.
Men verwijderde de belangrijkste schepen uit Pearl Harbor vlak voor de aanval, suggererend dat ze een
ramp wilden, maar niet hun beste schepen wilden verliezen.
Meest opmerkelijk, toen de eerste bommen vroeg op zondagochtend landden, was er een professionele
Movietone cameraman op de loer om de aanvallen op te nemen. Dit is de reden waarom de Amerikanen
kleurenbeelden van de gebeurtenis hadden. Deze beelden bleken van onschatbare waarde. Het werd een
propaganda-instrument in de Amerikaanse bioscopen. Een publiek dat eerder vijandig was tot het voeren
van oorlog zou spoedig juichen om door middel van atoombommen Japanse steden te doen verdampen.
De oorlog met Japan vervulde een paar Illuminati doelstellingen.
1. De vernietiging van de nationalistische elite van Japan. Sinds het einde van de oorlog, is Japan bijna
uitsluitend geregeerd door een door de V.S.-gesteunde politieke partij.
2. Het zorgde ervoor dat hun communistische pop Mao Zedong aan de
macht kwam. Na de nederlaag tegen de Amerikanen moesten de
Japanners hun koloniën in China verlaten, waardoor de nationalisten
en communisten vochten over de controle van het hele land. In 1946
werd de Amerikaanse generaal C. Marshall naar China gestuurd met
orders om het land te verenigen. Om te verzekeren dat Mao de macht
nam zette hij een wapenembargo op de Nationalisten (tragedie en
hoop, Carroll Quigley, pg. 907).
8) Brandbomcampagnes - offers aan Satan
Tijdens WO2 waren er vele brandbom campagnes op dichtbevolkte steden.
Het meest beroemd is Dresden, waarin Churchill 100.000 Duitse burgers vermoordde. (Zie bovenstaande
afbeelding.). Dezelfde bommenwerpers zou hij kunnen hebben bevolen om de fabrieken van IG-Farben te
bombarderen, of het Duitse spoorwegennet, of de Duitse toevoerlijnen naar het Oostfront, of de Duitse
scheepvaart en havens. Maar nee. De crematie van duizenden vrouwen en kinderen had voorrang.
De Amerikanen pleegden soortgelijke offers in Japan. We weten allemaal van Hiroshima en Nagasaki, maar
het is zelden genoemd dat Amerikaanse eenheden 67 Japanse steden bombardeerden met brandbommen.
Geschat wordt dat 500,000 burgers tot de dood werden verbrand.
Deze zinloze aanslagen was de 'shock doctrine' van de Illuminati in volledige uitvoering. De bedoeling was
om het gezag van de VN te accepteren door de wereldbevolking te demoraliseren.
Beschouwend dat de Illuminati satanisten zijn, hebben deze invallen ook een diepere betekenis. Het offer
van kinderen door vuur is het meest krachtige satansritueel. De aanbidding van Moloch is het bekendste
voorbeeld van deze prakijk. Het offer van deze kinderen, samen met hun moeders, was een opzettelijke en
systematische reeks van occulte offers.
Conclusie
De Illuminati vertrouwen op bedrog om hun misdaden te plegen. Hierom liegen ze, halen trucen uit en
misleiden, maar ze rekenen tevens op onze naïviteit en onbekendheid.
Onder welke minimale kritische analyse ook, het officiële verhaal van WO 2 valt als een kaartenhuis in
elkaar.
Men zegt vaak dat oorlog geen winnaars kent en allen maar verliezers, dit klopt dus niet.
In WO2 heeft Standard Oil enorme winsten gemaakt / bezit gekregen over olievelden.
Eigenlijk kun WO2 als een transformatieproces zien van oude koloniale rijken: (GB, NL, Portugal) naar
private rijken (Standard OIL, BP en Shell)
http://www.oilcompanies.net/oil1.htm
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De vrijheid en de anonimiteit op het internet wordt steeds meer aan banden gelegd
In het kort gaaat het om een thema wat steeds vaker opduikt, namelijk dat de toegang tot het internet het
liefst gebonden moet worden aan een identiteit, en dat allerlei websites het liefst afdwingen dat ze je
werkelijke identiteit kennen. Het gevolg daarvan is dat je perfect volgbaar bent.
Internet was altijd vrij anoniem, zeker als je bijv. Tor gebruikt (wat ook geheime diensten gebruiken). Het was
ook failsafe, wat wil zeggen dat als er ergens een ‘knooppunt’ uitvalt, andere ‘knooppunten’ het overnemen
en het dataverkeer omgeleid wordt. Op die manier kon de zaak tegen een stootje en was er ook vrijheid om
te communiceren.
Inmiddels zijn er allerlei bewegingen waarbij overheden trachten controle over het internet verkeer te krijgen.
Het verkeer wordt door volautomatische ‘snuffelaars’ in de gaten gehouden, waarbij op steekwoorden wordt
gezocht naar mogelijke wetsovertreders. Niet alleen mensen die al wat hebben gedaan, maar ook mensen
die mogelijk weleens iets zouden kunnen gaan doen. Geachtenpolitie zeg maar. Zoekmachines censureren
en archiveren de resultaten van zoekacties. Websites die de overheden niet welgevallig zijn worden gewoon
afgesloten. Dat gaat steeds makkelijker en sneller. Providers moeten daartoe medewerking verlenen aan
overheden. Het net sluit zich om de internet gebruiker, die eerst vrijwillig op het internet zat maar
tegenwoordig van internet afhankelijk is voor bijv. zijn bankzaken.
Interessant is dat er op gewone post (nog) briefgeheim van toepassing is, maar wanneer je je brief via
internet verstuurt is dat ineens niet meer zo. Terwijl het natuurlijk wel eenzelfde communicatie is, zij het via
een andere weg. En zo worden vrijheden sluipenderwijs ontnomen.
Dit zijn bewegingen om in de gaten te houden. De grenzen van het toelaatbare (vanuit het perspectief van
de bevolking) zijn m.i. inmiddels ruim overschreden. Toch aanvaardt de bevolking dit sluitende net.
Waarom? Omdat er altijd een zekere apathie is en vooral omdat mensen bang gemaakt worden. Zo ook in
dit artikel. Het viel me vooral op dat het publiek rijp gemaakt wordt (een typische rol van staatsmedia zoals
de Tros) om weer een volgende beperking in haar bewegingsvrijheid te aanvaarden door angst te zaaien.
De schrijver dringt niet aan op verantwoord internet gebruik, maar benadrukt risico’s die dan vervolgens
vanzelfsprekend opgelost kunnen worden met wr een volgende beperking die ons opgelegd gaat worden.
Vroeger werd je afgestraft voor iets wat je deed. Toen kwam bijv. de Inquisitie die ook iets zeggen of denken
strafbaar stelde. De communisten hebben dat voorbeeld overgenomen. Nu wordt iets zeggen of schrijven via
internet ook steeds vaker strafbaar gesteld. Waar eindigt dit? Gaan we een einde krijgen net zoals in het
boek 1984 van George Orwell? Of een situatie zoals in het boek ‘Brave New World’ van Aldous Huxley?
(beide boeken zijn overigens klassiekers en zeer de moeite van het lezen waard).
Ik schrijf jullie dit even zodat jullie erover na kunnen denken… en jezelf afvragen of en zo ja waar een grens
gesteld moet worden of wat aanvaard zou kunnen worden. Is het aanvaardbaar dat Jan en Alleman in
overheidsdienst met je meest intieme dingen kan meelezen via internet (voor zover je die althans via bijv.
email uitwisselt)? Of hebben ze er geen zak mee te maken en moet die mogelijkheid hen afgesneden
worden? Natuurlijk is er criminaliteit op het internet, net als overal. Maar zou internet niet gewoon een
vrijplaats moeten blijven en of er sprake zou moeten blijven van zoiets als netneutraliteit
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Netneutraliteit)? Is criminaliteit niet vooral een dekmantel om de eigen
verantwoordelijkheden van de bevolking te negeren om vervolgens weer eens volgende vrijheden af te
nemen?
http://www.trosradar.nl/columns/archief/detail/article/anonimiteit-op-internet-zegen-of-zorgpunt-deel-1/

Waar is het gevaarlijk op de wereld? (zie kaart)
Bron; WEL.NL`- vrijdag 17 mei 2013
Mega-verzekeraar Aon heeft de risico’s die mensen en bedrijven lopen vastgelegd in deze kaart.
Opmerkelijk: Frankrijk is gevaarlijker dan de VS en Italië. En Nederland heeft de kleur van heel ongevaarlijk
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Kerncentrales open ondanks barsten, veiligheid geen prioriteit voor regering-Di Rupo
Bron: dewereldmorgen.be
De regering-Di Rupo schuift elke verantwoordelijkheid van zich af door blindelings adviesorgaan Fanc te
volgen. In plaats van de bevolking te beschermen, laat ze Doel 3 en Tihange 2 heropstarten zonder
adequate noodplanning. Greenpeace dagvaardt de regering wegens ‘schuldig verzuim’.
Nuclaire industrie regeert dit land
In een persbericht reageert Greenpeace op de regeringsbeslissing. Voor deze organisatie is het weer eens
duidelijk: niet de regering, maar de nucleaire industrie regeert dit land. Onder druk van de nucleaire lobby
kiest de regering opnieuw voor een voorbijgestreefd energiesysteem.
“Bovendien schuift ze elke verantwoordelijkheid van zich af door blindelings het advies van het Federaal
Agentschap voor Nucleaire Controle (Fanc) te volgen. Dit doet ze terwijl er geen enkele eensgezindheid is
onder de experten en het rapport van het Fanc zelf gebaseerd is op veronderstellingen.”
Tweede dagvaarding
Op 5 april jl. liet Greenpeace de regering reeds in gebreke stellen wegens het uitblijven van degelijke
nucleaire noodplannen. Gezien de immense impact van een ernstige kernramp in een dichtbevolkt land als
België en het ontbreken van adequate nucleaire noodplanning, moet het risico op een kernramp herleid
worden tot nul. De regering doet met deze beslissing tot herstarten van de kerncentrales Doel 3 en Tihange
2 net het omgekeerde.
Daarom laat Greenpeace de regering nogmaals dagvaarden, nu wegens schuldig verzuim. “De regering
heeft de taak om de bevolking te beschermen, maar laat al jaren na om degelijke nucleaire rampenplannen
op te stellen”, zegt Eloi Glorieux, woordvoerder van Greenpeace. “In plaats van deze grove nalatigheid recht
te zetten, kiest ze ervoor om twee gebrekkige kernreactoren opnieuw te starten. Hierdoor wordt de kans op
een kernramp alleen maar groter.”
‘Micro’scheurtjes van 2,4 cm
Het gaat niet zomaar over een handvol microscopische scheurtjes, maar over meer dan 8000 scheurtjes in
Doel 3 en meer dan 2000 in Tihange 2. Er bestaat geen enkele zekerheid over de precieze oorsprong van
die scheurtjes, enkel gissingen en veronderstellingen.
Men spreekt van microscheurtjes, maar sommige zijn tot 2,4 cm lang. Dit overstijgt ruim het micro-niveau.
Een reactordrukvat is een cruciaal onderdeel van een kernreactor, wiens falen tot een worst case scenario
kan leiden.
PS en SP.A, CDH en CD&V, MR en Open VLD – tonen met dit dossier waar hun prioriteiten liggen: niet bij
de veiligheid van de bevolking
Verschillende experten en controle-agentschappen plaatsten de laatste tijd nochtans grote vraagtekens bij
de veiligheid van Doel 3 en Tihange 2, onder wie ex-Fanc directeur Willy De Roovere, de Franse nucleaire
waakhond ASN en Dieter Majer, het gewezen hoofd van het Duitse nucleair controleagentschap.
Definitieve sluiting is enige optie
Wanneer verschillende expertenteams en onafhankelijke wetenschappers na bijna een jaar onderzoek,
studies en bijkomende testen het nog steeds niet eens zijn over de veiligheid van deze reactoren, dan moet
de regering elk risico uitsluiten en Doel 3 en Tihange 2 definitief sluiten.
Dat doet de regering di Rupo niet. Alle partijen van de federale meerderheid – PS en SP.A, CDH en CD&V,
MR en Open VLD – tonen daarmee waar hun prioriteiten liggen: niet bij de veiligheid van de bevolking.
BRON
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Zweedse immigratie- en integratiebeleid gaat in vlammen op
Zweedse Premier: Massa-immigratie is 'straf voor rechtse kiezers' - Zweedse journalist: 'Ons land is dankzij
socialistisch immigratiebeleid veranderd in Absurdistan'
Foto genomen tijdens de migrantenrellen in de wijk Husby.
Bij NU.nl zult u tevergeefs zoeken naar de afkomst van de
aanstichters, en de NOS vindt het om half 6 vandaag zelfs niet
eens het vermelden waard dat 12 wijken van de Zweedse
hoofdstad geteisterd worden door de ergste rellen ooit. De
veroorzakers: migranten. Het ruimhartige Zweedse
toelatingsbeleid, waardoor het land al jaren verhoudingsgewijs
één van de grootste immigratielanden in Europa is, betaalt zich
nu uit. In de derde achtereenvolgende nacht werden er overal
in Stockholm auto's in brand gestoken en kwam het in sommige
wijken tot gewelddadige botsingen met de mobiele eenheid. De
politie, die meerdere relschoppers arresteerde, noemt de situatie 'gecompliceerd'.
De onrust begon in de migrantenwijk Husby nadat een 69 jarige man de politie met een machete had
bedreigd en vervolgens werd doodgeschoten. De rellen en brandstichtingen verspreidden zich vervolgens
naar zeker 10 andere wijken. Een lokale jeugdorganisatie roept per megafoons op dat de rellen een reactie
zijn op het 'politiegeweld'.
Premier: Massa immigratie 'straf voor rechtse kiezers'
'Geweld is in Zweden geen manier om je vrijheid van meningsuiting te beoefenen,' reageerde de liberaalconservatieve Zweedse premier Fredrik Reinfeldt nogal plastisch. Reinfeldt baarde vorig jaar opzien toen hij
zei dat de massa-immigratie in Zweden 'de straf voor de kiezers' van de rechtse Zweedse Democraten, die
de immigratie willen indammen, is (2)(4). In een sociaal-democratische krant werd de leider van de Zweedse
Democraten, Jimmie Akesson, zelfs als een kakkerlak afgebeeld die vergast moet worden (3).
Door de rellen in Stockholm is het debat over het mislukte integratiebeleid echter opnieuw losgebarsten.
Oppositieleider Stefan Löfven, leider van de Zweedse PvdA, veroordeelde het geweld maar wees ook op de
hoge jeugdwerkloosheid van 25,1%, die een oorzaak van de grote onvrede onder jongeren zou zijn. (1)
Links blijft migranten vrijpleiten
Net als in de meeste andere Europese landen die kampen met oplopende etnische spanningen wordt ook in
Zweden het grote verschil in denken tussen links en rechts zichtbaar: links doet alles om de veroorzakers,
de migranten, vrij te pleiten en de schuld van hun werkloosheid en achtergestelde positie bij de overheid te
zoeken. Rechts wijst juist op de verantwoordelijkheid van de migranten zelf en met name die van de 2e en
3e generatie, die weigeren te integreren, de taal niet (goed) willen leren, maar ondertussen wel met de
hoogste eisen komen en zich weigeren aan te passen aan de Westerse samenleving.
Daarnaast wordt nog altijd het enorme culturele- en mentaliteitsverschil tussen autochtonen en allochtonen
van met name Afrikaanse en islamitische afkomst genegeerd. Dat 'moet' de gevestigde orde in politiek en
media ook wel, want anders zou het failliet van de multiculturele samenleving moeten worden toegegeven.
Door de al jaren oplopende spanningen in Zweden, net als in ons eigen land mede veroorzaakt door de
hardnekkige weigering te erkennen dat het hoofdzakelijk migranten zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn,
zijn de Zweedse Democraten ondanks de demonisering door de andere politieke partijen inmiddels de op
twee na grootste partij van het land. In Nederland zien we een vergelijkbaar effect in de peilingen, waar de
PVV van de eveneens constant gedemoniseerde Geert Wilders inmiddels de grootste zou worden.
Zweden door immigratie veranderd in 'Absurdistan'
In het kader van een conferentie van de International Civil Liberties Alliance in Brussel in 2012 schreef de 52
jarige Zweedse journalist en politieke activist Ingrid Carlqvist dat ze haar 'land terug wil' omdat Zweden in
haar ogen dankzij het jarenlange socialistische beleid is veranderd in 'Absurdistan'. 'Wereldwijd hebben wij
(op één land na) percentueel de meeste verkrachtingen en zijn er al honderden 'no-go' zones waar amper
nog Zweden leven. De kranten verzwijgen al deze feiten voor hun lezers.'
'In het nieuwe Zweden moeten ziekenhuizen worden bewaakt door bewapende agenten omdat rivaliserende
families er elkaar bevechten. Ze schieten elkaar op straat dood, beroven bejaarden en slaan hen in elkaar.
De criminaliteit stijgt met de minuut, maar de Zweedse politici en journalisten vertellen ons dat dit absoluut
niets met de immigratie te maken heeft en dat het feit dat onze gevangenissen vol zitten met buitenlanders
slechts toeval is of te maken heeft met 'sociaal-economische' factoren' (klinkt bekend?).
'Land van het grote zwijgen'
Carlqvist was jarenlang werkzaam als journalist in de mainstream media en plaatsvervangend voorzitter van
de Society of Publicists in Malmö. In 2011 verloor ze naar eigen zeggen haar laatste hoop dat het nog goed
komt met de Zweedse vrijheid van meningsuiting toen de Deense journalist Mikael Jalving, die een lezing
zou houden over zijn nieuwe boek 'Absolute Sweden - a Journey in the Country of Silence', vanwege zijn
rechtse ideeën werd geweerd. 'Mensen met een andere mening worden in Zweden inmiddels Nazi's
genoemd,' aldus Carlqvist. 'Zo gaat dat tegenwoordig in het nieuwe Zweden, in het land dat ik inmiddels
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Absurdistan noem, het land van het grote zwijgen... Hier spreekt niemand over de immigratie, over de dood
van het multiculti-project of de islamisering en arabisering van Europa. Zodra je dat doet wordt je meteen
een racist, islamofoob of Nazi genoemd.' (5)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Politically Incorrect, (3) LTz.se, (4) Politically Incorrect /
Avplixlat, (5) Europe News

Monsanto en hun merken
Deze bedrijven die met hun merken opereren op de Nederlandse markt zijn grote klanten van Monsanto.
Protesteren tegen Monsanto is één ding, maar zolang jij je boodschappen nog doet bij de gewone, nietbiologische supermarkten blijf je producten kopen, die gefabriceerd zijn met behulp van de technologie van
Monsanto. En dat geldt dus niet alleen voor voeding, maar voor vrijwel elk product dat bij de grootgrutters in
de schappen ligt.

Bron: FindingVoicesRadio
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Sterjournalist CBS: Obama heeft blokkeren info aan publiek geperfectioneerd
Opvragen privé emails journalisten heeft 'ernstig, huiveringwekkend effect op de vrije toevoer van belangrijke
informatie aan het publiek' - 'Regering Obama criminaliseert vrije verslaggeving'
Emmy-award winnaar Attkisson is één van de journalisten die
het slachtoffer is geworden van de regering Obama, die als geen
ander alles doet om kritische stemmen in de media de mond te
snoeren.
Wall Street Journal journalist Gregory J. Millman waarschuwt dat
de privégegevens van niemand meer veilig zijn voor de
Amerikaanse overheid. Hij reageert daarmee op het zoveelste
schandaal waarin de regering Obama verwikkeld is geraakt en
waaruit blijkt dat het ministerie van Justitie grote nieuwsmedia
zoals AP, Fox News en CBS onder druk heeft gezet om
privégegevens van journalisten te overhandigen. CBS News
sterverslaggever Sharyl Attkisson, winnaar van de Emmy award, zegt dat haar computers zelfs gehacked
zijn door de overheid. Millman, al jaren in dienst bij de WSJ, werd zelf al in 1991 geleden het doelwit toen de
belastingdienst (IRS) zijn telefoongegevens wilde opvragen. Het ministerie van Justitie heeft inmiddels
toegegeven dat het maandenlang de telefoonlijnen van journalisten van het internationale persbureau
Associated Press die berichtten vanuit het Amerikaanse Congres heeft gecontroleerd.
De regering Obama verweerde zich met het argument dat een dubbelagent in de oorlog tegen terreur door
een artikel over een geplande aanslag in het nauw dreigde te komen, maar deze agent werd aanvankelijk
niet in het bericht van AP genoemd.
CIA directeur: 'Van binnenuit controle'
CIA directeur John Brennan, destijds Obama's hoofdadviseur op het gebied van terrorisme, verklaarde
tegenover het Congres dat de regering 'van binnenuit controle' over de situatie had. De media berichtten
daarna over het inzetten van een dubbelagent in een uit Jemen afkomstige terreurgroep die plannen maakte
voor het opblazen van een Amerikaanse passagiersvliegtuig. Van de journalist in kwestie, werkzaam bij de
Los Angeles Times, werden vervolgens de telefoongegevens opgeëist.
Overheid in bezit privé-emails journalisten Fox News
De Washington Post bericht dat het ministerie van Justitie ook drie journalisten van Fox News op de korrel
heeft genomen. Uit officiële documenten blijkt dat het ministerie privé-emails van verslaggevers William La
Jeunesse en James Rosen en producent Mike Levine in bezit heeft gekregen. 'Dit soort gerechtelijke
bevelen hebben een ernstig, huiveringwekkend effect op de vrije toevoer van belangrijke informatie aan het
publiek,' gaf Grondwetadvocaat Charles Tobin als commentaar.
Nadat Fox News verslaggever James Rosen in juni 2009 berichtte dat de CIA informatie had dat Noord
Korea als reactie op de VN sancties juist meer kernproeven zou gaan uitvoeren, lanceerde het Witte Huis
een ongekend diepgaand onderzoek naar hoe Rosen aan deze info was gekomen en werd geprobeerd om
dit soort nieuwsberichten voortaan te blokkeren. 'Hieruit blijkt duidelijk dat de regering Obama vrije
verslaggeving criminaliseert,' constateert het onafhankelijke Breitbart.
Een FBI agent beweerde zelfs dat Rosen de wet had overtreden en op zijn minst een 'medesamenzweerder'
was. Volgens de journalist heeft de overheid echter nooit contact met hem opgenomen, en was zijn verslag
'dagelijkse journalistiek. De regering Obama probeert nu dagelijkse journalistiek te criminaliseren.' (1)
Computers sterjournalist CBS gehacked
Emmy award winnaar Shary Attkisson, sterverslaggever van CBS News, is één van de weinigen in de
reguliere media die de afgelopen jaren geweigerd heeft om de talloze schandalen die Obama en zijn
regering teisteren te bagatelliseren of te negeren. Zo interviewde ze 'Fast & Furious' klokkenluiders (de
illegale wapenleveranties van de regering aan Mexicaanse drugsbendes) en wilde ze ook 'Benghazi gate'
(Obama's weigering de ambassadeur in Libië te beschermen tegen een aan de gang zijnde terreuraanval)
niet loslaten. Volgens Attkisson is ook zij vanwege haar kritische verslaggeving het doelwit van de regering
geworden. Zo zijn haar computers, zowel thuis als op kantoor, het doelwit geworden van hackaanvallen die
helemaal tot het Witte Huis zijn terug te leiden. Attkisson overlegt nog met een advocaat en met CBS over
het naar buiten brengen van het bewijs dat ze hiervoor heeft.
'Obama heeft tegenhouden info geperfectioneerd'
De sterjournalist verklaarde tegenover C-SPAN's Washington Journal dat de regering Obama het
tegenhouden van het verstrekken van informatie aan het publiek 'heeft geperfectioneerd' en dat het Witte
Huis haar inmiddels geen enkele informatie meer wil geven.
Het intimideren en heimelijk vervolgen van journalisten is volgens haar iets dat zowel Democratische als
Republikeinse regeringen al jaren doen. 'Ze schijnen uit het oog te hebben verloren dat ze voor ons werken,
niet andersom... Ik denk dat we het publiek veel informatie verschuldigd zijn, zoals over Benghazi,
informatie... die door hen wordt vastgehouden, alsof het hun bezit is dat jij niet mag zien.' (2)
Xander - (1) World Net Daily, (2) World Net Daily
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Google wil de wereld overnemen
Dinsdag, 21 mei 2013
Google heeft allang niets meer te maken met een internetzoekmachine
die je een aantal links toont naar aanleiding van je zoekopdracht.
Het is een soort “Star Trek Computer” geworden die je assistentie
aanbiedt waarvan je je niet eens bewust bent dat je die nodig hebt en
waar je niet om hebt gevraagd.
Hieronder volgt een verslag van Steve Kovac van Business Insider die de afgelopen week de Google I/O
conferentie heeft bezocht: Google heeft de afgelopen week een conferentie gehouden, Google I/O voor IT
professionals, waarbij duidelijk werd dat ze allang niet meer de zoekmachine is die geld verdient met het
tonen van advertenties. Het nestelt zich in ieder aspect van je digitale, fysieke en privé leven en met een
onvoorstelbare snelheid. Het heeft allang eigenlijk weinig of niets meer te maken met internet, maar Google
vormt zo langzamerhand de ruggengraat van je hele leven. Allemaal dankzij de gegevens die je vrijwillig aan
Google beschikbaar stelt door je zoekopdrachten, foto’s, gmail berichten en nog veel meer.
Het is duidelijk dat tenzij miljoenen mensen of zelfs miljarden mensen ineens van gedachten veranderen en
andere technische hulpmiddelen gaan gebruiken, of tenzij overheden ingrijpen in onze levens, onze
geschiedenis en onze persoonlijke rijkdommen, we door één bedrijf worden gecontroleerd en beheerd,
Google. Deze ontwikkeling komt het meest duidelijk naar voren in de vorig jaar door Google gelanceerde
stem gedreven persoonlijke assistent voor Android telefoons: Google Now. Op de conferentie werd het nog
duidelijker dat Google het zoeken niet langer ziet als het vertonen van een lijst met 10 of 20 relevante links
als je een zoekopdracht intoetst. Google is veel meer dan dat. Het is de verpersoonlijking van die enge
droom van een “Star Trek Computer”. Een intelligente machine die de natuurlijke taal van de mens begrijpt
en het verband legt met de echte wereld om jou te assisteren voordat je zelfs nog maar beseft dat je
assistentie nodig hebt.
Zo scant Google Now al je e-mails af en weet wanneer het pakje dat je besteld hebt zal aankomen. Het weet
welke sportuitslagen het jou moet tonen op basis van de teams waarnaar je (ooit) gezocht hebt. Het weet
welke aandelen jij interessant vindt en waarvan het jou de prijzen moet tonen om basis van bedrijven
waarnaar je ooit gezocht hebt. Het gaat door je agenda en herinnert jou eraan wanneer je weg moet om op
tijd te zijn voor je afspraak. En al die assistentie wordt jou geleverd zonder dat je erom hebt gevraagd.
Dezelfde app(licatie) is nu ook beschikbaar voor iPhones en iPads en binnenkort ook voor desktop
computers als je de Google Chrome webbrowser gebruikt. Vanaf volgend jaar heb je Google Now letterlijk in
je gezicht als je tenminste Google Glass koopt. Je foto’s behoren tot de meest persoonlijke dingen die je
online deelt. Google scant nu iedere foto die je ooit hebt ge-upload naar Google+. Het komt erachter hoe je
gezins- en familieleden eruit zien en groepeert je foto’s automatisch in albums.
Het kan je vertellen of mensen op foto’s glimlachen. Als ze dat niet doen dan kan Google de foto zodanig
manipuleren op basis van andere foto’s dat de persoon nu wel glimlachte zodat je de perfecte afbeelding
krijgt. Het weet of je foto’s hebt gemaakt van bergen, jonge honden, gebouwen of andere dingen en
groepeert foto’s automatisch voor jou in albums.
Het is eng en tegelijkertijd heel fascinerend.
Er werd tijdens de conferentie niet echt aandacht besteed aan Google Glass, maar toch was dit een
belangrijk onderdeel van de gebeurtenis. Je kon nergens naartoe gaan, de perskamer, de cafetaria of de
lounge zonder dat er iemand met de gecomputeriseerde bril naar je staarde. Het gaf een heel ongemakkelijk
gevoel, het weten dat duizenden mensen de mogelijkheid hadden om ongemerkt een foto van jou te nemen
door het alleen maar knipogen naar hun bril.
Het is nog te vroeg om te bepalen of Glass een succes zal worden als het klaar is voor het grote publiek.
Maar, als het dit wel wordt, dan zal het wederom een voorbeeld zijn van hoe Google haar tentakels heeft
weten uit te breiden naar de fysieke wereld om alles over te nemen wat we zien en doen. Zo zou je nog uren
door kunnen gaan, maar wat ik de afgelopen week heb geleerd is dat Google haar vingers in bijna iedere
aspect van het dagelijkse leven heeft en de penetratiesnelheid zal alleen maar toenemen.
Android groeit als een gek met tot vandaag 900 miljoen actieve gebruikers en dit heeft de potentie om
miljarden mensen de komende jaren voor het eerst met internet kennis te laten maken.
Tot zover het verslag van Steve Kovacs. Als laatste vraagt Steve zich af of de mensheid zal kiezen voor de
voordelen en het gemak dat dit soort systemen biedt of dat mensen hiervan terug zullen schrikken omdat het
een geweldige inbreuk op hun privacy betekent?
Als we onze ervaringen mogen geloven over hoe de mensheid reageert op zaken zoals privacy, dan is het
antwoord duidelijk. De grote meerderheid op deze wereld zal dit omarmen en er geen seconde van wakker
liggen dat al hun persoonlijke informatie ligt opgeslagen in grote databases wereldwijd.
Waarschijnlijk zal binnen niet al te lange tijd de situatie zo zijn dat als je hier niet aan meedoet, je
gebrandmerkt wordt als een verdacht persoon omdat je wel iets te verbergen zult hebben.
Bron: Business Insider Now
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Google wil de wereld overnemen (Update 22-5-2013)
Woensdag, 22 mei 2013
Google heeft allang niets meer te maken met een internetzoekmachine die je een aantal links toont naar aanleiding van je
zoekopdracht.
Het is een soort “Star Trek Computer” geworden die je assistentie
aanbiedt waarvan je je niet eens bewust bent dat je die nodig hebt en
waar je niet om hebt gevraagd.
Update, 22 mei 2013:
We waren in ons artikel van gisteren misschien nog wat aan de voorzichtige kant, want via een lezer werden
wij er opmerkzaam op gemaakt dat Google ook grootste plannen heeft om de grootste bank ter wereld te
worden. Een paar jaar geleden kwam Google met Google Wallet op de markt, een systeem dat van je
smartphone een portefeuille maakt. Dat is niet echt succesvol gebleken doordat telecombedrijven en
producenten van gsm producten niet echt meewerkten, maar de technologie die toen is ontwikkeld komt
Google nu heel goed van pas.
Het bedrijf gaat het nu op een heel eenvoudige manier mogelijk maken om wereldwijd geld over te boeken
en wel via e-mail. Iedere volwassen Gmail gebruiker kan straks geld koppelen aan een e-mail, net zoals je
dat doet met een bestand of een foto. Het maximum bedrag dat per keer kan worden overgeboekt is 10.000
Dollar. Mensen die een Google Wallet account hebben betalen geen transactiekosten.
Als je verder bedenkt dat Google de grootste e-mail provider ter wereld is, dan heb je hiermee niet alleen
een geduchte concurrent voor systemen als Paypal, maar ook potentiëel de grootste universele bank ter
wereld. Alles in lijn met de NWO (New World Order), iedereen wereldwijd gecontroleerd via dezelfde centraal
geregelde sytemen.
Bron: Slim Beleggen
Origineel artikel, 21 mei 2013:
Hieronder volgt een verslag van Steve Kovac van Business Insider die de afgelopen week de Google I/O
conferentie heeft bezocht:
Google heeft de afgelopen week een conferentie gehouden, Google I/O voor IT professionals, waarbij
duidelijk werd dat ze allang niet meer de zoekmachine is die geld verdient met het tonen van advertenties.
Het nestelt zich in ieder aspect van je digitale, fysieke en privé leven en met een onvoorstelbare snelheid.
Het heeft allang eigenlijk weinig of niets meer te maken met internet, maar Google vormt zo langzamerhand
de ruggengraat van je hele leven. Allemaal dankzij de gegevens die je vrijwillig aan Google beschikbaar stelt
door je zoekopdrachten, foto’s, gmail berichten en nog veel meer.
Het is duidelijk dat tenzij miljoenen mensen of zelfs miljarden mensen ineens van gedachten veranderen en
andere technische hulpmiddelen gaan gebruiken, of tenzij overheden ingrijpen in onze levens, onze
geschiedenis en onze persoonlijke rijkdommen, we door één bedrijf worden gecontroleerd en beheerd,
Google. Deze ontwikkeling komt het meest duidelijk naar voren in de vorig jaar door Google gelanceerde
stem gedreven persoonlijke assistent voor Android telefoons: Google Now. Op de conferentie werd het nog
duidelijker dat Google het zoeken niet langer ziet als het vertonen van een lijst met 10 of 20 relevante links
als je een zoekopdracht intoetst. Google is veel meer dan dat. Het is de verpersoonlijking van die enge
droom van een “Star Trek Computer”. Een intelligente machine die de natuurlijke taal van de mens begrijpt
en het verband legt met de echte wereld om jou te assisteren voordat je zelfs nog maar beseft dat je
assistentie nodig hebt.
Zo scant Google Now al je e-mails af en weet wanneer het pakje dat je besteld hebt zal aankomen. Het weet
welke sportuitslagen het jou moet tonen op basis van de teams waarnaar je (ooit) gezocht hebt. Het weet
welke aandelen jij interessant vindt en waarvan het jou de prijzen moet tonen om basis van bedrijven
waarnaar je ooit gezocht hebt. Het gaat door je agenda en herinnert jou eraan wanneer je weg moet om op
tijd te zijn voor je afspraak. En al die assistentie wordt jou geleverd zonder dat je erom hebt gevraagd.
Dezelfde app(licatie) is nu ook beschikbaar voor iPhones en iPads en binnenkort ook voor desktop
computers als je de Google Chrome webbrowser gebruikt. Vanaf volgend jaar heb je Google Now letterlijk in
je gezicht als je tenminste Google Glass koopt. Je foto’s behoren tot de meest persoonlijke dingen die je
online deelt. Google scant nu iedere foto die je ooit hebt ge-upload naar Google+. Het komt erachter hoe je
gezins- en familieleden eruit zien en groepeert je foto’s automatisch in albums.
Het kan je vertellen of mensen op foto’s glimlachen. Als ze dat niet doen dan kan Google de foto zodanig
manipuleren op basis van andere foto’s dat de persoon nu wel glimlachte zodat je de perfecte afbeelding
krijgt. Het weet of je foto’s hebt gemaakt van bergen, jonge honden, gebouwen of andere dingen en
groepeert foto’s automatisch voor jou in albums.
Het is eng en tegelijkertijd heel fascinerend.
Er werd tijdens de conferentie niet echt aandacht besteed aan Google Glass, maar toch was dit een
belangrijk onderdeel van de gebeurtenis. Je kon nergens naartoe gaan, de perskamer, de cafetaria of de
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lounge zonder dat er iemand met de gecomputeriseerde bril naar je staarde. Het gaf een heel ongemakkelijk
gevoel, het weten dat duizenden mensen de mogelijkheid hadden om ongemerkt een foto van jou te nemen
door het alleen maar knipogen naar hun bril.
Het is nog te vroeg om te bepalen of Glass een succes zal worden als het klaar is voor het grote publiek.
Maar, als het dit wel wordt, dan zal het wederom een voorbeeld zijn van hoe Google haar tentakels heeft
weten uit te breiden naar de fysieke wereld om alles over te nemen wat we zien en doen. Zo zou je nog uren
door kunnen gaan, maar wat ik de afgelopen week heb geleerd is dat Google haar vingers in bijna iedere
aspect van het dagelijkse leven heeft en de penetratiesnelheid zal alleen maar toenemen.
Android groeit als een gek met tot vandaag 900 miljoen actieve gebruikers en dit heeft de potentie om
miljarden mensen de komende jaren voor het eerst met internet kennis te laten maken.
Tot zover het verslag van Steve Kovacs. Als laatste vraagt Steve zich af of de mensheid zal kiezen voor de
voordelen en het gemak dat dit soort systemen biedt of dat mensen hiervan terug zullen schrikken omdat het
een geweldige inbreuk op hun privacy betekent?
Als we onze ervaringen mogen geloven over hoe de mensheid reageert op zaken zoals privacy, dan is het
antwoord duidelijk. De grote meerderheid op deze wereld zal dit omarmen en er geen seconde van wakker
liggen dat al hun persoonlijke informatie ligt opgeslagen in grote databases wereldwijd.
Waarschijnlijk zal binnen niet al te lange tijd de situatie zo zijn dat als je hier niet aan meedoet, je
gebrandmerkt wordt als een verdacht persoon omdat je wel iets te verbergen zult hebben.
Bron: Business Insider Now

