Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 179 – 30.06.2013
Eerste zware NAVO-wapens bereiken rebellen; Tegenreactie Rusland volgt ...........................................................................................2
DHS-insider (vervolg): Deze herfst chaos in VS en oorlog met Syrië ........................................................................................................3
Global Research denktank: Obama veel erger dan George Bush .............................................................................................................5
Volgende bezuiniging: BTW naar 23% .....................................................................................................................................................6
Erdoğan en Europa: Elf jaar lang misverstanden ......................................................................................................................................7
Rutte en Samsom knijpen de economie weer af .......................................................................................................................................9
Maak je geen zorgen om je privacy ........................................................................................................................................................ 10
Harvard-econoom en historicus: Parijs mogelijk al deze zomer in brand ................................................................................................. 11
Wetenschappers in New York bijeen voor onsterfelijkheid in 2035 ......................................................................................................... 12
Eén vierde van alle gevangenen ter wereld zit in een Amerikaanse gevangenis ..................................................................................... 14
Giftige plasjes......................................................................................................................................................................................... 17
Prikbord nr 349 (leo j.j. dorrestijn) ........................................................................................................................................................... 18
O jee, China implodeert .......................................................................................................................................................................... 18
Wat is colloïdaal goud? (Aurum colloïdale) ............................................................................................................................................. 19
Turkije, bang voor Rusland, blokkeert NAVO-wapencorridor naar Syrië ................................................................................................. 20
Ook Britten kijken online overal ter wereld mee\ ..................................................................................................................................... 21
Oog in Brazilie ........................................................................................................................................................................................ 21
Dit worden hele interessante EU-verkiezingen ....................................................................................................................................... 22
Obama komt met langverwacht klimaatplan ........................................................................................................................................... 22
Ons lichaam wordt steeds minder biologisch .......................................................................................................................................... 23
Michael Hastings vermoord door drone? ................................................................................................................................................ 24
Moest Michael Hastings sterven om Obama te redden? ......................................................................................................................... 25
EU overweegt 8% dwangbijdrage rekeninghouders voor redding banken ............................................................................................... 26
Gij zult vragen beantwoorden ................................................................................................................................................................. 27
Blijf uit de buurt van dodelijke zendmasten ............................................................................................................................................. 28
Lezenswaardig (ingezonden) .................................................................................................................................................................. 29
Russ Tice, klokkenluider uit Bush-tijdperk: ‘NSA beval aftappen Obama’ ............................................................................................... 32
Trekpoppen van de Jezuieten ................................................................................................................................................................ 33
Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt .................................................................... 34
Een ‘zon’ naast de zon? ......................................................................................................................................................................... 35
Egypte op rand van burgeroorlog, Al-Qaeda belooft te vechten voor Morsi............................................................................................. 36
Nederland verarmt iedere dag ................................................................................................................................................................ 37
Britse bankiers: too big to jail .................................................................................................................................................................. 38
Ex-leider spionagedienst Oostblok: Obama meester in verspreiden desinformatie ................................................................................. 39
Engelse slimme meter op geniepige wijze verplicht ................................................................................................................................ 40
'War on drugs' totaal mislukt: Eén op de vier Amerikanen gebruikt drugs ............................................................................................... 41
Hoog lid Erdogans AKP dreigt Berlijn met 3,5 miljoen Turken in Duitsland ............................................................................................. 42
Facebook stelt geheim profiel van ons op ............................................................................................................................................... 44
De wereldwijde opstand tegen bankiers ................................................................................................................................................. 45
Digitale dementie: Geheugen jongeren permanent aangetast door smartphones en pc's ....................................................................... 46
Onderzoekers in de VS geven het toe: Er sterven wel degelijk mensen aan de gevolgen van vaccinaties! ............................................. 48
Door de muur ‘kijken’: het kan straks met wifi-signaal ............................................................................................................................. 48
Monsanto, moordenaar op vele fronten .................................................................................................................................................. 49
Laten we het niet erger maken in Syrië................................................................................................................................................... 49
Baby van drie ouders, vanaf 2015 mogelijk dankzij Britse doorbraak ...................................................................................................... 50
Merkel vervroegd terug uit Rusland na diplomatieke rel .......................................................................................................................... 50
Dood journalist triggert complottheorieën Michael Hastings .................................................................................................................... 51
Zeebodem ligt vol zwerfvuil .................................................................................................................................................................... 51
Woede om 'pro-Israël' zombie-apocalyps film 'World War Z' ................................................................................................................... 52
Hittegolf Death Valley kan aards hitterecord bedreigen .......................................................................................................................... 52
Priester: Minderjarige immigranten tot seks gedwongen met katholieke geestelijken .............................................................................. 53
Uitzonderlijk: Amerikaanse rookpluimen onderweg naar Europa ............................................................................................................ 54
Geen PRISM. Geen surveillance. Geen achterdeurtjes. Gigantisch aftap schandaal in de V.S. onthuld ................................................. 54
Het begin van het einde voor het Vaticaan? ........................................................................................................................................... 55
NASA: Co2 veroorzaakt geen opwarming, maar afkoeling...................................................................................................................... 56
Niets is meer veilig, ook niet in je computer ............................................................................................................................................ 57
Libische veiligheidsdienst: President Morsi opdrachtgever aanslag VS-consulaat Benghazi ................................................................... 58
TV-verslaving, gekluisterd aan het beeldscherm ..................................................................................................................................... 59
Mogelijkheden aardwarmte verzwegen ................................................................................................................................................... 62
Steeds meer Nederlanders vluchten voor Marokkanen ........................................................................................................................... 63
Zo zou je supermarkt er bijliggen zonder bijen ........................................................................................................................................ 63

Nieuwsbrief 179 – 30 juni 2013 – pag. 1

Eerste zware NAVO-wapens bereiken rebellen; Tegenreactie Rusland volgt
Putin verkettert Westerse 'steun voor kannibalen' - Kremlin zal Westerse no-flyzone negeren - 'Europa geeft
macht over aan Arabische Lente krachten'
Wat bezielt Europa en Amerika door dit soort ontmenselijkte barbaren
wapens te gaan leveren?
De spanning tussen het Westen en Rusland loopt verder op nu
afgelopen maandag de eerste NAVO-vliegtuigen met zware wapens
in Turkije en Jordanië zijn geland. Al vandaag kregen de Syrische
rebellen de beschikking over anti-tankraketten en 120 mm kanonnen.
Rusland, dat fel tegen het bewapenen van de islamistische terroristen
is, zal naar verwachting vergeldingsmaatregelen nemen en liet weten
dat een eventuele no-fly zone boven Syrië zal worden genegeerd. De
Russische wapenleveranties aan de regering Assad zullen dan ook onverminderd doorgaan.