Europese Commissie wil boetes uitdelen aan anti-EU partijen
'Zeer zorgwekkend dat partijen vanwege afwijkende standpunten worden gestraft'
Iemand nog twijfels naar welke 'waarden' Brussel zélf toewerkt?
De Europese Commissie plant een nieuwe stap in de voortgaande
vernietiging van de democratie en vrije meningsuiting in Europa door
boetes te willen gaan uitdelen aan partijen die 'niet de waarden van de
EU respekteren'. Het voorstel is afkomstig van de socialisten in het
Europese parlement, die hiermee de sterke opkomst van
nationalistische en anti-EU partijen -steevast gedemoniseerd als
'extreem-rechts'- willen tegengaan. Waarmee de socialisten opnieuw
blijk geven van hun inherente fascistische neigingen.
Er zitten 13 partijen in het Europese Parlement die samen € 31 miljoen subsidie ontvangen. In de toekomst
moeten anti-EU partijen die niet de 'waarden' van de EU respecteren van deze subsidie worden uitgesloten.
Meerdere politieke partijen in Denemarken hebben de minister van Europa al opgeroepen alleen in te
stemmen als duidelijk is om welke 'waarden' het precies gaat.
'Boetes voor de verkeerde mening'
De woordvoerder van de Deense Liberalen, Lykke Friis, zegt daarmee te willen voorkomen dat de nieuwe
regels voor een 'vendetta' tegen andersdenkenden worden misbruikt. Ook Nicholas Villumsen van de
Groenen was duidelijk: 'Het lijkt erop alsof het parlement boetes gaat geven aan partijen met de verkeerde
mening. Het is zeer zorgwekkend dat het Europese Parlement partijen vanwege hun standpunten wil
straffen.' Minister Wammen wuifde de kritiek weg en zei dat de regels niet op partijen worden toegepast die
enkel in hun eigen land zijn vertegenwoordigd. Bovendien zou het enkel gaan om de 'basiswaarden van de
democratie, rechtstaat en het respekt voor minderheden.'
Vrije meningsuiting verdwijnt
In werkelijkheid zijn de nieuwe regels indien ingevoerd extreem gevaarlijk, omdat hiermee een deur wordt
geopend naar het uitsluiten van alle partijen die zich verzetten tegen het beleid van Brussel. Gezien de
reputatie van de eurocraten, die zich nooit en te nimmer iets aantrekken van bezwaren en kritiek, is het een
zekerheid dat de regels misbruikt zullen worden om alle anti-EU geluiden monddood te maken. Het recht op
vrije meningsuiting -althans, dat wat er nog van over is- zal dan definitief tot het verleden behoren.
EU wordt totalitair systeem
Er is namelijk een groot verschil tussen het opereren binnen wettelijke grenzen of binnen bepaalde
'waarden'. Het afdwingen van bepaalde 'waarden' is per definitie ondemocratisch, zoals bijvoorbeeld goed te
zien is in de door de islam beheerste landen. Het laat tevens zien dat de Europese Unie hard op weg is een
totalitair systeem te worden dat steeds meer op de voormalige Sovjet Unie en zelfs de beginjaren van Hitlers
Derde Rijk begint te lijken.
Overigens heeft het EP nu al de macht om parlementariërs te straffen. Zo kreeg de vermaarde Britse anti-EU
politicus Nigel Farage al eens een boete van 3000 euro omdat hij de 'charme' van EU president Herman van
Rompuy had vergeleken met een natte dweil. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Wat is er werkelijk gebeurd met Ruben en Julian?
Dinsdag, 21 mei 2013
De zaak van de dode vader en zijn twee zoons die nog steeds
heel Nederland in z'n greep houdt wordt er naar mate de tijd
verstrijkt niet bepaald duidelijker op.
Bovendien begint een en ander steeds meer symptomen te vertonen
van een meer dan bekend patroon.
Waar deze zaak vooral weer in uitblinkt is het ontbreken van allerlei concrete zaken. Het enige waar het
publiek op af kan gaan zijn de verklaringen van de politie. Een volkomen anonieme wandelaar vindt de twee
broertjes op een locatie waarvan de lokale bevolking zegt dat het zo goed als onmogelijk is dat daar bijna
twee weken lang twee lijkjes hebben gelegen zonder ontdekt te worden. Detail is dat als een lijk twee weken
in het water heeft gelegen onderzoek op zo'n lichaam bijzonder lastig is vanwege de opgeblazen staat. De
politie verzekerde zich ervan tijdens de persconferentie die zij gaven voldoende (opvallend veel) nadruk te
leggen hierop.
Op de website van Klokkenluideronline:
“Er komen zeer veel mensen bij die duiker, elke dag weer. Er is vrij zicht. Er zijn beheerders actief. De lijkjes
moeten daar zeer kort voor de vondst zijn neergelegd.”
Inmiddels is er een man met de naam Frank Popelier bekend geworden als degene die melding heeft
gemaakt van de lijkjes in de duiker. Is hij zelf de anonieme wandelaar? Hij meldt dat hij op deze niet voor de
hand liggende plek terechtkwam vanwege een falend navigatiesysteem. Klinkt wat vreemd, zo vinden ook
wij. Verder komt zijn naam en profiel overeen met Frank Popelier die bij..... jawel, dagblad de Telegraaf
werkt. Niemand kent hem echter daar?
Ook wordt op de website van Klokkenluider een vergelijking getroffen met eerdere zaken die duidelijk
dezelfde modus operandi vertonen zoals in het geval van Anass en Marianne Vaatstra waar de slachtoffers
waarschijnlijk elders werden vermoord en vervolgens op een bepaalde locatie worden neergelegd.
Als dat allemaal inderdaad waar zou blijken te zijn, dan komen we eigenlijk automatisch weer terug op de
occulte invalshoek van ook dit verhaal. Dus is het de moeite waard om te kijken of er een verband is met
bepaalde getallen. Want als er iets is waar satanische occulte moordenaars zich aan houden dan is het dat
wel.
Zo staat er op de website Eindtijd een uitleg over occulte getallen:
"De meest vereerde occulte getallen zijn: 3, 6, 9, 11, 13 en veelvouden daarvan, in het bijzonder 22, 33, 44,
55, 66, 77. Een verdrievoudigen van de getallen wordt door de occultist ook als heilig beschouwd (mogelijk
zelfs meer heilig): 111, 222, 333, enz. Het getal 5 is het getal van de dood. Bovendien is een uiterst eng
nummer de dubbele 11, zoals in 11:11, of 11/11/11. De getallen 7 en 12 zijn universeel ook uiterst
belangrijke getallen. 7 is een vol getal, nl.van vervulling en wordt beschouwd als een goddelijk getal. Zeven
dagen in een week,zeven kleuren van de regenboog… Het occulte zal ook gebruikmaken van getal 7, maar
hun favoriete getallen zijn 11 en 6".
Vader Jeroen Denis uit Vleuten en zijn twee zoontjes Ruben en Julian worden sinds 6 mei 2013 vermist. Als
je 6 mei schrijft als 6-5 en je telt beiden op dan krijg je 11. Dus, op dag dat alle drie waarschijnlijk zijn
vermoord is er een verband met beide favoriete occulte getallen, 11 en 6 en bovendien ook nog eens met
het getal 5 (de dood).
De datum 6 mei (06-05) is dezelfde datum waarop Pim Fortuyn werd vermoord.
Exact 13 dagen na hun vermoedelijke dood worden de lichamen van de twee broertjes door een “toevallige”
voorbijganger ontdekt. Ook 13 hoort bij de meest vereerde occulte getallen.
Voor wie denkt dat dit misschien toevalligheden zijn en cijfers geen enkele rol spelen, bij deze een stukje
over occulte getallen zoals beschreven op de website EQ Gen:
"Ach, allemaal toeval niet?
Is dit allemaal gegoochel met nummers en toeval, of is er meer aan de hand? Wanneer u geïnteresseerd
bent in de illuminati en hier meer over lezen gaat, dan zult u gaan zien dat dit alles absoluut geen toeval is.
De illuminati's zijn een stelletje psychopaten en hebben zelfs hun eigen kalender die afwijkt van de
gregoriaanse kalender die wij gebruiken.
Andere ingrijpende gebeurtenissen in relatie tot 11 zijn:
Pim Fortuyn werd vermoord op 6 mei, oftewel 6+5=11
Theo van Gogh (11 letters) werd 911 (9+1+1=11) dagen vermoord na Pim Fortuyn
De bomaanslagen in Madrid op 11 (weer die 11) maart vonden plaats exact 911 (9+1+1=11) dagen na de
aanslagen in Amerika.
De eerste man op de maan is daar gekomen met Apollo 11
De eerste Wereld oorlog eindigde op het 11de uur, van de 11de dag, van de 11 maand.
Dan blijkt dat op de dag van de driedubbele moord er in hetzelfde plaatsje waar uiteindelijk de twee broertjes
worden gevonden de opnamen zijn begonnen van een kerstfilm. De film heet Finn met in de hoofdrol Daan
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Schuurmans. Hij gaat over een vader en een 9-jarige zoon.
Wie heeft er tot vandaag ooit gehoord van het dorpje Cothen. Met alles respect, maar het is een piepklein
gehucht “waar nooit iets gebeurt”. Bovendien is de Hoeksedijk in Cothen waar de duiker zich bevindt niet
opgenomen in Google streetview en zijn er alleen hele slechte, wazige satellietbeelden op te vragen.
Intussen is vader Jeroen onder politiebegeleiding begraven terwijl het onderzoek nog loopt, op een
onbekende datum en plaats. Hierbij waren alleen zijn broers en zussen aanwezig. Klaarblijkelijk was de
ouders niet toegestaan de begrafenis bij te wonen.
Misschien zullen bovenstaande zaken later allemaal toeval blijken, maar vooralsnog liggen alle
mogelijkheden open en dat wordt alleen maar verder in de hand gewerkt door de vage berichtgeving van de
politie. Als men aan alle twijfel en speculaties een eind wil maken, dan is openheid en duidelijkheid een
eerste vereiste. De ervaring leert dat dat niet de sterkste kant van de sterke arm der wet is.
RTVUtrecht volgt de zaak ook op de voet.
www.ditiswijk.nl is green hosted by DirectVPS

De ontmaskering van de satanische incestfamilies (breaking)
Woensdag, 22 mei 201
Honderden jaren lang zijn satanische incestfamilies in ons land
bezig geweest met het systematisch verkrachten en vermoorden
van onze kinderen.
Gedurende al die lange tijd hebben ze dit vrijwel ongestoord kunnen
doen, maar nu, eindelijk, worden ze ontmaskerd.
Vandaag brengen we het eerste deel van een serie schokkende
onthullingen die na grondig onderzoek aantonen dat er minimaal 400
jaar satanische incest, moorden en verkrachtingen aan de orde van de
dag waren en zijn binnen een aantal families in ons land. Het is de
eerste ruwe informatie die tot ons is gekomen. We willen hierbij opmerken dat nader onderzoek nodig is.
Desondanks denken we dat de gegevens zodanig belangrijk zijn dat we dit bekend moeten maken.
Er is ons toegezegd door Frides Laméris en Ben van den Brink van wie de informatie afkomstig is, dat de
gedetailleerde informatie op dit moment wordt verwerkt en binnenkort beschikbaar zal komen.
Enkele kernpunten in het al eeuwen durende verhaal zijn:
1) Een centrale rol in dit alles speelt het Wilhelmina (Wilma) Huis in Zoetermeer. Hetzelfde huis waar zich op
dit moment de dochters van Ben van den Brink, Demi en Nirvana zich bevinden.
2) Er is een verband tussen dit huis en een familie met Nazi incestbloed die op die locatie jarenlang kinderen
heeft verkracht.
3) Uit de oorspronkelijke familie zijn weer andere families ontstaan, zoals de familie Minkema en Wijers.
4) Ook is er een direct verband met de Koninklijke familie en dit verklaart ook waarom de locatie in
Zoetermeer tot op het hoogste niveau wordt afgeschermd.
5) De eerder genoemde satanische incestfamilies vangen de kinderen op van andere families als er dreigt
iets naar buiten te komen.
6) Ook is er een verband tussen de locatie in Zoetermeer, de incest families en iedere rechercheur, rechter,
griffier en Jeugdzorgmedewerker die actief is geweest in de strafzaak tegen Ben van den Brink.
7) Er komt bewijs dat ook burgemeesters betrokken zijn bij deze kliek en soms kleine veranderingen
aanbrengen in namen waardoor je “nieuwe” families krijgt.
8) Er zullen verrassende resultaten naar boven komen betreffende DNA “matches”.
9) Dit is ook de reden dat Erwin Lensink (redactie: de man die een waxinelichthoudertje naar de gouden
koets gooide en daarvoor gevangenisstraf heeft gekregen) op zoek is naar het DNA van een bepaald
iemand.
10) Het hele verhaal begint honderden jaren geleden:
MELCHIOR MEINKMAN ,GEB ,CIRCA 1661 ,HOVENIER HOF VAN DIEREN / MR ZINJUIER OP PALEIS
HET LOO, GENEALOGIE VAN HET GESLACHT, MENKMAN /MINKMAN /VAN EIJK MENKMAN
/MEIJNIKMAN , MINKEMA EIJ WEIJERS.
Voor de stamboom van de familie Minkema, hetgeen vertaald uit het oud Duits betekent “verminking”, klik
hier.
Voor een stamboom van de grote Duitse incestfamilie Onneweer, klik hier.
Wij wachten vol spanning op verdere onthullingen die er misschien eindelijk voor zullen zorgen dat deze
satanische verkrachters en moordenaars worden ontmaskerd.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5013:de-ontmaskering-van-desatanische-incestfamilies-breaking&catid=69:occult&Itemid=81
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De Lijkwade van Turijn
Te Turijn wordt al meer dan 400 jaar lang een relikwie bewaard, die door
velen als de kostbaarste van de christenheid wordt beschouwd. Terecht,
want de Lijkwade van Turijn is meer dan ieder ander intrigerend
archeologisch object, tot voorwerp geworden van onderzoek door talrijke
wetenschappelijke disciplines en daarmee onderworpen aan een zekere
secularisatie. En ze is met al haar vreemde schoonheid meer dan een
indrukwekkende icoon van de gestorven Christus.
Het gaat om een buitengewoon vererenswaardig en heilig voorwerp, dat
door de gelovige overlevering van minstens zes en een halve eeuw
gehouden wordt voor het linnen, gekocht door Josef van Arimathea voor
de begrafenis van Jezus en volgens het verslag van de evangelist Sint
Jan achtergelaten door de verrezen Heer in het lege graf.
De goed gevestigde traditie van de Kerk werd gesteund door tot nu toe 24 pausen, vaak met toekenning van
aflaten aan de pelgrims. Velen van hen achtten de Lijkwade gelijkwaardig aan het H. Kruis.
Onder de diverse heiligen die de Lijkwade bijzonder vereerden mogen genoemd worden de H. Franciscus
van Sales, de H. Fransisca van Chantal, de H. Carolus Borromeus en de H. Don Bosco.
Voor meer informatie en uitleg over de Lijkwade:
De Lijkwade
De Lijkwade van Turijn is een linnen doek, 436 cm lang en 110 cm breed.
Op slechts een van de beiden kanten van het doek vinden wij de beeltenis van de voor- en achterkant van
een dode man. De andere kant vertoont sporen van stof en steen.
De Lijkwade van Turijn is in perfecte overeenstemming met het bericht uit de evangeliën. Alle vier
evangeliën spreken over een begrafenis in een graf dat in steen is gehouwen. De eerste drie evangelisten
vermelden bovendien dat Jezus in lijnwaad gewikkeld werd. Geheel de afdruk op de Lijkwade komt overeen
met de evangelische berichten over het lijden en dood van Jezus Christus, te beginnen met de geseling en
doornenkroning tot aan de dood op het kruis.
Nabestaanden hebben het lichaam na de kruisdood in een kostbaar doek gewikkeld. Ze hebben de armen
voor het onderlichaam gekruist en vastgebonden en munten op de gesloten oogleden gelegd.
Sporen van aloë en mirre en zelfs de afdrukken van verse bloemen zijn op het linnen gevonden. Het was
een onvolledige, provisorische begrafenis vanwege de naderende sabbat.
Slechts kort heeft de Lijkwade het dode lichaam van de Gekruisigde omhuld. Volgens de stollingstoestand
van het bloed nog geen veertig uren, naar het oordeel van de medici. Voordat ontbinding optrad, werd het
Lichaam van de Lijkwade gescheiden. En het was de medici door al de ervaring met wonden altijd al
opgevallen, dat het linnen van de Lijkwade op heel ongewone wijze gescheiden is geraakt van het Lichaam
en van het Bloed waarmee het in contact is geweest. Geen mensenhand is hier tussenbeide gekomen.
Normaliter zou bij het uit elkaar gaan immers een aanzienlijke verstoring opgetreden moeten zijn van de
bloedsporen, en daavan blijkt ons niets.
De joden waren gewoon om hun dierbare doden allen op sobere en uniforme wijze zonder aanzien des
persoons te begraven om daarmee te demonstreren, dat in de dood alle mensen gelijk zijn. Zo mogen we de
Lijkwade van Turijn beschouden als een document van die joodse graflegging van Jezus, van zijn
geweldadige dood en zijn heerlijke verrijzenis.
Kansberekening
Verschillende wetenschappers hebben, met het oog op het geheim dat de Lijkwade omgeeft, de vraag
gesteld of de Lijkwade het grafdoek van de Heer Jezus is. In dit opzicht geven wij hier het onderzoek weer,
dat Prof. Bruno Barberis van de Universteit van Turijn heeft gedaan.
Wanneer men een munt werpt heeft men een waarschijnlijk van 1/2 de gewenste kant van de munt te zien.
Gooit men een dobbelsteen dan maakt men 1/6 kans het goede getal te gooien. Gooit men én de
dobbelsteen én de munt dan is de kans tegelijk én het goede getal én de goede kant van de munt te
verkrijgen 1/12.
Bij onderzoek van de bijzonderheden van het lijden van Jezus van Nazareth en de uitbeelding daarvan op
de Lijkwade kunnen wij de waarschijnlijkheid uitrekenen dat de Lijkwade de doek is waarin Jezus is
gewikkeld.
1. Jezus is in een doek gewikkeld. Maar wenige van degenen die gekruisigd zijn kregen een normale
begrafenis. Waarschijnlijkheid: 1/100
2. Geen enkel historisch document verteld van een doornenkroning van veroordeelden.
Waarschijnlijkheid dat een veroordeelde met doornen werd gekroond: 1/5000
3. Maar een enkeling moest de balk van het kruis zelf naar de plaats van kruisiging brengen.
Waarschijnlijkheid: 1/2
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4. Slechts de helft van de gekruisigden werd met nagels op het kruis vastgemaakt. De andere helft
werd vastgebonden. Waarschijnlijkheid: 1/2
5. De zijde van Jezus werd met een lans doorboord. Dat gebeurde misschien bij 1/10 gevallen.
6. Meteen na zijn dood wordt Jezus van het kruis afgenomen en zonder gewassen te worden in een
linnen doek gewikkeld. Dat moest in weinige gevallen zo gebeuren omdat evenals hier met de avond
een feestdag begon. Waarschijnlijkheid: 1/500
7. Men vindt op de Lijkwade geen enkel spoor van ontbinding. Dus wat het lichaam slechts enkele uren
in het doek gewikkeld. Jezus lag dertig uren in het graf. Waarschijnlijkheid: 1/500
Per slot van rekening krijgt hij zo een waarschijnlijkheid van 1/100 x 1/500 x 1/2 x 1/2 x 1/10 x 1/20 x 1/500 =
1/200.000.000.000
Eensluidend met zijn voorgangers op dit gebied komt Prof. Barberis tot de conclusie: slechts één van 200
miljarden gekruisigden heeft diezelfde bijzonderheden meegemaakt zoals die in de evangeliën zijn
beschreven en op de Lijkwade zijn uitgebeeld.
De Weg van de Lijkwade
De weg van de Lijkwade kunnen wij in de eerste eeuwen aan de hand van maar enkele gegevens
naspeuren, maar vanaf de 14e eeuw, met het opdagen van Lirey, zeker documenteren.
Jerusalem: Petrus, Johannes of een van de apostelen nemen na de verrijzenis de Lijkwade tot zich.
544 Edessa: In Edessa (vandaag Urfa, Turkije) wordt een buitengewone beeltenis opgeborgen, die "niet
door mensenhand is gemaakt". Het is aldaar zo opgevouwen dat men slechts het aangezicht kan zien.
944 Constantinopel: Op 15 augustus 944 komt de beeltenis van Edessa naar Constantinopel en wordt
aldaar in een kapel van het paleis ter verering tentoongesteld.
1204 Lirey: Van de bezetting van Constantinopel door de kruisvaarders zijn schriftelijke getuigenissen van
de kruisvaarders die zeggen de "Lijkwade des Heren" te hebben gezien. Leden van de Orde van de
Tempeliers brengen de Lijkwade naar Lirey en ze wordt eigendom van Graaf Lodewijk van Savoie.
De Lijkwade ligt opgeborgen in een zilveren urn van het koor van de "Sainte Chapelle".
In de nacht van 3 op 4 december 1534 brak brand uit in de "Sainte Chapelle". Door de hitte smelte het
metaal. Druppels van het metalen deksel perforeren de verschillende lagen van de Lijkwade. Het doek werd
gerepareerd door de zusters Clarissen.
Fotos van de Lijkwade
Tijdens de achtdaagse expositie van 1898 fotografeert Secondo Pia op 28 mei de Lijkwade met twee grote
fotoplaten. De ene wordt veertien de ander twaalf minuten belicht. Pia begint de negatieven te ontwikkelen
en ontdekt dat de afbeelding ‘foto-grafisch' wordt als de lichtwaarden worden omgedraaid. Voor het eerst in
de geschiedenis verschijnt het positieve beeld van de Gekruisigde. Paus Leo XIII noemt deze fotografische
onthulling een "beschikking van de goddelijke voorzienigheid aan het begin van de 20e eeuw".
Men weet zeker, dat de Lijkwade geen tekening kan zijn. Het moet het gekruisigde Lichaam zelf de bron
geweest zijn van deze afbeelding. Volgens de bevindingen van STURP (Shroud of Turin research Project) in
1978 vertoont de afbeelding geen sporen van de hand van een kunstenaar; en de afdruk van het bloed was
waarschijnlijk aanwezig vóór de lichaamsafbeelding.
Twee Amerikaanse fysici (Dr. John P. Jackson en Dr. Eric J. Jumper) van de academie van de luchtmacht in
Colorado ontdekken het mathematisch verband tussen de intensiteit van de afbeelding en de afstand van
het lichaam tot het doek. Daardoor wordt een 3D afdruk mogelijk. Dat is ongemogelijk op foto's.
http://www.stpiusx.nl/index.php?page=357
Uitleg van de Lijkwade
Beschadigingen die de Lijkwade heeft opgelopen
5. Brandplekken en
gaten, die stammen van
een brand in het jaar
1532.
1. Gedeelte waaruit in
het jaar 1973 en 1988
monsters van de stof
zijn genomen.

2.+3. Vlekken,
achtergelaten door
bluswater bij de brand in
het jaar 1532.

4. 21 witte en 8 gekleurde
lapjes stof, die er in het jaar
1534 door de zusters
Clarissen van Chambéry
ingezet zijn.
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6. Verkoolde
lengtedraden van de
brand in het jaar 1532.

1. Wonde van de 2. Wonde van het gewricht van de
rechtervoet.
linkerhand en bloedstroompjes op
de armen

5. Bloeddruppels en
bloedstroompje in de nek.

8.+9.+10 Slagen van
de knopenzweep.