De afgelopen dagen landden minstens 27 vliegtuigen met wapens op vliegvelden in Turkije. Al-Nusra/AlQaeda heeft de Westerse wapens, die afkomstig zijn uit NAVO-opslagplaatsen en de zwarte markten in
Libië en op de Balkan (met name Servië), hard nodig, want bij Aleppo staan meer dan 2000
Hezbollahstrijders klaar om Assad te helpen de controle te heroveren over de tweede stad van Syrië.
'Achtertuin Europa wordt terroristisch'
Na de Russische premier Vladimir Putin reageerde ook president Assad woedend op het besluit van Europa
om zware wapens te gaan leveren aan de Syrische terroristen. In een interview met de Frankfurter
Allgemeine Zeitung waarschuwde Assad dat 'Europa's achtertuin terroristisch' zal worden.
De gezamenlijke verklaring op de G8 top over de situatie in Syrië is een compromis bedoeld voor de
buitenwereld, maar waaraan geen enkele partij zich zal houden. De VS en Rusland blijven diep verdeeld
over de burgeroorlog in Syrië. De verwachting is dat nu Amerika en Europa daadwerkelijk zijn overgegaan
tot het bewapenen van Al-Nusra/Al-Qaeda, Rusland nog meer wapens naar Assad zal sturen.
Het Kremlin liet tevens weten dat een eventuele Westerse no-flyzone boven Syrië zal worden genegeerd. In
Moskou rekent men erop dat NAVO-vliegtuigen niet op Russische transportvliegtuigen zullen durven
schieten, aangezien het risico op een escalatie naar de Derde Wereldoorlog dan levensgroot is. (1)
Putin verkettert Westerse steun voor kannibalen
Op ijzig kalme wijze verketterde president Putin de Westerse hypocrisie van het bewapenen van dezelfde
terroristen die in Afghanistan en Irak werden bestreden. 'U zult niet kunnen ontkennen dat men niet echt
mensen hoeft de steunen die niet alleen hun vijanden doden, maar hun lichamen opensnijden en voor de
camera's en het publiek hun ingewanden opeten. Zijn dit de mensen die u wilt steunen? Wilt u aan hen
wapens leveren? Dan heeft dat waarschijnlijk weinig van doen met de menselijke waarden die honderden
jaren lang in Europa zijn gepreekt.'
Putin wees op de talloze filmpjes van en over de Syrische rebellen, waaruit overduidelijk blijkt dat dit antiWesterse terroristen zijn die de meest gruwelijke misdaden plegen op de Syrische burgerbevolking, inclusief
het gebruik van chemische wapens. In één van deze video's is inderdaad te zien hoe rebellen inderdaad het
lichaam van een vermoorde man opensnijden, zijn hart eruit rukt en deze begint op te eten.
Ongeacht wat u van Putin vindt, hij had dus volkomen gelijk dat hij Europa terecht wees voor het steunen en
bewapenen van dit soort ontmenselijkte barbaren. Wat dan de werkelijke reden is waarom 'onze' regeringen
desondanks toch meewerken aan Obama's pro-islamistische veroveringstocht door Noord Afrika en het
Midden Oosten? Het antwoord is simpel en werd de afgelopen tijd op deze site al vaker besproken: de
heroprichting van het Ottomaanse Rijk en de herleving van het Islamitische Kalifaat.
Europa geeft macht over aan Arabische Lente krachten
Assad is een nationalist. Al-Nusra/Al-Qaeda en de Moslim Broederschap willen de grenzen van Syrië
uitwissen en het land overspoelen met dezelfde drijvende krachten die achter de Arabische Lente zitten. De
leiders in Europa geven zelfs doelbewust hun eigen macht aan hen over.
Dat dit bepaald niet overdreven is blijkt onder andere uit het feit dat de Britse pro-Moslim Broederschap
denktank op het militaire complex Porton Down het 'bewijs' leverde dat Assad chemische wapens zou
hebben gebruikt en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden.
Het enige bewijs dat er in Syrië chemische wapens zijn gebruikt laat echter zien dat de daders de rebellen
zijn, en niet het regeringsleger. Als Assad deze wapens had ingezet, dan zouden er zoveel doden zijn
gevallen dat hiervan absoluut videobeelden naar het Westen zouden zijn gelekt.
Churchill: Mohammedanisme een vreselijke vloek
Daarom zou het geen kwaad kunnen als de politici in Europa eens een blik werpen op de geschiedenis en
kijken wat Winston Churchill, één van de zeer weinigen die destijds het gevaar van Hitler-Duitsland
onderkende, schreef over de islam: 'Hoe vreselijk zijn de vloeken die het Mohammedanisme op zijn
aanbidders plaatst! Naast de fanatieke waanzin, die in een mens net zo gevaarlijk is als hondsdolheid, is er
die angstwekkende fatalistische apathie. Zorgeloze gewoonten, slordige landbouwsystemen, trage
handelsmethoden en onzeker bezit bestaan overal waar de volgelingen van de Profeet heersen...'
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'Er bestaat in de wereld geen krachtigere achteruitgaande macht. Het Mohammedanisme is verre van
zieltogend en is een militant, bekeringsdriftig geloof. Het heeft zich reeds door Centraal Afrika verspreid en
bij iedere stap onbevreesde strijders gekweekt. Als het Christendom niet beschut zou zijn door de krachtige
armen van de wetenschap waar het zo zinloos tegen heeft gestreden, zou de moderne Europese
beschaving mogelijk vallen, net zoals de beschaving van het oude Rome.' (The River War, first edition,
Vol.II, pgs 248-50, Sir Winston Churchill). (2)
Hoop op het Kremlin?
Anno 2013 lijkt het er echter sterk op dat de Westerse beschaving toch
dat onhoudbare en fatalistische lot tegemoet treedt, met opzet
daarheen geleid door de man die op Pennsylvania Avenue 1600 aan
zijn vijfde jaar bezig is. Wie had ooit kunnen denken dat de
vrijheidslievende Westerse burger nog eens zijn hoop zou moeten
stellen op uitgerekend het Kremlin, dat samen met Israël het laatste
bastion lijkt te zijn tegen de allesverpletterende chaos die overal
ontstaat waar het islamisme vrij baan krijgt.
Xander - (1) DEBKA, (2) Walid Shoebat

DHS-insider (vervolg): Deze herfst chaos in VS en oorlog met Syrië
Anti-Obama? Dan automatisch een doelwit - 'Niemand zal meer tegen de media durven praten'
Als een ware dictator gaat Obama iedereen die in de media openlijk kritiek op hem durft te uiten keihard
aanpakken.
Vorige week woensdag berichtten we over een hoge official van het Amerikaanse ministerie van Homeland
Security, die sinds vorig jaar met de regelmaat van de klok accurate inside informatie heeft gelekt over de
agenda van de regering Obama. Inmiddels heeft het Witte Huis het programma in gang gezet om alle antiObama journalisten, in zowel de reguliere als alternatieve media, op wat voor manier dan ook de mond te
snoeren. Daarnaast wordt al in de komende maanden, waarschijnlijk in de herfst, chaos in de VS verwacht,
die mogelijk ontstaat als de dollar instort nadat Amerikaanse militairen betrokken raken in een oorlog met
Syrië en daardoor rechtstreeks tegenover Russische troepen komen te staan.