3. Wonde in de ribbenstreek

6. Schaafwonden aan het
schouderblad en aan de
schouder.

11. Hiel van de
linkervoet van
Christus

4. Het gezwollen Heilig Aanschijn

7. Bloeddruppels op de
heupen.

12. Zool van de
rechtervoet

Interview met dr. Pierre Maxence, de leider van het CIELT
De Lijkwade van Turijn is - naast de in de Sint Pieter bewaarde zweetdoek van Veronica - de grootste
relikwie van de christenheid. Ze legt getuigenis af van de Verrijzenis van de Heer. In Gerwen wordt een
replica ervan plechtig tentoongesteld. Om deze reden sprak de heer J. Mersch voor het Informatieblad met
dr. Pierre Maxence, de leider van het CIELT, een vereniging die haar zetel heeft in Frankrijk. Het is een
vereniging die zich bezighoudt met het wetenschappelijk onderzoek en de verbreiding van de inzichten over
de Lijkwade van Turijn.
Informatieblad (verder I.B.): Welke taakstelling heeft het CIELT?
Dr. Pierre Maxence: Het eerste begin van het CIELT, le Centre International d'Études du Linceul de Turin
(het Internationaal Centrum voor de Studie van de Lijkwade van Turijn) gaat terug op het jaar 1989. Het is de
reactie op het onderzoeksprocédé van de radio-koolstofmethode. Zoals alle mooie geschiedenissen in het
leven begon ze met een vriendschap tussen twee studiegenoten van een scheikunde-faculteit. Dat zijn
mensen die elkaar nu al sinds dertig jaar kennen en bevriend zijn, het zijn tegelijk gelovige mensen en
wetenschappers. Het zijn natuurwetenschappers, beoefenaars van de geesteswetenschappen en
ingenieurs, specialisten op verschillend gebied; sommige van hen leiden zelf onderzoekslaboratoria, en ze
hebben allemaal samen interesse voor de Lijkwade van Turijn. Voor een voorwerp dat zij - ieder voor zich tevoren al jarenlang onderzochten.
I.B.: Welke bezwaren hebt u tegen de onderzoekingen die door middel van de radio-koolstofmethode
de ouderdom van de Lijkwade in een middeleeuwse context geplaatst hebben?
Dr. Pierre Maxence: Zoals u weet zijn er zeer veel methoden om de ouderdom van een antiek voorwerp vast
te stellen. Onder andere steunt men op die documenten uit de epoque, die het bestaan van het voorwerp op
dit of dat tijdstip betuigen. In het geval van de Lijkwade van Turijn zijn, onder veel andere, de details van
belang die informatie geven over de levensomstandigheden in het Palestina van 2000 jaar geleden, details
die een middeleeuwse schilder niet kon kennen, omdat hij de technische middelen daarvoor niet had en die
hij bijgevolg niet kon kopiëren. De opsomming van de bewijzen die de authenticiteit bevestigen, is enorm. De
radio-koolstofmethode is niet onfeilbaar en bovendien is het een destructieve methode, d.w.z. om hem toe te
passen moet men een deel van het voorwerp vernielen.
I.B.: Wie heeft de toepassing van deze methode voor de Lijkwade van Turijn toegestaan?
Dr. Pierre Maxence: Zijne Eminentie Kardinaal Ballesteros heeft deze beslissing genomen, de beschermer
van de Lijkwade van Turijn. Dat leidde toentertijd tot een grote controverse. Om deze proef uit te voeren
moeten de wetenschappers een deel van de stof afknippen en verbranden. Als de Lijkwade van Turijn echt
is, zou men hier niet het risico van een vergissing moeten aanvaarden... Goed, het resultaat was een
datering op de veertiende eeuw.
I.B.: Als deze datering juist zou zijn, dan zou de Lijkwade van Turijn een vervalsing zijn...
Dr. Pierre Maxence: Ja maar er is veel strijd over dit onderwerp geweest, omdat er bewezen is dat de
monsters niet volgens de wetenschappelijke methode genomen zijn, die voor dit soort onderzoek zeer strict
is. De specialisten hebben een overvloed van schendingen van deze methode gevonden. Daarom zijn de
resultaten van deze proef wetenschappelijk ongeldig. De genoemde kardinaal Ballesteros gaf dit voor zijn
dood toe tegenover een Duits dagblad. Er zijn heel wat feiten die wij niet begrijpen. Enige leden van onze
wetenschappelijke raad willen de manier nagaan, waarop dit onderzoek verricht werd. Maar de laboratoria
hebben de dialoog afgebroken, vooral het British Museum.
I.B.: Welke weerklank heeft uw studie gevonden?
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Dr. Pierre Maxence: Wel, zeer veel mensen waren er blij mee, dat er een groep van zeer goed opgeleide
wetenschappers was, die de resultaten van de radio-koolstofmethode verwierp, en daarom vond er na het
openingscongres in 1989 met veel succes een volgend congres plaats te Rome en wel in 1993. Daaraan
hebben zeer velen uit alle landen deelgenomen. Er werd aangetoond dat er nog zeer veel aspecten van de
Lijkwade van Turijn onderzocht moeten worden omdat we nog niet veel weten over deze unieke relikwie,
hoewel men hem al een eeuw lang onderzoekt.
I.B.: Betekent het erkennen van de Lijkwade van Turijn het aannemen van het katholieke geloof?
Dr. Pierre Maxence: Nee, nee, dat lijkt me niet. Het erkennen van de Lijkwade van Turijn betekent dat we
een object hebben dat we niet begrijpen; vooral weten we daarbij niet waar het vandaan komt, noch hoe de
afdruk op het doek ontstond. Maar, de Lijkwade van Turijn is altijd een voorwerp van volksverering geweest.
Dat is een traditie, en in de katholieke Kerk is de traditie zeer belangrijk. Van oudsher zegt de traditie, dat dit
voorwerp echt is. Eeuwenlang zijn er miljoenen gelovigen geweest die bij deze afbeelding baden, omdat zij
in de echtheid ervan geloofden. Heden ten dage weten wij met wetenschappelijke zekerheid, dat deze kopie
de afbeelding van Jezus Christus is. In zijn goddelijke wijsheid wilde Hij ons zijn "foto" achterlaten. Het is de
afdruk van een mens van buitengewone schoonheid en waardigheid, zoals we ons de Zoon van God zouden
kunnen voorstellen. En bovendien is het de afdruk van Christus die zijn lijden ondergaat. Voor we kennis
hadden van de Lijkwade van Turijn kenden we niet, zoals nu, van minuut tot minuut de bijzonderheden van
dit lijden met anatomische precisie. Onze Heer hield dit tastbare bewijs van zijn lijden achter voor tijden van
gering geloof. In de middeleeuwen zou een wetenschappelijk bewijs niet nodig geweest zijn. Dat is een
bewijs te meer van de liefde van God. Hij geeft ons meer, omdat wij verder van Hem verwijderd zijn.
I.B.: Wat zegt de Kerk?
Dr. Pierre Maxence: Het standpunt van de Kerk is precair. Zij beschermt de relikwie, maar zij doet geen
uitspraak in wetenschappelijk opzicht. Zij zegt: van oudsher hebben wij deze relikwie gehad, wij bevorderen
de verering ervan door de gelovigen en we wachten het oordeel af van de wetenschappers.
I.B.: Sinds welk tijdperk wordt deze relikwie vereerd?
Dr. Pierre Maxence: We kunnen zeggen: sinds altijd. Iedere keer dat de Lijkwade van Turijn
gedocumenteerd wordt, getuigt het document van verering. We kunnen zeggen dat de heilige Lijkwade van
Turijn de schoudermantel van Lyon is, die de gelovigen vereerden in een gesloten doos, waarin de Lijkwade
zodanig gevouwen was dat men door een opening het gelaat van Jezus Christus kon zien. Zo gebeurde het
in de vijfde en zesde eeuw. Die gelovigen geloofden in de echtheid van de relikwie.
I.B.: Uw vereniging is wereldlijk, d.w.z. niet-religieus. Hoe is de verhouding van het CIELT tot de
kerkelijke hiërarchie?
Dr. Pierre Maxence: We hebben een zeer goede verstandhouding met kardinaal Saldarini, de beschermer
van de Lijkwade van Turijn. Hij staat welwillend tegenover ons omdat we strenge maatstaven aanleggen
voor de kwaliteit van onze publicaties, en dikwijls organiseren we openbare bijeenkomsten, lezingen of
wetenschappelijke symposia met de officiële personen van Turijn. We kunnen de kardinaal, de beschermer
van de relikwie, slechts dankbaar zijn voor de hulp die hij de leden van onze vereniging in ieder opzicht doet
toekomen.
I.B.: Wat zijn de verdere plannen van het CIELT?
Dr. Pierre Maxence: Ons tijdschrift is op zoek naar een ander formaat, om zich te verbeteren. We hebben op
15 maart een grote conferentie gehouden, voor een talrijk publiek en het doel was de mensen te motiveren,
want in dit Heilig Jaar wordt de Lijkwade van Turijn tentoongesteld. Gewoonlijk heeft deze tentoonstelling
slechts eens in de 25 jaar plaats. In 2001 zullen we in Parijs een internationaal wetenschappelijk symposium
organiseren, om de onwaarheden of bewuste leugens over de H. Lijkwade, die zich in de laatste jaren
verbreid hebben, te weerleggen. En we zullen de vraag van de oorsprong van de afbeelding opwerpen. Ik
zou nog willen zeggen dat de verering van de Lijkwade van Turijn sedert vele eeuwen geen Europees
fenomeen is, zoals het voorhanden zijn van deze kopie in heel de katholieke wereld bewijst. Het is een
katholieke verering, dat wil zeggen een universele, algemene verering. U moet gebruik maken van het
beschikbaar zijn van deze kopie om zo'n buitengewone relikwie te leren kennen en te vereren. Een
voorbeeld: Ik was in februari nog in Argentinië. Daar in Santiago del Estero heeft het een buitengewone
schat: een reproductie van de Lijkwade van Turijn, een zeer oude kopie uit de 16de eeuw, die met de eerste
apostelen van het land, namelijk de jezuïeten, naar Argentinië kwam en na de verdrijving van de jezuïeten
onder berusting van de dominicaner monniken bleef. Het is een stuk stof dat in contact was geweest met de
Lijkwade van Turijn. Dat is een bewijs voor de verering die men al in die tijd voor de relikwie had, en die zo
ver ging dat men een kopie in deze missielanden bracht. Juist de verbreiding van deze kennis en het werk
aan de wetenschappelijke bewijsvoering voor de authenticiteit van de Lijkwade van Turijn zijn de
voornaamste werkterreinen van onze vereniging, het CIELT.
In dit kader vind ik het prachtig dat u in Nederland een zeldzame kopie van de Lijkwade, op ware grootte,
tentoonstelt. Ik moedig ieder die daartoe in staat is aan, deze relikwie in de Oude Sint Clemens te Gerwen te
gaan vereren. Zoals eerder al gezegd hield Onze Heer dit tastbare bewijs van zijn lijden, sterven en zijn
Verrijzenis achter voor onze tijden. Mijn felicitaties met uw initiatief. Voor uw replica kunnen de moderne
mensen gaan bidden om weer dichter bij Hem te komen.
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Zenith 2016 (4): Amerika en het Derde Rijk
Links: Obama's Nazisaluut, pal voor Hitlers Siegessäule in Berlijn.
Rechts: Obama's replica van de Tempel van Zeus, in de Bijbel de
'troon des satans' genoemd.
In het dit jaar te verschijnen boek 'The Final Babylon' (Het Laatste
Babylon) constateren auteurs Douglas Krieger, Dene McGriff en S.
Douglas Woodward opmerkelijke historische overeenkomsten
tussen de opkomst van de Barack Obama en die van het Derde
Rijk van Adolf Hitler, en wordt de vraag gesteld of de Amerikanen
de Antichrist zullen (h)erkennen als deze eenmaal op het toneel verschijnt. Of Obama deze gevreesde
laatste wereldheerser zal zijn kan worden betwijfeld, maar zijn presidentschap wordt wel gekenmerkt door
een groot aantal occulte en 'antichrist'achtige boodschappen.
'Zouden de Amerikanen dezelfde aanwijzingen missen die de ware natuur van de Antichrist onthullen als de
Duitsers deden met Hitler?' vragen de auteurs zich af. Een in woord, daad en verschijning vrijwel letterlijke
kopie van Hitler zou natuurlijk onmiddellijk worden herkend. De researchers kijken dan ook met name naar
hoe Hitler aan de macht kwam.
Hitler begreep psychologie van de massa
De Duitse tiran wist met een klein clubje razendsnel aan de top te komen omdat hij de 'ziel' van het Duitse
volk begreep en wist wat hen bezig hield. Hij realiseerde zich dat hij zijn werkelijke boodschap in de context
van de toenmalige politieke en sociale situatie kon verhullen door de Duitsers een oplossing voor hun
financiële ellende en angst voor de toekomst te beloven.
Hitler begreep de psychologie van de massa en wist als geen ander deze te manipuleren. Met behulp van
empathische gezichtsuitdrukkingen en energieke handgebaren hypnotiseerde hij zijn publiek. Hij dwong
onvoorwaardelijke trouw af door vol vertrouwen met duidelijke oplossingen te komen, hoe versimpeld en
extreem deze ook waren. Het bleek zelfs dat hoe simpeler en harder zijn oplossingen waren, des te sneller
werd het volk overtuigd dat het de juiste voorstellen waren.
Antichrist zal beweren christen te zijn
De les is dat de Antichrist, mocht hij in de VS verschijnen, op dezelfde wijze zal praten en denken als de
Amerikanen. Met een ernstig gezicht zal hij beweren eveneens een christen te zijn en zeggen dat het geloof
in Jezus Christus heel belangrijk is voor de samenleving. In de voetstappen van Hitler zal hij een appel doen
op de meest vrome christenen, de Evangelischen. Hij zal hen uit de schaduw halen en betrekken bij
belangrijke nationale vraagstukken en instellingen.
Ondertussen zal hij zich als man van het volk blijven presenteren en niet als lid van de elite. Tegelijkertijd zal
hij de nodige afstand bewaren en zo zijn status als formidabele -en mogelijk zelfs gevreesde- leider
handhaven en versterken.
Als de woorden van de Führer worden losgekoppeld van de zeitgeist in dat tijdperk dan zijn er in veel
opzichten opmerkelijke inhoudelijke overeenkomsten met de huidige Amerikaanse politieke leiders, die
steeds openlijker pleiten voor een 'Nieuwe Wereld Orde'. Dezelfde ideologie die de opkomst van de
Antichrist juist zou moeten verhinderen -de Christelijke religie- is voor het leeuwendeel omgevormd tot een
machtig wapen om de massa te doen geloven en meewerken aan de oplossingen van de politiek.
Nadruk op 'positief' en 'sociaal' christendom
De toekomstige filosofie van de Antichrist zal dan ook exact dezelfde zijn als van veel moderne en vaak
bekende predikanten, ook die in Europa. Hij zal veel gelovigen het belang van succes, gezondheid en het
vasthouden aan 'klassieke' idealen voorhouden, daarbij negerend dat die idealen in de loop der jaren totaal
zijn veranderd. De Antichrist zal op behendige wijze veel burgers achter zich weten te krijgen en christenen
bekritiseren als zij niet de 'positieve' aspecten van hun geloof uitdragen en zo bijdragen aan het welzijn van
het volk. Morele en ethische waarden moeten zo worden toe- en aangepast dat zij onze samenleving het
beste dienen en iedereen doet meedelen in de welvaart. 'Echte' en 'positieve' religie zal deze waarden
nastreven en daarom hand in hand met de politiek en hun ideologie samenwerken. Het 'welzijn van het volk'
staat voorop en elk ander geluid moet worden verketterd. 'Ware' gelovigen zullen worden voorgesteld als
personen die zich actief inzetten voor de samenleving. Aan de oppervlakte lijken deze idealen overeen te
komen met de Bijbel. Niemand zal immers beweren dat gelovigen onproductief, immoreel, onethisch en een
last voor de samenleving zouden moeten zijn. Toch zal het verschil tussen een prijzenswaardige sociale
houding en trouw aan een alles controlerende en iedereen beheersende (liberaal-socialistische) 'Staat' die
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eist steeds duidelijker zichtbaarder worden.
'Beste christen = beste staatsburger'
De sociale druk zal in zo'n samenleving zo groot worden, dat het om meer dan enkel intellectuele redenen
heel moeilijk zal worden om tegen de stroom in te roeien en de Antichrist en zijn agenda bloot te stellen.
Veel christenen zullen hun medegelovigen oproepen om mee te doen en samen te werken met de nieuwe
(al dan niet kerkelijke) programma's. Weigering zal als onchristelijk en onpatriottistisch -en in Europa als
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asociaal- worden gezien en uiteindelijk zelfs als een bedreiging voor de sociale orde en 'gezondheid' van
onze medemens.
Zelfs voor degenen die beseffen dat ze met de Vijand van Christus te doen hebben zal het niet makkelijk zijn
zich te verzetten tegen deze groepsdruk, zeker niet als deze wordt uitgeoefend door de eigen kerk en eigen
medegelovigen. Naaste familie en vrienden zullen hen op het hart drukken hun 'afwijkende' of 'negatieve'
overtuiging voor zichzelf te houden en de 'Staat' niet te demoniseren. In deze samenleving zal 'de best
mogelijke christen' volgens veel kerken en predikanten namelijk synoniem met 'de best mogelijke burger'
zijn.
Herkent u de Antichrist?
Bestudeer hieronder, als een voorbode en waarschuwing van deze komende 'zoon des verderfs', de
woorden van Hitler zelf, en bedenk dan hoe moeilijk het zal zijn om de stem van de Antichrist -of een
antichrist- hierin te herkennen:
'Wij eisen vrijheid voor alle religieuze denominaties in de Staat, in zoverre dat zij geen gevaar vormen en niet
tegen de zeden en het morele gevoel van het Duitse ras ingaan. De Partij staat in dat opzicht dan ook voor
het positieve Christendom, maar bindt zichzelf niet vast aan één bepaalde geloofsbelijdenis.'
'De Nationale Regering beschouwt de twee Christelijke Richtingen (Katholicisme en Protestantisme) als de
zwaarst wegende factoren voor het behoud van onze nationaliteit. Zij zullen de overeenkomsten tussen hen
en de federale Staten respecteren... Het zal de taak van de Regering zijn om eerlijke samenwerking tussen
Kerk en Staat in stand te houden; de strijd tegen materialistische standpunten en vóór een echte nationale
gemeenschap is net zo in het belang van het Duitse volk als van het welzijn van ons Christelijke geloof. De
Regering van het Reich, die het Christendom als het onwankelbare fundament van de zeden en morele code
van de natie beschouwt, hecht het grootste belang aan vriendschappelijke banden met de Heilige Stoel (het
Vaticaan) en streeft ernaar deze verder uit te bouwen.'
Obama en Brennan verwerpen de Bijbel
Toen Obama's nieuwe CIA directeur John Brennan op 8 maart 2013 in het Witte Huis werd ingezworen koos
hij ervoor om in de voetsporen van de president te treden door de Bijbel te verwerpen en tijdens de
ceremonie zijn hand op een kopie van de Grondwet te leggen, en dan nog wel een oudere versie waarin de
'Bill of Rights' (rechten van de burgers) nog niet in was opgenomen. Bij zijn eerste inhuldiging had Obama
twee woorden door elkaar gehaald, waardoor de ceremonie een dag later herhaald moest worden. Dit
gebeurde in het Witte Huis voor een klein clubje getuigen, en toen koos de president er bewust voor om de
Bijbel achterwege te laten.
Velen zullen waarschijnlijk gemakzuchtig redeneren dat dit soort ceremoniën en het al dan niet zweren op de
Bijbel geen betekenis hebben. De 'geheime' machtselite groeperingen zoals de Vrijmetselaars (die Obama
eerden met hun allereerste inaugurele bal ooit, op 20 januari 2009 in Washington) hechten juist het grootst
mogelijke belang aan mystieke rituelen, gebaren, het gebruik van boeken zoals de Bijbel en door
staatshoofden afgelegde eden.
Eed roept hemelse krachten af
De leden van deze genootschappen geloven dat bepaalde 'hemelse' krachten -inclusief bovennatuurlijke
machten- gemanipuleerd, gebonden en ontbonden kunnen worden, zodat zegeningen en vervloekingen
daadwerkelijk worden 'uitgevoerd'. Het breken van zo'n eed kan in hun ogen ernstige gevolgen hebben.
Omdat occultisten en leden van geheime genootschappen dit niet lichtvaardig opvatten, zullen ze nooit
geloofd hebben dat het zuiver toeval was dat de eed die door een Amerikaanse president werd afgelegd één van de meest heilige Amerikaanse tradities-, zo gemakkelijk de mist in ging, om later zonder Bijbel weer
te worden herhaald.
Het begin van een eed 'Ik zweer plechtig' is namelijk een spirituele verklaring, een smeekbede om een
goddelijke 'zegen', zodat een ambt of taak naar behoren kan worden uitgevoerd. De eed verplicht de
persoon om ten overstaan van God getrouw zijn taken uit te voeren. Dit is eveneens het geval bij andere
overheidsdienaren die een eed moeten afleggen voordat zij een publiek ambt mogen bekleden. Ook
getuigen in een rechtszaak moeten 'zweren de waarheid, en niets dan de waarheid' te vertellen.
Obama's speech in Berlijn
In het licht van eerdere curieuze handelingen en verklaringen van Barack Obama -die door het grootste deel
van de media werden 'gemist' of gebagatelliseerd- werd het wantrouwen van sommigen over de vreemde
gang van zaken rondom de inauguratie alleen maar versterkt. Een duidelijk voorbeeld is de toespraak -onder
het motto 'De Wereld is Eensgezind'- die Obama op 24 juli 2008 gaf in Berlijn. Meerdere kenners van de
geschiedenis, die tot dan toe het door christenen op Obama geplakte label 'antichrist' hadden verworpen,
herzagen juist na deze toespraak hun mening.
Eén van hen was de gerespecteerde Katholieke schrijver Michael O'Brien. Van bezoekers van zijn website
had O'Brien talloze emails en brieven ontvangen met de vraag of Obama misschien wel eens 'de' Antichrist
zou kunnen zijn. Aanvankelijk antwoordde hij hen dat dit niet mogelijk was. Toen hoorde O'Brien over de
bijna hypnotiserende speech van Obama in Berlijn, en hoe op de Duitse radio werd verklaard: 'We hebben
zojuist geluisterd naar de volgende president van de Verenigde Staten... en de toekomstige president van de
Wereld.'
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'Anti-apostel met anti-menselijke agenda'
Vanaf dat moment vertoonde Obama een ongewone gelijkenis met de 'Antichrist' uit O'Briens roman 'Father
Elijah'. Nadat hij diens toespraak in Berlijn een aantal keer had bekeken schreef O'Brien dat hij nog steeds
twijfelde of Obama de geprofeteerde heerser in de eindtijd was, maar wel toegaf dat hij nu geloofde dat
Obama 'de drager van een dodelijk moreel virus is, inderdaad een soort anti-apostel met ideeën en een
agenda die niet alleen anti-christelijk zijn, maar ook anti-menselijk.'
O'Brien kwam tot de conclusie dat Obama heel goed het instrument zou kunnen zijn om de wereld in de
'Grote Verdrukking', de 3,5 jaar durende in de Bijbel voorzegde 'eindtijd' te leiden, en dat hij in ieder geval de
'geest van de Antichrist' bezat. 'Hij zou de 'Grote Leider', onderhandelaar en vredestichter kunnen worden,
die in de hele wereld steeds meer bewondering kan gaan afdwingen zodra hij het ene na het andere
schijnbaar onoplosbare probleem weet op te lossen.'
Eerbetoon aan Hitlers Siegessäule
De plaats waar Obama zijn speech in Berlijn hield, namelijk vlak voor de Siegessäule (overwinningszuil),
was een bevestiging van O'Briens conclusies. De keus voor deze locatie was zowel weerzinwekkend als
heel toepasselijk, want precies hier had Adolf Hitler zijn Welthauptstadt Germania geprojecteerd, de nieuwe
'hoofdstad van de wereld', vanwaar hij over de wereld zou heersen als Duitsland de Tweede Wereldoorlog
zou hebben gewonnen.
De 'Siegessäule' vormde onderdeel van deze plannen. De bijna 67 meter hoge zuil heeft op de top een goud
gevleugelde figuur staan die Borussia -de vrouwelijke personificatie van Pruisen- en Victoria, de cultgodin
van militaire overwinningen, voorstelt. In 1939 werd de zuil van zijn oorspronkelijke locatie voor het
Reichstag gebouw naar de huidige plek in het Tiergarten -een groot park in het midden van Berlijnverplaatst. Hier, vlak vóór dit (voormalige) Nazisymbool, gaf Obama zijn beroemde toespraak.
Duitsers begroetten Obama's Nazisaluut
'De Siegessäule werd door Adolf Hitler naar zijn huidige plek verhuisd,' klaagde Rainer Brüderle, de
vicevoorzitter van de Duitse liberale Vrije Democraten, na afloop. 'Hij zag dit als een symbool van Duitse
superioriteit en van de gewonnen oorlogen tegen Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk.' Brüderle vroeg zich
daarom hardop af 'of Barack Obama wel goed geadviseerd was in zijn keuze voor de Siegessäule, om juist
hier een toespraak te houden over zijn visie over een meer samenwerkende wereld.' Andreas Schockenhoff,
een andere Duitse politicus, maakte zich er eveneens zorgen over. 'Dit is een problematisch symbool.'
Het was duidelijk níet problematisch voor Obama, die er zelfs pal voor ging staan en het Duitse publiek op
een manier begroette die op lugubere wijze deed denken aan de manier waarop Hitler en de Nazi's dit
deden. Duizenden reageerden door eveneens te salueren, iets dat in de Duitse wet verboden is. Toen
Obama zijn speech afsloot zei hij: 'Laten we met het oog op de toekomst en met een vastbesloten hart deze
geschiedenis herinneren en gehoor geven aan ons lot, en de wereld opnieuw herscheppen.' Dit is exact wat
Hitler aan de Duitsers beloofde en waarvan hij middels de Siegessäule een blijvende herinnering wilde
maken.
De 'troon van satan'
Van nog groter belang, en niet ver van de plek waar Obama zijn toespraak hield, is het Grote Altaar van
Zeus in het Pergamon Museum. Volgens diverse nieuwsberichten zou Obama dit Grote Altaar hebben
bezocht. In de brief aan de kerk in Pergamos (Pergamum / Pergamom) zegt de Bijbel hierover:
'En schrijf aan de engel der gemeente te Pergamum: Dit zegt Hij, die het tweesnijdende scherpe zwaard
heeft: Ik weet, waar gij woont, dáár waar de troon des satans is; en gij houdt vast aan mijn naam en hebt het
geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood
werd bij u, waar de satan woont.' (Openbaring 2:12-13)
Volgens wetenschappers is deze 'troon des satans' het Grote Altaar van Zeus, dat zich destijds in
Pergamom bevond. Antipas, de eerste leider en martelaar van de vroege Christelijke kerk, zou geslacht zijn
op dit altaar doordat men hem in het inwendige van het beeld van een stier -het symbool van Zeuslangzaam liet roosteren. De tekst in Openbaring 2:13 '...Antipas, mijn getuige, mijn getrouwe, die gedood
werd bij u, waar de satan woont,' wordt gezien als de verwijzing naar deze gebeurtenis.
Een kleine 2000 jaar later namen Duitse archeologen dit enorme altaar van Zeus mee naar Berlijn, waar het
na restauratie het belangrijkste stuk in het Pergamom Museum werd. Hitler bewonderde dit altaar zozeer dat
hij er een replica van liet maken, waarop hij een aantal van zijn beruchte toespraken hield die veel Duitsers
in vervoering brachten.
'Tempel' voor Obama
'Nog eens 75 jaar snel vooruit gespoeld,' schreef blogger El Gallo. 'Een andere charismatische jonge
politicus brengt met een prikkelende toespraak een enorme Duitse menigte in vervoering: Barack Hussein
Obama... en bezocht hij het Grote Altaar van Zeus? Aangenomen wordt van wel.'
Of Obama nu wel of niet inspiratie opdeed bij deze 'troon van satan' in Berlijn, wat hij deed toen hij
terugkeerde in de VS was ronduit verbijsterend. Hij gaf namelijk net als Hitler opdracht om een vergelijkbaar
podium met Griekse zuilen te bouwen, van waaraf hij zijn speech hield toen hij zijn nominatie voor de
Democratische partij accepteerde.
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Daarom bracht de New York Post op 28 augustus 2008 een special uit met de kop ' 'O' Mijn God: Dems
(Democraten) richten Obama Tempel op'. Auteur Joel Richardson was echter de eerste die opmerkte dat het
ontwerp van Obama's podium verdacht veel leek op het Grote Altaar van Zeus. Obama's
campagnemedewerkers probeerden dit weg te wuiven door te stellen dat het ontwerp gebaseerd was op de
zuilengang van het Witte Huis en het Capitol. 'Maar experts waren het met Richardson eens,' schreef Gallo.
'Het was een replica van het Grote Altaar van Pergamum.'
Onvoorstelbaar genoeg trad Obama dus in de voetsporen van Hitler door de godin Victoria eer bewijzen met
zijn toespraak en een replica te laten maken van de in de Bijbel genoemde 'troon van satan', waarop hij zijn
toespraak hield waarmee hij zijn lot als (toen nog mogelijke) toekomstige president van de VS accepteerde.
Obama en de islamitische Mahdi
Een andere onthulling maakt nog duidelijker waarom Obama in de race naar zijn verkiezingsoverwinning zo
gefascineerd leek met antichristelijke symboliek. In een oude islamitische hadith (heilige tekst) wordt
voorspeld dat vlak voor de terugkomst van de Mahdi -de eindtijdverlosser van de islam- een 'lange zwarte
man aan het hoofd van het Westen zal komen te staan.' Deze leider zal bevel geven aan 'het sterkste leger
op Aarde', en 'een duidelijk teken' van de derde imam, Hussein, dragen. De profetie stelt dat de moslims dan
niet moeten twijfelen dat 'hij met ons is.'
Is Obama deze in de islam 'beloofde krijger' die de moslims zal helpen om de wereld te veroveren? Amir
Taheri stelde zich eveneens deze vraag in een artikel in Forbes Magazine (oktober 2008). Hij legde uit dat
'Obama's eerste en tweede naam -Barack Hussein- in zowel het Arabisch als het Perzisch 'de zegen van
Hussein' betekent'', en dat zijn achternaam 'Obama, geschreven in het Perzische alfabet, leest als O Ba Ma,
dat betekent 'hij is met ons' - de magische formule in de hadith van Majlisi.'
Toeval of niet, op 4 juni 2009 hield Barack Hussein Obama vanuit Caïro een toespraak die speciaal was
gericht aan de moslimwereld. Hij verklaarde dat hij een nieuw tijdperk tussen de Amerika en de
moslimwereld zou inluiden. Voor het eerst kwam Obama rechtstreeks voor zijn islamitische achtergrond uit
en beweerde hij zelfs dat de Verenigde Staten -waarvan hij eerder openlijk had gezegd dat dit 'geen
christelijk land meer is'- 'één van de grootste moslimlanden ter wereld' is.
'Hij is een soort God'
De redacteur van Newsweek, Evan Thomas, schreef naar aanleiding van deze speech een commentaar dat
door velen werd en nog altijd wordt gedeeld: 'Obama staat boven het land, boven de wereld - hij is een soort
God.'
Als Obama, volgens alle statistieken -zowel economisch, financieel, politiek als bestuurlijk- met afstand de
slechtste president die Amerika ooit gehad heeft, al een dergelijke verafgoding ten deel valt, hoe zullen de
mensen dan reageren als in 2016 een persoon naar voren treedt die nog meer charisma heeft en schijnbaar
de juiste oplossingen zal hebben voor de enorme problemen waar de mensheid mee kampt?
Wordt Vervolgd*
* Dit deel mede gebaseerd op 'De Opkomst van Apollyon, deel 6'
Xander
Zie ook o.a.:
16-05: Zenith 2016 (3): Obama als messias
12-05: Zenith 2016 (2): Op de rand van de Nieuwe Wereld Orde
02-05: Zenith 2016: Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?

Zenith 2016 (5): De Grote Piramide en het jaar 2016
De top van de piramide op dit al bijna 250 jaar oude
Zegel wijst op de periode 2012-2016.
In de artikelenserie 'De opkomst van Apollyon' (2009)
schreven we uitgebreid over de eeuwenoude
Vrijmetselaarsprofetie aangaande de al eeuwen
geplande aanstaande terugkeer van hun 'Grote
Architect' en allereerste 'Grootmeester', Hiram Abiff
(Apollo/Osiris/Nimrod/Gilgamesh). De onafgemaakte
piramide op het 1 dollarbiljet en het Grote Zegel van
de VS bevatten verwijzingen naar de ware identiteit
van deze Grote Architect en het moment waarop deze
mythische figuur zich als de 'verlosser' op Aarde zal presenteren. De startdatum is voor iedereen zichtbaar:
1776 (2x888), het jaar waarin de VS werd opgericht, in Romeinse getallen gedrukt op de basis van de
onafgemaakte piramide. De hoeksteen vertegenwoordigt de laatste tijdsperiode waarin of waarna de Grote
Architect zijn opwachting zal maken: 2012 - 2016.
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888+888
1776 was het jaar van de officiële oprichting van de Verenigde Staten. Waarom werd uitgerekend dit jaar
gekozen? Er zijn meerdere belangrijke aanwijzingen die op ingenieuze wijze gecodeerd zijn op het Grote
Zegel van de VS. Het getal 888 is daar een van en is de som van de Griekse letters voor de naam van
Jezus. Dat is belangrijk omdat hetzelfde getal 888 eveneens voorkomt in de raadselen van de bekendste
Romeinse profetes, Cumaean Sybil. Christenen geloofden destijds dat haar profetieën sloegen op de komst
van Jezus Christus, maar heidenen begrepen maar al te goed dat zij de terugkeer van Apollo voorspelde, de
'anti-Jezus', die op het Grote Zegel vertegenwoordigd wordt door de stralende zon rondom het alziende oog
van Horus. De profetie van Sybil over de komst van Apollo: 'Dan zal de zoon van een grote god tot de
mensen komen, in het vlees, gelijk aan de stervelingen op aarde. De som van zijn getal is 8, 8x10 en 8x100
(=888). Zo zal de naam aan de ongelovigen worden onthuld. Maar jullie in de geest weten dat deze
onsterfelijke, zeer hoge zoon van god, de christus is.'
Twee messiassen
Het getal 888 vertegenwoordigt daarom twéé messiassen: Jezus, de Christus van de Bijbel, en Apollo, de
messias van de 'novus ordo seclorum', de nieuwe orde der eeuwen of de 'Nieuwe Wereld Orde', reeds
geprofeteerd door Sybil en in code opgenomen in het Grote Zegel van de VS.
Verbazingwekkend is dat deze twee getallen bij elkaar opgeteld -een belangrijk concept in de Vrijmetselarij1776 oplevert, het jaar van de stichting van de Verenigde Staten. Over de hele wereld beschouwen
Vrijmetselaars dit jaar als het jaar 5776 'Anno Lucis', of jaar des lichts (Lucis = Lucifer). Dat komt omdat hun
kalender vanaf de Schepping is begonnen, en daarom tellen zij er 4000 jaar bij op. Het jaar 2013 is dus
hetzelfde als het jaar 6013 'Anno Lucis'.
Grote piramide bevat Bijbelse verwijzingen
Waarom is dat belangrijk? Omdat de grote piramide in het Egyptische Gizeh, afgebeeld op het Grote Zegel,
precies 5776 inch hoog zou zijn als de hoeksteen op de top zou worden geplaatst. Dit wereldberoemde
gigantische bouwwerk is zo groot dat het tegelijkertijd de kathedralen van Rome, Florence, Milaan, het
Empire State Building, de Westminster Abbey, de Pauluskathedraal en beide parlementsgebouwen in
Londen kan bevatten. De piramide bestaat uit 2,5 miljoen blokken steen die elk tussen de 3000 en 60.000
kilo wegen en is in duizenden jaren geen centimeter van zijn plaats verschoven, iets dat zelfs de modernste
bouwtechniek niet kan evenaren.
De piramide, die in tegenstelling tot alle andere piramides geen enkele Egyptische en heidense inscripties
bevat, werd door sommige schrijvers in de oudheid de 'pilaar van Henoch' genoemd, de man die volgens het
Bijbelboek Genesis (5:24) niet stierf maar door God in de hemel werd opgenomen. Des te opmerkelijker is
het dat de 'koningskamer' in de piramide altijd leeg is geweest en exact dezelfde afmetingen blijkt te hebben
als de Bijbelse Ark van het Verbond. Bovendien werd de Grote Piramide oorspronkelijk bedekt door 144.000
gepolijste kalksteenblokken, hetzelfde getal als het aantal Joodse heiligen dat in Openbaring 7:3-8 in de
eindtijd door God wordt verzegeld.
Grote Piramide: Teken van God of de Antichrist
Dr. Hutchings legt in zijn boek 'The Great Pyramid: Prophecy in Stone' een zeer opmerkelijk verband tussen
de missende dek- of hoeksteen van de piramide en de (hoek)steen die in de Bijbel door de bouwlieden werd
verworpen (Psalm 118:22; handelingen 4:11): Jezus Christus. Hutchins gelooft dat de 'pilaar' (KJV) in Jesaja
19:19-20 (SV: 'landpaal', NBG: 'steen') die een 'getuigenis voor de Here' zal zijn de Grote Piramide kan zijn,
temeer vanwege de hierboven genoemde verbazingwekkende overeenkomsten met de Bijbel.
Patrick Heron kwam in zijn boek 'Pyramid of the Apocalypse' met een andere verklaring. Volgens hem is de
grote piramide van Gizeh mogelijk gebouwd door de Nephilim, het nageslacht van de 'Wachters' die in de tijd
van Noach op Aarde afdaalden en zich vermengden met de mensheid. Heron waarschuwt dat de piramide
juist in verband kan staan met een antichrist zoals bijvoorbeeld een herrezen Osiris/Apollo/Nimrod. De
piramide zou met al zijn bijzondere kenmerken dan een deel zijn van de in de Bijbel voorzegde 'grote
misleiding' van de mensheid in de eindtijd. De missende hoeksteen van deze piramide zou in dit geval
symbool staan voor de komende valse messias, de Antichrist.
Welke versie ook de juiste zal blijken te zijn, de talloze verwijzingen, motto's, symbolen en 'gebeden' aan de
heidense vader van de godheid Apollo op het Grote Zegel van de VS laten duidelijk zien om welke van de
twee messiassen het hier gaat. Naast het al eerder uitgelegde belang van 888+888=1776 (= 5776 Anno
Lucis) wordt dit tevens afgebeeld in het bekende Vrijmetselaarssymbool van de dubbelkoppige Adelaar of
Fenix, die volgens hun eigen boeken staat voor de 'samensmelting' van twee goden, in dit geval Jezus met
Apollo.
2016: het begin van de Grote Verdrukking?
De Schotse Rite, de meest gezaghebbende tak van de Vrijmetselarij, hanteert echter een afwijkende
jaartelling; zij tellen geen 4000 jaar, maar 3760 jaar bij onze jaartelling op. Om op de top van de piramide uit
te komen -5776 inches, het jaar 5776- trekken ze 3760 jaar van 5776 af en komen zo in het jaar 2016 uit.
1776 was dus niet alleen het jaar van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, maar tevens jaar 1 van
de cyclus van 13 Maya katun, die eindigde in het jaar 2012. Dat de 13 verschillende stappen van de
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piramide behalve de eerste 13 koloniën tevens een tijdsperiode voorstellen is al jaren een publiek geheim.
Als deze 13 niveaus van de piramide op het Grote Zegel op onze eigen Gregoriaanse kalender worden
toegepast komen we uit in 2016.
Ongeacht of waarde wordt gehecht aan het verband tussen het getal 13 (de 13 lagen van de piramide) en de
jaren 1776, 2012 en 2016 blijft het een vaststaand feit dat de gecodeerde einddatum -of juist begindatumvan het Grote Zegel, 2016, 3,5 jaar verwijderd is van het 'einde' van de Maya kalender in december 2012.
Dat lijkt een duidelijke verwijzing naar de 1260 dagen (3,5 jaar) van de Bijbelse Grote Verdrukking*.
Sommigen denken dan ook dat de 'Grote Verdrukking' op het punt van beginnen staat of mogelijk al eind
2012 begonnen is. Anderen denken dat het jaar 2016 het begin van deze laatste 3,5 jaar durende periode*
die vooraf gaat aan de terugkeer van de échte Messias, Jezus Christus, zal markeren.
* Indien deze uitleg van de 'Grote Verdrukking' correct is.
Wordt Vervolgd
Xander - (1) Raiders News Update