'Niemand zal meer durven praten tegen de media'
Een kleine club pro-Obama verslaggevers en zenders overspoelt de media met vals nieuws en
desinformatie over bijvoorbeeld het niet bestaande economische 'herstel'. Alle klokkenluiders en journalisten
die negatief over de regering Obama berichten zijn nu het doelwit van het Witte Huis geworden. 'Ze proberen
alle bronnen zoals ik te pakken te krijgen,' aldus de DHS-insider. 'Binnenkort zal er niemand meer praten,
vooral niet tegen de alternatieve media. Ze zullen dat risico niet meer nemen, en dan heb ik het niet alleen
over het risico voor hun carrières.' 'Er bestaat een systematische methode van intimidatie van bekende en
zelfs 'goedgekeurde' mediacontacten, niet alleen tegen henzelf, maar ook tegen hun gezinnen,' benadrukte
hij. 'Over een week of twee zal blijken dat niemand nog met de media wil praten' (iets dat de CEO van het
internationale persbureau Associated Press inmiddels heeft bevestigd (2)).
Alle gesprekken van alle journalisten en Congresleden afgeluisterd
Een bekende politicus, wiens naam (nog) niet onthuld mag worden, zou op dit moment gerechtelijk advies
inwinnen over zijn plan om veel geheime informatie over de afluisterpraktijken van de regering Obama naar
buiten te brengen. 'De onthulling vorige maand dat het minister van Justitie gedurende twee maanden de
telefoongegevens van Associated Press in beslag heeft genomen is slechts een klein deel van het verhaal...
De waarheid is dat het niet beperkt bleef tot A.P. en ook niet tot de slechts 20 telefoonlijnen die het
ministerie heeft toegegeven. Het ging om het afluisteren van iedere journalist en alle telefoongesprekken en
sms'jes, zowel zakelijk als privé.'
'Enorme intimidatie journalisten door Witte Huis'
De afluisteroperatie was veel omvangrijker dan bekend werd gemaakt, want naast alle communicatie van de
journalisten werden ook alle privé gesprekken van Congresleden en hun assistenten opgenomen. De
geluidsopnamen werden vervolgens aan de regering Obama overhandigd, inclusief transcripten en een lijst
met alle bekende contacten. 'De uiteindelijke ontvanger was het Witte Huis... Eén van degenen in de
regering die de gegevens ontving was Valerie Jarrett (Obama's naaste adviseur en vertrouweling).'
'Het andere deel van de leugen is dat de operatie slechts twee maanden duurde. Een leugen, want het ging
tot het einde van vorig jaar door, werd kort onderbroken na de verkiezingen, om in januari in beperktere
mate weer verder te gaan.' Nu komt de 'hamer van (minister van Justitie Eric) Holder op iedereen neer die
zijn mond opent of eerder informatie heeft gelekt die schadelijk was of is voor Obama... De intimidatie is
enorm als een mediacontact buiten de kleine kring van gevestigde journalisten die volledig loyaal zijn aan
Obama en zijn agenda staat. Als je niet bij dat kleine clubje hoort ben je een doelwit, zo simpel is het.'
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Iedereen die tegen Obama is zal worden gestraft
'Wat we nu zien is de vorming van een door de staat gerunde media en een regering die iedereen die als
onvriendelijk voor het kamp-Obama wordt beschouwd intimideert, straft of vervolgt, zowel intern als extern.
Zoals ik al zei zitten hier ook gekozen officials, hun staf en in sommige gevallen zelfs hun gezinnen bij. Dit
alles wordt gedaan met de schijn van autoriteit en onder het mom van de nationale veiligheid.'
'Het gaat hen om loyaliteit aan hem, tegen het land en tegen de wet in. Bescherm Obama en zijn agenda,
wat niet enkel zijn agenda is, maar van de mensen die hem president maakten,' vervolgde de insider. 'Dit
gaat over het niets minder dan het ontmantelen van de Verenigde Staten, om buitenlanders die zonder een
schot te lossen onze regering hebben overgenomen. Kijk naar Syrië en onze economie - DHS verwacht dat
beide zaken dit jaar zullen worden uitgespeeld.'
Amerikaanse troepen tegenover Russen in Syrië
De berichten in de alternatieve media dat Amerika geholpen heeft grote hoeveelheden wapens uit Libië naar
de rebellen in Syrië te sturen zijn volgens de official helemaal correct, net als het plan om de Amerikaanse
dollar te ondermijnen en te laten instorten. 'Tenzij er genoeg mensen snel wakker worden, zullen we
betrokken raken in een oorlog met Syrië, met militairen ter plekke, die niet alleen tegenover Syrische, maar
ook Russische troepen komen te staan.' 'Dan zal er een terugslag zijn hier in de VS,' waarschuwde hij. 'De
dollar zal als wereldreservemunt 'instorten' en er zullen sociale opstanden ontstaan. DHS zal deze samen
met andere federale autoriteiten met geweld de kop indrukken. Het wordt een chaos, alhoewel dat erg
afhangt van waar je woont. De meeste problemen zullen in de grote steden zijn. Er zijn plannen om steden
af te sluiten en het reizen te beperken. Ik wilde het woord eigenlijk niet gebruiken, maar ik verwacht dat om
'veiligheidsredenen' de staat-van-beleg zal worden afgekondigd.'
Bloggers, websites en burgerjournalisten keihard aangepakt
'Vervolgens zal het internet worden gereguleerd op een manier die enkel de agenda van deze regering zal
dienen. Vooral zogenaamde 'burgerjournalisten' zullen zeer kwetsbaar zijn. Bloggers, online nieuwsverstrekkers en websites zullen keihard worden aangepakt, al zal dat niet meteen voor iedereen duidelijk zijn.'
'Een speciaal team zal samen met Internetproviders mensen zoals jij (Doug Hagmann van het Northeast
Intelligence Network) en anderen die hun informatie op websites publiceren identificeren. Eerst zullen ze een
beroep doen op het 'schenden van de gebruikersregels'. Dan zullen ze er een paar lastpakken uithalen en
strafrechtelijk vervolgen. Anderen zullen worden gehackt en elektronisch worden aangevallen. Ondertussen
zal het Obama-team het internet overspoelen met misinformatie en desinformatie. Dat gebeurt in feite nu al.'
'Het zal met stappen steeds erger worden'
DHS gaat uit van verschillende scenario's. Volgens de insider is het mogelijk dat het niet zo erg wordt als
sommige mensen verwachten. Ja, er komen rellen, benzine gaat op rantsoen en de supermarkten zullen
lege schappen vertonen, maar daar zou het de eerste tijd wel eens bij kunnen blijven. 'Pas als mensen die
het land willen redden, degenen met goede bedoelingen, zich gaan organiseren, zal het stap voor stap erger
worden. Net als een auto die in een afgrond stort maar niet meteen de bodem raakt. Hij raakt eerst
uitgestoken randen, waarbij hij iedere keer meer beschadigd wordt. Iedere klap zal erger zijn dan de vorige.'
'Globale agenda van financiële elite'
Dit alles is volgens de insider heel nabij. 'Het gaat om het centraliseren van de macht en het uitvoeren van
een agenda die geen enkel voordeel oplevert voor de VS. Alles wat er nu gebeurt staat met elkaar in
verband: de IRS (belastingdienst), Syrië, Benghazi, de NSA, en noem maar op. Alles draait om het
consolideren van macht en het centraliseren van autoriteit. Dit programma startte niet met Obama en zal
mogelijk ook niet met hem eindigen.' Volgens de official beseft vrijwel niemand hoe ver dit programma reikt.
'Niemand denkt groot genoeg, of men heeft helemáál niet nagedacht. En daarom zitten we nu in deze
toestand. Dit is een globale agenda, een agenda van wereldwijde belangen, de belangen van het geld.
Ongeacht wat voor positie je hebt, als je een bedreiging voor deze belangen wordt, zullen ze je onmiddellijk
verwijderen. Degenen met macht weten dit... Wat weet of voelt Obama? Komt dit land in een soort burgeroorlog terecht? Is het om die reden dat hij wil dat mensen een eed aan hém zweren, en niet aan het land?'
'Grote gebeurtenissen in de herfst'
De vraag is niet langer wanneer dit allemaal gaat gebeuren, want 'het is al begonnen. Wanneer ons geld
precies instort, de oorlog losbarst of we geen voedsel en brandstof meer kunnen krijgen weet ik niet... Maar
kijk naar de markten voor edelmetalen. De VS heeft heel weinig goud. Alles is gemanipuleerd, van de
economie tot edelmetalen tot het buitenlandse beleid. Ik geloof dat de meeste politici wel weten hoe ernstig
we er voor staan. De meesten van hen proberen een stoel aan de wereldtafel te grijpen... Als ik moet gokken
dan denk ik dat er mogelijk al in juli iets gebeurt dat tot grote gebeurtenissen in de zomer of de herfst zal
leiden, wellicht in oktober.'
'Maar kijk niet naar speciale datums. Kijk naar de gebeurtenissen, zelfs de kleine. Bedenk dat hun
doelstellingen niet zijn veranderd, enkel hun plannen om zich aan de juiste omstandigheden aan te passen.
Maar voor de mensen die van niets (willen) weten zal het erop lijken alsof alles één groot ongelukkig toeval
was.'
Xander - (1) Northeast Intelligence Network ; (2) Buzzfeed
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Global Research denktank: Obama veel erger dan George Bush
Stiglitz: Europa en VS in laatste, door IMF geplande fase om financiële
elite totale controle te geven
Hij presenteerde zich als man van het volk, maar blijkt als geen andere
president het werktuig van de globalistische machtselite te zijn.
Voor 'links' is hij een enorme teleurstelling, voor 'rechts' is hij de man die
langzaam maar zeker hun allerergste nachtmerries werkelijkheid laat
worden. Barack Hussein Obama is in de ogen van de antiglobalistische
denktank Global Research nog véél erger dan zijn door velen gehate voorganger George W. Bush. Obama
is het belangrijkste werktuig van de wereldwijde financiële elite, die volgens de over de hele wereld bekende
econoom Joseph Stiglitz de Westerse landen wil onderwerpen aan een feodaal systeem waarin de gewone
bevolking tot bezit- en willoze slaven is gemaakt.
Volgens Global Research heeft Obama de ongelijkheid in de VS vergroot. De kleine groep rijken is nog rijker
geworden en de inkomensongelijkheid is toegenomen. Terwijl de hoogste officier van justitie de banken
heeft uitgesloten van strafvervolging redt Obama de grote banken met jaarlijks $ 780 miljard. Tevens heeft
de eerste zwarte president meer klokkenluiders veroordeeld dan alle andere presidenten bij elkaar.
Het internationale persbureau AP concludeerde onlangs dat de overheid onder Obama ongekend veel
informatie achterhoudt voor de media. Bovendien heeft de president de Amerikaanse Grondwet meerdere
malen overtreden, bijvoorbeeld door zonder instemming van het Congres talrijke nieuwe oorlogen te
beginnen (zoals tegen Libië) en toestemming te geven om Amerikanen zonder vorm van proces op hun
eigen grondgebied te vermoorden.
Obama dankt verkiezing aan financiële elite
Enkele weken geleden verklaarde Clarence Thomas, de hoogste rechter in de VS, in een toespraak voor
juridische studenten dat Obama door de elite en media werd geaccepteerd 'omdat hij dat zou doen wat de
elite van een zwarte president verwacht.' Met andere woorden: Obama werd niet gekozen door het
Amerikaanse volk, maar aangesteld door de elite.
Obama had zijn verkiezingsoverwinning vorig jaar met name te danken aan de financiële bijdragen van
Google, Facebook en een groep van 30 van de machtigste banken, en de politieke steun van de
Wereldbank, de Trilaterale Commissie, de Economic Club of New York en het IMF.
Vier door IMF geplande fases bijna voltooid
Joseph Stiglitz, één van 's werelds meest gezaghebbende economen en beslist geen complotfanaat, legde
al in 2001 aan de Britse Guardian uit wat het grote plan van het IMF was. Dit plan bestond volgens Stiglitz uit
vier fases:
1. Privatisering, zodat de financiële elite de controle zou krijgen over alles wat zich eens in publieke- of
staatshanden bevond.
2. Liberalisering van de kapitaalmarkten, waarmee blokkades voor internationale investeringen werden
opgeheven. Brazilië en Indonesië laten zien waar dit toe geleid heeft: het geld is niet naar, maar uit deze
landen weggevloeid.
3a. Marktconforme prijzen. In de praktijk leidde dit ertoe dat de prijzen van voedsel, water en brandstof
explodeerden.
3b. Sociale onrust. In deze, door het IMF geplande tussenfase bevindt de wereld zich nu. Stiglitz: 'Als een
land op de bodem ligt, perst het IMF het laatste bloed eruit. Ze verhitten het vuur net zolang totdat alles
explodeert.' De multinationals profiteren enorm van sociale onrust, omdat ondernemingen en andere 'assets'
(waardevolle bezittingen) in de getroffen landen hierdoor veel goedkoper worden en makkelijk kunnen
worden ingelijfd. Hiermee worden forse winsten gemaakt.