Zenith 2016 (6): Eindtijd 2012-2016 eeuwenlang geprofeteerd
Slechts weinig christenen weten dat (het begin van laatste fase van)
de eindtijd in specifiek de periode 2012-2016 in de 18e en 19e eeuw
een door Protestantse predikers en theologen breed aanvaardde
uitleg was.
Van Christenen tot New Agers, van sceptici tot historici, heel de
wereld was vorig jaar in de ban van het veronderstelde 'einde' van de
Mayakalender op 21 december 2012, dat voor, op, of na de tijd
gepaard zou gaan met ongekende apocalyptische rampen. Veel kenners wezen er echter al in voorafgaande
jaren op dat 2012 slechts het einde van een lange cyclus zou zijn en het begin van een nieuwe. Het is hoe
dan ook opvallend dat een groot aantal, soms zeer oude bronnen en profetieën allen wijzen op de periode
2012-2016 (/-2019) als de 'tijd van het einde' en/of de komst van een 'verlosser' of 'messias'. Zelfs de Bijbel
lijkt specifiek op deze periode te wijzen als het begin en mogelijk ook het einde van de laatste fase van de
'eindtijd'. Sommige Christenen onder ons zullen nog altijd moeite hebben met het voorspellen van specifieke
jaren en het gebruik van buiten-Bijbelse bronnen. Het klopt dat het op de dag nauwkeurig voorspellen van de
terugkeer van Jezus Christus historisch gezien nooit zo slim is geweest, aangezien overduidelijk nog niet
één zo'n voorspelling is uitgekomen.
Niet de exacte dag, wel de periode
De Bijbel maakt duidelijk dat Christenen er altijd klaar voor moeten zijn, want 'gij weet niet, op welke dag uw
Here komt,' en 'van die dag en van die ure weet niemand' (Matt.24:42+36). Hoewel we de exacte dag en het
exacte tijdstip dus niet kunnen weten, drong Jezus er tegelijkertijd sterk op aan om de tekenen van de tijd
(Matt.16:3) goed in de gaten te houden, omdat we daaraan wel degelijk zullen kunnen weten in welke
periode we Zijn terugkeer kunnen verwachten.
En daar was de Zoon van God behoorlijk specifiek in. Nadat Zijn discipelen Hem vroegen naar 'het teken
van uw komst en van de voleinding der wereld' (vs.3), somde Jezus een groot aantal tekenen en
gebeurtenissen op en waarschuwde hij: 'Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is,
voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.' (vs.3334). Aangezien de generatie waartegen Jezus sprak er al bijna 2000 jaar niet meer is, moet Hij het dus over
de laatste generatie hebben gehad die de tekenen die Hij noemde zou meemaken. Dat Hij het niet over de
Joden of gelovigen van alle tijden heeft gehad, maar specifiek over de allerlaatste generatie, blijkt uit de
woorden 'nabij' en 'voor de deur'. Dat zou zinloos en zelfs misleidend geweest zijn als het hier ook om
gelovigen in bijvoorbeeld de 4e of 14e eeuw zou gaan.
Daarnaast zijn een aantal door Jezus voorzegde tekenen -'dit alles'- in Zijn tijd zeker nog niet uitgekomen,
denk bijvoorbeeld aan de 'grote verdrukking....zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en
ook nooit meer wezen zal.' Alleen al de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn vele malen gruwelijker geweest
dan alle ellende die de generatie ten tijde van Jezus' eerste komst heeft meegemaakt.
God gebruikte heidenen en occultisten
Een ander veelgenoemd probleem is het gebruik van buiten-Bijbelse bronnen. Niettemin staan er in de Bijbel
genoeg voorbeelden dat God nota bene heidenen en zelfs occultisten gebruikt om correcte profetieën te
doen. Een voorbeeld is de arrogante, narcistische heidense koning Nebukadnessar, die dromen krijgt die
door de profeet Daniël worden erkend en uitgelegd als wel degelijk afkomstig van de Allerhoogste God.
God gebruikte Balaam, een duistere tovenaar die nota bene de komst van de Messias profeteerde, zo'n
1000 jaar vóór Jezus' geboorte: 'Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat
op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle zonen van Set'
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(Num.24:17). Het is waarschijnlijk deze profetie geweest die de 'wijzen' uit het Oosten, zelf astrologen, deed
concluderen dat er een bijzondere Koning was geboren.
Profeteren niet beperkt tot Christenen
Profeteren is een gave die onderdeel is van het tijdperk van de Christelijke Kerk (1 Tess.5:20), maar is dus
duidelijk niet voorbehouden aan enkel Christenen. Bovendien moeten gelovigen bedenken dat occulte
machtsgroeperingen er heilig van overtuigd zijn dat de 'eindtijd' zich volgens bepaalde vaststaande patronen
ontvouwd en in een specifieke tijdsperiode zal afspelen. 'Kennis is macht', dus doen alsof de plannen van
deze occultisten onbelangrijk zijn speelt hen enkel in de kaart, want dat voorkomt dat ze gehinderd worden
door het gebed van anders waakzame Christenen.
Demonen met juiste voorkennis
Dat duivelen en demonen over veel correcte (voor)kennis kunnen beschikken blijkt bijvoorbeeld uit het
verhaal over de bezetenen in het land der Gadarenen. Zij schreeuwden naar Jezus: 'Wat hebt Gij met ons te
maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen om ons vóór de tijd te pijnigen?' (Matt.8:28-29). Het Griekse
woord dat hier met 'tijd' is vertaald is kairos, een specifieke, vastgestelde tijdsperiode in de toekomst. De
boze geesten in de twee mannen wisten dus duidelijk dat de tijd van hun oordeel nog niet was gekomen.
In Handelingen 16:16-17 lezen we over eenzelfde bovennatuurlijke kennis bij een boze geest, die inwoning
maakte in een heidense priesteres en die wist dat Paulus door God was gezonden. Dit feit, dat demonen
kunnen profeteren en willen dat ware Christenen onwetend blijven over hun plannen en geplande specifieke
tijdsperiodes, is van groot belang als we kijken naar wanneer de valse messias -mogelijk vergezeld door een
compleet Nephilimleger- volgens de eeuwenoude plannen van de occulte machtselite op Aarde zal
arriveren, een periode die in code voorspeld wordt op het Grote Zegel van de Verenigde Staten.
Terugkeer slangengod
De Maya's, Azteken en Inca's geloofden dat gebeurtenissen en tijdperken op Aarde een bovennatuurlijke,
profetische betekenis hadden die kon worden opgemaakt uit de stand en cyclus van de sterren(beelden). De
Maya's verwachtten aan het einde van de 13e 'baktun', op 21 december 2012, de terugkeer van de geest
van de onderwereldgod Bolon Yokte K'u. Dit was in hetzelfde jaar dat de Tolteken de terugkeer van de geest
van Quetzalcoatl voorspelden. New Agers gaven eind vorig jaar toe dat 2012 geen extreem rampjaar was
geweest, maar stelden dat het wel het begin was van een nieuw 'gouden tijdperk' van een verhoogd of
verheven menselijk bewustzijn.
Ratelslang profetie en Zohar
Ook in de zogenaamde 'Ratelslang profetie' van de Cherokee indianen, die dateert uit het begin van de 19e
eeuw, werd aan de hand van astronomische gebeurtenissen en stand van planeten en sterren het jaar 2012
aangewezen als het (begin van) de terugkeer van de dubbelkoppige gevederde slang.
In de Zohar, het ruim 700 jaar oude belangrijkste werk van de Joodse Kabbalah, wordt de 'komst van de
Messias' voorspeld in het Hebreeuwse jaar 2012-2013. Aangezien het overgrote deel van de Joden nog
steeds Jezus als Messias verwerpen, lijkt deze eeuwenoude profetie over de komst van de valse messias te
gaan: de Antichrist.
800 jaar oude profetie eindigt in 2016
Nog ouder is de op deze site al vaker aangehaalde profetie van Rabbi Judah Ben Samuel. Zo'n 800 jaar
geleden voorspelde de Rabbi dat de stad Jeruzalem gedurende 8 jubeljaren (400 jaar) bezet zou worden
door de Ottomaanse Turken, waarna de stad één jubeljaar 'niemandsland' zou zijn en vervolgens eindelijk
weer in het bezit van de Joden zou komen. Vanaf dat moment zou het nog eens één jubeljaar duren tot de
komst van de Messias.
Rabbi Samuels profetie bleek tot nu toe verbazingwekkend nauwkeurig. In 1517, zo'n 300 jaar na zijn
voorspelling, veroverden de Ottomaanse Turken Jeruzalem, waar ze precies 400 jaar later door de Britten
weer uit verdreven werden. Tussen 1917 en 1967 was de status van de stad onduidelijk, opnieuw precies
één jubeljaar. Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 bevrijdde Israël het Oostelijke deel van de Joodse
hoofdstad, en gingen de laatste 50 jaar in. Volgens de profetie eindigt deze periode in 2017 met de komst
van de Messias of het begin van het Messiaanse tijdperk.
Verwees ook Jezus specifiek naar deze tijd?
De begin 2012 overleden Amerikaanse christenresearcher en auteur David Flynn speculeerde dat ook Jezus
Zelf mogelijk naar het jaar 2012 heeft verwezen als het begin van de laatste fase van de eindtijd. Toen Zijn
discipelen vroegen naar de tekenen van Zijn komst en het einde van de wereld (aion = tijdperk), antwoordde
Jezus: 'Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.'
(Matt.24:3+37)
Het woord aion in deze tekst is niet hetzelfde algemene Griekse woord voor 'tijd' (chronos), maar werd door
de Grieken gebruikt om een astronomische cyclus van de Melkweg of de lengte van een specifiek tijdperk
mee aan te duiden. Flynn wees erop dat Jezus op de vraag naar het einde van deze aion antwoordde met
het noemen van speciale tekenen in het heelal die 'als in de dagen van Noach' zouden zijn, toen de
Leviathan (zeedraak/slang) tijdens de dageraad van de zomerzonnewende de horizon omcirkelde - precies
zoals in onze tijd ook het geval is.
Protestanten verwachtten Antichrist in 2012-2016
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Slechts weinig christenen weten dat er in de 18e en 19e eeuw een aanzienlijk aantal Protestantse
predikanten en theologen waren die de komst van de Antichrist en de Valse Profeet verwachtten tussen de
jaren 2012 en 2016. De bekende prediker Jonathan Edwards was ervan overtuigd dat de paus van de
Rooms Katholieke Kerk het ambt van de Antichrist was die de ware Christelijke Kerk al eeuwenlang
onderdrukte. Hij plaatste het begin van de heerschappij van de Antichrist in het jaar 756, toen de paus
(Stefanus) voor het eerst wereldlijke macht kreeg. Vervolgens telde hij daar de 1260 profetische 'dagen'
(=jaren) uit Daniël bij op, om in het jaar 2016 uit te komen.
In 1876, meer dan 100 jaar later, besloot de Presbyteriaanse dominee William J. Reid een serie preken over
het Bijbelboek Openbaring, en ook hij kwam op de periode 2012-2016 uit waarin de Antichrist en de Valse
Profeet -'Petrus Romanus', de laatste paus, inmiddels bekend als paus Franciscus?- hun opwachting zullen
maken. Edwards en Reid bleken hiermee beslist geen uitzonderingen te zijn, want in talloze andere
Protestantse geschriften, artikelen en boeken uit die tijd werd eveneens openlijk en specifiek de tijdsperiode
voorspeld waar wij op dit moment in leven.
Wordt Vervolgd - Xander
Pijnstraal klaar voor gebruik
Complete artikel: www.visionair.nl
Effectiever dan traangas of tasers, maar met minder bijwerkingen. Geen
wonder dat er door het Amerikaanse leger veel onderzoek is gedaan
naar de ‘pain ray’, codenaam Active Denial. Hoe werkt het systeem en
welke maatregelen kunnen demonstranten nemen om dit wapen te
stoppen?
De zoektocht naar niet-dodelijke wapens
In de loop der eeuwen zijn steeds dodelijker wapens ontwikkeld. De
vuistbijl en pijl en boog uit de prehistorie hebben ondertussen gezelschap
gekregen van de kernbom, zenuwgas en robotdrones. Het probleem met
deze wapens is dat ze hun slachtoffers niet uitschakelen, maar doden. Als deze wapens in worden gezet om
bijvoorbeeld een betoging te verspreiden, dan levert dit een enorme public relations nachtmerrie op. Het
creëren van martelaren is een trefzekere methode om de situatie nog verder uit de hand te laten lopen.
Toch moet het gepeupel worden getoond wie er de baas is. Als demonstraties maar door blijven gaan, tast
dit het gezag van de autoriteiten ernstig aan en dat kan natuurlijk niet. Geen wonder dus dat er bij de politiek
veel behoefte bestaat aan niet-dodelijke manieren om een vervelende menigte te verspreiden. Bekende
methodes die nu worden gebruikt zijn traangas en waterkanonnen, aangevuld met rubber kogels. Nadeel
van deze methoden is dat er de nodige kans is op ongelukken (dus martelaren). Als de wind draait, waait het
traangas richting de gebruikers.
Hoe werkt de ‘pain ray’?
Het ideale niet-dodelijke wapen is in staat om het slachtoffer uit te schakelen zonder dat deze hier blijvende
schade van ondervindt. De ‘pain ray’t, officieel Active Denial System geheten, komt hier dicht in de buurt.
Het wapen wekt microgolfsraling op met een golflengte van 3,2 millimeter. Dit is kortgolvig genoeg om door
kleding heen te dringen, maar verder dan de huid komt deze straling niet, omdat water de straling
absorbeert. Dit maakt het erg geschikt om door kleding heen te dringen en de slachtoffers een brandende
sensatie te bezorgen. De pijnreceptoren (nociceptoren) van de huid liggen nog binnen de zone van 0,4 mm
diepte, waar de straling nog in doordringt. Na enkele seconden loopt de temperatuur in deze zone op tot 44
graden, wat het slachtoffer een gevoel geeft alsof brandend hete ovenlucht over de huid strijkt. Geen enkele
proefpersoon bleek in staat langer dan vijf seconden de pijnstraal te weerstaan. Kortom: het ideale middel
om een menigte oproerkraaiers uiteen te jagen. Defensiegigant Raytheon is dan ook druk bezig om een
afgezwakte, draagbare versie te ontwikkelen, die aan gevangenissen en bevriende naties – lees:
oliedictaturen e.d. – kan worden verkocht om de bevolking mee in het gareel te houden.
Hoe kan je je verdedigen tegen de pain ray?
Zoals alle elektromagnetische straling met golflengtes groter dan die van ultraviolet, beschermt een Kooi van
Faraday met mazen die kleiner zijn dan de golflengte goed. De kleinst denkbare mazen zijn uiteraard de
ruimtes tussen atomen, waardoor aluminium folie een goede beascherming geeft tegen de pain ray.
Aluhoedjes zullen dus spoedig gezelschap krijgen van met aluminium folie afgeschermde kleding. Wel blijft
het gezicht een zwak punt – wetgeving verbiedt het om het gezicht af te schermen. Wellicht kunnen borden
of spandoeken met aluminiumfolie worden bekleed. Ook water, bijvoorbeeld in de vorm van nevel of regen,
biedt bescherming. Dit zal de straling verminderen tot een warme sensatie – uiteraard niet de bedoeling van
de ordehandhavers. Al te bang voor de pain ray hoeven we dus niet te zijn, tenzij deze wordt ingezet tegen
spontaan ontstane menigtes. Ook zal er vermoedelijk wetgeving komen die gebruik van metaalhoudende
folie verbiedt – vermoedelijk met een beroep op bescherming tegen terroristen
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/pijnstraal_klaar_voor_gebruik
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Plastic soep: wat (w)eten we, 3/3?
In deze serie artikelen wordt geprobeerd een gezicht te geven aan de plastic
vervuiling waar onze huidige maatschappij aan wordt blootgeteld. In deel 1
worden in het kort de oorzaken en directe gevolgen van plastic in ons mileu
besproken. Deel 2 en aanvulling gaat over de degradatie van plastic in
microplastics en nanoplastics. Het blijkt dat door de grote volumes afval ons
voedsel en ecosystemen beïnvloedt worden. In deel 3 worden bioplastics en
wetgeving eens nader bekeken.
Samvattend: ondanks kunstststoffen het geluk van onze huidige wereld mede
bepalen kunnen de gevolgen weleens dramatisch zijn. Deel 3 werpt een kritische
blik op de duurzame oplossingen van de industrie en in de aanvulling de
“milieubewuste“ wetgever. Echter een recent ontdekt biologisch gevaar van
plastic in ons milieu: de plastisfeer.
Opkomst nieuw ecosysteem: de plastisfeer
Terwijl plastic al deel uitmaakt van onze voedselketen, zie deel 2,
wordt duidelijk dat zich nieuwe ecosystemen aan het vormen zijn:
de plastisfeer. Bacteriën vreten het plastic op maar of dit nu goed
nieuws is, valt te betwijfelen. Welke bacteriën dit trouwens zijn, is
een grote onbekende en over de restproducten van deze bacterien
kann men alleen maar speculeren.
Een kwart van de polyethyleenvretende populatie lijkt alvast te
behoren tot het geslacht Vibrio, en is nauw verwant aan de
cholerabacterie. Dat is zeker geen soort die je in zulke grote
hoeveelheden in zeewater verwacht.
Er zat ook DNA bij dat niet van bacteriën maar van eukaryoten
afkomstig zou moeten zijn.
Electronenmicroscoopopname van de bewoners van een plastic zak (vergroting)
Duidelijk moge worden dat de invloed van de plastic soep (waarschijnlijk) vele malen groter is dan men op
dit moment vermoedt.
Biokunststoffen
Bio is hot, biokunststoffen of plastics dus ook. Terwijl de consument zijn stinkende best doet om bewuster in
te kopen, biologische eieren, sapjes etc., heeft de (chemische) industrie deze melkkoe ook ontdekt. Er
worden bioplastics op de markt gebracht en als men deze koopt komt alles goed.
De grondstofproducenten concentreren zich dus op bioplastics, in de meeste gevallen kan men beter
spreken over plastics die niet geproduceerd zijn uit fossiele brandstoffen. Het draait namelijk om de CO2
emissiehandel (cap and trade). Het enigste groene aan deze plastics zijn de bladeren van de gewassen. En
hiermee wordt dan ook nog alleen de kleur bedoeld, de plantjes zelf zijn meestal gentech en dankzij de
moderne industriële landbouw zijn grote oppervlaktes van onze aarde veranderd in levensloze woestijnen
waar alleen het gewenste plantje durft en kan groeien.
De Cap and Trade bubbel
Bio-plastics de oplossing?
Laten we eerst eens de industriële aanpak bekijken, DOW Chemicals is inmiddels in staat om uit suikerriet
polyethyleen (PE) te produceren. Indien men zich bedenkt dat wereldwijd per minuut 1 miljoen PEdraagtasjes worden verbruikt is het logisch dat DOW grote volumes suikerriet moet verwerken om dit proces
winstgevend te maken. Maar omdat DOW alleen verantwoording hoeft af te leggen aan de aandeelhouders
worden ethische bezwaren weggewuifd. Hoe ziek is de visie van DOW indien men het uitdelen van PEdraagtasjes belangrijker vindt dan het bestrijden van hongersnood.
Maar naast bio PE draagtasjes ontwikkelt zich een nieuw schandaal. Naast bioplastics bestaan er ook nog
biodegradeerbare draagtasjes. Onder industriële omstandigheden wordt plastic door micro-organismen
afgebroken in grondstoffen voor planten: compost. Daar men industriële installaties nodig heeft is op de
eerste plaats de benaming biodegradeerbaar consumentenbedrog, industriëel afbreekbaar is een betere
benaming.
En dan BASF, die maakt het nog bonter, ze hebben Ecoflex: een zogenaamd biodegradeerbare kunststof.
Juist het woordje biodegradeerbaar is interessant.De groene duitse milieuclub DUH ging de beweringen op
de mileubewuste draagtasjes van Aldi en Rewe eens nader bekijken.
En wat blijkt, niet geheel onverwacht, de beweringen bio en degradeerbaarheid blijken allebei loze beloftes.
Bij het bio mag men verwachten dat op zijn minst de grondstoffen groene blaadjes bezitten. BASF denkt er
toch iets anders over, Ecoflex bestaat namelijk uit 30% uit het biopolymeer PLA en 70% uit het synthetisch
polymeer PET.
En dan de degradeerbaarheid. Het idee is afkomstig van de compostverwerkers, Een eigen composthoopje
op het balkon of in de tuin is onzin. Zo wordt biodegradeerbare plastic onder verhoogde luchtvochtigtigheid
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en temperatuur met behulp van bacteriën afgebroken. Dit is een geoptimaliseerd proces, bij optimalisatie
gaat flexibliteit verloren en de biodegradeerbare plastics zijn pas na 12 weken afgebroken. Alhoewel de
resten voldoen aan voorgeschreven grootte van de compostindustrie. Daar tegenwoordig de belangrijkste
factor geld verdienen is laat de compostindustrie tegenwoordig handmatig, het bioplastic, afval van onze
verziekte consumptiemaatschappij, uitsorteren.
Trouwens voor het gras van het gazonnetje, blaadjes van de heg en tomatenplantjes, lukt het composteren
in het industriële proces binnen 8 weken.
Degrabeerbare plastics staan dus verder van de natuur als men in eerste moment zou verwachten. Bij
compost is vooral de grootte van belang, microplastics passen binnen deze zeefgrootte en volgens
goedgekeurde normen verspreiden de kleine niet afgebroken resten van Ecoflex zich in het milieu en
vormen een vrijwel evengrote bedreiging in onze oceanen als de microplastics gecreëerd uit fossiele
brandstoffen.
De chemische structuur van bioplastics en Green Chemistry
De meeste bioplastics worden op een soortgelijke wijze gemaakt als de
synthetische. Het voordeel van deze werkwijze is dat men van
conventionele technieken, compounding en spuitigeten gebruik kan blijven
maken. deze processen zijn afhankelijlk van de 2D structuur. Hieronder
een plaatje van de 2D structuur van de meest gebruikte plastic PE.
2D structuur van (LD)PE
De 3D structuur van PE ziet als een bord spaghetti eruit:
3D structuur van (LD)PE
Vergelijk deze structuur maar eens met een natuurlijk polymeer zoals
vezeleiwitten.
3D structuur vezeleiwitten (vergroting)
Duidelijk moge worden dat onze huidige chemische industrie nog een heel
lange weg te gaan hebben voordat ze werkelijke biopolymeren kunnen
produceren. Toch is er sinds kort een tak van chemie die zich hierop
concentreert, dit vakgebied wordt Green Chemistry of duurzame scheikunde
genoemd.
Chitine, plastic volgens green chemistry
Maar de natuur kan ook dienen als vervanging van giftige additieven, stoffen welke
toegevoegd worden aan plastic om deze tailor-made te maken. Zo kunnen giftige en
persisntente vlamdovers, zie ook deel 2, vervangen worden door een natuurlijke
versie: DNA.
Helaas wordt het artikel te lang om te plaatsen indien de wetgeving wordt
toegevoegd, er volgt een aanvulling. Sorry voor het ongemak.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/plastic_soep_wat_weten_we_3_3
Plastic soep: wat (w)eten we, 3/3? Aanvulling deel 3
In deze serie artikelen wordt geprobeerd een gezicht te geven aan de plastic vervuiling waar onze huidige
maatschappij aan wordt blootgeteld. In deel 1 worden in het kort de oorzaken en directe gevolgen van plastic
in ons mileu besproken. Deel 2 gaat over de degradatie van plastic in microplastics en nanoplastics. Het
blijkt dat door de grote volumes afval ons voedsel en ecosystemen beïnvloed worden. In deel 3 worden
bioplastics en wetgeving eens nader bekeken.
Samvattend: ondanks kunstststoffen het geluk van onze huidige wereld mede bepalen kunnen de gevolgen
weleens dramatisch zijn. Deel 3 werpt een kritische blik op de duurzame oplossingen van de industrie en in
de aanvulling de “milieubewuste“ wetgever.
LCA, de levenscyclusanalyse
Terwijl we in voorgaande delen gelezen hebben dat plastic een enorm milieuprobleem is houdt de industrie
vol dat er niets aan het handje is, ze houden zich keurig aan de wetgeving. In deze aanvulling wordt de
wetgeving eens wat nader bekeken. Allereerst hebben we de levenscyclusanalyse oftewel LCA, de
beschrijving van wieg tot graf, van product tot afval.
Zodra een product afval wordt dan is het niet meer het probleem van de producent maar van de consument.
Simpel gezegd de consument wordt gruwelijk te te grazen genomen (een woekerpolis in het kwadraat). Dit is
uit te leggen aan de hand van microplastics in tandpasta. Stel ik poets mijn tanden met Colgate of Elmex
dan bevat de tandpasta hoogstwaarschijnlijk microplastics (zie ook deel 2). Zolang deze microplastic zich in
de tube bevinden is de producent verantwoordelijk. Maar op het moment dat ik het goedje uitspuug is het
mijn probleem. Via een slimme wettelijke constructie wordt de consument verantwoordelijk voor de troep.
Deze prachtige constructie is uitgedacht door een aantal juristen die voornamelijk afkomstig zijn uit de
kunststofindustrie voor de levensmiddelenbranche. Het blijkt dat het overgrote deel van de wereldwijd
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geproduceerde plastics belandt in de voedselmiddelenindustrie. Volgens de tradionele toxicologie van
Paracelsus, de dosis bepaalt de giftigheid, zijn kunststoffen 100% veilig en hierom zeer gewild.
Plastic voedselverpakkingen, probeer er maar eens aan te
ontsnappen
Mensen die niet één, twee, drie met de kudde meelopen, o.a.
Zaploggers, weten ondertussen wel beter. Er bestaan ook
hormoonverstorende man-made chemicals en hierbij bepaalt de
dosis niet de giftigheid maar is de aanwezigheid voldoende om de
hormoonhuishouding van mens en dier in de war te schoppen.
Heel veel onafhankelijke onderzoeken bevestigen dit effect maar
de tradionele toxicologie wil er nog niet aan en verklaart het als
onzin. Overheidsorganisaties (zoals de voedselwaakhonden EFSA in de EU en FDA in de VS) hebben nog
steeds het volste vertrouwen in de stelling van Paracelsus, by the way afkomstig uit de middeleeuwen.
Dankzij actief lobbybeleid van de kunststofindustrie, hierover later meer, is er nog een lange weg te gaan.
Dus naast dat de consument verantwoordelijk wordt gemaakt voor de onverteerbare resten van de industrie
worden deze ook nog eens vergiftigd. Desondanks wordt de industrie nog altijd als de motor van onze
economie beschouwd, de zelfreinigende werking waar zowel de wetenschap en het kapitalisme heilig in
geloven, slaan door corruptie op hol. Winst is bepalend geworden.
De praktijk
De unieke chemicaliënwetgeving REACh
Men moet zich bedenken dat na WOII de industriële chemische revolutie pas echt op gang is gekomen. Men
schat dat er sinds de jaren vijftig meer dan 70.000 man-made chemicals op de Europese markt zijn
verschenen. Ondanks verwoedde pogingen van de overheid, bijvoorbeeld EINICS, was er eenvoudig
onvoldoende capaciteit om deze chemicaliën te beoordelen op mogelijke risico’s. Zoals bij gentech,
pesticiden, farmacie enz. mocht de chemische industrie hun eigen testresultaten overhandigen. Net als Jos
van Rey (VVD) is de industrie natuurlijk 100% integer.
Echter de EU-chemicaliënwetgeving REACh draait de bewijslast om. De producent en importeur moeten
maar bewijzen dat hun product veilig is en de chemicaliën dienen getest te worden op de volgende
eigenschappen:
- CMR (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxic) eigenschappen,
- PBT (Persistent, Bioaccumulating, Toxic) eigenschappen en
- vPvB (very Persistent, very Bioaccumulating) eigenschappen.
Ondertussen zijn er 138 verbindingen op de zwarte lijst geplaatst (Candidate List) en 22 vrijwel verboden.
Maar REACh bezit ook essentiële tekortkomingen. Zo wordt er niet of nauwelijks getest op:
- hormoonverstorende eigenschappen,
- het giftige coktail effect en
- de toxiciteit van nanodeeltjes.
Het giftige coktail effect
Maar hier houden de beperkingen van REACh nog niet op, wat
blijkt de chemilcaliën die door de farmacie- en agraïsche-industrie
op de markt worden gebracht vallen niet onder de REAChwetgeving. Deze groep man-made chemicals hebben hun eigen
wetgevingen die buiten het bereik van REACh oftewel
eigenverantwoording vallen.
Trouwens ook kunststoffen vallen niet direct onder REACh maar hun bouwstenen (monomeren) en
additieven wel. Dankzij uitstekend lobbyïsme van de kunsttstofindustrie heeft de verpakkingsindustrie vrij
spel, aan deze verbindingen worden concentraties additieven en stabilisatoren toegevoegd die volgens de
chemicaliënwetgeving irrelevant zijn. Oké er bestaat wel een norm voor levensmiddelverpakkingen (EG
10/2011) maar de controle hierop wordt gegarandeerd door de industrie. Men moet zich bedenken dat in
vergelijking met kunststoffen dat bijvoorbeeld vleeshandelaar Willy Selten een hele kleine jongen is.
EU groenboek, het aanpakken van plastic afval
De EU heeft inmiddels ook in de gaten dat het met de plastic troep in ons milieu uit de klauwen aan het
lopen is en heeft een Groenboek gepresenteerd. Op dit moment bezit Brussel het geloof dat het plastic
probleem aangepakt kan worden door recycling, dit betekent ook nog eens extra banen. Het idee wordt
gevoed door de verpakkingsindustrie, er bestaan toch al 7 recyclingscodes.
De 7 recyclingscodes, gepresenteerd door de verpakkingsindustrie
Maar de verpakkingsindustrtie heeft sinds het ontwikkelen van de recyclingcodes niet stilgestaan. Zo blijken
door het op elkaar plakken van dunne laagjes (50 micrometer) van verschillende soorten plastic (dit noemt
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men co-extrusie) de houdbaarheid van het product (bijvoorbeeld broodjes) wordt verlengd. Het voordeel voor
de supermarkt is dat de versproducten langer op schappen kunnen blijven liggen.
Je zou het haast gaan geloven
Echter indien men dit materiaal wil gaan recyclen worden de op elkaar geplakte laagjes vermengd, dit is
vergeljkbaar met een blender, en de de voorheen zo bijzondere geprezen eigenschappen gaan verloren. Het
restproduct is absoluut niet meer inzetbaar voor voedseltoepassingen. Wederom wordt er misbruik gemaakt
van de term recycling, downcycling is een veel betere benaming.
De komende jaren zal de markt overspoeld worden met allerlei minderwaardige producten zoals plastic
bermpaaltjes, parkbanken etc. Dankzij de wegwerpmentaliteit van de voedselmiddelenindustrie zal er een
overschot bestaan aan dit soort producten en de opbrengsten om dit afval om te smelten zullen dalen.
Maar geen nood, de industrie komt met thermische recycling. Huh, thermische recycling? De industrie is
namelijk vol goede wil om het plastic afval in ons milieu aan te pakken door het te gaan verbranden. De
opgeslagen energie in plastic wordt gewonnen door het te gaan definitef af te breken in CO2 en H2O.
Verbranden van fossiele grondstoffen recyclen noemen is vergelijkbaar met het produceren van PEdraagtasjes uit suikerriet om de hongersnood aan te pakken, onzin.
Resume
Terwijl plastic afval van onze wegwerpmaatschappij zich blijft verzamelen in niemandsland (de 5 gyres)
reageert de kunststofindustrie als de katholieke kerk op het gemeldde misbruik. Allerlei smoesjes worden
bedacht om de kritiek onder het tapijt te vegen.
Meerdere gerenommeerde wetenschappers roepen inmiddels de politiek op om plastic giftig te gaan
verklaren. Hierdoor wordt het afval ook giftig, het dichten van een maas in de wet. Helaas is onze huidige op
winst beluste maatschappij niet gericht op het aanpakken van problemen.
Er bestaat dan ook de behoefte aan een een nieuwe generatie die deze verkrachting van Moeder Aarde een
halt toeroept. Jonge creatieve mensen zoals " title="Boyan Slat ">Boyan Slat worden gezocht die de plastic
vervuiling een halt proberen toe te roepen. Niets doen is geen optie meer……..

Stratfor: Zweedse migrantenrellen zullen op heel Europa overslaan
Zweedse partijleider doet boekje open over totaal mislukte integratie - Zware criminaliteit door migranten in
Moskou in 5 maanden met 72% gestegen
Terwijl veel Westerse media de migrantenrellen bagatelliseren,
stelt Russia Today dat 'Zweden in brand' staat.
De strategische analisten van de Amerikaanse denktank Stratfor
verwachten dat de migrantenrellen die inmiddels meerdere steden
in Zweden teisteren op de rest van Europa zullen overslaan. In
Frankrijk (2005 en 2012), Groot Brittannië (2011) kwam het al
eerder tot vergelijkbare massale sociale onrust. Vorig jaar werden
ook België en Duitsland -weliswaar in afgezwakte vorm- getroffen.
Na de Tweede Wereldoorlog zette Zweden zijn grenzen wijd open
voor migranten uit onder andere Somalië, Afghanistan en Syrië. Alleen al in 2012 kwamen er uit deze drie
landen 43.900 asielzoekers naar het voormalige Scandinavische bolwerk van rust en gezapigheid, een
stijging van maar liefst 50% ten opzichte van het jaar ervoor. 15% van het 9,5 miljoen inwoners tellende
Zweden komt dan ook uit het buitenland. Bovendien hebben migranten een veel hoger geboortecijfer als de
autochtone Zweden.
43% Zweden: Immigratie grootste probleem
Veel Zweden zien de dankzij de immigratie sterk toegenomen criminaliteit en het verval van hun eens zo
stabiele samenleving met lede ogen aan. Eén op de vijf stemt inmiddels op de Democraten, de enige partij
die een halt wil toeroepen aan de massale import van kansarmen uit moslimlanden. Nog vóór de rellen in
Stockholm vond 43% van de Zweden de immigratie het belangrijkste politieke vraagstuk.
De liberaal-conservatieve premier Fredrik Reinfeldt verklaarde vorig jaar uitdagend dat hoe meer Zweden op
de Democraten zullen stemmen, des te liberaler hij het immigratiebeleid zal maken. Hij noemde dit letterlijk
'de straf' voor het stemmen op rechts.
Culturele kloof steeds groter
De jeugdwerkloosheid in Zweden bedraagt inmiddels 24,4%, wat de media als belangrijkste oorzaak van de
onlusten noemen. Er wordt echter niet bij verteld dat bijna alle gewelddaden door buitenlandse jongeren uit
Afrika en het Midden Oosten worden gepleegd. Bij hen ligt de jeugdwerkloosheid met 35% in 2011 nog een
stuk hoger, met name omdat de meesten van hen geen goede opleiding hebben.
Dankzij de massale immigratie wordt de culturele kloof tussen migranten en autochtonen steeds groter, niet
alleen in Zweden maar ook in de rest van Europa, constateert Stratfor. De etnische spanningen nemen
overal toe, waardoor migrantenrellen en sociale onrust zich over de rest van ons continent zullen
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verspreiden. Hierdoor zullen steeds meer autochtonen er genoeg van hebben en op nationalistische partijen
gaan stemmen die een defintiief einde willen maken aan de massa immigratie. (1)
'Integratie ondanks miljarden belastinggeld mislukt'
Terwijl de gevestigde Europese orde in politiek en media doet overkomen alsof migranten door discriminatie
in een achtergestelde positie zijn geraakt -en hun woede dus min of meer terecht is-, durven anderen
inmiddels wél de werkelijke oorzaak te benoemen. Marc Abramsson, de voorzitter van de Zweedse
Democraten, zegt dat de 'onderliggende oorzaak' is dat immigranten zich niet willen identificeren met de
samenleving van het land waar ze in wonen en daardoor vaak ook de autoriteiten weigeren te accepteren en
vrijwel uitsluitend binnen hun eigen etnische groep verkeren.
'Zweden heeft meer dan enig ander land in Europa geprobeerd de integratie te bevorderen. We hebben
letterlijk miljarden belastinggeld erin gepompt en hebben echt alles geprobeerd wat de experts hebben
aanbevolen - en het werkt nog steeds niet,' legt hij uit. 'Ze leven in hun eigen gebied en voelen alsof dat van
hen is. Als de politie daar komt dan vinden ze dat die binnendringt in hun 'land', zeg maar. De politie moet in
die wijken met twee auto's opereren, zodat ze elkaar kunnen beschermen... Zelfs de brandweer wordt
aangevallen als die probeert te helpen.' (2)
'Waarom doen je mij dit aan?'
Bijna alle Zweedse kranten hebben een ingezonden brief van een brandweerman afgedrukt, die zijn
verbijstering over het gedrag van de migranten als volgt onder woorden bracht:
'Aan diegenen die ons vanavond met stenen hebben bekogeld. 's Nachts gooien jullie stenen naar ons!
Gelukkig ging maar één van de circa 20 stenen door onze voorruit heen, en gelukkig had ik mijn helm op
zodat de steen slechts een diepe kras achterliet. Ook gelukkig dat jullie onze bestuurster niet hebben
geraakt. Zij kon ons in veiligheid brengen en kan ook deze ochtend haar zoon naar de kleuterschool
brengen.
Zelf heb ik, toen ik thuis kwam, mijn vriendin omarmd. Dat voelde onwerkelijk! Gelukkig raakte er niemand
gewond door de stenen die jullie naar ons hebben gegooid. Maar jullie hebben mijn beroepsleven en dat van
mijn vrienden voor altijd veranderd! Ik ben er altijd - als je vader hulp nodig heeft als hij een auto-ongeluk
heeft gehad. Ik zal je zus helpen als haar keuken in brand staat. Ik spring in het ijskoude water om je kleine
broer te redden als hij uit een boot is gevallen. Ik help je grootmoeder als ze een hartstilstand heeft en ik zal
ook JOU helpen als je op een zonnige dag in maart door het ijs zakt.
Dus waarom doe je mij zoiets aan? Ik heb ook een gezin dat mij graag weer terugziet. Net als jij! (5)
Echte oorzaak: andere mentaliteit en cultuur
De werkelijke oorzaak van het geweld is dan ook niet de door 'discriminatie' of 'racisme' ontstane
werkloosheid en armoede, maar de totaal andere mentaliteit en cultuur van de immigranten uit Afrika en het
Midden Oosten, waarvan steeds duidelijker wordt dat deze onverenigbaar is met die van de Westerlingen. In
veel andere Europese steden is de situatie dan ook identiek aan die in Stockholm en Malmö:
* De onrust ontstaat altijd in wijken waar migranten uit moslimlanden en in mindere mate uit Afrika een grote
minderheid of de meerderheid vormen.
* De politie wordt per definitie als vijand gezien en steevast beticht van racisme en discriminatie. Migranten(organisaties) zoeken nooit de oorzaak bij zichzelf, maar geven altijd de politie en/of de politiek de schuld
(zoals nu ook gebeurt in Stockholm).
* Het gegeven dat in arme 'blanke' wijken nooit dergelijke ernstige rellen uitbreken toont aan dat de
'achtergestelde situatie' en werkloosheid niet de werkelijke motieven van de geweldplegers zijn.
* Vaak wordt gezegd dat het naar verhouding maar een kleine groep migranten is die dergelijke zware rellen
begint, maar feit is dat de meeste gewone migranten zich bijna altijd solidair met hen verklaren en hen
beschermen.
* Massale rellen zoals in Zweden en eerder in Frankrijk en Groot Brittannië ontstaan meestal niet spontaan
maar worden razendsnel georganiseerd via het internet en mobieltjes. Zodra één groepje relschoppers
eenmaal is begonnen sluiten andere groepen zich opportunistisch bij hen aan. Het geweld escaleert als de
daders in de gaten krijgen dat er weinig risico is dat ze door de autoriteiten worden aangepakt.
* Het geweld blijft meestal beperkt tot de wijken waar de migranten zelf wonen en slaat zelden of nooit over
op 'blanke' wijken.
* Officiële moslimorganisaties distantiëren zich meestal van het geweld, maar geven zoals in Duitsland
tegelijkertijd aan dat ze overwegen het beschikbare 'onrust potentieel' voor politieke doeleinden te gaan
inzetten. (3)
Moskou: 72% meer zware migrantencriminaliteit sinds begin 2013
Ook in het uiterste Oosten van Europa dreigen de problemen met migranten uit de hand te lopen. In Moskou
is de migrantencriminaliteit sinds begin dit jaar nu al met 42% gestegen. Iedere vijfde misdaad wordt
inmiddels door een migrant -waarvan velen afkomstig zijn uit de islamitische ex-Sovjetstaten- begaan. Het
aantal zware en zeer zware misdaden door migranten steeg zelfs met 72%. (4)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Russia Today, (3) Sezession, (4) RiaNovosti, (5) KOPP
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Ware reden voor de onthoofdingsshow in Woolwich (video)
Donderdag, 23 mei 2013
Al vrij snel werd duidelijk dat de "publieke onthoofding" in
Woolwich wederom een slecht inelkaar geflanste False Flag
operatie is.
Dat betekent vervolgens dat er een achterliggend doel achter deze
operatie zit.
De uitvoering was dit keer zo mogelijk nog knulliger dan de
bomaanslagen in Boston, dus daar hoeven we niet al teveel tijd
aan te verspillen. Voor diegenen die hierover nog niet zijn ingelicht is de volgende video een aanrader en
eye opener.
Uiteraard krijgen we Premier David Cameron daarna voorgeschoteld die huichelachtig voor de camera’s
staat te vertellen hoe vreselijk dit allemaal wel niet is. Dezelfde man die er geen seconde van wakker ligt dat
de rebellen die hij steunt in Syrië bij bendadering aan de lopende
band hoofden afhakken. Dezelfde man die zegt dat de gebeurtenis
in Woolwich “ziekmakend” is schreeuwt dat de rebellen in Syrië
nog véél meer wapens moeten krijgen zodat ze nóg méér hoofden
kunnen afhakken.
Maar, er gebeurt niets zonder reden. De show in Woolwich had
dus ook een doel. En dat heeft alles te maken met wat men in
Engeland noemt de “snoopers charter”.
Dit is een wetsvoorstel waarbij alle communicatie via internet en
telefoon van alle burgers in Engeland permanent wordt opgeslagen
en gevolgd door politie en veiligheidsdiensten.
Helaas voor de Engelse regering kwam vorige maand dit wetsvoorstel er niet door, omdat het werd
geblokkeerd door Nick Clegg, de leider van de Democraten. Alsof men hierover al een voorgevoel had werd
in The Guardian van enkele weken geleden gesteld dat men de deur open bleef houden voor deze
wetgeving, ondanks de blokkade van Clegg. Zelfs de koningin verwees ernaar in haar speech.
En ja hoor, nu schreeuwt iedere politicus in Engeland moord en brand dat het “absoluut noodzakelijk” is dat
in het kader van de “veiligheid” van de burgers deze wetgeving er alsnog doorheen komt.
Verder wordt er door de conservatieve Minister van Faith and Communities (Geloofszaken en
Gemeenschappen), Barones Warsi, gesteld dat door de gebeurtenissen in Woolwich mensen hun lesje wel
geleerd zullen hebben.
Zo zei Lord West, de vroegere Minister van Veiligheid, dat het blokkeren van deze wetgevingen “een
vreselijke fout” was geweest. En verder, “Dat soort informatie is ontzettende belangrijk voor onze
veiligheidsdiensten om mensen te kunnen lokaliseren, om uit te vinden met wie ze in contact staan en wie
hen heeft geradicaliseerd”.
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De televisieprogramma’s bij ondermeer de BBC blaten dezelfde
boodschap. Simpelweg nog een kwestie van een beetje geduld en tijd dus en die wetgeving is er door.
Zo langzamerhand móet je wel tot de conclusie komen dat de mensheid oliedom is door met open ogen in al
dit soort onzin te trappen. Of werkelijk zo diep in trance door alle propaganda en vergiftiging dat ze ook
werkelijk niet meer kunnen denken. Het maakt niet uit of het kunstbloed is of namaak ledematen zoals bij
Boston, de massa slikt het en slaakt een zucht van verlichting want de zorgzame overheid heeft toch maar
onmiddellijk weer maatregelen genomen..... berperkende dan wel te verstaan!
Konden we maar toveren, dan toverden we iedereen klaarwakker.... en wel NU!
Bronnen: Infowars (David Icke)
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5026:ware-reden-voor-deonthoofdingsshow-in-woolwich-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Het einde van je geld !!
Gepubliceerd op vrijdag 24 mei 2013
Duitsland eist pin- en pukcodes burgers op en maakt einde aan
online anonimiteit
Verplichte afdracht 'a-la-Cyprus' wordt ook in de rest van de
eurozone voorbereid
Stapsgewijs worden we een cashloze samenleving ingevoerd waarin de overheid totale controle over ons
heeft, zelfs over onze bankrekeningen.
De angst dat de crisis in Cyprus zich over heel Europa verspreidt groeit met de dag. In Duitsland wil het
parlement een eventuele bankrun meteen in de kiem smoren en wordt vandaag een nieuwe wet
aangenomen die telecomproviders verplicht om de pin- enpukcodevan hun klanten ter beschikking te stellen
aan de overheid. Hiervoor wordt er een speciale elektronische interface opgezet, zodat de autoriteiten direct
toegang krijgen tot allebankrekeningen.Als kernland Duitsland al dermate extreme maatregelen wil nemen,
kunt u er donder op zeggen dat in andere landen van de eurozone hetzelfde wordt voorbereid.
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.
Inzage overheid in bankrekeningen
De Duitse overheid leidt de weg door nog een stap verder te gaan en zichzelf theoretisch de macht te geven
op ieder gewenst moment in te grijpen in bankrekeningen.
Gisteren nam de Commissie Binnenland van de Bondsdag een wetsvoorstel aan die telecomproviders
verplicht om privé informatie van hun klanten aan de overheid te geven en die de bestaande bescherming
van deze gegevens afbouwt. Politie en douane krijgen vanaf nu directe inzage in iedere gewenste
bankrekening, ook als hier geen directe aanleiding toe bestaat.
Einde anonimiteit op het internet
Bovendien maken de Duitsers de facto een einde aan de anonimiteit op het internet door wetshandhavers
toestemming te geven de identiteit van internetgebruikers bij providers op te eisen, zelfs als deze slechts
verdacht worden van een gering vergrijp (zoals bijvoorbeeld illegaal downloaden). De geheime diensten
hoeven hiervoor niet langer aan te tonen dat er sprake is van een 'concrete dreiging', zoals tot nu toe het
geval was.
Het is niet te controleren of en wanneer pincodes en wachtwoorden van email accounts door providers aan
de overheid worden gegeven. Hier is weliswaar nog de goedkeuring van een rechter voor nodig, maar dat is
onder de nieuwe regeling slechts formaliteit. Het echte gevaar is de elektronische interface. Zodra deze is
geïnstalleerd is een simpele aanpassing van de wet voldoende om de autoriteiten ongelimiteerde toegang
tot de bankrekeningen van burgers te geven.
Bankrekeningen straks geplunderd voor nieuwe 'reddingen'
Gezien de snel verergerende euro crisis is het waarschijnlijk dat vergelijkbare maatregelen in alle
eurolanden zullen worden doorgevoerd. Dat betekent dat als er nieuwe 'reddingen' van landen en banken
nodig zijn, of het permanente ESM noodfonds uitgeput raakt, de politiek meteen een greep kan doen in de
bankrekeningen van alle burgers in de eurozone. Met andere woorden: wat politici op dit moment ook
beweren, ook in de rest van de eurozone wordt een verplichte afdracht 'à-la-Cyprus' voorbereid.
Totale controle door afschaffing cash geld
Om de totale controle over al het geld van de burgers te krijgen wordt cash geld stap voor stap afgeschaft,
zodat u straks alleen nog maar elektronisch kunt betalen.
In bijvoorbeeld Japan betaalt bijna iedereen inmiddels met zijn mobieltje.Hoe meer mensen elektronisch
afrekenen en online bankieren, des te beter is dit voor de autoriteiten,die straks met één druk op de knop
burgers totaal kunnen afsluiten van 'kopen-en-verkopen' en alle andere betalingen als zij u zelfs maar
verdenken van een misstap of ongewenst gedrag.
In principe zullen burgers pas achteraf door de autoriteiten op de hoogte worden gesteld als hun gegevens
door de autoriteiten zijn opgevraagd. Dit geldt ook voor personen die achter dynamische IP adressen
werken. Door de nieuwe wet wordt het ministerie van Justitie in Duitsland omgevormd tot een soort FBI, die
in de VS al langer onbeperkte toegang heeft tot alle online op te vragen privé gegevens van de Amerikaanse
burgers.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/03/21/zugriff-auf-mobiles-banking-telekoms-muessenregierung-pin-codes-der-buerger-liefern/
http://www.bovendien.com/actualiteit/actualiteit/het-einde-van-je-geld
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John F. Kennedy bleek grote bewonderaar van Hitler te zijn
Zelfs lopend in de stank van talloze lijken in het verwoeste Berlijn
noemde de jonge Kennedy Hitler nog 'legendarisch'.(2)
In een nieuw boek getiteld 'John F. Kennedy - Among the
Germans' wordt onthuld dat John F. Kennedy jr. tijdens zijn toer
door Europa vlak voor de Tweede Wereldoorlog grote bewondering
koesterde voor Adolf Hitler en het Nazi-systeem. De auteurs van
het boek baseren zich op Kennedy's eigen dagboek en
reisverslagen.
'Fascisme juiste systeem'
'Fascisme?' schreef Kennedy slechts twee jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 'Dat is het juiste
systeem voor Duitsland.' En 'Wat is het kwaad van het fascisme vergeleken bij het communisme?'
'De Duitsers zijn echt te goed. Daarom zijn mensen samengeklit om zich te beschermen... De NoordEuropese rassen lijken zeker superieur te zijn aan de Romeinse.'
Zijn analyse van Hitler kan ronduit verbijsterend worden genoemd: 'Hitler zal de huidige haat om hem heen
over een paar jaar te boven komen als één van de meest belangrijke persoonlijkheden die ooit heeft
geleefd.' De auteurs schrijven dan ook dat JFK 'op lugubere wijze gefascineerd was door het fascisme'. (2)
Bizar genoeg werd Kennedy juist beroemd vanwege zijn bezoek aan Berlijn en zijn woorden 'Ich bin ein
Berliner'.
Afgodische bewondering voor Hitler
Johns bewondering voor Hitler grensde aan verafgoding: 'Zijn grenzenloze ambitie voor dit land (Duitsland)
maakte hem tot een bedreiging voor de wereldvrede, maar hij had iets mysterieus over hem,' schreef hij
zelfs nog na de oorlog. 'Hij was legendarisch.'
Vanwege zijn openlijke steun voor Hitler na het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Johns vader,
Joseph ('Joe') Kennedy, eind 1940 teruggetrokken als Amerikaans ambassadeur voor Groot Brittannië.
Joseph verzette zich fel tegen een Amerikaanse oorlog tegen de Nazi's en tegen de Amerikaanse militaire
en economische hulp aan de Britten.
Totaal mislukte president
John F. Kennedy vocht in de Tweede Wereldoorlog tegen de Japanners en ontving daarvoor de Purple
Heart medaille. Veel Amerikanen hebben vanwege de moordaanslag in 1963 Dallas een geromantiseerd
beeld van Kennedy, terwijl de feiten -het bijna op WO-3 laten uitlopen van de Cubaanse raketcrisis, de
mislukte invasie van Cuba, de aanloop naar de Vietnamoorlog- juist laten zien dat hij als 'eerste katholieke'
president op bijna alle fronten faalde, nog even los van alle persoonlijke schandalen (Marilyn Monroe,
alchoholverslaving) waar hij in verwikkeld was.
Xander - (1) Breitbart, (2) Daily Mail