4. Vrijhandel. Onder leiding van Obama zijn op dit moment diverse nieuwe vrijhandelszones in de maak,
zoals tussen Amerika en Europa en Amerika en het Verre Oosten. Stiglitz vergeleek deze fase met de
koloniale oorlogen die Amerika en Europa in de 19e eeuw voerden. Om vrij kapitaalverkeer te bereiken
werden Latijns-Amerika, Azië en Afrika met militaire blokkades gedwongen hun grenzen te openen, terwijl de
VS en Europa zelf protectionistische maatregelen namen. Het enige verschil met nu is dat de militaire
blokkades grotendeels zijn vervangen door financiële blokkades.
Stiglitz werd bij het IMF ontslagen omdat hij met hervormingen probeerde te voorkomen dat de globalistische
elite de macht over alle grond zou krijgen. Het door hem onthulde vierstappenplan van het IMF is anno 2013
verbijsterend actueel in de Europese Unie. De kapitaalmarkten werden geliberaliseerd door de invoering van
de euro; 'marktconforme' prijzen zijn een hoofdthema van Brussel; sociale onrust is losgebarsten in
Griekenland, Spanje en Portugal, en de vrijhandelszone wordt op dit moment door Obama aan de Duitse
bondskanselier Merkel opgedrongen.
Grote uitbuiting van de massa
Dat de financiële elite haast maakt met het plan om over alle landen totale controle te krijgen blijkt uit de
enorme snelheid waarmee Europese politici en bankiers de afgelopen maanden toewerken naar een
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bankenunie en de massale onteigening van spaarders en rekeninghouders. Cyprus was een blauwdruk van
hoe het er straks in heel de EU aan toe zal gaan.
De kapitaalcontroles op Cyprus zijn een kleine terugslag, maar de privatiseringen in Zuid Europa gaat in
sneltreinvaart verder. Het streven naar 'marktconforme' prijzen zal er voor de gewone Europeaan toe leiden
dat de prijzen van levensmiddelen, water en energie de komende jaren nog veel duurder zullen worden (en
de winsten van de multinationals en banken verder zullen toenemen). Ondanks de euro-ideologie doen veel
EU-landen echter nog steeds precies wat ze zelf willen, waardoor de grote uitbuiting van de massa langer
duurt dan gepland.
Leugens over vrijhandelszone
De vrijhandelszone tussen de EU en de VS markeert de implementatie van de vierde en laatste fase. Alle
berichten over 180.000 extra arbeidsplaatsen die dan in Europa zullen komen zijn pure flauwekul. De IMF
heeft het de afgelopen jaren in niet één prognose bij het rechte eind gehad en blijkt zelfs te hebben gelogen
door de economische en financiële vooruitzichten doelbewust veel te rooskleurig voor te stellen.
Volgens Stiglitz is er maar één land ter wereld dat zich met succes verzet heeft tegen de wereldwijde
uitbuiting door de financiële elite: Botswana. Hoe hebben ze dat gedaan? Stiglitz: 'Ze hebben het IMF
simpelweg gezegd uit hun land te verdwijnen.'
Europa en VS in wurgslang financiële elite
Eenzelfde escalatie wil men in Europa en Amerika ten koste van alles voorkomen. De crisislanden worden al
lang gegijzeld door de schuldeisers van de banken en zijn daardoor eenvoudig af te persen. Dankzij het
EU/eurosysteem worden via hen ook de financieel gezondere landen zoals Nederland afgeperst en mee
naar de bodem gezogen. Inmiddels ervaart ook u daar de gevolgen van, nu het kabinet keer op keer
opnieuw 'moet' besluiten tot nieuwe miljardenbezuinigingen en lastenverhogingen.
Dat komt omdat alle politici, in Amerika en Europa, zich hebben laten verleiden zich tot over hun oren in de
schulden te steken, waardoor wij allemaal in de tang van de grote wurgslang van de financiële machtselite
zijn terechtgekomen. En het is absoluut zeker dat die slang op zeker moment zal bijten. (1)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Volgende bezuiniging: BTW naar 23%
Geplaatst op 18 juni 2013 - Bron: langleveeuropa.nl
Het bezuinigingsfeest van Rutte en co gaat immer door. Er ligt nu weer een voorstel op tafel om de BTW
nogmaals te verhogen. Jawel, weer met 2% omhoog, nu zelfs naar 23% (is nu 21, tot voor kort uiteraard
19%) en laag naar 8% (ook weer 2% omhoog).
Na de inkomsten-belasting op uw salaris, als u uw geld uitgeeft moet u nu dus nog heftigere uitgavebelasting gaan betalen. Rutte en co vergeet kennelijk dat hoe hoger de belastingtarieven, hoe lager de
belasting-inkomsten worden. Onintuïtief wellicht, maar aangetoond waar. Toevallig ook al bewezen in
Nederland, nadat de BTW onlangs van 19 naar 21 ging (ook al 2%), gingen de inkomsten omlaag waardoor
(voorjaarsnota, tegenvallende belastinginkomsten) we nu nog harder moeten bezuinigen dan we al deden.
De BTW-verhoging legde dus effectief de economie nog verder lam. Nu dus weer een BTW verhoging op
het programma, de inkomsten zullen daardoor nog verder teruglopen. Lang Leve het kapot-bezuinigen van
de economie!
De mainstream media publiceert de BTW-verhoging natuurlijk als een belastingverlaging in het Nu.nl artikel
‘Belasting vermogen omlaag‘ sindsdien hernoemt naar het correctere maar nog steeds misleidende ‘Grens
eerste belastingschijf 62.500 euro‘. Grens eerste belastingschijf naar 62.500 betekent mogelijk iets minder
inkomstenbelasting, dat wordt alleen gecompenseerd door nog heftigere BTW. Door GeenStijl is de
waarheid achter het misleidende artikel van Nu.nl trouwens knap gevonden op pagina 103 (!) van het
eindrapport van de aanbevelingen…
De commissie die het voorstel van BTW-verhoging doet, had trouwens als opdracht belasting niet te
verlagen, alleen te vereenvoudigen. De vereenvoudiging van de inkomstenbelasting zorgt (mogelijk) voor
lagere inkomsten, die gecompenseerd worden o.a.(!) dus door hogere BTW. Maar voordat Rutte met ons
klaar is betalen we ongetwijfeld EN hogere btw EN hogere inkomstenbelasting. Hij heeft immers een
opdracht van de heren dictatoren van de Europese Commissie (‘Bezuinig Nederland Kapot!’)
Met al die (steeds grotere) belastingheffingen – en frauduleuze boetes in afwezigheid van
snelheidsovertredingen – is het toch vreemd dat de overheid hun budget niet rond krijgt?! Hoeveel meer van
ons geld hebben ze in vredesnaam nog meer nodig? Alhoewel, als het Europese gemeenschapsgeld met
miljarden tegelijk in criminele/corrupte buitenlandse overheden blijf verdwijnen, weet ik wel waarom we ons
budget niet rond krijgen! Het gaat nu over één miljard, maar vergeet niet: Van Rompuy heeft die vent 5
miljard van ons geld toegezegd!
Maar goed, weer een pakkend zoveelste voorbeeld van leugens in de media.
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Erdoğan en Europa: Elf jaar lang misverstanden
Bron: presseurop.eu
Rodrigo
Toen de Turkse premier Erdoğan meer dan tien jaar geleden
aan de macht kwam, had hij de toetreding van Turkije tot de
EU bovenaan zijn prioriteitenlijstje staan. Maar nu lijkt hij,
vanwege de verschillen van mening met de EU, overtuigd te
zijn van het tegendeel. Deze indruk wordt nog versterkt door
zijn houding ten aanzien van de betogingen van de afgelopen weken.
Ariane Bonzon
Recep Tayyip Erdoğan sprak tijdens zijn campagne in 2002 over concrete zaken als zoals het dagelijks
leven, vrijheid van godsdienst, van cultuur, van taal en van meningsuiting en zijn partij kwam een aantal
maanden later als winnaar van de verkiezingen uit de bus. Er heerste een laagdrempelige sfeer,
gemoedelijker en minder nationalistisch dan tijdens bijeenkomsten van een aantal andere partijen.
Volgens Erdoğan was het een noodzakelijke en nuttige stap om voorbereidingen te treffen voor de
toetreding van Turkije tot de Europese Unie en bovendien het beste middel om het land te hervormen. Hij
legde aan zijn buitenlandse gesprekspartners uit dat zijn nieuwe Partij voor Rechtvaardigheid en
Ontwikkeling (AKP) was veranderd en dat zij gebroken had met haar islamitische en anti-Europese verleden.
Ongebreideld kapitalisme
Elf jaar later, in de nacht van donderdag zes op vrijdag zeven juni, luidt de strekking heel anders. Recep
Tayyip Erdoğan verwijst naar het Ottomaanse Rijk, hij roept Allah aan om te zorgen dat de Arabischmohammedaanse “broederschap”, “unie” en “solidariteit” een “eeuwigdurend” karakter krijgen. Bovendien
gebruikt hij de Turkse nationalistische trots van de duizenden aanhangers, zijn “soldaten”, die hem zijn
komen opwachten en die beweren bereid te zijn om deze “vandalen” te “verpletteren”.
De Turkse premier rept met geen woord over de eisen (tegen de autoritaire wraak van de regering, tegen
een ongebreideld kapitalisme, voor vrijheid van meningsuiting en voor vrijheid van levensstijl) van de
tienduizenden jongeren die de straat opgingen sinds 31 mei.
Overigens ook met geen woord over Europa. Dat doet hij pas enkele uren later tijdens de persconferentie
die hij samen geeft met Europees Commissaris Stefan Füle. Hoewel Erdoğan beweert open te staan voor de
“democratische eisen”, beschuldigt hij de Europese Unie tijdens deze persconferentie van “hypocrisie” en
van “meten met twee maten”. Hij klaagt over het gebrek aan voortgang bij de toetredingsonderhandelingen,
een “tragikomische situatie”, en herinnert de mensen die kritiek hadden op zijn manier om de huidige crisis
aan te pakken eraan dat Turkije wat democratie betreft door “bepaalde Europese landen” niet de les hoeft te
worden gelezen.
Allesbehalve diplomatiek
Erdoğan windt er geen doekjes om. Zijn opmerkingen zijn offensief en allesbehalve diplomatiek. Als de
Turkse premier iedere hoop op en wens tot Europese integratie voor zijn land zou hebben laten varen, dan
zou hij het niet anders hebben verwoord.
Wat is er gebeurd? Er is een opmerkelijk groot verschil tussen de man in 2002 en nu in 2013. Moeten we
daar verbaasd over zijn? Of moeten we hierin juist het bewijs zien van de “dubbele agenda” van Recep
Tayyip Erdoğan en de AKP, zoals zijn meest onverzettelijke tegenstanders beweren? Premier Erdoğan en
zijn AKP zouden, nadat ze met hulp van de EU eenmaal waren verlost van het militaire juk, namelijk de vrije
hand hebben gehad om het geheime project van een neo-Turks beleid in gang te zetten. Dit beleid staat ver
af van westerse, democratische en niet-confessionele waarden. In 2002 kwam de AKP-regering aan de
macht, zette een reeks fundamentele democratische hervormingen voort die de eerdere regeringscoalitie al
was gestart en breidde ze zelfs uit. De regering ging daarmee zo ver dat de meest onverzettelijke
tegenstanders er versteld van stonden. Brussel was blij: Turkije kreeg een datum, oktober 2005, waarop een
begin kon worden gemaakt met de toetredingsonderhandelingen met de EU.
Geen botsing der beschavingen
De AKP presenteert zichzelf als een “ islamitisch-democratische” partij, geheel in navolging van de
christendemocratische traditie, de meest Europese onder de heersende politieke stromingen. De toetreding
van Turkije tot de Europese Unie is juist geen botsing der beschavingen, verklaart premier Erdoğan.
Leden van de kleine oppositiepartijen, uit links-liberale kringen, overtuigde Europeanen, ontpoppen zich tot
ijverige ambassadeurs bij westerse diplomaten en journalisten, zonder dat ze Erdoğan feitelijk kennen. Zij
hebben in de AKP eindelijk een partij gevonden die de moed en de middelen heeft om hun
gemeenschappelijke vijand te onttronen: het leger (dat vier keer een militaire coup pleegde in bijna dertig
jaar), en het terug te sturen naar de kazerne. Toch komt er al snel een einde aan deze impuls en deze
hervormingen. Vanaf 2004-2005 om precies te zijn, ruim voordat de strijd tegen de militairen is gewonnen.
Daar zijn twee redenen voor. De eerste is niet zo bekend, maar wel van wezenlijk belang om Recep Tayyip
Erdoğan te begrijpen.
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Geen hoofddoek
In 2003 bekrachtigde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens de opheffing van de islamitische partij
Refah door het Turkse constitutionele hof, met de motivatie dat deze partij in de Turkse context een
bedreiging vormde voor de democratie, terwijl de opheffing van de communistische partij of de autonome
partij in strijd werd geacht met het Europese recht. Premier Erdoğan begreep dit verschil niet.
Daarbij kwam in juli 2004 het hooggerechtshof van Straatsburg met het definitieve vonnis in de zaak-Leila
Sahin dat bevestigde dat deze jongedame terecht wegens het dragen van een hoofddoek van de universiteit
was verwijderd. Dit was een schok voor Erdoğan, wiens eigen dochters naar de Verenigde Staten moesten
vertrekken om met hoofddoek te kunnen studeren. Ook in dit geval begreep hij niet dat over iets wat in de
meeste Europese landen is toegestaan, namelijk met hoofddoek te gaan studeren, anders werd gevonnist
als het om Turkije gaat.