Rode Kruis: onlusten dreigen in heel Europa
zondag 26 mei 2013 Door : Gerard Driehuis
Terwijl de rust in Zweden enigszins lijkt te zijn
weergekeerd waarschuwt de hoogste baas van het
Rode KruisBekele Geleta’ voor de kans dat onrust in
meer Europese landen dreigt.
In een gesprek met de Independentwaarschuwt hij dat
in
veel landen grote groepen burgers hard worden
getroffen door de crisis en de bezuinigingen. Dat kan
gevolgen hebben. In landen als Spanje en Griekenland ligt de jeugdwerkeloosheid boven de 50 procent,
maar ook in de meeste andere Europese landen is de werkloosheid hoog en stijgend.
“Als daaraan niet iets verandert, dan zal het onbehagen toenemen,” zegt Geleta. “Ik sluit meer onlusten niet
uit, want als jonge mensen niets te doen hebben, als ze geen perspectief hebben, dan leidt dat tot
onrustgevoelens en tot politieke agitatie.”
Het Rode Kruis wil vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid regeringen waarschuwen, zegt Geleta. Er moet iets
veranderen om erger te voorkomen
Bron(nen):Independent on Sunday
Zie ook: In Zweden dreigt burgeroorlog: Deutsche Wirtschafts Nachrichten
bron: welingelichtekringen.nl
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Irak veteraan roept op tot gewapende opstand tegen regering Obama
Oud-marinier wil mars van 'Amerikaans Revolutionair Leger' op alle 50 hoofdsteden
Foto genomen tijdens de arrestatie van Adam Kokesh vorige week
zaterdag.
De Amerikaanse alternatieve media stonden de afgelopen week
bol van de reacties op de arrestatie van Irak veteraan en voormalig
marinier Adam Kokesh, die onlangs actie ondernam om op
Onafhankelijkheidsdag (4 juli) een gewapende mars op
Washington DC te organiseren. Kokesh, afgelopen zaterdag
gearresteerd omdat hij aan een vreedzaam protest deelnam, is
inmiddels vrijgelaten, maar heeft zijn plan voor een mars inmiddels
uitgebreid met een heuse oproep tot een gewapende revolutie
tegen de Amerikaanse regering.
'Amerikaans Revolutionair Leger'
De 'nieuwe Amerikaanse revolutie' moet als het aan Kokesh ligt beginnen op 4 juli, Independence Day. Hij
wil dat op die dag een 'Amerikaans Revolutionair Leger' richting alle hoofdsteden van de 50 staten marcheert
en eist dat de gouverneurs onmiddellijk beginnen met het op ordelijke wijze ontbinden van de federale
regering door zich af te scheiden van de VS en door federale bezittingen in de staten terug te vorderen voor
het volk. De politie in Washington zei vorige week dat Kokesh en andere gewapende demonstranten zullen
worden gearresteerd als ze het plan voor een mars op Washington doorzetten. Vervolgens werden Kokesh
en medeactivist N.A. Poe opgepakt toen ze in Philadelphia deelnamen aan een demonstratie voor het
legaliseren van marihuana. Noch Kokesh, noch Poe rookten op dat moment een stickie.
'Geweld na 4 juli 2014 onvermijdelijk'
Kokesh werd het aanvallen van een politieagent ten laste gelegd, maar uit video opnamen bleek dat hij geen
enkel verzet bood tegen zijn arrestatie. Uiteindelijk hebben de autoriteiten hem een week vastgehouden
totdat hij vandaag werd vrijgelaten (2). Op zijn Facebook pagina schrijft Kokesh dat hij geen enkele
verklaring van de politie heeft ondertekend. Zijn eigen verklaring:
'Als een regering herhaaldelijk en doelbewust zijn eigen wetten negeert, de fundamentele mensenrechten
van zijn burgers schendt, de onschendbaarheid van de vrije pers bedreigt, instituten opricht om privé
communicatie te elimineren, oorlog voert namens speciale belangen(groepen) die de publieke veiligheid
bedreigen, honderden kinderen doodt bij droneaanvallen, talloze levens gevangen zet en verwoest voor
slachtofferloze misdaden, de economie verstikt om de heerschappij van de financiële elite te behouden,
toekomstige generaties tot schuldenslaven maakt, en zijn macht misbruikt om politieke oppositie te
onderdrukken, is het ongeschikt om te bestaan en is het de plicht van het volk om die regering met alle
noodzakelijke middelen te veranderen of af te schaffen, zodat de vrijheid en vrede wordt gewaarborgd.'
'Een nieuwe Amerikaanse Revolutie had al lang moeten plaatsvinden,' vindt Kokesh. Daarom noemt hij de
voorgestelde mars op de 50 hoofdsteden het 'Amerikaanse Revolutionaire Leger'. Maar 'als na één jaar blijkt
dat 'de misdaden van deze regering gewoon door konden gaan, dan zouden we het punt gepasseerd
kunnen zijn waarop een niet-gewelddadige revolutie onmogelijk wordt.'
'Misschien al te laat'
'Niets doen is geen optie meer. Neutraal blijven is medeplichtig worden, enkel 'je werk doen' is geen excuus.
Er moet een grens worden getrokken tussen het volk en de criminelen in Washington DC. Sommige
bangelijke figuren zullen zeggen dat het te vroeg is, dat we dit probleem op door de overheid mogelijk
gemaakte democratische wijze kunnen oplossen, dat de huidige belastingen in verhouding tot de geleverde
diensten redelijk zijn, en dat de misdaden van deze regering slechts draaglijke overlast zijn. Het zou echter
misschien al te laat kunnen zijn.'
'Gevaar van deze regering groter dan van revolutie'
'Ja, er kleven risico's aan drastische actie, maar het gevaar deze regering ongehinderd door te laten gaan is
nog groter. Dus als u tevreden bent met de status quo, blijf dan thuis, vreet u vol, bekijk het vuurwerk van
een afstand en laat deze Onafhankelijkheids Dag voorbij gaan als iedere andere. Maar als u er net zoals wij
over denkt, hetzelfde voelt, dan zien we u op 4 juli 2013 aan de frontlinies van de vrijheid, bij de Laatste
Amerikaanse Revolutie.'
Voorwendsel voor staat-van-beleg?
Hoewel Kokesh in korte tijd talloze steunbetuigers kreeg, zijn er ook mensen die bang zijn dat een
gewapende mars en zijn agressieve taal ertoe zullen leiden dat de regering hen demoniseert als
'gewelddadige extremisten'. Het is ook goed mogelijk dat de demonstraties door de regering zelf zullen
worden aangegrepen om een incident uit te lokken, zodat er een voorwendsel ontstaat om de marsen met
keihard politiegeweld uiteen te slaan en misschien zelfs wel de staat-van-beleg uit te roepen. (1)
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars
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Bank-insider: Wereldwijde financiële crash en tirannie aanstaande
'Deutsche Bank op rand van instorten' - 'Japan heeft controle verloren'
De laatste fase vóór het grote 'End Game' naar een totalitaire Nieuwe
Wereld Orde is volgens V aangebroken.
Een mysterieuze, zichzelf 'V' en 'Guerilla econoom' noemende financiële
specialist en voormalige tophandelaar van de Royal Bank of Scotland
krijgt in de VS steeds meer aandacht nu zijn afwijkende voorspellingen
van de afgelopen maanden exact blijken uit te komen. Zo voorspelde hij
al maanden geleden geheel tegen de stroom in correct dat de koersen van goud en zilver zwaar onder druk
zouden komen te staan en dat de Japanse staatsobligatiemarkt op het punt van instorten stond. Als ook zijn
andere voorspellingen correct blijken, dan stevent de wereld op een gigantische crash af die de komst van
een verschrikkelijke tirannieke wereldregering mogelijk moet maken.
'V' maakte de afgelopen maanden regelmatig zijn opwachting bij het conservatieve radioprogramma The
Hagmann & Hagmann Report, onderdeel van het Northeast Intelligence Network. Aanvankelijk werden zijn
voorspellingen en krasse uitspraken door velen te extreem gevonden en werd ook zijn achtergrond als
voormalige financiële tophandelaar nauwelijks geloofd. Inmiddels nemen heel wat meer mensen hem
serieus omdat hij tot nu toe in vrijwel alles gelijk heeft gekregen (1).
Laatste fase voor 'End Game'
Vrijwel alle financiële en economische voorspellingen van V werden na enkele weken en soms zelfs al na
enkele dagen waarheid. Dit begon zelfs gevestigde economen en financiële specialisten in Amerika op te
vallen. Des te beangstigender is het wat 'V' de afgelopen uitzendingen van 'Hagmann & Hagmann' te
vertellen had, namelijk dat de wereld zich in de laatste fase van de voorbereidingen van het 'End Game'
(eindspel) bevindt waarin de globalistische machtselite door middel van een gigantische financiële crash,
gevolgd door een Wereldoorlog, de totale macht over de planeet en alle mensen in handen wil krijgen.
'Deutsche Bank op instorten'
Op 14 mei vertelde 'V' dat één van de grootse Europese banken, de Deutsche Bank, op de rand van
instorten staat omdat de derivatenschulden van de bank hoger zijn dan de waarde van de totale
wereldeconomie. De Deutsche Bank zou $ 72 biljoen derivaten op zijn balansen hebben staan, terwijl de
wereldeconomie slechts $ 66 biljoen bedraagt.
Uitgekomen voorspellingen
In januari van dit jaar voorspelde 'V' dat Japan een valutaoorlog zou beginnen die uiteindelijk de gevreesde
lont in het kruitvat zal zijn die de wereldwijde financiële instorting in gang zal zetten. Ook voorspelde hij
maanden geleden dat de Dow Jones index (Wall Street) tot boven de 15.000 punten zou stijgen en goud en
zilver enorm onder druk zouden worden gezet om daarmee de dollar als 'laatste veilige haven' naar voren te
schuiven.
Alles bleek uit te komen. De Japanse Centrale Bank draaide op onvoorstelbare wijze de geldkranen open en
de Dow Jones klom een dikke 2000 punten. Ook de dollar werd opnieuw sterker, terwijl goud en zilver juist
zware klappen kregen. Er is dan ook een enorme kapitaalvlucht uit Japan en Europa naar de Amerikaanse
dollar op gang gekomen. De komende, door V voorspelde instorting van de Deutsche Bank zou daarom
inderdaad meer dan een loos gerucht kunnen zijn. (2)
'Japan heeft controle verloren'
Afgelopen vrijdag gaf V commentaar op de plotselinge forse stijging van de rente die Japan over zijn
staatsleningen moet betalen. 'Het is nu officieel dat de Japanners de controle over hun (staats)obligatiemarkt
hebben verloren,' aldus V. 'Zodra de rente verder stijgt en de obligatiemarkt instort zullen de Nikkei (Japanse
beurs) en de vastgoedmarkt volgen... Daarom heeft de Bank of Japan alle pensioenfondsen opdracht
gegeven de Japanse staatsschuld op te kopen.' (3)
Inmiddels waarschuwt ook de Franse megabank BNP Paribas voor de 'exploderende publieke schulden'
waar Japan 'de controle over zou kunnen verliezen' als het land steeds hogere rente moet betalen. (4)
Ondanks biljoenen nieuwe yens ontaardden de Japanse aandelen-, obligatie- en futuresmarkten afgelopen
week in totale chaos. De Nikkei daalde in slechts enkele minuten 1500 punten en de obligatiemarkt moest
zelfs worden stilgelegd, wat een bevestiging was van V's eerdere voorspellingen.
Multinationals kopen eigen aandelen
Tijdens zijn laatste interview afgelopen vrijdag schetste V een ronduit beangstigend toekomstbeeld.
Allereerst wees hij erop dat ook de Amerikaanse Federal Reserve de pensioenfondsen heeft bevolen om
staatsschulden op te kopen. Dit is het teken dat de totale instorting van de obligatie-, aandelen- en
vastgoedmarkten eraan zit te komen. Tot die tijd verwacht hij dat de beursen nóg verder zullen stijgen en het
geld in de grootste zeepbel van allemaal zal stromen: de Amerikaanse dollar.
De Dow Jones breekt record na record, maar dat komt volgens V omdat de grote bedrijven en multinationals
massaal hun eigen aandelen kopen en weer verkopen. Nog een bewijs: er wordt niets geïnvesteerd, er
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worden geen nieuwe mensen aangenomen, er komen geen nieuwe fabrieken en filialen bij. Daarnaast is het
illegale insider-trading door bankmanagers in één maand tijd met 400% gestegen.
Goud- en zilver gemanipuleerd
De papieren goud-(COMEX) en zilvermarkt wordt totaal gemanipuleerd en is volledig losgekoppeld van de
werkelijke waarde van het edelmetaal. Beste aanwijzing is volgens V de 1 ounce zilver bevattende munt die
Canada de afgelopen week uitbracht. Waarde: 100 Canadese dollars, een veelvoud van de huidige koers.
Er werden 250.000 munten uitgegeven, waarvan 97% in één dag werd verkocht.
De financiële baksterelite zal proberen de officiële goud- en zilverkoers nog verder te drukken, zodat zoveel
mogelijk mensen goud en zilver van de hand zullen doen. De edelmetalen worden ondertussen door de elite
zelf opgekocht, zodat ze, zodra de koersen zullen exploderen, bijna alles in hun bezit zullen hebben.
Japan eerste dominosteen
Zodra de Japanse obligatiemarkt -de op één na grootste ter wereld- definitief in elkaar stort zal er een
enorme hoeveelheid Amerikaanse dollars op de markt worden gedumpt en zal er massale paniek ontstaan.
Alle 'too big to fail' banken zullen van hun schatkistpapieren af willen en hun fondsen in zaken zoals olie,
goud en zilver stoppen, waar de koersen van zullen exploderen. 'Japan is de eerste dominosteen die alles
zal doen omvallen,' aldus V.
Problemen niet met regionale oorlog op te lossen
'De 1,5 biljard derivatenschulden, de economische problemen en de massale werkloosheid in Amerika en
Europa kunnen niet worden opgelost met een enkel een kleinschalige regionale oorlog,' waarschuwt V. 'Er is
nog maar weinig tijd over. Amerikanen die bezit hebben in het buitenland zouden nu het land moeten
verlaten. De globalisten zijn hetzelfde van plan als de Nazi's destijds deden met de Joden toen die op het
laatste moment Duitsland probeerden te ontvluchten.'
Systeem van het Beest
De aanstaande alomvattende crash dreigt gepaard te gaan met een nieuwe grote oorlog, misschien zelfs
wel de Derde Wereldoorlog. Op de puinhopen zal er een 'beest-systeem' verrijzen waarin een kleine
globalistische machtselite de totale controle over ieder mensenleven zal hebben. Voor dit doel zullen alle
financiële transacties en maatschappelijke handelingen worden gedigitaliseerd.
In Japan kunt u nu al met uw mobieltje treinkaartjes en snoep uit automaten kopen. Straks zal alles, van IDkaarten tot mobieltjes, tv's en koelkasten, voorzien zijn van smartchips waarmee uw totale leven zal worden
gereguleerd. Iedereen zal hierdoor veranderen in een willoze 'drone'. Door middel van vermaak ('American
Idols', 'Dancing with the Stars') en genetisch gemanipuleerd voedsel zorgen ze ervoor dat u uw slavenstatus
zelfs heel prettig en comfortabel zult vinden.
RFID-stof
De technologie is al lang klaar voor zo'n Big Brother maatschappij. In Japan hebben ze reeds succesvolle
testen verricht met vrijwel onzichtbaar RFID 'stof' dat in een restaurant op Sushi werd gesproeid. Na afloop
wist men precies wie hoeveel Sushi had gegeten en hoeveel daar betaald voor moest worden. De bekende
RFID 'rijstkorrel' chip is volgens V dan ook al lang achterhaald. De nieuwe chips zijn veel kleiner en
tegelijkertijd zó krachtig dat ze met een satelliet te volgen zijn. Bovendien bevatten ze een oneindige
levensduur omdat ze hun energie rechtstreeks uit het menselijk lichaam halen.
Totale tirannie
Het 'Agenda-21' programma van de VN is in combinatie met het 'duurzaamheids' credo en uw 'Co2
voetafdruk' één van de belangrijkste peilers van de komende totalitaire maatschappij. 'Ze zullen dicteren hoe
warm of koud uw huis mag zijn in de winter en zomer. Het aantal calorieën dat u per dag gerantsoeneerd
krijgt zal zijn gebaseerd op uw bijdrage aan de maatschappij. De handel in Co2-rechten is de volgende
derivatenzeepbel. Ieders Co2 voetafdruk zal zo klein mogelijk worden gemaakt, en smartchips zullen ervoor
zorgen dat u zo min mogelijk voedsel zult kunnen kopen en zo min mogelijk energie zult verbruiken.'
Kortom: iedereen, te beginnen in Amerika en Europa, zal straks 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365
dagen per jaar totaal worden gecontroleerd en kunnen worden gevolgd. 'Dit is de toekomst: totale tirannie','
voorspelt V. 'En als u een iPhone-5 heeft en Bitcoins heeft gekocht doet u hier reeds aan mee.'
Chip zal uw gedrag controleren
Het zal niet onmiddellijk gebeuren, maar uiteindelijk zullen ook de mensen zelf worden voorzien van een
smartchip, zegt V. Deze chip zal speciaal op ieders unieke DNA-frequentie zijn afgestemd en daardoor zelfs
in staat zijn uw hersenen en daarmee uw gedrag te beïnvloeden, te manipuleren en te veranderen. 'Spijt
hebben van deze chip is er dan ook niet bij,' waarschuwt V. 'De chip zal er niet alleen voor zorgen dat u
tevreden blijft en u zich nooit verzet tegen de overheid, maar ook dat u nooit meer zult kunnen bidden. Want
dat is wat ze willen: zorgen dat u nooit meer met God kunt communiceren.'
Deze chip zal in V's ogen het in de Bijbel voorzegde 'teken van het Beest' zijn. Zodra iemand deze chip
geïmplanteerd krijgt wordt zijn DNA veranderd en zal hij geen 'echt' mens meer zijn. Omdat gehoorzaamheid
aan het 'Beest' hiermee automatisch wordt afgedwongen is voor deze mensen geen redding meer mogelijk,
zoals in het Bijbelboek Openbaring wordt beschreven.
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Spirituele tak
Dat komende 'Beest' systeem zal een krachtige spirituele tak hebben, zegt V. Het Bijbelse christendom zal
worden verboden en in plaats daarvan komt er een geaccepteerde, moderne vorm van het christendom die
de nadruk legt op sociale rechtvaardigheid, wereldse prestaties en positivisme; een christelijke religie die
begrippen zoals de 'eindtijd' en 'zonde' bagatelliseert of ontkent en zich focust op de 'god' of 'christus' in ons
zelf.
'Geen Opname'
Eén van de grootste valse doctrines die de wereldwijde Kerk in slaap heeft gebracht is volgens V de leer van
de Opname. Miljoenen christenen zijn misleid met het vooruitzicht dat zij vóór de Grote Verdrukking zullen
worden opgenomen in de hemel en alle ellende niet zullen hoeven meemaken. 'Integendeel, de Verdrukking
is er juist voor de gelovigen en is bedoeld als ons zuiveringsproces. Wel zullen we er niet meer zijn als God
zijn wraak over de wereld uitstort, maar eerder zal er geen Opname komen.' (5) *
Xander*
* De visies en standpunten van 'V' komen niet noodzakelijk geheel of gedeeltelijk overeen met mijn eigen
standpunten.
(1) Northeast Intelligence Network, (2) Examiner, (3) Examiner, (4) Zero Hedge, (5) Hagmann & Hagmann
Report (wma)

De wereldwijde marsen tegen Monsanto blijken een succes te worden
March Against Monsanto wereldwijd succes te noemen, ook duizenden demonstranten in Amsterdam en
Wageningen
Bron: earth-matters.n
Vandaag (25 mei)gingen wereldwijd in 320 steden naar schatting 2 miljoen mensen de straat op om te
protesteren tegen de onmenselijke praktijken van Monsanto.
(Earth Matters | Marianne Jaspar)Manifestatie op de Dam vóór een schone aarde,tegen vernietiging van
gewassen, bijen en mensen door o.a. Monsanto
Een lekker zonnetje (niet de voorspelde regenpakken, paraplu’s en windstoppers) en een stad in beweging,
overal lopen hordes mensen.
Wanneer ik uit het station kom lopen realiseer ik me dat hier 800.000 mensen wonen, en dat er misschien
wel 50.000 toeristen zijn. Veel mensen die nog nooit van Monsanto gehoord hebben, die veelal niet weten
wat genetisch gemodificeerd betekent, laat staan wat dat allemaal voor ellende veroorzaakt.
Via het Damrak loop ik naar de Dam, waar zouden “ze” staan. Ik zie rond het monument twee groepen in
een kring staan, maar dat blijken artiesten, er wordt geklapt en geld opgehaald.
Het is nog 45 minuten voor de start van de manifestatie. Meer naar de kant van het paleis zie ik wat
spandoeken, en het is er duidelijk kleurrijker, jong en oud, spandoeken en borden, flyers worden
rondgedeeld en een platform met nieuwe geluidsapparatuur wordt opgebouwd.
Het is er gezellig, vrolijk en herkenbaar … allemaal mensen die met de aarde begaan zijn, die vrije
gewassenteelt belangrijk vinden, die Round up en Agent Orange (chemisch wapen) willen uitbannen.
Mensen die tegen de verandering van genetische codes van voedsel zijn, omdat het tumoren,
onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen kan geven. Monsanto dwingt boeren hun producten af te nemen
en is er op uit om overal patent op te leggen.
De manifestatie begint met een meditatie … een enorme kring mensen zitten op de keien en worden
omringd door weer een enorme ring staande stille, mediterende of in gedachten zijnde mensen. Dit duurt
een klein half uur. Het is indrukwekkend en ook heel mooi om te ervaren en te zien. De menigte is inmiddels
enorm aangegroeid en dit deel van de Dam is vrijwel helemaal gevuld met deelnemers / belangstellenden.
Dan zijn er politieke sprekers van Groen links, de Partij voor de dieren en de Groene partij, maar ook
deskundigen en een van de Mexicaanse activisten die daar al hetzelfde hebben meegemaakt. De Indianen
mochten hun eigen gewassen niet meer gebruiken en werden afhankelijk gemaakt van Monsanto.
Er is muziek en zang met protestsongs … er is ook een (kinder)toneelgroep die Beatrix, Willem – Alexander
en Maxima voorstellen, waarin ze goede veranderingen aankondigen.
We worden opgeroepen niet alleen over Monsanto te praten, want er zijn er meer. Maar we moeten alert zijn
en blijven, we moeten telkens vragen stellen (aan de supermarkten en leveranciers) keuzes maken t.a.v.
voedsel, eigen moestuintjes maken !! Locale boeren steunen !!
En … we moeten wat over hebben voor ons voedsel.
En natuurlijk de juiste keuzes maken in de politiek. Welke partij staat waarvoor.
Tegen het einde van de manifestatie horen we dat in Wageningen, Leiden, Den Haag en Bergschenhoek
ook nog honderden mensen bijeen zijn gekomen. Dat geeft de burger moed!
Rond 16.00 uur komt er een einde aan de manifestatie
Amsterdam 25 mei 2013
LEES EN KIJK VERDER, VIDEO EN FOTO’S

Nieuwsbrief 177 – 31 mei 2013 – pag. 56

Klimaatverandering doet de polen verschuiven
BRUSSEL,16 mei 2013 (IPS)
Het snelle afsmelten van de ijskappen heeft de geografische Noordpool jaarlijks met enkele centimeters
doen verschuiven sinds 2005. Dat blijkt uit onderzoek van satellietgegevens.
Wetenschappers weten al langer dat de positie van de geografische polen niet vast ligt. Met de seizoenen
maakt de positie een min of meer cirkelvormige beweging. Maar sinds 2005 begon de pool opvallend snel
richting Groenland te verschuiven.
Satelliet
Die beweging trok de aandacht van wetenschappers aan de University of Texas in Austin. Ze onderzochten
de gegevens van de Grace-satelliet van de NASA, die veranderingen in het zwaartekrachtveld van de aarde
detecteert. Hun conclusie: de smeltende ijskappen veranderen het evenwicht van de aarde. Het versnelde
afsmelten sinds 2005 is zelfs voor 90 procent verantwoordelijk voor de snelle verschuiving van de polen. Het
onderzoek werd gepubliceerd in Geophysical Research Letters. Het verband is zo accuraat dat een
verschuivende pool een goed controlemechanisme kan vormen voor de huidige schattingen omtrent het
smelten van de ijskappen. Als er massa verloren gaat in een deel van het aardoppervlak, zoals het
afsmelten van de ijskappen in Groenland, dan is dat zichtbaar door de positie van de polen.
http://www.mo.be/artikel/klimaatverandering-doet-de-polen-verschuiven