Broze overtuiging
Dus als hij het heeft over “meten met twee maten”, heeft hij vooral deze twee vonnissen voor ogen. Als
gevolg hiervan begon zijn broze overtuiging dat de Europese Unie godsdienstvrijheid garandeert, te
wankelen.
De tweede reden is bekender. In 2005 moesten de Fransen zich uitspreken over het verdrag dat de basis
moest vormen voor een Europese grondwet. De Turkse kandidatuur was het onderwerp van een heftige
lastercampagne. Turkije fungeerde als boeman, een instrument dat de Franse president Nicolas Sarkozy
gebruikte voor verkiezingsdoeleinden. Samen met Duitsland deed hij Turkije een voorstel voor een “exclusief
partnerschap”, een loze belofte voor het enige kandidaat-land sinds tijden (1995) dat een overeenkomst
heeft getekend voor het instellen van een douane-unie met de Europese Unie.
Vernederd
Terwijl premier Erdoğan de Turken die op hem hadden gestemd hun trots wilde teruggeven, een nationale
toekomst, gebeurde hier in feite precies het tegenovergestelde. Dat raakt hem diep, hij voelde zich
vernederd. Ziedaar het begin van een duivelse spiraal.
Een meerderheid van de Turkse functionarissen geloofde niet langer in deze Europese Unie die op hen
neerkijkt. Turkije besloot het proces van liberale en democratische hervormingen, noodzakelijk voor een
meer dan twijfelachtige toetreding, eerst te vertragen, vervolgens stop te zetten en uiteindelijk om te keren.
Het land weigerde de regels van de douane-unie toe te passen op Cyprus, dat inmiddels lid is van de
Europese Unie en waarvan Turkije nog altijd het noorden bezet.
Sinds oktober 2005 zijn 13 van de 33 “hoofdstukken” opengesteld voor onderhandeling, terwijl er maar
eentje is gesloten. Sinds juni 2010 is er geen enkel nieuw “hoofdstuk” meer geopend. In juli 2012 schortte
Ankara ieder contact met de Europese Unie op tijdens de zes maanden dat Cyprus voorzitter was van de
Europese Unie, aangezien Turkije nog altijd weigert Cyprus te erkennen.
Inmiddels bevindt Recep Tayyip Erdoğan zich ten aanzien van de Europese Unie in een haast schizofrene
situatie. Enerzijds begint hij in te zien dat de Turkse droom de Arabische buurlanden maar matig kan
bekoren en dat de invloed van de Turkse diplomatie in de regio grotendeels gebaseerd is op het feit dat het
land stevig wordt gesteund door het Westen. Anderzijds is het voor hem bijna onmogelijk geworden om ten
overstaan van zijn eigen publieke opinie toe te geven dat toetreding tot de Europese Unie uiteindelijk, in
ieder geval economisch en diplomatiek, het beste is wat Turkije kan overkomen.
Externe links
 Oorspronkelijk artikel in Slate.fr fr
 Het artikel in Zaman en
 De gezamenlijke persconferentie van Recep Tayyip Erdoğan en Štefan Füle en
Bezien vanuit Turkije
Erdoğan is aansprakelijk, maar nog steeds populair
De krachtmeting tussen de regering van Recep Tayyip Erdoğan en de demonstranten die sinds twee weken
het Gezipark in Istanbul bezetten, duurt nog steeds voort. Op 16 juni heeft de politie getracht met behulp van
traangas en waterkanonnen de ongeveer duizend mensen aanwezig in het park te verjagen. Ook werd er
geschoten met rubberen kogels. De demonstranten wierpen daarop nieuwe barricades op. Ook werden in
andere steden spontaan demonstraties gehouden.
Uit een opiniepeiling, verschenen in de Engelstalige versie van de krant Zaman uit Istanbul, van het instituut
MetroPOLL blijkt dat:
de Turken steeds ongeruster zijn over de aantasting van de democratische ruimte door de regering en
vinden zij dat de bemoeienis met hun levensstijl toeneemt. […] Een op de twee ondervraagden (49,9
procent) bevestigt dat de regering zich begeeft richting een autoritaire en repressieve manier van besturen.
36 procent meent dat de regering zich democratisch opstelt. […] Wat betreft de demonstraties in het
Gezipark blijkt uit de peiling dat de Turken de escalatie van de demonstraties wijten aan de regering in het
algemeen en aan de premier in het bijzonder.
De Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (ARP) van Erdoğan heeft afgelopen kwartaal ten opzichte
van dezelfde periode in 2012 11 punten (7 daarvan in juni) verloren in de peilingen. De partij is nog wel de
grootste van het land.
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Militairen in multi-cultiwijken: psy-op of urban warfare oefening? /
reageer
Door Antagonizer, gepubliceerd op 15-06-2013
De Volkskrant vergastte ons onlangs weer op een prachtig stukje spin:
“Militairen trekken volgende week de Amsterdamse wijken West en
Nieuw-West in om hun gesprekstechnieken in een multiculturele
samenleving te oefenen. Met het oog op toekomstige uitzendingen vindt
defensie het belangrijk dat soldaten van het bataljon dat zich richt op de
communicatie met de lokale bevolking tijdens missies, trainen in een zogenoemde ‘live environment’.” Klinkt
aannemelijk nietwaar? Eèèèrrhm! Wrong. Welk militair genie kan mij uitleggen hoe militairen in een
Randstedelijke volksbuurt met diverse culturen kunnen oefenen op uitzendingen naar landen als
Afghanistan(?), Syrië(?) of Iran(?). Wat tref je aan in De Baarsjes of Slotervaart dat je gaat voorbereiden op
wat je in dergelijke brandhaarden aantreft? Iemand die Nederlands praat met een Ali B-accent? Iemand met
een burka die de Albert Heijn uitloopt en op zijn fiets met bagagerek-aan-het-stuur naar zijn bovenwoning
gaat? Of zijn die militairen allemaal zo wereldvreemd dat ze nog nooit in zulke wijken geweest zijn?
Aangezien alle (beroeps)militairen zelf uit de grachtengordels en Wassenaarse villawijken komen, nietwaar?
Ben ik de enige die visioenen krijgt van de VS die een kleine zeven jaar geleden de Posse Commitatus
ophief, waarbij er voor het eerst militairen op eigen grondgebied tegen burgers ingezet mochten worden. En
aangezien wij met alles zo’n kleine 10 jaar achterlopen op grote broer VS, zie ik in mijn koortsige delirium
een geheime oefening voor urban warfare in “risicowijken”. Wijken waar nog eens de pleuris kan uitbreken
omdat men daar de shit niet meer accepteert van het Nederlandsche Reich. Het feit dat die gasten daar zo
gaan rondlopen zal ook als erg prettig ervaren worden daar en helemaal niet als provocatief. Nu de FEMAkampen nog…
http://zapruder.nl/portal/artikel/militairen_in_multi_cultiwijken_psy_op_of_urban_warfare_oefening/rss

Rutte en Samsom knijpen de economie weer af
door Syp Wynia 14 jun 2013
Rutte en Samsom doen de economie geen plezier met de lastenverzwaringen - Foto: ANP.