Strijd Syrië gaat om aardgas en monopoliepositie Gazprom
Als de Nabucco pijpleiding via Jordanië en Syrië naar Turkije
realiteit wordt krijgt Gazprom er een geduchte concurrent bij in
Europa.
Ondanks weerstand van Nederland, Israël en enkele andere
landen heeft de EU besloten om per 1 juni het wapenembargo
tegen Syrië op te heffen, zodat de islamistische rebellen die tegen
het regime Assad vechten kunnen worden bewapend. Mosterd na
de maaltijd, aangezien deze rebellen al maanden in het 'geheim'
via Turkije en Jordanië enorme hoeveelheden Westerse wapens
geleverd krijgen. Alleen al het Arabische oliestaatje Qatar -met het hoogste inkomen per inwoner ter wereldinvesteerde reeds $ 3 miljard dollar in de oorlog. De reden: het wil via een nieuwe pijpleiding door Syrië
aardgas aan Europa gaan leveren. Daar is Gazpromia (Rusland) echter helemaal niet blij mee.
Het gaat weer om gas, olie, geld en macht
De reguliere media en politici in het Westen doen alsof het om 'democratie' en 'vrijheid' gaat en sommige
alternatieve media geven natuurlijk weer Israël en het Zionisme de schuld. Beide verklaringen zijn even naïef
als onbenullig en misleidend, aangezien de burgeroorlog in Syrië net als de oorlogen in Irak en tegen Libië
zoals gebruikelijk om olie / gas gaat en daarmee om geld en macht.
De werkelijke strijdende partijen in Syrië zijn aan de ene kant het Westen en de Arabische Golfstaten en aan
de andere kant Rusland. Assad is net zozeer een 'proxy', een schaakstuk, van Rusland als de islamistische
Al-Qaeda rebellen dat zijn van Amerika, Europa en Arabië. Inzet: een geplande aardgaspijpleiding die vanaf
de Jordaanse havenstad Aqaba naar Syrië en Turkije en de Libanese hoofdstad Tripoli moet gaan lopen. In
eerste instantie moet er een aftakking worden gebouwd van Aqaba naar de Egyptische havenstad Arish.
Monopolie Gazprom in Europa ondermijnd
Qatar beschikt over de op twee na grootste aardgasvoorraad ter wereld en wil via deze pijpleiding naar
Europa gaan exporteren. Probleem: Syrië, een bondgenoot van Rusland, staat in de weg. De Russische
gasgigant Gazprom wil koste wat het kost voorkomen dat er op de Europese markt, waar het nu vrijwel een
monopolie heeft, een grote concurrent bijkomt. Dat is de werkelijke reden waarom het Kremlin Assad
onverkort blijft steunen en heeft gezegd Westers militair ingrijpen niet te zullen tolereren.
Om de pijpleiding mogelijk te maken en daarmee een einde te maken aan het monopolie van Gazprom
steunt de EU de Moslim Broederschap en Al-Qaeda in Syrië, zodat daar een Soennitisch bewind komt dat
Qatar en de andere Arabische Golfstaten vriendelijk gezind zal zijn. Nadat er al tussen de 80.000 en
100.000 doden in de Syrische burgeroorlog zijn gevallen heeft Europa besloten dat het nu tijd is om de
rebellen verder te bewapenen, waardoor de strijd nog bloediger dreigt te worden, aangezien ook Rusland en
Iran doorgaan met het leveren van grote hoeveelheden wapens aan Assad en Hezbollah.
Vergeet dus de Westerse drogredenen 'vrijheid' en 'democratie'. In werkelijkheid gaat het de EU, dat 1/3 van
zijn ruwe olie uit Rusland en 3/4 van zijn gas uit Rusland, Noorwegen of Algerije importeert, om goedkoop
Arabisch gas en daarmee het verminderen van de krachtige strategische hefboom die het Kremlin nu over
Europa heeft. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge
Zie ook o.a.: 18-03: Gazprom wil Cyprus overnemen
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De oorlog tegen de autochtone bevolking van Europa
Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten
Ja, laten we het maar eens gewoon zo noemen zoals het is.
De autochtone Europeaan wordt aangevallen, geïntimideerd,
structureel voorgelogen, gediscrimineerd, beroofd,
gemolesteerd en zelfs aan de lopende band vermoord om wie
hij is: een blanke Europeaan. De autochtone Europaan is de
oorlog verklaard.
Hans Janmaat durfde te zeggen dat hij de multi-culturele
samenleving wilde afschaffen. Nu vond ik Janmaat nooit een van de slimsten en verdacht hem zelfs van
racisme maar zijn stelling was het meer dan waard om over in debat te gaan. Al in zijn tijd sloeg de
verpaupering in de steden toe door massa's immigranten die graag de vruchten van de Nederlandse
spaarpotten wilden plukken maar ons en onze cultuur gewoon diep haten. We weten wat er gebeurde.
Niemand ging met hem in debat. Hij werd de mond gesnoerd en geïntimideerd met een aanslag op het hotel
waar hij een bijeenkomst hield. Algemeen bekend is dat de linkse kerk daar verantwoordelijk voor was.
Van Pim Fortuyn kent ieder de beroemde opname waarin hij op een bijeenkomst van Leefbaar Nederland
zijn hart lucht en zei wat iedereen toen al dacht. "Een vijfde colone, meneer! We hebben een vijfde colone in
Europa! Het is vijf voor twaalf!". Hij had het over de islam. Niet die mensen maar het islamitische politieke
systeem wat zich de democratie invreet, het uitholt, door misbruik te maken van onze open vrije
maatschappij en wetgeving. Hij is vermoord. Ook daarvan weten we wie daarvoor verantwoordelijk is. "De
kogel kwam van links".
Fortuyns woorden waren nog niet weggestorven of Theo Van Gogh werd vermoord. Door precies die islam
waar hij voor waarschuwde. De linkse Job Cohen en de koningin wisten niet hoe snel ze naar een moskee
moesten gaan om ze alsjeblieft te smeken dat ze dat maar nooit meer zouden doen. En de regering? Het lijk
was nog niet koud of de wet op de godslastering moest worden aangescherpt. Omdat die Van Gogh zulke
grove praatjes had gehad over de islam.
Gregorius Nekschot werd van zijn bed gelicht vanwege een paar cartoons, tentoonstellingen werden
afgeblazen, spaarvarkens gingen in de ban, klachten over stratenmakers met ontbloot bovenlijf en
herendecolleté als het buiten 30 graden is, reklames die moesten worden weggehaald wegens
aanstootgevend en te bloot, kerstbomen die moesten wijken, handen die niet meer werden geschud, blijven
zitten als de rechter binnenkomt werd afgedwongen, opeens geen bier en wijn meer op tafel bij Pauwel en
Wauwel, een allochtonenquotum bij de publieke omroep, folders in Amsterdam waarin op plaatjes
Nederlanders als xenofobe Tokkies neergezet worden, abri's waar bikini's van H&M op staan worden
overgespoten, excuusallochtonen zonder meerwaarde in het parlement, een islamitische burgemeester
moest er komen in een grote stad, ons vreten werd halal-gecertificeerd zonder dat we dat weten, de meest
extreme sharia-clubs zijn hier welkom om te confereren, van Hamas, Milli Gürus tot aan Hizb ut-Tahrir, de
ene na de andere moskee ging open, "bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een allochtoon", de
minaretten worden elk jaar hoger, de moskeeën steeds groter en in de meest afgelegen provinciestadjes
moet opeens de oproep tot gebed over de daken schallen. Allah is de grootste! Onderwerp u! Leve de PvdA,
GroenLinks, SP, D66 en al die zogenaamde liberale en Christelijke partijen! En toevállig zijn die ook nog
allemaal knetter-eurofiel. En niemand die het bedenkt om eens gewoon de Nederlandse wet toe te passen
om die discriminerende intolerante troep in de kiem te smoren.
In de Telegraaf stond vandaag dat er drie mensen waren opgepakt na aanleiding van "de steekpartij" in
Londen. Laat het even tot u doordringen. Valt het kwartje al? Lee Rigby is op islamitische wijze, onder
"Allahu Akbar" geschreeuw en met een door de daders zelf verklaarde motivatie uit soera 9 van de koran, de
keel doorgesneden en zelfs onthoofd. Gereduceerd tot "steekpartij". Ik schat nog een week: en dan was het
zijn eigen schuld. Net als bij Van Gogh.
Nee, wat er NIET staat in de Telegraaf is dat er 11 Britten zijn opgepakt omdat ze op Twitter en Facebook
hun woede uitten over deze uitbundige islamitische folklore in hun hoofdstad. Het bloed is onder de nagels
van die mensen getrokken door de jarenlange politieke correctheid waar de burgers onder zuchten. Zoals
het overal gebeurt: Er zijn geen shariawijken, een koppensnellerij onder "Allahu Akbar"-geschal heeft niets
met islam te maken en in Zweden rellen "jongeren". En dan schrijf je in een vlaag van opgekropte woede dat
ze al die buitenlanders eruit moeten knikkeren of over die tyfusislamieten die het land aan het overnemen
zijn zonder dat iemand ze maar een strobreed in de weg legt. Maar dán ben je opeens een racist! En dán
komt de politie onmiddelijk in aktie in tegenstelling tot het slachtfestijn in Woolwich waar ongewapende
agenten 20 minuten hebben staan toekijken voor er iemand met een pistool aanwezig was die wél met het
stront dun door de broekspijpen uit zijn auto durfde te stappen.
In Zweden ligt de wijk Husby al een week onder vuur door hordes voornamelijk islamitische immigranten.
Inmiddels is het geweld al overgeslagen naar andere Zweedse steden. De aanleiding? De politie die zichzelf
verdedigde tegen een gewapende man. Dezelfde reden waarom hier in Amsterdam West een aantal jaar
geleden wekenlang vele auto's in vlammen op gingen. Dezelfde reden waarom de voorsteden in Frankrijk
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dagenlang het toneel waren van een grootschalige burgeroorlog tegen alles wat die immigranten maar voor
de voeten kwam. De autobranden in Amsterdam West haalden het NOS Journaal niet eens meer na een
paar dagen. Het heeft 4 dagen geduurd voor het NOS Journaal het woord "immigranten" eindelijk eens in de
bek durfde te nemen over de burgeroorlog in Zweden. Dat Zweedse Stockholm waar autochtonen worden
gearresteerd die hun buurt willen verdedigen terwijl de politie niets uitricht tegen de immigrantenbendes.
Alle machts- en mediabastions in onze samenleving zijn door cultureel marxisten gelijk geschakeld. Voldoe
je niet aan hun verwrongen wereldbeeld dan kun je rekenen op een Berufsverbot, intimidaties, ben je nazi,
xenofoob, racist en de hele sliert uitgekauwde kwalificaties meer. In Duitsland, Engeland, Frankrijk,
Nederland, Zweden: Overal zijn scholen waar blanke kinderen worden gediscrimineerd op grond van hun
autochtone afkomst. Nota bene in hun eigen land! Een rechtse omroep als Popned moet eerst 50.000 leden
zien te krijgen voor ze uitzenden mag maar een moslimomroep krijgt een zak subsidie van de overheid en
gaat maar lekker zijn gang op de Nederlandse Staatstelevisie. In de schoolboekjes staat dat Pim Fortuyn is
vermoord door een BLANKE man met een petje, zonder te vermelden uit welke hoek die kwam, maar als er
ook maar één allochtoon iets flikt dan gaat het over "jongeren".
Oude blanke Nederlandse dames van 85 worden op straat beroofd door dat islamitische tuig. Niet hun eigen
moeders en oma's maar Nederlanders vallen ze aan. Blonde meisjes worden in Zweden aan de lopende
band verkracht. Niet die hoofddoeken uit hun eigen clan. In Malmö woont onderhand al geen Jood meer, zó
erg zijn die mensen weggetreiterd. Blonde meisjes verven er hun haren donker om maar niet het slachtoffer
te worden. In Frankrijk bepalen de moslims inmiddels de uitslag van de verkiezingen. Uiteraard stemmen ze
op de cultureel marxisten van Hollande. In de grote steden van Nederland is de meest gekozen
jongensnaam van nieuwgeborenen Mohammed. In Duitsland mag je geen voetbaltoernooi meer toespreken
als het linkse bokkeblaadje uit die stad er achter komt dat je kritiek hebt op de islam. Je kan je
onderwijzersbaan wel vergeten als je in je privétijd op internet zegt wat je over de islam denkt en een
fanatiek journalistje van (alweer) een links blaadje je in de smiezen krijgt en de directeur van de school belt.
Als politicus moet je inmiddels jarenlang met gewapende gorilla's rondzwerven van safehouse naar
safehouse als je openlijk durft te zeggen waar 'm de schoen wringt. Ikzelf krijg de politie Haaglanden en het
Meldpunt Discriminatie Internet op mijn dak met dreigementen over dat er iets onwelgevalligs zou zijn
gezegd op deze site waar ze het politiek niet mee eens zijn. Het gaat maar door en door. Google wordt zelfs
ingeschakeld zodat de advertenties worden -weggevanderknijfft- omdat de teksten hier niet zouden passen
binnen de cultureel marxistische islamodoctrine en dat deze site financieel kapot moet en de mond moet
worden gesnoerd omdat we hier gewoon de waarheid zeggen zoals die is.
Deze hele linkse propagandamachine in Europa die via hun machtsbastion sinds de jaren '60 heel Europa
structureel ontwricht met politieke correctheid, die al decennia lang bezig is haar eigen analfabete
islamitische electoraat te importeren, is nu bezig via de oudcommunisten in de EU een superstaat af te
dwingen waarin alle Europese volken, door slechte economie gedreven, door elkaar heen migreren.
Nederlanders naar Oost-Europa, Oost-Europeanen naar de westerse landen, Zuid-Europeanen trekken naar
het noorden en de buitengrenzen blijven open voor nóg meer ongeschoolde asielzoekers en islamitische
immigranten.
Waarom? Waarom deze gewelddadige chaos op de ooit vredige na-oorlogse Europeanen afvuren? Om elke
vorm van nationalisme te ontwrichten. Om elk sprankje trots op je vaderland je te ontnemen. In het Britse
parlement werd eens door een linkse politicus gezegd:"We zullen ze met hun neus in de diversiteit
drukken!". Om onze identiteit te ontnemen. Om ons te vervreemden van alles wat ons eigen is. Om stapje
voor stapje de Europese bevolking te demoraliseren en uiteindelijk in totale chaos te verzanden. En weet u
wat dán, als een konijn uit de hoge hoed, de oplossing is? Een tiranieke Europese Superstaat die
zogenaamd wel móét worden gevormd om de orde te herstellen. Een multiculturele EUSSR met 5jarenplannen, waar hele volken worden weggevoerd van hun geboortegrond zoals in de Sovjet Unie en
zoals de nazi's wilden. Een dictatuur met een Europese politie, Europese belastingen, een Europese bank,
een Europese munt en een handvol multicuturalistische marxisten die de vrije markten hebben opgedeeld
onder een handvol grootindustriëlen die alle essentiële voorzieningen zoals water, landbouw, visserij,
energie, grondstoffen en voedsel beheersen.
Het is niet eens zozeer allah die met zijn koran ons 1400 jaar geleden al de oorlog heeft verklaard. Die
moslims zijn maar domme trekpoppen die dansen naar de pijpen van elke duivelse haatbaard die zich met
Saoedisch geld imam mag noemen.
Nee, de grootste vijand van het vrije democratische westen is nog steeds, al van lang voor de Tweede
Wereldoorlog, het marxisme. Het marxisme dat zich nu "liberaal", sociaal-democratisch", "GroenLinks" of
gewoon "socialistisch" noemt terwijl de Christenen onderhand een stijve nek hebben van de andere wang
toekeren. Het marxisme dat nu de ruggegraad vormt van de Europese Unie.
De cultureel marxisten zijn verantwoordelijk. Die forceren het dat er in Europa hele steden door moslims
worden overgenomen en de autochtone bevolking wordt vervolgd en van huis en haard wordt verjaagd. Ze
hopen op nog veel meer Breiviks zodat ze alle facetten van de maatschappij kunnen onderdrukken en onder
het mom van "veiligheid" het laatste sprankje vrijheid kunnen ontnemen. Karl Marx heeft ons de oorlog
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verklaard en hij woont in Den Haag, in Londen, in Berlijn, in Parijs en Stockholm en zijn kantoor staat in
Brussel.
Zij hebben de autochtone burgers van Europa de oorlog verklaard. Nou, ze kunnen 'm krijgen. Want ze
maakten één vergissing. Ze hebben niets van de geschiedenis geleerd en ons nog niet allemaal vermoord of
laten vermoorden. De Europese volken zullen hun geboorterecht en grond opeisen. Ongeacht de prijs.
VanFrikschoten preekt 1 juni haag op de demonstratie welke hiernaast (rechts) staat aangekondigd.
Gaat over dat die Rutte eens ophoepelt. Is een heel ander onderwerp zou men denken. Ik sta daar
voor u. Uit landsbelang. Omdat dit moet. Omdat dit land en ons volk genoeg gesloopt is door die
charlatans. Het zal een druppel zijn maar het is ook een begin. Van hopelijk een stortvloed aan
protest. Helpt u ondertussen deze site een beetje vanachter uw scherm. Dan doe ik de vuurlinie wel.
Steunt allen gul de eenige ware patriottische courant van gansch Nederland!
Of: ABNAMRO Bank: 499 007 492 - IBAN: NL25 ABNA 0499007492
T.n.v. J.Mollema, Amsterdam - O.v.v. Amsterdam Post
Laatste 5 artikelen door Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten
 Islamieten steken deelnemer kiss-in in Ankara neer - 26-05-2013
 Franse militair met mes in nek gestoken door moslim in Parijs - 25-05-2013
 Paul Weston over burgemeester Londen en premier Cameron:"Dit is totaal krankzinnig!" - 25-052013
 Aanwijzingen voor islamitische aanslag Champions League Finale Duitsland - 25-05-2013
 "En wat voor aanwijzingen heeft u dan dat het om islam terreur gaat?" - 24-05-2013
http://www.amsterdampost.nl/de-oorlog-tegen-de-autochtone-bevolking-van-europa/
1. Pim nog maar een keer, enkel om de herinnering + waarschuwing levend te houden.
2. Dit omdat tallozen tot op de huidige dag niet in de smiezen hebben wat zich in de EU en ons land
aan het ontwikkelen is: de Nieuwe Vijand, lees: het Nieuwe Fascisme is sedert jaren onder ons..!!!
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/611698/2002/02/09/De-islam-is-een-achterlijke-cultuur.dhtml

Plots grote rellen in diverse grote steden van Turkije: Istanbul, Izmir en Ankara
Protesten Turkije breiden zich uit. De protesten in Istanbul, die
begonnen als verzet tegen het verdwijnen van een park bij het
centraal gelegen Taksim-plein, hebben zich uitgebreid naar andere
steden, zoals naar de hoofdstad Ankara en de westelijke kuststad
Izmir. Protesten Turkije Fotoserie >>>
Ook daar zette de politie traangas in tegen de betogers.
Ooggetuigen meldden dat ze nog nooit zoveel traangas hebben
gezien in Istanbul. De politie viel demonstranten aan op het Taksimplein, op de winkelboulevard Istiklal die op Taksim uitkomt, en op
plaatsen rondom het plein. Er werd van dichtbij met pepperspray
gespoten, mensen werden vol geraakt door traangasgranaten en van de voeten geblazen door
waterkanonnen. Bij de protesten is een groot aantal gewonden gevallen. Precieze aantallen zijn niet bekend.
Al-Jazeera als Reuters hebben het over meer dan honderd gewonden.
Ziekenhuizen
Hotels in de omgeving stelden hun lege kamers beschikbaar voor gewonden, via Twitter werden artsen en
medicijnenstudenten opgeroepen te komen helpen. Ziekenhuizen waren niet altijd bereikbaar door het
traangas en wegblokkades. Eerder vrijdag belandde Sirri Süreyya Önder, parlementslid voor de proKoerdische oppositiepartij BDP, in het ziekenhuis door het politiegeweld. Hij brak zijn arm.
Bezwaar
De protesten in Istanbul begonnen dinsdag. Demonstranten bezetten toen het Gezi-park, een klein maar
geliefd park bij het Taksim-plein. Het park moet wijken voor een winkelcentrum.
De tegenstanders tekenden bij de rechtbank bezwaar aan tegen het project. De rechters hebben besloten de
werkzaamheden voorlopig op te schorten. De rechtbank wil pas een inhoudelijke uitspraak doen als ook de
gemeente Istanbul is gehoord en neemt daar nu de tijd voor. Rechters in Turkije staan er niet om bekend te
oordelen tegen de regering.
Traangas
Het protest gaat inmiddels echter om veel meer dan alleen het park. Het gaat om de bouwwoede van de
AKP-regering en de gemeente Istanbul, die ook wordt bestuurd door de AKP. Ook de autoritaire manier van
regeren van premier Erdogan stuit steeds meer Turken tegen de borst, en de manier waarop al jarenlang
demonstraties met een overdaad aan traangas worden neergeslagen.
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Duitse MinFin waarschuwt voor revolutie
Schäuble: 'Er bestaat geen snelle oplossing en geen groot plan - Gevecht om eenheid Europa dreigt te
worden verloren'
De politieke en financiële machtselite houdt
onverkort vast aan de euro, waardoor de Europese
verzorgingsstaat in vlammen opgaat.
De Duitse minister van Financiën Wolfgang
Schäuble heeft op een congres in Parijs
gewaarschuwd voor een revolutie in de Europa als
de sociale verzorgingsstaat verder wordt
afgebroken. De torenhoge jeugdwerkloosheid, de
massale bezuinigingen en pijlsnel oplopende lasten
in Europa tonen echter duidelijk aan dat die
verzorgingsstaat nu al ontmanteld wordt. Er is dan
ook reeds een revolutie gaande, maar niet één van
het volk, maar tegen het volk, uitgevoerd door de
machtselite in de banken en de politiek.
Op de 'Europe: Next Steps' conferentie van de denktank van mega investeerder Nicolas Berggruen
waarschuwde minister Schäuble voor Amerikaanse toestanden als de welvaartsstaat verder wordt uitgehold.
Daar is hij rijkelijk laat mee, aangezien de jeugdwerkloosheid in Spanje al 50% bedraagt, in Portugal 40% en
in Griekenland 64%. 'We moeten een hele generatie bange jonge mensen redden,' zei de Italiaanse minister
van Arbeid Enrico Giovanni. 'We zetten de best opgeleide generatie in de wachtkamer. Dat is niet
acceptabel.'
In zijn openingstoespraak waarschuwde de Franse premier Francois Hollande voor de gevolgen. 'Stelt u zich
alle haat en woede voor. Het gaat echter niet alleen om woede, maar om een totaal verlies van de Europese
identiteit. Het is het idee van Europa dat nu ter discussie wordt gesteld.'
'Gevecht om eenheid Europa dreigt verloren te worden'
De bijdrage van minister Schäuble was het meest opmerkelijk. 'Als we eerlijk zijn dan bestaat er geen snelle
oplossing en geen groot plan,' gaf hij toe. 'Bij de strijd tegen de jeugdwerkloosheid moeten we meer
resultaten boeken, anders zullen het gevecht om de eenheid van Europa verliezen.'
Hij waarschuwde echter dat niet de fout moet worden gemaakt Europa de veramerikaniseren. Als Europa
dezelfde sociale standaard als de VS gaat hanteren, dan 'zouden we een revolutie krijgen, niet morgen,
maar nog op dezelfde dag.' Niet alles wat de VS te bieden heeft is goud, betoogde de minister.
Europese werknemer speelbal
Schäubles pleitbezorging voor de sociale verzorgingsstaat was nogal ironisch gezien het feit dat hij op een
conferentie van de denktank van Duits-Amerikaanse miljardair en mega investeerder Nicolas Berggruen
sprak. Berggruen redde in 2010 het warenhuis Karstadt van de ondergang en werd daarvoor toegejuicht,
maar inmiddels is besloten om 2000 van de 24.000 werknemers te ontslaan. Karstadt staat model voor
steeds meer ondernemingen in Europa, die op deze wijze een speelbal worden voor wereldwijde
investeerders die over de rug van tienduizenden werknemers nog rijker proberen te worden.
Revolutie van boven
De euro vernietigt Europa - overal om ons heen en inmiddels ook in eigen land zien we de harde realiteit van
deze door eurofielen zo vaak weggehoonde voorspelling. Over de 'revolutie van boven' sprak Schäuble
echter niet, en dat is niet zo vreemd aangezien hij zelf tot de Europese machtselite behoort.
De Zuid Europese 'haat, woede en angst' van het volk waar Hollande en Giovanni over spraken is inmiddels
overgeslagen op kernlanden zoals Duitsland en Nederland. Steeds meer burgers kunnen het dan ook niet
langer aanzien hoe onze economie en samenleving kapot wordt gemaakt omdat politici, banken en
multinationals enkel voor eigen gewin willen vasthouden aan de voor de gewone man desastreuze Europese
eenheidsmunt.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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VVD kondigt alvast extra bezuinigingen en lastenverzwaringen aan (update)
Geplaatst op 29 mei 2013 door admin
VVDer Hans van Baalen (Europees parlementariërs) kondigt voor Nederland alvast extra bezuinigingen en
lastenverzwaringen aan.
De 4,3 miljard euro bezuinigingen / lastenverzwaringen van voor het Sociaal Akkoord (sindsdien opgelopen
tot 6 miljard) komen terug – wie heeft wie hier nu precies voor gek gehouden?
Ook zullen we uiteraard de immer groeiende 8,3 miljard aan gemiste belastinginkomsten die zijn opgebouwd
door de negatieve inkomsten-belastingspiraal waarin we verzeild zijn geraakt moeten lastenverzwaren.
Ook zullen we de 3 miljard schenking aan Griekenland waar we met salami-tactieken zijn ingerommeld door
De Jager en Dijsselbloem moeten compenseren in bezuinigingen.
Ook zullen we de vele honderden miljoenen euro’s in diverse extra rekeningen van de EC moeten vinden in
extra bezuinigen – de EC wil immers 11,2 miljard euro extra zien en wel in twee tranches.
Ook zullen we ons moeten onderwerpen aan de Two-Pack die morgen in werking gaat treden, die zal ook
extra eisen gaan stellen aan de Nederlandse begroting waar we dan wel aan moeten voldoen, middels de
two-pack zijn we ons budgetrecht immers kwijt.
Ook krijgen we vandaag ‘adviezen’ van de Europese Commissie - en met ‘adviezen’ bedoelen we uiteraard
instructies, ook bekend als bevelen – voor de nieuwe (ontwerp)begroting voor 2014. Die ontwerp-begroting
moeten we dan vóór 15 oktober weer indienen bij de EU ter beoordeling voor verdere bevelen en dictaten.
De EU kennende zullen deze bevelen ook dan weer bestaan uit extra lastenverzwaringen, zo werkt dat
immers met de EU.
De VVD is dan ook unaniem (inclusief Rutte en Zijlstra) met elkaar eens dat verdere lastenverzwaringen (u
moet dus meer betalen aan Rutte en de EU!) spoedig nodig zijn. Uiteraard is nog maar 10% van de
bevolking het eens met Rutte, maar dat is voor de VVD niet relevant: voor VVD is inspraak (referenda) in
een democratie ongewenst, u mag pas weer van u laten horen tijdens het nieuwe stemmen in 2017, en dat
is uiteraard alleen wanneer Nederland als lidstaat dan nog voldoende bestaat (soeverein is) om überhaupt
nog ergens voor te kunnen stemmen.
Paradoxaal genoeg kondigt Dhr van Baalen de extra bezuinigingen en lastenverzwaringen aan in het Nu.nl
artikel “Van Baalen tegen extra lastenverzwaring in 2014″ (nadruk LLE), iets over het kiezen van verkeerde
titels voor artikelen:
Volgens Van Baalen is het reëel om te veronderstellen dat extra bezuinigingen in 2014 nodig zijn en wil
daarom dat het kabinet nu al in actie komt.
“Ik zie de economie niet aantrekken dus je moet die bezuinigingen gaan voorbereiden. De kans is heel groot
dat die moeten worden doorgevoerd dus bereid je daar mentaal maar vast op voor”, aldus de VVD’er.
“Wij nemen terecht andere Europese landen de maat, dan moeten we ook onszelf de maat nemen.”Hij vindt
dan ook dat in 2014 de 3 procentsnorm gehaald moet worden.
Minister-president Mark Rutte (VVD) erkent dat er bezuinigen en vooral lastenverzwaringen aan komen
(artikel 16 mei), en ontziet lastenverzwaringen niet:
Als het kabinet later dit jaar moet besluiten over extra bezuinigingen in 2014, wil Rutte dat de verhouding
hetzelfde ligt als bij eerdere bezuinigingen: ongeveer dertig procent lastenverzwaringen en zeventig procent
uitgavenreductie. “Die verhouding willen we handhaven”, zei Rutte tijdens het jaarlijkse
verantwoordingsdebat.
En vandaag 29 mei: “Het ziet ernaar uit dat je er rekening mee moet houden dat er toch iets moet gebeuren”
En Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD) is ook zeer stellig:
Bij verdere bezuinigingen is het ‘erg moeizaam’ om dat zonder lastenverhogingen te doen, zei Zijlstra. “Ik
sluit niet uit dat het nodig is, en daar loop ik niet voor weg.”
Dan weet u het maar vast, de VVD is unaniem met elkaar eens dat lastenverzwaringen (u moet dus meer
betalen aan de Nederlandse overheid en aan de EU) nodig zijn, maar ze willen er pas na de vakantie, in
augustus, weer over beginnen. De (ontwerp)begroting voor het nieuwe jaar moet immers voor 15 oktober
ingediend zijn bij de Europese Commissie ter keuring en aanvulling – dus in augustus zullen we zeker te
horen krijgen hoe heftig we aangeslagen gaan worden. En u begrijpt, Nederland heeft niet meer het laatste
woord over de Nederlandse begroting, het Nederlandse budgetrecht is tegenwoordig eigendom van de
ongekozen dictatoren uit de Europese Commissie.
De PvdA gaat de dag uiteraard ook niet redden voor de burger, oh nee, Dhr Dijsselbloem (PvdA), onze
minister van Financiën doet er zelfs nog een schepje bovenop. De 6 miljard (i.p.v. de uitgestelde 4 miljard
ten tijde van het sociaal akkoord – dat ondertussen kennelijk niets meer waard is) wordt al zeer regelmatig
genoemd.
“Je hoeft geen whizzkid te zijn om te zien dat de economische problemen de laatste weken eerder groter
dan kleiner zijn geworden”, aldus Dijsselbloem. Dijsselbloem houdt serieus rekening met miljarden extra aan
bezuinigingen.
Daarbij werd net bekend dat de Europese Commissie alvast wil helpen in de nieuwe begroting, door de
verplichte bijdrage van lidstaten aan de diverse EU-projecten niet mee te laten rekenen in de begroting.
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Uiteraard moeten de EU-projecten verplicht wel betaald blijven worden, dus worden landen hierdoor
ogenschijnlijk aangezet tot creatief boekhouden en schaduw administraties, het geld moet immers ergens
vandaan komen, en dat “ergens” dat zijn de belastingen en burgers, juist uit het salaris van u en mij…
U begrijpt, het grote inleverfeest gaat dus spoedig weer beginnen: Biflatie.nl:
Als het in deze treurnis alleen maar om ons landje ging dan was het nog wel te overzien. Rond Spanje,
Italië, Frankrijk en andere landen speelt zich ook nog eens van alles af. Steeds meer van de armlastige
spelers willen naar een gezamenlijke schuldenunie. Alleen de verkiezingen in Duitsland en de komende
vakantieperiode zorgen even voor wat windstilte.
Dan wensen de VVD en PvdA u nu alvast een fijne vakantie, dat u maar veel geld gaat besteden in de
Nederlandse economie, en daarbij geen rekening houdt met ongekend heftige lastenverzwaringen vlak na
uw vakantie, waarna we vervolgens ook nog verder de schuldenunie ingerommeld gaan worden. (de
schuldenunie is uiteraard effectief al een feit in de Eurozone)
Fijne bezuinigingen toegewenst! Lang Leve Europa!
http://langleveeuropa.nl/2013/05/vvd-kondigt-alvast-extra-bezuinigingen-en-lastenverzwaringen-aan/#more-6816

Meth, het nieuwe middel tegen griep?
Dinsdag, 28 mei 2013
Met het uitbannen van natuurlijke geneesmiddelen en niet
werkende vaccins wordt het voor de mainstream
wetenschap toch een stuk lastiger om griep te bestrijden.
Maar, gelukkig hebben onderzoekers in Taiwan een effectief
middel ontdekt in de bestrijding van griep.
Het middel is methamfetamine, in de volksmond meth
genoemd. De reden dat ze dit aanbevelen is omdat meth de
griepcellen doodt wanneer deze aan de stof worden
blootgesteld.
Dat is nauwelijks een verrassing omdat al heel lang bekend is dat meth ook gezonde cellen doodt. Voor wie
nog niet weet wat dit nieuwe potentiële griepmiddel precies inhoudt:
Methamfetamine is een witte kristalvormige drug die mensen gebruiken door hem te snuiven, te roken of met
een spuit te injecteren. Sommigen slikken het zelfs gewoon in. Elke gebruiker krijgt een sterk verlangen om
met de drug door te gaan, omdat het een vals gevoel van geluk en welzijn teweegbrengt – een roes – een
sterk gevoel van zelfvertrouwen, hyperactiviteit en energie. En je hebt geen honger meer. De gevolgen van
deze drug houden gewoonlijk zes tot acht uur aan, maar kunnen in sommige gevallen wel een hele dag
duren. De eerste ervaring zou nog wel wat plezier met zich mee kunnen brengen, maar al vanaf dat eerste
moment begint de methamfetamine het leven van mensen te vernietigen. Methamfetamine is een drug die
tot dezelfde categorie behoort als cocaïne en andere sterk werkende drugs. Het heeft allerlei bijnamen –
waarvan meth, ice, glass of speed het meeste voorkomen.
Om dit nieuwe “onderzoek” een beetje in perspectief te brengen: Dit is ongeveer hetzelfde als wanneer je
zegt dat bleekwater griepcellen doodt en daardoor is chloor een effectief middel tegen griep. Dat je door het
drinken van dit bleekwater waarschijnlijk dood zult gaan is dan maar even bijzaak, de griep is in elk geval
weg. Dit zijn het soort onlogische paden die door de mainstream wetenschap wordt bewandeld om te komen
met een synthetische oplossing voor het bestrijden van de griep, terwijl er talloze natuurlijke middelen
beschikbaar zijn zoals vitamine D, knoflook en vlierbessen.
De onderzoekers van de National Health Research Institutes en de Linkouand Chang Gung Universiteit
besloten om onduidelijke redenen de effecten van methamphetamine drugs getest om te zien welk effect dit
zou hebben op het influenza A virus, het meest voorkomende griepvirus. Ze ontdekten dat na 30 tot 48 uur
na de blootstelling de cellen in de longen minder levende griepcellen bevatten dan cellen die niet waren
blootgesteld aan meth. Nu hebben ze trots de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd en claimen ze dat
dit een doorbraak is voor toekomstige griepbehandelingen. Ze hebben nog net niet gezegd dat iedereen dan
maar meth verslaafd moet worden om de griep te vermijden, maar ze spelen openlijk met het idee om in de
toekomst componenten van meth te gebruiken om de griep te bestrijden.
Terwijl er een volkomen natuurlijk middelen zoals Vitamine D voorhanden zijn die niet door hersencellen
heen vreten, aderen vernietigen of een hartstilstand veroorzaken. Allemaal gevolgen die wél gekoppeld
kunnen worden aan het gebruik van meth. Vitamine D heeft zich al bewezen als een middel om de
griepinfectie te stoppen en tegelijkertijd het immuunsysteem versterkt.
Maar “natuurlijk” is een woord wat niet populair is bij megabedrijven omdat het toch (gelukkig) nog steeds
lastiger is om een patent aan te vragen op de natuur dan op een synthetisch produkt.
Bron: Natural News ; Drug Free World
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5071:meth-het-nieuwe-middel-tegende-griep&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Houd je buren goed in de gaten
Niburu.co - Woensdag, 29 mei 2013
Er lijkt geen einde te komen aan de “voordelen” die de Britse overheid weet te behalen uit de False
Flag operatie in Woolwich vorige week. Nu roept het vroegere hoofd van MI5 (Engelse binnenlandse
veiligheidsdienst), Stella Rimington, de bevolking op om onmiddellijk MI5 te bellen wanneer ze vermoeden
dat hun buren extremisten zijn.
Zij is eveneens groot voorstander van de “snoopers charters” en ze zei dat mensen alerter moeten zijn
omdat het voor de veiligheidsdiensten ondoenlijk is om iedere bedreiging op te sporen.
Wat ze probeerde was het sentiment op te roepen wat er in Engeland heerste tijdens de Tweede
Wereldoorlog door te zeggen dat de bevolking “de ogen en de oren” zijn van de overheid.
Mevrouw Rimington die ooit de eerst vrouwelijke directeur van MI5 was, zei verder:
“De gemeenschap heeft de taak om als ogen en oren te fungeren, net zoals ze dat tijdens de oorlog deden”.
Toen waren de posters aan de muur een bekend verschijnsel waarop te lezen stond dat de muren oren
hadden en dat de vijand overal was.
Volgens haar worden er nu zoveel mensen geradicaliseerd dat de overheid het niet meer bij kan houden.
Daarom moeten nu burgers bijspringen om hun buren te bespioneren. Als laatste voegde ze er nog even
fijntjes aan toe dat toekomstige terroristische aanslagen niet te vermijden zijn.
Tegelijkertijd wordt er een mediaoffensief gevoerd welke zijn weerga niet kent. Dat niets anders doet dan
inspelen op het sentiment van de bevolking. Ongetwijfeld zal Lee Rigby (degene waarvan wordt gezegd dat
hij onthoofd is in Woolwich) een aardige man geweest zijn, maar hij heeft zo langzamerhand de God status
gekregen in Engeland.
Zo wordt de laatste sms die Lee de avond daarvoor naar zijn moeder had gestuurd breed uitgemeten in de
pers. Dit was de tekst ervan:
“Welterusten mam, ik hoop dat je vandaag een fantastische dag hebt gehad omdat je de meest fantastische
moeder uit duizenden bent die iemand zich ooit zou kunnen wensen. Dank dat je mij al deze jaren hebt
gesteund, je bent niet alleen mijn moeder, maar ook mijn beste vriend. Welterusten, hou heel veel van je”.
Tranen met tuiten bij de bevolking terwijl de moeder poseert met een in militair uniform gestoken teddybeer
en de tranen over haar wangen stromen.
Nu is het natuurlijk best mogelijk dat Lee als laatste bericht bovenstaande sms
naar zijn moeder heeft gestuurd, maar er zijn ook kritische stemmen die
zeggen dat dit wel een heel mooi toevallig laatste bericht naar zijn moeder is.
Dat het nu niet de doorsnee berichten zijn die een militair dagelijks naar zijn
moeder stuurt. We zijn ongeveer een week na de “dramatische gebeurtenis” in
Woolwich. De eerder weggestemde “snooper charter” staat weer bovenaan de
agenda en mensen die eerst “tegen” stemden zullen nu ongetwijfeld “voor”
stemmen. Overal in Engeland verschijnen nu “checkpoints”, net zoals dat in
Amerika gebeurt door de TSA, waarbij men op de meest vreemde plaatsen
wordt gecontroleerd en gefouilleerd.
De bevolking wordt via de mainstream media gehersenspoeld met de
boodschap dat een stoere blanke Britse held is gedood door een aantal
radicale moslims. Dan komt mevrouw Rimington met de boodschap dat
diezelfde bevolking die nog met tranen op de wangen zit, vooral goed op hun
buren moeten letten, want je weet maar nooit die een extremist is. Uiteraard is
iedere moslim een potentiële terrorist, zoveel is duidelijk. Net zoals dat na 9/11 gebeurde.
De bevolking zal straks massaal de telefoon pakken en hun buren aangeven omdat ze niet het risico willen
lopen dat ze later misschien verweten wordt dat ze niets gedaan hebben om “hun land voor een ramp te
behoeden”.
Wie wil er nog in een dergelijk land leven? De Tweedewereldoorlog is nooit afgelopen!
Bron: Daily Mail - Chris Spivey
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5080:houd-je-buren-goed-in-degaten&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Europa zet zich schrap voor koudste zomer in 200 jaar
Door: Luc Beernaert − 28/05/13 − Bron: thelocal.es, lachainemeteo.com
© epa.
De Franse weerzender Météo voorspelt dat de komende zomer voor
West-Europa de koudste wordt sinds 1816, het jaar dat meteorologen
kennen als 'het jaar zonder zomer'. Volgens Météo zullen grote delen van
Europa in juni en juli slechts enkele zomerse dagen kennen. In augustus
kunnen we ons aan zware stormen verwachten.
We hoeven onze winterkledij nog niet op te bergen. Volgens de
commerciële weerzender La Chaîne Météo bestaat een kans van 70
procent dat het deze zomer voornamelijk koud en nat wordt in Spanje, Frankrijk, Portugal, Duitsland en
Oostenrijk.
Regenachtig en somber
Koude maritieme fronten en een zwakke zonneactiviteit in de wintermaanden bezorgden ons niet alleen een
koudere lente, de kans is groot dat ze ons ook een ongewoon regenachtige en sombere zomer schenken.
Maar er is ook goed nieuws: september en oktober zouden droger en warmer worden volgens Météo.
Het jaar van de armoede
'Het jaar zonder zomer', 1816, wordt ook wel 'het jaar van de armoede' genoemd. De gemiddelde
zomertemperatuur zakte toen wereldwijd met 0,4 tot 0,7 graden. Dat zorgde voor mislukte oogsten en
bijgevolg voedseltekorten in onder meer Frankrijk, Engeland, Ierland, de VS en Canada.
Vulkaanuitbarstingen
Aangenomen wordt dat de ellende werd veroorzaakt door een combinatie van een extreem harde winter en
een reeks vulkaanuitbarstingen waarbij die van de Tambora op Indonesië de grootste boosdoener was. De
enorme hoeveelheden as en roet die de vulkaan een jaar eerder uitbraakte, filterden de zonnestralen en
gaven zo aanleiding tot wat 'de kleine ijstijd' wordt genoemd.
Meer recent zorgde de uitbarsting van de vulkaan Pinatubo op de Filipijnen in 1991 voor een daling met één
graad van de gemiddelde wereldwijde temperatuur. Ook bij ons was de zomer van 1991 een stinker van
formaat.
In mei 1980 werd de Saint Helens vulkaan in de VS actief, wat we in onze contreien moesten bekopen met
twee rotzomers. In juli 1980 sneeuwde het in de bergen van de Franse Auvergne.
http://www.demorgen.be/dm/nl/5377/De-aarde/article/detail/1641216/2013/05/28/Europa-zet-zich-schrapvoor-koudste-zomer-in-200-jaar.dhtml

40 angstaanjagende feiten over de val van de Amerikaanse economie
Ronald Hendrickx 28/05/2013
Voor diegene die geloven dat de Amerikaanse
economie zich in een blakende gezondheid
bevindt, heeft Zerohedge een lijst met 40
angstaanjagende feiten samengesteld die
aantonen hoe erg het in werkelijkheid gesteld is.
Als je terugkijkt over de laatste 30 – 50 jaren, is
duidelijk te zien in welke erbarmelijke toestand de
Amerikaanse economie zich momenteel bevindt.
1. In 1980 bedroeg de overheidsschuld
minder dan $ 1 biljoen, nu bijna $ 17 biljoen
2. Gedurende de eerste ambtstermijn van Obama werden meer schulden gemaakt dan de 42
Presidenten voor Obama
3. Als je de schulden sinds Obama wil afbetalen aan $ 1 per seconde, heb je 184.000 jaar nodig
4. In 1970 bedroeg de totale schuld (overheid + bedrijven + gezinnen) minder dan $ 2 biljoen, nu is dit
meer dan $ 56 biljoen
5. In 2001 was de VS goed voor 31,8 % van het globale bbp, nu nog slechts 21,6 %
6. Sinds 2001 zijn er 56.000 fabrieken definitief gesloten
7. Er werken minder Amerikanen in fabrieken dan in 1950 terwijl de bevolking verdubbelde
8. Sinds 1975 had de Verenigde Staten in het totaal een globaal handelstekort van $ 8 biljoen
9. In 1950 had 80 % van de mannen een job, nu is dit minder dan 65 %
10. Meer dan de helft van de Amerikaanse werknemers verdient minder dan $ 30.000 per jaar
11. ... bekijk de volledige lijst op Zerohedge >>
http://www.beurs.com/2013/05/28/40-angstaanjagende-feiten-over-de-val-van-de-amerikaanseeconomie/23802
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Krijgen we steeds slechtere zomers?
Woensdag, 29 mei 2013
Volgens de Franse Weerzender Météo krijgen we de
koudste zomer in 200 jaar, vergelijkbaar met die van 1816,
een jaar dat de geschiedenis inging als die zonder zomer.
In 1816 werd dit veroorzaakt door een vulkaanuitbarsting van
het jaar daarvoor. Ook nu staan er een aantal vulkanen op
springen.
Volgens Météo hoeven we dan ook niet meer dan een paar
zomerse dagen te verwachten en in augustus kunnen we ons
opmaken voor zware stormen. Het jaar 1816 wordt ook wel het
jaar van de armoede genoemd omdat overal ter wereld de oogsten mislukten.
Echter, de reden van deze extreem koude zomer is waarschijnlijk veroorzaakt door een vulkaanuitbarsting.
In april 1815 was er een enorme eruptie van de stratovulkaan Tambora op het eiland Sumbawa, toen nog
onderdeel van Nederlandsch-Indië, in de Indonesische archipel. Deze waren ongeveer vier keer zo krachtig,
7 op de vulkanische explosiviteitindex, als die van de Krakatau in 1883 en duurden drie maanden.
Naar schatting verloren 12.000 mensen direct het leven en meer dan honderdduizend mensen stierven ten
gevolge van hongersnoden doordat oogsten mislukten en landbouwgronden onbruikbaar werden. De
effecten waren wereldwijd zo groot dat men spreekt van ‘het jaar zonder zomer’. Toen waren er ook in
Europa veel misoogsten. Hier daalde de temperatuur met ongeveer 3°C. In de winter van 1815-1816 was de
invloed op de temperatuur nog groter.
Waar het toen een incidentele uitbarsting van een vulkaan betrof, bevinden we ons nu in een periode waar
er een ongekende activiteit plaatsvindt bij vulkanen wereldwijd. Wanneer een aantal ervan echt tot
uitbarsting komen, dan zullen de zomers hierna misschien nog kouder worden. De verhoogde activiteit van
deze vuurspuwers vormt weer een onderdeel van de heftige aardveranderingen die elkaar nu in rap tempo
opvolgen. Als we alleen de afgelopen dagen naar het nieuws kijken voor wat betreft vulkanen dan ziet dat er
toch redelijk zorgwekkend uit.
Bij toeval en wat is toeval? Dat valt je toe, ben ik in gesprek gekomen met iemand die, nu recentelijk
gepensioneerd, maar voor een grote Amerikaanse oliemaatschappij heeft gewerkt en wel in de z.g. hogere
regionen. Dick Cheney was een collega van hem!
En deze man vertelde mij dat de B.P.-ramp in de Golf van Mexico weliswaar een ramp was, maar een
georkestreerde ramp! En dat de heer Dick Cheney daar alles van af wist als u begrijpt wat ik eigenlijk
zeggen wil. En dit alles puur uit concurrentie-overwegingen maar deze ramp had en heeft wel tot gevolg dat
de WARME GOLFSTROOM zodanig verstoord is dat wij hier in West Europa, en afhankelijk van die
Golfstroom vanwege ons milde klimaat, nu de dupe zijn en geconfronteerd gaan worden met koude winters,
koude lentes en koelere zomers! Waarvan akte! Silvia Videler
(Zie ook mijn nieuwsbrieven van ca. 3 jaar geleden – M.)
Het volgende stond twee dagen geleden op ABC News over de vulkaan Etna:
De vulkaan Etna spuwt op een gewelddadige manier meer lava dan deze in jaren heeft gedaan en
wetenschappers zitten met de handen in het haar, ze hebben er geen enkele verklaring voor. Zelfs ondanks
dat het de meest bestudeerde vulkaan ter wereld is.
Hij roert zich als een woedend monster. Fonteinen van lava, sommigen groter dan de Eiffeltoren, schieten
iedere week uit zijn mond en vloeien in rode hete stromen naar de omliggende dalen. Er zijn sinds februari
dertien uitbarstingen geweest.
Op de grens van Chili en Argentinië ligt de Copahue vulkaan. Daar is enkele dagen geleden een niveau rood
alarm voor afgegeven en er worden 3.000 mensen geëvacueerd.
De vulkaan is de afgelopen weken dermate actief geworden dat
men een uitbarsting op korte termijn vreest. De evacuatie van de
omringende bewoners is dan ook niet vrijwillig.
Ook in Mexico is men stand-by omdat de beroemde vulkaan
Popocatepetl verhoogde tekenen van leven vertoont. Er is een
gebied van 7 kilometer rondom de krater afgezet en de regering
heeft extra troepen en politie naar het gebied gestuurd. Vanaf
1994 is de vulkaan actiever geworden, maar dit is in de laatste
weken sterk toegenomen. In dit verband is het ook opvallend dat
er de laatste tijd zoveel UFO activiteit is geweest bij de vulkaan.
Wederom komen we uitspraken tegen als “wetenschappers staan voor een raadsel”. Dit is eigenlijk de
standaarduitdrukking die je hoort bij veel van de vreemde natuurverschijnselen om ons heen. Feit is dat er
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wereldwijd een verhoogde vulkanische activiteit valt waar te nemen.
Mochten een aantal van deze reuzen echt tot een uitbarsting komen dan bevinden we ons misschien wel in
een vicieuze cirkel van steeds slechter wordende zomers en steeds meer vulkanen die zullen uitbarsten en
dus nog slechtere zomers. IJstijd?
Bronnen: De Morgen ; ABC News ; Sky News1 ; Sky News2
gerelateerd:
- wat is er aan de hand met ons weer?
- De nadering van Nibiru
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5079:krijgen-we-steeds-slechterezomers&catid=37:wereld&Itemid=50

Obama geeft internet de schuld
28 mei 28, 2013 By: Sietse Werkman - bron:niburu.co
Het was te verwachten dat het niet lang meer zou duren
voordat de aanval op internet in alle hevigheid zou
losbarsten. In een toespraak vorige week heeft Obama
hiervoor het startsein gegeven door internet de schuld
te geven van terroristische bedreigingen.

Het was te verwachten dat het niet lang meer zou duren voordat de aanval op internet in alle hevigheid zou
losbarsten.
In een toespraak vorige week heeft Obama hiervoor het startsein gegeven door internet de schuld te geven
van terroristische bedreigingen.
In wat niet anders omschreven kan worden dan een frontale aanval op internet, heeft Obama in een
toespraak vorige week gewaarschuwd dat zowel recente als toekomstige terroristische activiteiten haar
oorsprong vinden in de toegankelijkheid van informatie op internet.
Verder stelt Obama dat de informatie die op internet beschikbaar is “gewelddadige agenda’s” en
“haatzaaiende propaganda” aanwakkert waardoor terrorisme wordt aangedreven. Hij waarschuwde dat
“internetmateriaal” het risico op terroristische bedreigingen in eigen land vergroot en ervoor verantwoordelijk
is dat mensen naarbuiten treden om grote terroristische activiteiten uit te voeren.
Deze uitspraken van Obama zijn levensgevaarlijk voor het vrije internet. Nu er steeds meer mensen zijn die
de mainstream media links laten liggen en dus minder programmeerbaar zijn zal men er álles aan doen om
paal en perk aan internet te stellen.
Obama zei verder in zijn toespraak, “Vandaag de dag kan iemand haatpropaganda tot zich nemen, zichzelf
verbinden aan een gewelddadige agenda en leren hoe je iemand moet ombrengen zonder zijn huis te
verlaten”.
De waarheid is datinternet de grootste bedreiging óóit vormt voor de elitaire machthebbersachter de
schermen. Alles maar dan ook álles wordt uiteindelijk blootgelegd via dit medium en zorgt ervoor dat de
topbestuurders zich in steeds meer bochten moeten wringen om nog enigszins geloofwaardig over te
komen. Enkele recente voorbeelden waarbij internet een cruciale rol heeft gespeeld zijn decover up in
Benghazi en het recenteschandaal met de IRS(Amerikaanse belastingdienst).
Beide gevallen hebben er toch weer voor gezorgd dat er mensen wakker zijn geworden en kritische vragen
zijn gaan stellen. Kortom, er zouden heel wat mensen een stuk rustiger slapen in Den Haag en Washington
als er geen internet was, of hooguit een zwaar gecensureerd internet.
Het zal dan ook voor niemand als een verrassing komen dat Obama en met hem veel anderen, willen
datinternet gereguleerdwordt door de overheid. Door de eeuwige mantra van “terrorisme dreiging” is het voor
een overheid niet zo moeilijk om te beginnen met het “aanpakken” van die websites diegelinkt kunnen
worden aan extremisten.
Dit wordt dan de basis waarop wetgeving gemaakt kan worden en de criteria waarbij websites als
“gevaarlijk” worden aangemerkt steeds ruimer zullen worden. De toon is gezet door Obama, ook al in
eerdere toespraken waarin hij waarschuwt tegen diegenen die de integriteit van de overheid in twijfel durven
trekken.
Waar het op neerkomt is dat hiermee de basis is gelegd voor het “aanpakken” van al die websites en blogs
die kritiek op de overheid durven te leveren. Deze sites worden nú al gebrandmerkt als “conspiracy” en
“extremistisch” voor het stellen van de meest eenvoudige vragen omtrent het functioneren van de overheid.
De strijd voor een vrij internet is misschien wel de belangrijkste strijd die de komende jaren zal plaatsvinden.
Je moet dan ook niet vreemd opkijken als we de komende tijd veel meerFalse Flag operatieszullen zien
waardoor de strijd tegen “terroristen” en “extremisten” een hele nieuwe (gevaarlijke) fase zal ingaan.
Bron: Story Leak
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Griekenland wil werkkampen voor slechte belastingbetalers
Bron: De Dagelijkse Standaard - Geplaatst door Michael van der Galien op 29 mei, 2013
We zijn op het punt van no returngearriveerd:
Griekenland wil werkkampen voor ‘slechte
belastingbetalers’.
Het Nieuwsblad.be had afgelopen zaterdag
schokkend nieuws. In Nederland is het echter
vrijwel genegeerd. Je vraagt je af: groot nieuws,
belangrijke ontwikkelingen… daar moet je
aandacht aan besteden, nietwaar? Nou, in dit geval
niet. Het betreft Griekenland en dus de EU – het
hobbypaard van de media. U weet wat dat
betekent: negeren die boel.
Ziet u, Athene heeft een oud nazistisch en communistisch plan uit de kast gehaald om de burgerij onder de
duim te houden en uit te zuigen: werkkampen. Op dit moment wil men daar alleen ‘slechte belastingbetalers’
naartoe sturen. Daar bedoelt de regering niet alleen echte fraudeurs mee, maar ook Jan met de Pet:
Wie de fiscus 5.000 euro verschuldigd is en binnen de vier maanden geen afbetalingsplan kan voorleggen,
riskeert tot een jaar gevangenis. Vanaf 10.000 euro is dat minstens een halfjaar cel, vanaf 50.000 euro één
jaar en vanaf 150.000 euro zelfs drie jaar gevangenis.
De viceminister voor Justitie bevestigt in het Griekse parlement: “De overheid is op zoek naar een legerkamp
in de regio Attica om mensen die schulden hebben bij de fiscus hun straf te laten uitzitten”. Ze zitten daar
dan helemaal alleen, zonder ‘echte’ misdadigers zoals verkrachters en drugdealers. Mooi he?
Natuurlijk is er wel een ‘maar’: ze zullen moeten werken tot ze erbij neervallen:
De gestrafte Grieken zullen bovendien voor de gemeenschap of in de landbouw moeten werken om hun
schuld af te lossen: elke dag (dwang)arbeid zal daarbij als twee dagen gevangenisstraf tellen.
Let wel, het zal dus voor een groot deel gaan om normale mensen die hun belastingen niet kunnen betalen
omdat ze simpelweg niet meer rondkomen. Deze burgers kunnen op dit moment kiezen tussen honger of de
belasting betalen. Die keuze is natuurlijk snel gemaakt. Straks dus niet meer. Liever een stuk brood kopen
voor je kind? Dacht het niet, luiaard! Afvoeren naar het kamp, die landverrader!
Het moge duidelijk zijn: Griekenland weet van gekkigheid niet meer wat het doen moet. De schatkist is leger
dan leeg, maar, denkt men, kiezers weigeren te accepteren dat de verzorgingstaat niet langer houdbaar is.
Blijkbaar ligt de Big Brother-achtige oplossing dan voor de hand: mensen gewoon opsluiten in werkkampen,
waar ze niet voor zichzelf werken, maar voor de almachtige staat.
Dat is op zichzelf natuurlijk al zorgwekkend, maar het wordt nog erger als u beseft dat Griekenland het
laboratorium is voor de rest van de EU. Wat ze daar doen zal binnenkort ook te zien zijn in dit theater. En
Rutte maar lachen.

De clandestiene onteigening van de kleine spaarder: 100 miljard euro per jaar
Spaarders over de hele wereld verliezen elk jaar opnieuw meer
dan 100 miljard euro omdat de rente op hun spaargeld lager ligt
dan de inflatie. Een fenomeen dat ‘negatieve reële rente’ heet en
neerkomt op de clandestiene onteigening van spaarders. Volgens
een studie van de Wereldbank treft de negatieve reële rente
spaarders in 23 landen. De Dekabank en het Duits Instituut voor de
Economie berekenden de omvang van het fenomeen op meer dan
100 miljard euro per jaar.
De krachten achter 'deze roof op ons spaargeld' zijn de centrale
banken als de ECB - die met de maatregel de Zuid-Europese landen overeind tracht te houden - en de FED
- dat de economische groei in de VS wil aanzwengelen.
Volgens de Frankfurter Allgemeine zouden enkel al in Duitsland spaarders elk jaar meer dan 14 miljard euro
verliezen; de Nederlanders 3 miljard. De FAZ spreekt van een massale globale herverdeling van activa. Wie
geld spaart verliest, wie schulden heeft wint. Zo zou Duitsland tussen 2009 en 2012 ruim 62 miljard euro
hebben bespaard dankzij de lage rentes op de sommen die het land leent.
http://www.express.be/business/nl/economy/de-clandestiene-onteigening-van-de-kleine-spaarder-100miljard-euro-per-jaar/190903.htm
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9-11: Wall Street Journal: onregelmatigheden in 9/11-telefoontjes!
Door GuidoJ. 28 mei 2013
Het officiële 9/11-rapport, waarvan hier een gefotoshopte cover.. Het
onderzoek, waarop het rapport gebaseerd is, mocht pas onder grote druk van
de Amerikaanse bevolking worden uitgevoerd, méér dan 450 dagen ná de
aanslagen. En het resultaat is dat het feitelijk een vodje is geworden..
Opnieuw manipulatie door het vertellen van de halve waarheid, de waarheid
en leugens en het volledig weglaten van de waarheid. (zoals het weglaten van
de ineenstorting van Building no. 7) (klik voor artikel over
Een nieuw panel met top-wetenschappers en maatschappelijk hoog in
aanzien staande burgers van de VS, hebben het ‘Consensuspanel 911′
opgericht. Professoren, ingenieurs, doktoren, fysici, gepensioneerde toplegerfunctionarissen etc. etc. maken deel uit van dit panel, het ’9/11 Consensus Panel’. Hun doel is de
wereld duidelijke statements aan te bieden, rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001. Deze
statements zullen gebaseerd zijn op onafhankelijke bronnen en zullen vaak in volledige contradictie staan
met de officiële lezing rondom de aanslagen van die dag.
Het panel heeft hiermee voor ogen, dat er voor alle media ter wereld, en niet in de laatste plaats, voor de
burgers van de VS én de wereld, één bron is die wetenschappelijk, op bewijs gefundeerd onderzoek in het
openbaar overlegt rondom de wérkelijke gebeurtenissen van 11 September 20o1. Dit wetenschappelijk
onderzoek kan afkomstig zijn van het publiek, de media, de universiteiten en/of welk ander
onderzoeksinstituut of -lichaam dan ook.
De autoriteit van dit ’9/11 Consensus Panel’ ontstaat doordat een consensus bereikt wordt in het bestuderen
van de onderliggende feiten van onderzoek. Deze feiten worden op een zg. ‘Delphi-methode’ met elkaar
vergeleken. En dat gebeurt doordat 20 panelleden, onbekend met elkaars identiteit en feiteninterpretaties,
elk wetenschappelijke conclusie iut 9/11-onderzoek waarderen op een schaal van 1 tot 6. En dat doen ze 3
keer, zodat er een gedegen bestudering en feedback van de feiten heeft plaatsgevonden..
Deze ‘Delphi-methode’ is een standaardinstrument om consensus te bereiken en deze methode gebruikt
een geaccepteerde methodologie om geavanceerd wetenschappelijk onderzoek te duiden op terreinen zoals
medicijnen. Je kunt er bij deze methode vanuit gaan, dat de consensus punten van het onderzoek, kunnen
rekenen op de instemming van 90% van de 20 panelleden (18 leden dus!). In wetenschappelijke literatuur is
90% een bijzonder hoog percentage.
Samen met een professionele videoclip, die elk punt ondersteunt, zal elk door de panelleden gecontroleerd
onderzoek, helpen om de verwarring en controverse rondom de gebeurtenissen van 11 September 2001 te
verminderen. Hierdoor zal een waarheidsdruk op de media worden gelegd om beide kanten van deze
aanslag te belichten..!
Daarnaast zullen de bereikte ‘Consensus punten’, ook bijdragen aan een substantiële lijst met
gedocumenteerde referenties, in de vorm van getuigenverklaringen, mondelinge verslagen van bijv. politieen brandweermannen, actuele kranten- en Tv-rapportages en boeken en artikelen uit boeken en
tijdschriftenartikelen.
Wij van WantToKnow vinden het belangrijk je van deze ontwikkeling op de hoogte te brengen en bieden je
daarom ook, naast deze bovenstaande introductie van het ‘Consensuspanel 9/11′, een eerste artikel aan van
dit panel. Dit verscheen op de website van de Wall Street Journal en dat geeft het artikel meteen de
autoriteit die het verdient. Het artikel spreekt volledig voor zichzelf.
We raden je aan hier op de site sowieso eens rond te snuffelen, mocht je zelf nog steeds overtuigd zijn van
de waarheid van de officiële versie van de 9/11-aanslagen, die de VS én de wereld in een, op valse gronden
gebaseerde oorlog hebben gesleept. Ten koste van al meer dan 1.500 MILJARD dollar, maar vooral, ten
koste van veel leed, angst en de levens van meer dan 1,5
miljoen mensen, waaronder vanzelfsprekend de jonge
soldaten, jongens en meiden, die hun levens moesten geven
voor deze ‘valse oorlog’. Een oorlog waarbij Nederland, via de
onnavolgbare acties van toenmalig premier Balkenende ook
betrokken werd..
Het is daarom zaak, de mensen van dit ‘Consensus Panel
9/11′ te blijven steunen, alleen al door hun berichten
regelmatig te lezen en/of op jouw website te plaatsen. De
wereld en dus wij allen verdienen de waarheid; de tijd van
leugens, bedrog en manipulatie is voorbij!
***
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Een president die de propaganda-machine op gang brengt, op de puinhopen van een eigen ‘valse-vlagoperatie’..! De geboorte van de oorlogen in Afghanistan en Irak, waarvan later wordt toegegeven dat -met
name de oorlog tegen Sadam Hoessein- werd gevoerd op valse gronden. Zogenaamd ‘Met de wetenschap
van nu’…
x
Wall Street Journal: onregelmatigheden in 9/11-telefoontjes!
2013 © 9/11 Consensus Panel - 2013 © vertaling WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
x
De VS werd als eerste op de hoogte gebracht van de op gang zijnde –vermeende- kapingen van de
verkeersvliegtuigen op 11 September 2001, door hoofdaanklager van Justitie, Ted Olson, die
rapporteerde dat zijn vrouw, de bekende CNN-presentator Barbara Olson, hem twee keer had gebeld
uit het vliegtuig, één van de gekaapt vliegtuigen, waar ze in mee vloog. Dit was vlucht #77 van
American Airlines en Barbara Olson bleek het drama uit de doeken te hebben gedaan van de Moslimkapers, die met messen en scherpe dozenopeners enkele tientallen passagiers achter in het vliegtuig
dreven. Nu blijken deze twee telefoongesprekken én de andere telefoongesprekken uit de andere
gekaapte vliegtuigen, het onderwerp te zijn van onderzoek door het ‘9/11-Consensus Panel’. Een
panel dat o.a. bestaat uit wetenschappers, piloten, professoren, juristen en journalisten.
Het panel is haar onderzoek een tijdje
geleden begonnen naar het ineenstorten
van de ‘Twin-towers’ in New York, op 11
September 2001, Ook de plotselinge,
verbijsterende ineenstorting van WTCgebouw no. 7, een enorme, 47verdiepingen tellende wolkenkrabber, is
onderwerp van onderzoek door dit panel.
De officiële conclusie, dat álle 82
steunbalken in dit gebouw tegelijkertijd
hun draagvermogen verloren zouden
e
hebben, alleen veroorzaakt door het kleine vuur dat die ochtend van de 11 September in het gebouw had
gewoed, deed serieuze vragen opdoemen over het officiële verslag van deze gebeurtenis.
De volgende zaak die het ‘9/11 Consensus Panel’ nu aanbiedt, is de zaak van de vermeende telefoontjes,
die gepleegd zouden zijn, vanuit de vliegtuigen die op dat moment op 11 September 2001, gekaapt waren.
Het fameuze ‘Let’s roll’-drama over de passagiersopstand op vlucht UA 93 werd beschreven door een
passagier genaamd Todd Beamer. Hij deed in een onafgebroken verslag van 13 minuten, een nietopgenomen verslag van deze ‘opstand’ aan Lias Jefferson, die bij General Telephone & Electric werkte als
supervisor-telefoniste.
Deze Lisa Jefferson rapporteert later dat ze naar haar idee een uiterst ontspannen Todd Beamer sprak, in
een heftige noodsituatie. Ook wilde deze Beamer niet met zijn vrouw spreken en bleef zijn telefoonlijn nog
15 minuten open, NA de vermeende crash van vlucht UA93.. Vreemd genoeg bleek uit de verslagen van
telefoonmaatschappij Verizon, dat met deze mobiele telefoon van Beamer nog maar liefst 19 telefoontjes
werden gepleegd, lang NÁ de crash van deze vlucht.
Een stuk uit het nota bene door
de FBI
opgenomengetuigenverslag
van Ted Olsen.
Zoals je kunt zien,
heeft Ted Olsen
verschillende
getuigen die zijn
verklaring, dat hij
wel dégelijk zijn
vrouw Barbara
aan de lijn heeft
gehad,
bevestigen! Eén
verklaring van zijn
secretaresse
Keyton, en de
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anderen zijn de telefonistes die enkele van de telefoontjes doorschakelden. Vertaling van het rood
onderstreepte: ‘Dit keer was Barbara Olsen aan de telefoon, toen ze (de secretaresse) antwoordde. Ze
belde rechtstreeks en het was geen ‘collect call’. Barbara Olsen zei: “Dit is Barbara” en Keyton zei daarop:
“Hij is aan het bellen, met het commando centrum, ik verbind u door.”
Initiële mediarapporten en FBI-interviews spreken gedetailleerd over meer dan een dozijn
telefoongesprekken, die gevoerd zouden zijn met de vliegtuigen die zich toen nog op vrij grote hoogte
bevonden. Maar zo blijkt nu na uitvoerig onderzoek, was het in 2001 absoluut onmogelijk om van een hoogte
van ca. 10.000 voet (zo’n 3 km) met de mobiele telefoontoestellen van toen gesprekken te voeren.
Vervoglens, tijdens het proces in 2006, de berechtiging van Moussaoui, één van de vermeende
medeplichtigen, verklaarden woordvoerders van de FBI (onder ede!) dat het aantal telefoontjes dat had
plaatsgevonden vanuit de vliegtuigen, was gereduceerd naar 2.. En deze gesprekken zouden plaats hebben
gevonden vanaf een hoogte van 5.000 feet (1500 meter). De FBI presenteerde vervolgens ‘bewijs’ van
slechts één telefoontje, dat van Barbara Olson, dat, zo sprak de FBI-getuige, ‘niet-tot-stand’ was
gekomen en ‘0’ seconden had geduurd..
In een andere situatie die aanleiding geeft tot verwarring, blijken twee vrouwen, wiens echtgenoten in de
vliegtuigen zaten, gerapporteerd te hebben dat de nummerherkenning van de mobiele telefoons van hun
mannen, te zien was op de ontvangende toestellen. Deze verbinding duurde bij beiden enige minuten, terwijl
de vliegtuigen op dat moment op een hoogte vlogen van 25,000 a 35,000 feet. (8 tot 10 km!)
Tot slot, hoewel de FBI een grootscheeps onderzoek naar de telefoongesprekken heeft gehouden, is tot op
heden niets van de gegevens over de mobiele telefoonlocaties die zijn opgevraagd bij de diverse
telefoonmaatschappijen en van de grondverbindingstations, publiekelijk vrijgegeven..
x
Het ‘9/11 Consensus Panel’ heeft 32 ‘punten van bewijs’ aangedragen.
Wil je verder in deze materie duiken, de stevige controverse onder ogen krijgen, tussen de ‘officiële versie’
van dit onderdeel van de 9/11-gebeurtenissen en deze 32 ‘punten van bewijs’ zien, klik dan op de specifieke
punten hieronder, voor een link naar de site van het 9/11-Consensus Panel. (Engelstalig)
Point PC-1: De vermeende telefoontjes van Tod Beamer, vanuit vlucht #UA93
Point PC-2: De gerapporteerde telefoongesprekken die Barbara Olson voerde
Point PC-3: Mobiele telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen: Het eerste officiële verslag
Point PC-4: Mobiele telefoongesprekken vanuit de vliegtuigen: Het tweede officiële verslag
Dit is Nano-super-thermate, gevonden in het puin van de WTCtorens. Een high-tech combinatie van ijzeroxide en aluminium,
verspreid gevonden in het puin van de WTC-torens. Deze chips
zijn de bron van de gigantische energie die architecten en
ingenieurs al tekort kwamen in het hele proces van de vernietiging
van de torens en WTC7. Ook dit onderwerp zal door het ’9/11Consensus Panel’ ongetwijfeld worden onderzocht. (klik voor
artikel rondom deze nano-thermiet-chips.)
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/wall-street-journalonregelmatigheden-in-911-telefoontjes/

NOS verzwijgt ernstige rellen in Stockholm, Zweden
Door: E. van Lith Bron: Amsterdam Post
In de wijk Husby te Stockholm Zweden, waar 80% van de inwoners
bestaat uit niet autochtone Zweden, veelal met een Noord
Afrikaanse achtergrond, daar gaan we weer, hebben afgelopen
zondagnacht ongekend heftige rellen plaatsgevonden.
Hierbij zijn ca 100 auto’s in brand gestoken en hebben ca. 40
Moslim jongeren op gewelddadige wijze erewraak genomen op de
dood van een Noord Afrikaanse oudere die blijkbaar nogal dreigend met een Machete stond te zwaaien.
Maar heeft u er iets van gezien inde NOS journaals van vandaag ?
Toch wel heftig nieuws wat we als burgers prime time zouden mogen vernemen van een publieke zenderlijkt
me zo. En waar deze NOS redactie dit nieuws nota bene bewust lijkt te verzwijgenworden nota bene in Syrië
weer uitgebreid andere Moslim-extremisten op onze kosten zonder enige hoor en wederhoor aan het woord
gelaten. Kortom, 11 jaar na de politieke moord op Pim Fortuyn is het nog steeds overduidelijk hoe gevaarlijk
gekleurd deze redactie kan zijn.
www.vrijemedia-blogspot.nl
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De tekenen aan zon en maan
gepubliceerd maandag 27 mei 2013 bron: Bas van Twist
Unieke situatie in 2014 en 2015
‘En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des
hemels, om scheiding te maken tussen den dag en
tussen den nacht;en dat zij zijn tot tekenenen tot
gezette tijden, en tot dagen en jaren!’(Genesis 1:14, SV)
In profetisch perspectief associëren rabbijnen
zonsverduisteringen met gebeurtenissen in de wereld en
maansverduisteringen met gebeurtenissen die het
Joodse volk en sinds 1948 de staat Israël, aangaan. Als een maansverduistering plaatsvindt bij volle maan –
de schaduw van de aarde bedekt dan de maan –, dan krijgt de maan door het licht wat om de aarde heen
komt een bloedrode kleur. In 2014 zijn twee totale (bloedrode) maansverduisteringen te zien en in 2015
opnieuw. Astronomen noemen dat eentetrad. Het is zeer uitzonderlijk als in twee achtereenvolgende jaren
tweemaal een bloedrode maan te zien is.
Wat nog meer bijzonder is: alle vier de momenten vallen op een Joodse feestdag en Joodse feesten zijn de
voorboden van wat komen gaat (Colossenzen 2:16-17:‘dit alles is slechts een schaduw van wat komt’). Het
betreft de eerste dag van Pesach (Exodus 12:1-18) respectievelijk de eerste dag van Sukkot (Leviticus
23:33-34).
Maansverduisteringen (bron: NASA website)
 2014
 15 april / 15 NisanPesach Total (blood red moon)
 8 oktober / 14 TisjriSukkot Total (blood red moon)
 2015
 4 april / 15 NisanPesach Total (blood red moon)
 28 september / 15 TisjriSukkot Total (blood red moon)
Bij beide feesten kijkt Israël uit naar de komst van de Messias, het Lam van God, dat de zonden der wereld
wegneemt.
Naast de vier bloedrode manen zijn er in 2015 tevens twee zonsverduisteringen te zien. Ook deze vallen op
twee bijzondere Joodse dagen, te weten op de eerste dag van het religieus Nieuwjaar (Exodus 12:2 –tellen
vanaf het uur van de bevrijding) en op de eerste dag van Rosj Hasjana, het burgerlijk nieuwjaar (Leviticus
23:24 –oproep om van harte Gods wil te volbrengen):
Zonsverduisteringen (bron: NASA website)
 2015
 20 maart / 1 NisanNieuwjaar (Total)
 13 september / 1 TisjriRosj Hasjana (Partial)
Dus in één Joods jaar (5775) verschijnen ertwee bloedrode manen en twee zonsverduisteringen!
‘Dan zal Ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen van rook, de zon verandert in
duisternis en de maan in bloed. Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.’(Joël 3:3-4)
En dan te bedenken dat er in de 16e, 17e, 18e en 19e eeuw niet één keer een tetradte zien was. Pas in
twintigste eeuw was er weer eentetradte zien. Dat was voor het eerst in 1949 en 1950 en daarna in 1967 en
1968. In alle gevallen was er een bloedrode maan te zien op een Joodse feestdag:
Maansverduisteringen (bron: NASA website)
 1949
 13 april / 14 NisanPesach Total (blood red moon)
 7 oktober / 14 TisjriSukkot Total (blood red moon)
 1950
 2 april / 15 NisanPesach Total (blood red moon)
 26 september / 15 TisjriSukkot Total (blood red moon)
 1967
 24 april / 14 NisanPesach Total (blood red moon)
 18 oktober / 14 TisjriSukkot Total (blood red moon)
 1968
 13 april / 15 NisanPesach Total (blood red moon)
 6 oktober / 14 TisjriSukkot Total (blood red moon)
Overigens was er in 1948 op de eerste dag van Pesach (23 april) en op de eerste dag van Sukkot (18
oktober) een gedeeltelijke maansverduistering te zien.
Rond de tijd dat die bloedrode manen aan de hemel stonden, vonden er voor het land Israël en het Joodse
volk belangrijke gebeurtenissen plaats: de oprichting van de staat Israël op 14 mei 1948, het aannemen van
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“De Wet op de Terugkeer” op 5 juli 1950 en de hereniging op 7 juni 1967 van Oost- en West-Jeruzalem, dat
na negentien eeuwen weer in Joodse handen kwam, net zoals Judea en Samaria.
Het Joodse jaar 5775 begint dus met een totale zonsverduistering op de eerste Nisan (20 maart 2015), die
twee weken later, op 4 april 2015, wordt gevolgd door een bloedrode maan op de eerste dag van Pesach.
Het burgerlijk jaar, Rosj Hasjana, opent dan met een zonsverduistering op de eerste Tisjri (13 september
2015), gevolgd door weer een bloedrode maan op de eerste dag van Sukkot (28 september 2015).
Daarenboven is het jaar 5775 een Sabbatsjaar (Leviticus 25:4).
Vanaf de oprichting van de staat Israël zijn dat dan twaalf bloedrode manen. In de Bijbel staat het getal
twaalf voor volledigheid, voor eenheid van Gods volk Israël. Denk aan de twaalf stammen, de twaalf
gedenkstenen, de twaalf toonbroden, de twaalf discipelen, de twaalf manden, de twaalf sterren, de twaalf
poorten, de twaalf fundamenten en de twaalf vruchten.
Welke gebeurtenissen staan Israël en de volken te wachten? Voor het land en volk van Israël zullen het
gebeurtenissen zijn die betrekking hebben op de spoedige komst van Messias Jeshua. Zal de Tempel
worden herbouwd? Zal het Beloofde Land de omvang krijgen zoals God die heeft beloofd aan Abraham,
Isaak, Jakob en zijn nageslacht? Of zullen de Joden buiten Israël massaal aliya maken?
‘De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des
HEREN komt. En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden,
want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de
ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.’ (Joël 2:31-32)
Voor de volken die zich tegen God en tegen Zijn oogappel Israël keren belooft het daarentegen niet veel
goeds:
‘Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van
angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met
de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen.’ (Lucas 21:25-26)
‘Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als
een rouwkleed en de maan werd bloedrood. De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een
stormwind van de boom worden gerukt. De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op. Geen berg
of eiland bleef op zijn plaats. Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en
vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen. Ze riepen de
bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de
toorn van het lam! Want nu is de grote dag van hun toorn aangebroken, en wie kan die doorstaan?’
(Openbaring 6:12-17)
Wij gaan een uiterst spannende en bedreigende tijd tegemoet. Steeds meer wachters zullen hun positie
innemen en naar Jeruzalem afreizen!
http://www.cip.nl/artikel/35763/De-tekenen-aan-zon-en-maan

Citroensap in je water supergezond.
Juglen Zwaan • 30 mei 2013 • Bron: ahealthylife.nl
Er wordt vaak gezegd dat het drinken van citroenwater bij het opstaan heel goed is om de lever te reinigen
en ook je spijsverteringsstelsel op gang te helpen. Dit is helemaal waar, maar wist je dat citroensap nog veel
meer voor je kan doen? Citroenen zijn namelijk rijk aan citroenzuur, kalium, calcium, fosfor en magnesium.
We geven je nog 10 andere redenen om citroensap aan je water toe te voegen!
Een boost voor je immuunsysteem
Citroenen zijn rijk aan vitamine C en kalium, waardoor je hersenen en zenuwen gestimuleerd worden.
Kalium helpt ook om hoge bloeddruk onder controle te houden.
Het balanceert je Ph balans
Hoewel citroenen erg zuur zijn, werkt het alkaliserend in het lichaam. Dit komt door alle mineralen.
Het helpt bij het afvallen
Citroenen zijn rijk aan pectinevezels. Deze verzadigen. Ook gaat de zure smaak en de alkalische werking de
hang naar eten tegen.
Verbetert de spijsvertering
Citroenen stimuleren de afgifte van gal, waardoor maagzuur oprispingen en constipatie worden verminderd.
Ook werkt citroensap als een krachtige detoxer op onder meer de lever.
Het is een diureticum
Door regelmatig citroensap te drinken ga je meer plassen, waardoor er toxines je lichaam uitgewerkt
worden. Dit reinigt je lichaam van binnenuit!
Verjongt je huid
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De toxines die door het drinken van citroensap gebonden worden uit het bloed zorgen ervoor dat je huid er
stukken beter gaat uitzien. Je huid is een ontgiftingsorgaan. Ook zorgt de vitamine C ervoor dat de structuur
van de huid verbetert.
Verbetert je adem
Citroenzuur doodt slechte mond bacteriën waardoor je frisser gaat ruiken uit je mond. Ook gaat het
eventuele ontstekingen aan je tanden tegen.
Verbetert de ademhaling
Als je warme citroensap drinkt, kan de bacteriedodende werking ontstekingen aan het ademhalingsstelsel
tegengaan. Zeg vaarwel tegen dat nare hoestje.
Het houdt je zen
Als je gestresst bent, verbruik je erg veel vitamine C. Daarom kan citroensap je helpen om van je stress af te
komen door vitamine C aan je bijnieren te schenken.
Het helpt je om van koffie af te komen
Koffie is erg lekker, maar onttrekt vocht en mineralen aan ons lichaam. De zure smaak van citroen geeft de
geest een opkikker en tegelijkertijd vult het ook de mineralen aan.
Je leest het, elke ochtend een beetje citroensap in je glas kan je gezondheid veel goeds doen!
BRON

Het begin van het einde voor internetcafes?
Woensdag, 29 mei 2013
Het ziet ernaar uit dat in de Amerikaanse staat Ohio
binnenkort internetcafés in z'n geheel verboden zullen
worden.
De reden dat men ze wil verbieden is omdat ze zich bezig
zouden houden met “criminele activiteiten”.
De eerste wetsvoorstellen zijn reeds goedgekeurd en als ook
de Senaat hun goedkeuring geeft, wat iedereen verwacht, dan
is het éinde internetcafés in Ohio.
De reden dat men ze wil opheffen is omdat ze in het algemeen
worden beschuldigd van illegale activiteiten waaronder geld witwassen. In Ohio kun je als je gebruikmaakt
van een internetcafé ook in sommige gevallen een aantal “credits” krijgen voor het spelen op gokautomaten.
Natuurlijk is het totale onzin dat alle internetcafés in Ohio zich bezighouden met criminele activiteiten. Zo
zegt Tammy Matthia, eigenaresse van een Alliance Internetcafé:
“De klanten die wij in onze zaak krijgen zijn meestal al wat ouder en ze komen niet alleen maar om te
gokken, maar vooral ook voor het sociale aspect, het ontmoeten van hun vrienden. Wij hebben nog nooit iets
illegaals bij de hand gehad. Zelfs als iemand bij ons binnen vloekt, vragen we deze persoon om weg te
gaan”.
In de staat Ohio bevinden zich naar schatting 800 internetcafés en met de sluiting zullen ongeveer 6.000
banen verloren gaan.
Volgens Michael Nelson, een advocaat die een aantal internetcafé-eigenaren bijstaat, is er weinig kans dat
men op het laatste moment nog van gedachten zal veranderen. “Ik ben teleurgesteld dat men besloten heeft
te verbieden in plaats van reguleren”, zo zei hij. “Ik zou graag gezien hebben dat eigenaren van kleine zaken
beschermd zouden worden, op deze manier worden ze oneerlijk behandeld”.
Theoretisch zijn er nog een aantal mogelijkheden waarmee dit wetsvoorstel alsnog in de prullenbak zou
kunnen verdwijnen, maar in de praktijk gelooft bijna niemand daar meer in.
De vraag is of dit dan weer allemaal toeval is dat men nu begint met het verwijderen van internetcafés. Het
WereldWijde Web is natuurlijk sowieso al gevaarlijk voor de machthebbers en misschien is de relatieve
anonimiteit van een internetcafé wel een te grote bedreiging.
Hoe dan ook, de komende tijd zullen we ongetwijfeld steeds vaker zien dat internet de gebeten hond is. In
dat kader is het trouwens ook al een tijdje verdacht stil rond Bilderberger Neelie Kroes, commissaris voor de
Digitale Agenda binnen de EU.
Bron: Cleveland
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5081:2013-05-29-08-0720&catid=22:internet&Itemid=35
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3D-printer een stap richting hel op aarde
27-05-2013 | Dr. S. D. Post Foto EPA
De 3D–printer komt eraan. Voor 1000 euro kun je
een prima printer kopen. Losse vullingen kosten 20
tot 30 euro per kleur. Het is spectaculair.
Ongekende mogelijkheden. De achterliggende
weken hebben we via de media kunnen volgen hoe
je een pistool uit deze printer kunt laten rollen.
Maar ook een passende onderkaak. Architecten
bouwen er modellen mee, maar ook complete
panden. In de keuken kan het apparaat voedsel
printen uit eiwitten, suikers en koolhydraten. Voor
de babykamer kunnen ouders in spe hun acht
maanden oude foetus laten printen op basis van de MRI–scan.
Recent voorspelde columnist Ries van Maldegem in deze krant een spraakgestuurde 3D-printer. Je spreekt
en het is er. Wat je wilt, krijg je en je krijgt het nu. Als je er nog geen hebt, kun je met het opensourceproject
RepRap de onderdelen voor een eigen 3D-printer laten printen met het apparaat van je buurman of collega.
Bij het volgen van deze ontwikkelingen bleven mijn gedachten haken bij het beeld van de hel dat C. S. Lewis
neerzet in zijn boekje ”The Great Divorce” (De grote scheiding). Voor ieder die dit boekje over hemel en hel,
een kleine dogmatiek over de laatste dingen, niet kent: het is intrigerend en indrukwekkend tegelijk.
Lewis schetst de hel als een grote troosteloze stad. Je kunt er eindeloos doorheen lopen, door de regen en
de mist in voortdurende schemering. Typerend voor het leven in deze hel is dat je onmiddellijk krijgt wat je
wenst. Hier de link tussen de hel van Lewis en de ongekende mogelijkheden die de techniek ons vandaag
de dag biedt, en waarvan de 3D-printer een typerend voorbeeld is.
Wie in de onderwereld van Lewis een nieuw huis wil, zoekt een leeg terreintje en verbeeldt zich zijn
onderkomen. Onmiddellijk ontvouwt zich de nieuwe woning voor zijn ogen. En zo gaat het met alles wat je
nodig hebt en wat je niet nodig hebt. De hel van Lewis is een steeds uitdijende stad.
Oppervlakkig gezien zou je denken dat er wel erg gelukkige mensen moeten wonen in deze stad. Alles wat
je wilt staat er onmiddellijk. Dat is immers het leven waarnaar we van kinds af aan verlangen. De praktijk is
anders. De stad is een eindeloze, trieste herhaling van lege woningen, zwaar van eenzaamheid. Want hoe
werkt het? Mensen wonen in hun huis. Bedenken dat ze toch wel een groter, mooier of ander huis zouden
willen. Lopen naar de rand van de stad. Bedenken zich het nieuwe huis. En dan begint het opnieuw.
Eindeloze patronen van onmiddellijke behoeftebevrediging. De ellende van het leven in de hel is, aldus
Lewis, dat mensen geen behoeften meer hebben.
Een ander effect van het onmiddellijk en zonder kosten krijgen wat je wilt, is dat de mensen elkaar niet
meer nodig hebben. Er is geen enkele reden meer om in de buurt te wonen van een winkel of van een
aannemer. Als twee mensen al naast elkaar wonen, gooit een klein beetje wederzijdse irritatie al roet in het
eten. Een van de twee gaat weg om elders een huis te bouwen.
De 3D-printer en de toenemende technische mogelijkheden roepen verbazing en enthousiasme op. Sneller
dan wij ons onze (quasi)behoeften realiseren, liggen nieuwe uitvindingen op de plank. Bij iedere technische
uitvinding verschuift de grens. Waar eindigt dit? Waar gaat het naartoe? Volgens Lewis is de hel een manier
van leven die al op aarde start. Bewoners van de hel hebben gekregen wat ze willen. Op de achtergrond
van ons leven figureert iemand die niet ophoudt te suggereren dat dit ons gelukkig maakt. We tuinen er in.
Tenzij.
Want er is ook een andere wereld die op aarde start. Geen leven zonder behoefte. Integendeel, een leven
met een steeds groeiende behoefte. Een leven samen met Iemand Die alles heeft om die behoeften
volmaakt te vervullen. Die niets liever doet dan hongerigen te verzadigen en armen met goederen te
vervullen. Bij de verwondering daarover kan de overgang van aards naar hemels flinterdun zijn.
Reageren? welbeschouwd@refdag.nl
http://www.refdag.nl/opinie/welbeschouwd/3d_printer_een_stap_richting_hel_op_aarde_1_741265
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Nepbloed en geknipte kleding bevestigd in Woolwich!
2013/05/30 Vertaald door: OlympicZion.nl
Deze, zogenaamde Woolwich onthoofding, dit
misselijkmakende voorbeeld van vermeende Islamitische
terreur, is hierdoor nog duidelijker een complete hoax. Het
bewijs staat in dit bericht. Het is allemaal in scène gezet.
Niemand is overleden en niemand is gewond geraakt. De
Islamitische bevolking in Engeland word belegerd als gevolg
van een misdaad die niet eens gebeurd is en die zij zeker
niet gepleegd hebben. Alles wat door de zionistischbeinvloedde media verteld wordt, wordt, alleen al door deze
informatie, categorisch bewezen als vieze, verachtelijke
leugens. Voor het orginele bericht over het nepbloed en meer zie: http://nodisinfo.com/Home/14163/
Bji deze in scène gezette terreuraanval, de zogenaamde Woolwich onthoofding, is niemand overleden en
niemand gewond geraakt. Het was een geregiseerde actie. Er is geen bloed verspild. Er is niemand
onthoofd. Er is zelfs geen hoofd in de wijde omtrek te vinden. Noch is er bewijs van een slagaderlijke
bloeding of het klonteren en stollen van echt bloed. Desondanks is dat in vele opzichten niet relevant. De
vijandigen die hierachter zitten kunnen ontmaskerd worden door hun eigen acties.
Hoewel het bij de ontploffing in Boston moeilijk was om de frauduleuze hulpmiddelen, zoals kledingscharen
en nepbloedzakjes, te vinden, was het in dit geval heel eenvoudig. Er waren geen vrouwen van grote
omvang om dingen te verbergen, geen rookbommen en er werd niet eens een poging tot verhullen gedaan.
Alles vond plaats in het volle daglicht, zo in het openbaar, wat de mate van oplichterij overduidelijk maakt.
Ondankt het feit dat het compleet nep is en dat de schuldigen duidelijk geen toegewijde moslims zijn, word
de islamitische gemeenschap in Engeland belegerd. Demonstraties geinitieerd door de Zionisten, inclusief
hun ter plaatse zijnde agenten die zich voordoen als moslims, worden uitgevoerd om de haat en valse
beschuldigingen kracht bij te zetten. Andere strijd stimulerende personen, zoals de zionistische Anjem
Choudery en Omar Bakri, de laatste bekend als een lid van de Mossad, hebben dit conflict aangewakkerd, of
eigenlijk grotendeels gecreëerd. Moskeeën worden aangevallen en getinte, of op een bepaalde manier
geklede personen, of het nu moslims zijn of niet, worden lastiggevallen of zelfs aangevallen. Dit allemaal
door de vieze leugens: al die misplaatste haat. Het was de bevolking hun eigen zionistische overheid die
hiervoor verantwoordelijk is. Niet een of andere moslim- of islamitische groepering.
De hoax en de oplichterij zal nu categorisch worden bewezen door middel van eigen foto’s van het
zionistische regime, rechtstreeks van het joodse-tabloid,The Sun
Twee man neergeschoten? Zelfs dat is een hoax: ze hebben luchtpistolen gebruikt; dit kun je horen aan de
‘knal’. De video liet een van de fraudeurs zien toen deze een politieauto aanviel. Deze verwilderd kijkende
‘moslims’: wat anders zou iedereen verwachten. Maar, nu dat ze doen alsof ze gewond zijn, begint het pas
echt.
Als de mannen op de grond liggen buigen de mannen(en een vrouw) in politieuitrusting zich over hen heen.
Zijn metgezel pakt de zwarte koffer uit de achterbak. Ze werken snel, net als in Boston. Merk op dat de arm
wazig gemaakt wordt, omdat deze op andere beelden ongeschonden en bloedvrij is. Daarbij is het nogal
ongeloofwaardig dat deze man zich vrijelijk mag bewegen op deze plaats delict. Euh handboeien, iemand?
Dit is een hoax, geen twijfel mogelijk. Deze mannen zijn medewerkers van de politie, of liever MI6 die ter
plaatse zijn.
Als eerste trekt de agent wat van de kleding weg. Het zou op het eerste gezicht kunnen lijken dat de agent
de man nakijkt op buikwonden. Echter, de fotograag laat zien dat dit niet het geval is. Hij is de man aan het
voorbereiden voor de oplichterij.
woolwich-89
Politieagent -of acteur- werkt nu toe naar de volgende stap en zoekt naar het sleutel werktuig, de schaar, en
begint de kleding weg te knippen. Dat lijkt te zijn wat hij nu probeert te pakken.
woolwichstageblood
woolwichterror
Kort daarna kan men hem in actie zien terwijl hij de kleding wegknipt.
woolscissors-33
Dit is duidelijk een schaar. Daarbij is de ‘politieagent’ duidelijk bezig de kleding af te knippen.
woolwichscissorsclear
Het resultaat: bloodliggende huid van het bovenlijf, scherpe randen van het knippen duidelijk zichtbaar.
woolwichfake-4
Op deze foto van hogere definitie kun je beide acties zien, het ontdoen van kleding en het voorbereiden van
het nepbloed voor applicatie.
woolfake555
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Sterker nog, je kunt zien dat er niets mis is met deze man en dat hij slechts acteerd. Dit betekend dat de
foto uit ‘the Mirror’, die uit hun rug spuitend bloed laat zien, gefotoshopt is.
Zie de make-up kit met het nepbloed hieronder. Dit is definitief bewijs van een hoax. Op dit moment heeft hij
al een of meer van de pakketjes in zijn handen.
woolwichfakeblood3
Nu de huid gedeeltelijk bloodgelegd is, is het tijd voor stap 2: het aanbrengen van het nepbloed.
collaborateur overhandigd hem het hersluitbare zakje, waarvan het bovenste randje net zichbaar is in zijn
linker hand. De man is duidelijk niet gewond en acteerd voor een aanzienlijke vergoeding of gunst. Het doel
is om een flinke hoeveelheid op de buik te smeren zodat het op foto’s lijkt alsof hij gewond is.
woolwichdrop
Met het zakje in zijn hand knipt hij de bovenste rand eraf, dat harde witte plastic dat het nepbloed in het
zakje hield.
woolsciss
woolwichscissorsmole
De schaar doet zijn werk snel, de toppen van de schaar zijn bevlekt met het ‘bloed’ Nu kan de neppe paarse
vloeistof snel op de buik gedumpt worden. Het beweegt snel en je kunt het van de buik af zien lopen en op
de stoep zien vallen. Op dit moment stroomt het al van de buik af richting de weg.
woolwichfakery-1
Hier zie je dat duidelijk, overal is het paars.
woolwichdrizzler-2
Dus… De Woolwich terreuraanval heeft niet plaatsgevonden en was overduidelijk nep. Het was in scène
gezet om, nog maar eens, de islamitische gemeenschap in een kwaad daglicht te zetten. Dit alles ten gunste
van de Zionistishe criminelen. Deze gemeenschap is onschuldig en had niets met de aanval te maken.
Woolwich is alweer een, door zionisten opgezette, scam. Deze verachtelijke personen denken dat dit
makkelijk aan de bevolking verkocht kan worden door de taferelen die op het eenzijdige nieuws werden
weergegeven. Maar alweer falen de zionisten hierin omdat de bevolking wereldwijd steeds meer op de
hoogte is van hun frauduleuze praktijken.
Afbeeldingen weggelaten, zie:
http://olympiczion.nl/index.php/nepbloed-en-geknipte-kleding-bevestigd-in-woolwich/
Bron: http://nodisinfo.com/Home/the-scissors-moles-and-blood-drizzlers-of-woolwich/
Zie meer berichten: Woolwich hoax
 Woolwich HOAX voor een samenleving zonder vrijheid
 Woolwich False Flag weer exposed
 A View From Space – Woolwich Hoax
 Ik ging naar Woolwich…
 Woolwich False Flag acteur werd benaderd door MI5
 Woolwich London False Flag
 Moord in Londen wederom een False Flag

Zweden verbiedt privéfotografie zonder toestemming
Bron: nu.nl
Zweden verbiedt vanaf 1 juli alle fotografie of film in de privésfeer, ook als de beelden op straat, in de
tuin of bijvoorbeeld tijdens verjaardagsfeestjes thuis worden gemaakt.
Er mogen alleen nog zulke plaatjes worden gemaakt als de mensen in de foto of video vooraf toestemming
hebben gegeven. Dat bevestigde de Zweedse regering donderdag nadat het wetsvoorstel hiervoor door het
parlement was bekrachtigd.
Journalisten en persfotografen vrezen dat de nieuwe wet zal worden gebruikt om hun waakhondfunctie en
daarmee de persvrijheid te beteugelen. Formeel maakt de wet wel een uitzondering voor nieuwsgaring,
maar volgens de Zweedse journalistenbond zijn de voorwaarden onduidelijk.
Fotografiewet
De Zweedse regering wil met de nieuwe fotografiewet voorkomen dat het privéleven van haar burgers
zomaar met iedereen wordt gedeeld via bijvoorbeeld internetdiensten als Twitter, Facebook en YouTube.
Ook het visueel vastleggen en publiceren van pesterijen op straat valt onder de wet.
Op Zweedse scholen geldt al langer een fotografie- en filmverbod van mensen, vooral om de privacy van de
kinderen te beschermen. Daar mogen ouders bijvoorbeeld ook het kerstspel van hun kinderen niet in beeld
vastleggen als de schooldirecteur vreest dat er ook anderen op het materiaal terechtkomen.
Voor het overtreden van de wet kan de rechter per geval een boete of gevangenisstraf van maximaal 2 jaar
opleggen.
Door: ANP - BRON
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De ‘schokkende’ agenda van de Bilderbergers
Iets dat veel mensen graag zouden willen weten is wat er dit jaar op de agenda van de Bilderberg
Conferentie staat.
Het antwoord is niets minder dan wereldschokkend en staart ons recht in het gezicht.
Vandaag over een week begint in het Engelse Grove Hotel net ten noorden van Londen, de jaarlijkse
Bilderberg Conferentie waar de rijken en machtigen der aarde het lot van de wereld weer zullen gaan
bepalen. Iedere deelnemer houdt zoals gewoonlijk de kaken stijf op elkaar, want wat ons bestemming ook
zal worden, we komen het meestal pas te weten als het te laat is.
Nu wil het toeval dat er deze week nog een belangrijke bijeenkomst plaatsvindt in hetzelfde Grove hotel. Dat
is een bijeenkomst georganiseerd door Google onder de naam “Big Tent”.
Nu heeft Google de afgelopen weken geweldig onder vuur gelegen in Engeland vanwege het feit dat de
onderneming niet of nauwelijks belasting betaalt in de UK en dit heeft er weer voor gezorgd dat politici en
criticasters nu roepen om een wereldbelasting.
Dit wordt dan ook het belangrijkste gespreksonderwerp op een aantal belangrijke bijeenkomsten dit jaar. Dit
is het geval op de Google Big Tent bijeenkomst, de Bilderberg Conferentie en de G8 bijeenkomst enige tijd
later.
Het is dan ook wederom niet toevallig dat je op de Google bijeenkomst ook mensen ziet die zullen
aanschuiven bij de Bilderberg Conferentie zoals bijvoorbeeld Bill Clinton. Maar, ook de Engelse Minister van
Financiën is aanwezig, George Osborne, en de Labour partijleider Ed Miliband. Het zijn de laatste twee die
in het openbaar de laatste weken optraden als dé grote tegenstanders van Google in het belastingverhaal.
Ook voor de deelnemers van de Google bijeenkomst geldt “kaken stijf op elkaar” en ook hier worden zaken
besproken die de hele wereld aangaan. Verder is het bijzonder te noemen dat deze summit van Google en
die van de Bilderberg elkaar in veel opzichten overlappen. Een scala aan genodigden wonen dan ook beide
bijeenkomsten bij.
Het is niet zo vreemd dat wereldzaken worden besproken en gepland door Google, want dat is tenslotte hét
bedrijf dat wereldwijd in het leven van bijna iedereen is doorgedrongen. Onze communicatie, ons werk, ons
sociale leven en onze geschiedenis zijn ermee gelardeerd. Het is dus ook niet vreemd dat de agenda van de
Google bijeenkomst vlekkeloos overgaat in die van Bilderberg.
Wat er gebeurd is de afgelopen tijd in Engeland betreffende Google en het belastingverhaal is geen
toevalligheid. Ongeveer twee weken geleden brak er een geweldige “ruzie” uit tussen Google en Downing
Street over het ontwijken van belasting door Google. Zo betaalde Google niet meer dan 6 miljoen Pond
belasting in Engeland in 2011, terwijl het een omzet maakte van 3 miljard Pond.
Terwijl voor het publiek de show werd opgevoerd dat Britse politici als Osborne en Milliband tekeer gingen
tegen Google, dienden ze in werkelijkheid de Bilderberg agenda. Beide heren zijn regelmatige Bilderberg
gasten en zijn ook bij de Google bijeenkomst aanwezig.
Om een heel lang verhaal kort te maken: De wereld wordt rijp gemaakt voor een wereldbelasting. Dit is dan
ook het voornaamste agendapunt op de Bilderberg Conferentie dit jaar.
Voor het oog van de wereld wordt dit dan de manier om op te treden tegen grote ondernemingen die overal proberen

belasting te ontwijken. Door het instellen van een wereldbelasting zal het niet meer uitmaken van waaruit ze
officiëel opereren want iedere locatie op aarde valt onder deze wereldbelasting. De opbrengsten ervan
zullen dan evenredig verdeeld worden tussen de landen (redatcie: evenredig volgens welke maatstaf?).
Als dit idee wordt goedgekeurd via de Bilderberg Conferentie, wat zal gebeuren, dan komt het later dit jaar
op tafel bij de G8 die het ook zal goedkeuren. Als je een wereldbelasting invoert dan heb je ook het
administratieve systeem/regering nodig om dat allemaal bij te houden. Daarom staat het invoeren van een
wereldbelasting in feite gelijk met het installeren van een wereldregering.
Het is totaal naïef om te denken dat je een wereldbelasting kunt invoeren zonder het creëren van een
lichaam dat daarop toeziet. En omdat het gaat over belasting is daar altijd een "overheid" aan gekoppeld.
Zo breidt het concept van overkoepelende organen zich steeds verder uit en worden binnenkort definitieve
plannen gesmeed voor de laatste fase: een wereldbelasting met een wereldoverheid. Wat ons betreft kun je
dus de komende agenda van de Bilderberg Conferentie niets anders noemen dan “wereldschokkend”.
Het smerige, geniepige en achterbakse van het geheel is dat het allemaal gebeurt zonder dat hier ook maar
één wereldburger over mag meestemmen(!).
Bron: Global Research
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5089:de-schokkendeagenda-van-de-bilderberg-conferentie&amp;catid=20:het-complot&amp;Itemid=33
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Het banksysteem in het kort
Rudo de Ruijter
Het huidigebanksysteemwerkt volgens een heel eenvoudig principe. Wie geld wil lenen belooft de bankier
dat hij terug zal betalen en met die belofte creëert de bankier een banktegoed voor de lener. Deze laatste is
daarover rente verschuldigd.
Omdat slechts weinigen weten hoe het werkt, ziet bijna niemandhoe op een bijna mechanische manier het
bankieren met gebakken lucht als een kankergezwel op de samenleving parasiteert en de mensen maakt tot
radertjes om zijn financiële honger te stillen.
Van de Europese Centrale Bank (ECB)moeten de banken 2 cent reserve hebben voor elke euro die ze aan
hun klanten schuldig zijn. Onze banktegoeden zijn nu voor enkele procenten gedekt door echt geld, de rest
van het geld bestaat niet. Wij hebben dus geen geld op de bank, maar een tegoed van de bank, een belofte
van de bankier, dat we daar echt geld voor kunnen krijgen, als we daarom vragen.
Banken lenen het echte geld van de ECB tegen onderpand. Dat is het geld in onze portemonnaie. Het echte
geld wordt ook in girale vorm gebruikt, in het betalingsverkeer tussen de banken.
Klanten hebben een banktegoed, maar dat is geen geld waarmee ze kunnen betalen.Zij voerende
betalingendan ookniet uit. (Ofschoon iedereen denkt van wel.)Zij geven hun bank betalingsopdrachten. De
banken wijzigen dan de tegoeden van hun klanten en betalen de bedragen aan elkaar. Inhet dagelijkse
betalingsverkeer tussen banken worden alle betalingen over en weer tegen elkaar weggestreept en wordt 's
avonds alleen het saldo overgeboekt. Zo kunnende bankenmet een piepklein beetje geld, elkaar over en
weer miljoenen betalen.
De lener ontvangt een tegoed vanzijn bank en geeft dat uit. Zo belandt het tegoed op een andere
bankrekening. De ontvanger zal het weer aaniets andersbesteden en zo gaathet tegoed rond in de
maatschappij. En op het moment dat de lener zijn lening terugbetaalt, wordt dat door de bank van zijn
tegoed afgeboekt. Zo verdwijnt het gecreëerde tegoed weer. Er moeten dus telkens nieuwe leningen
verstrekt worden om voldoende pseudo-geld in omloop te houden. Zou de hoeveelheid afnemen, dan
kunnen leners hun leningen niet meer aflossen en gaan de banken massaal failliet. De massa pseudo-geld
moet blijven groeien.
Maar niet alle tegoeden blijven rondgaan.Er zijn ook mensen die een deel van hun tegoed op een
spaarrekening parkeren. De geparkeerde tegoedendoen niet meer mee in de "geld"-omloop en daarvoor in
de plaats moeten extra leningen in omloop gebracht worden. Natuurlijk zal ook van die extra leningen weer
een deel als spaargeld geparkeerd worden. Voor al die leningen, zowel de geparkeerde als ook die in
omloop, moeten leners werken om het geld te vinden om hun aflossingen en de rente te betalen. Dat geld
kunnen ze niet op de spaarrekeningen vinden. Dat geld kunnen ze niet verdienen. Dus steeds meer
aflossingen en rente zullen betaald moeten worden uit het geld dat nog wel rond gaat. Uiteindelijk zouden
die bedragen hoger kunnen worden dan al het "geld" wat nog rond gaat. De oplossing van de bankiers? Nog
meer leningen!
Wanneer je het geld in omloop met dezelfde snelheid laat toenemen als het spaargeld, dan is er altijd
genoeg geld voor de aflossingen en de rente. Dus het geld in omloop moet blijven toenemen. Dat is de
welbekende inflatie met zijn stijgende prijzen en geld dat steeds minder waard wordt.
De rentevoor de spaarders wordt opgebracht door de leners. Dat zijn vaak bedrijven, zoals winkels,
groothandels, transporteurs, producenten, toeleveranciers en dienstverleners. Zij berekenen de kosten door
in de prijzen van hun produkten. Die worden uiteindelijk door de consumenten betaald. 35% van alle prijzen
bestaat uit rente en dat percentage wordt steeds hoger. [1]
De rente die de spaarders ontvangen wordt in eerste instantie als een extra tegoed uit de hoed van de
bankier getoverd en op de spaarrekening bijgeschreven. Ook deze rente draagt rente. Bij 3% rente
verdubbelt het spaargeld in 24 jaar, bij 4% in 18 jaar. De rijken worden dus steeds sneller nog rijker en
inmiddels hebben de 10% rijkste Europeanen 90% vanalle rijkdom.
Met de onophoudelijke groei van de pseudo-geldmassa werd rond 1970 het stadium bereikt dat de tegoeden
het Bruto Binnenlands Produkt overtroffen. Er was veel meer pseudo-geld in omloop dan voor de normale
economie nodig was. Dat gaf aanleiding voor het ontstaan van een financiële sector, waarin geld met geld
verdiend werd, dus met rente enbellenblazen op de beurzen. De bankiers wisten, dat het op den duur steeds
moeilijker zou worden omde geldgroei gaande te houden en voldoende bonafide partijen te vinden
omleningen aan te verstrekken.
Ze wisten regeringen te overtuigen, dat het beter was wanneer overheden niet meer van hun centrale bank
zouden lenen (wat in de praktijk neerkwam op lenen zonder rente), maar van commerciële banken zouden
lenen, dus met rente. In alle landen die daarmee accoordzijn gegaan steeg de staatsschuld exponentieel.
Niet vanwege het feit dat die regeringen meer schulden maakten, maar door rente op rente op de bestaande
schuld. [2]
(klik op grafiek voor uitvergroting)

Nieuwsbrief 177 – 31 mei 2013 – pag. 79

De overheden moesten bezuinigen om de
groeiende rentelast het hoofd te bieden. Maar
tegen de werking van een exponentiële rentegroei
valt niet te bezuinigen. Overheden moesten
openbare voorzieningen verkopen om de schulden
af te lossen.Een lange golfprivatiseringen volgde,
stuk voor stuk grote projecten, waarvoor de banken
leningen aan private partijen konden verstrekken.
Al in 1970 presenteerde de Luxemburgse bankier
Pierre Werner de eerste blauwdruk voor de euro,
die de banken de mogelijkheid zou geven in een
veel groter gebied leningen te verstrekken.
Vooraanstaande economen waarschuwden, dat
een gezamenlijke munt in een economisch
heterogene zone zou leiden tot grote problemen.
De economen voorspelden, dat landen met minder
gunstige produktie-mogelijkheden zouden worden overspoeld met goedkopere produkten uit de
produktiefste landen, zoals Duitsland.De bedrijven in de zwakke landen zouden hierdoor ten gronde gaan,
terwijlhet geldhet land zou verlatenals betaling van de importprodukten. [3] Precies zoals uitgekomen is.
De zwakke landen raken in de schulden en kunnen daar
met geen mogelijkheid uitkomen. De banken profiteren van
deze groeiende schuldenbergen en wentelen de risico's af
op de belastingbetalers.In 2012 hebben de regeringen van
de eurozone samen het Europees Stabiliteits
Mechanisme(ESM) opgericht, een bankdie ongelimiteerd
belastinggeld als kapitaal heeft [4] en garant staat voor alle
verliezen die geldschieters in dezwakke landen zullen
lijden.
De oplossing van al deze problemen is net zo simpel als de
oorzaak.We moeten een bank oprichten die van ons
allemaal is,een staatsbank die als enige geld mag
scheppen.Er moet een verbod komen op het uit de duim
zuigen en uitlenen van banktegoeden. Een staatsbank heeft
geen kapitaal nodig en geen winst. De rente kan daarom
heel laag blijven of fiscaal gecompenseerd worden.Die
rente vloeit terug naar de gemeenschap. Een geldsysteem
met zo'n staatsbank heeftgeen noodzaak voor geldgroei,
rentabiliteitsgroei, inflatie, productiviteitsgroei, competitie, uitbuiting en werkloosheid. Wanneer dat
democratisch besloten wordt, kan de overheid de collectieve voorzieningen weer overnemen en uitvoeren in
het belang van de burgers. Ookkunnen investeringen daarheen geleid worden waar dat wenselijk is voor de
maatschappij en niet waar het snelste en veiligste financiële winst behaald wordt. De overheid zal niet meer
afhankelijk zijn van de banken. Staatsschuld zal tot het verleden behoren. We kunnen collectief inzetten op
duurzaamheid en welzijn in plaats van verslinding, verkwisting en het uitpersen van werknemers om
geldschieters te behagen.
We zullen tijd en geld overhouden om een wassen-beelden museum in te richten, waar we de geldwolven en
hun politieke handlangers kunnen conserveren als een waarschuwing voor toekomstige generaties: hoedt u
voor banksters!
Bronnen:
[1] Helmut Creutz & http://www.vlado-do.de/money/index.php.de
[2] Ellen Brown: Een verhaal van twee geldsystemen
[3] Uit de euro, en dan? http://www.courtfool.info/nl_Uit_de_euro.htm
[4] Zie ESM-verdrag artikel 10.1 en 10.2
http://www.courtfool.info/ESM_treaty_2_Feb_2012/nl_ESM_10-tesm2.nl12.pdf
april 2013, laatst gewijzigd 7 mei 2013

Nieuwsbrief 177 – 31 mei 2013 – pag. 80