‘Koop nou eens die nieuwe auto. Koop nou eens dat nieuwe huis,’ zei premier Rutte twee maanden geleden.
En nu kondigt Rutte nieuwe lastenverzwaringen aan. Zijn kabinet is een heilloze weg ingeslagen.
Het kabinet-Rutte gaat, precies zoals Europees commissaris Olli Rehn eist, 6 miljard extra korten. Een derde
daarvan, 2 miljard, moet volgens premier Mark Rutte uit extra lastenverzwaringen komen.
Schade aanrichten
Rutte verdedigt die maatregel met de bewering dat Nederlandse kabinetten al tientallen jaren tegenvallers
met een vaste verdeelsleutel oplossen: tweederde minder uitgeven en éénderde hogere belastingen. Ook
andere Europese landen doen dat, volgens hem.
Nu is er wel wat af te dingen op Rutte’s verdeelsleuteltheorie. Maar belangrijker is, dat het kabinet van VVD
en PvdA met de nieuwe lastenverzwaringen veel schade aanricht en daarbij in eigen voet schiet.
Spiraal
De kabinetten-Rutte verhoogden de lasten al met 16 miljard en als daar nog 2 miljard bij komt, gaan de
totale belastingverzwaringen onder Rutte dus 18 miljard bedragen. Het kabinet gaat zo door met een
schadelijke spiraal, want de afgelopen maanden bleek al dat de btw-verhoging van eind vorig jaar niet had
geleid tot hogere btw-inkomsten, maar tot lagere inkomsten.
De nogal stiekeme verhogingen van de loonbelasting leiden ook niet tot meer, maar tot lagere inkomsten.
Bovendien geeft de overheid al meer dan de helft van het nationaal inkomen uit en zijn de hoogste tarieven
toch al zo hoog dat ze de economie schaden.
Uitstel
Waarom heeft Rutte niet tegen Olli Rehn gezegd dat als Frankrijk twee jaar krijgt om het overheidstekort
onder de 3 procent te krijgen dat ook voor Nederland kan gelden? De resterende miljarden hadden dan
uitsluitend uit lagere uitgaven kunnen komen.
Er kan door de overheid bovendien minder uitgegeven worden, bijvoorbeeld door de explosief gestegen
zorguitgaven te limiteren, miljarden verslindende windmolenparken te schrappen en alle overheidsinkomens,
uitkeringen en toeslagen te bevriezen.
Afknijpen
In plaats daarvan knijpt het kabinet de economie af, door burgers die toch al jaar in jaar uit minder te
besteden hebben op weer zwaardere lasten te trakteren. Twee maanden geleden deed Rutte nog de
pathetisch aandoende oproep auto’s en huizen aan te schaffen. Nu legt hij de toch al moeizaam
consumerende Nederlanders nieuwe lasten op. Het is niet alleen inconsequent, het is een heilloze weg,
dieper de put in.
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Maak je geen zorgen om je privacy
jun142013
“Inzet van ons verzet tegen de controlestaat zou de
bescherming en versterking van het publieke moeten zijn in
plaats van een angstvallig vasthouden aan ons privéleven.”
Deze bijdrage van onderzoeker politieke filosofie Mathijs van
de Sande (KU Leuven) verscheen oorspronkelijk op de
opiniepagina van De Morgen. Van de Sande stelt dat de NSA,
Google en Facebook vooral een aanslag op de publieke ruimte
plegen. Hij pleit er daarom voor om het ‘privacydebat’ te reframen in termen van een onteigeningsproces,
een privatisering van de publieke ruimte.
Maak je geen zorgen om je privacy
De gelekte informatie over Amerika’s nieuwe monitoringsysteem PRISM zette het privacydebat in
lichterlaaie. Hoeveel weten ‘ze’ eigenlijk van ons? Wordt ons privéleven nog wel beschermd tegen
surveillerende overheden en bedrijven? En wie controleert de controleurs?
Maar het zit fundamenteel mis met dit debat. De toenemende controle op onze dagelijkse communicatie
wordt beschouwd als een inbreuk in de privésfeer. De angst voor toezicht en controle wordt zo vooral
geformuleerd in termen van privacyschending. Staat in de eerste plaats onze privésfeer op het spel?
Laten we beginnen bij het begin: wat is surveillance eigenlijk, hoe werkt het, en vooral: waartoe leidt het?
Volgens de Franse filosoof Michel Foucault wordt de moderne disciplineringsmaatschappij gekenmerkt door
de vorm van het panopticum: een centralistische overzichtssituatie, vaak toegepast in de vormgeving van
bijvoorbeeld gevangenissen of ziekenhuizen, waarin een grote groep vanuit één enkele positie geobserveerd
kan worden. Dit mechanisme valt of staat bij de mogelijkheid om zo’n anonieme en chaotische massa op te
delen in kleine, overzichtelijke deeltjes – bijvoorbeeld door iedereen in aparte eenheden (cellen) onder te
brengen. Iedere persoon, diens handelingen, uitingen of meningen worden zo volledig meetbaar en
reduceerbaar. Foucault stelt dat de moderne idee van individualiteit te herleiden is tot de ontwikkeling van
dergelijke toezichts- en disciplineringstechnieken. Het panopticum is een perfecte belichaming van het
moderne surveillancemechanisme dat niet zozeer inbreuk pleegt op het individu, maar het juist voortbrengt.
Het ‘individu’ is een observeerbare, telbare en kwantificeerbare – en dus corrigeerbare of (her)opvoedbare –
eenheid. .
Dit is precies wat je vandaag in toenemende mate ziet gebeuren. Toezicht in de openbare ruimte – zowel op
straat als op internet – dient niet zozeer het doel om iedereen te allen tijde nauwlettend in de gaten te
houden. Het gros van die informatie wordt namelijk nooit actief bekeken of geanalyseerd. Maar wat dit
toezicht wél doet, is de publieke ruimte opdelen in meetbare en isoleerbare individuele eenheden. Alles wat
we doen of zeggen kan tot ons persoonlijk herleid worden. Opgaan in de publieke sfeer, en zo het private
overstijgen, is niet langer mogelijk.
De publieke sfeer is iets anders dan de optelsom van losse individuen. Het dient (in weerwil van het
dominante politieke discours) niet slechts tot facilitering van economische uitwisseling of de behartiging van
privébelangen. Wanneer wij ons bewegen en uitdrukken in de publieke ruimte, doen we dat niet louter als
private partijen. Dat wil niet zeggen dat het privéleven niet politiek kan zijn, of dat persoonlijke
beweegredenen er in het publieke niet toe mogen doen – natuurlijk wél. Punt is dat we het publieke domein
gebruiken om die belangen en noden te politiseren, zeg maar groter te laten zijn dan onszelf en te delen met
anderen. De publieke sfeer is een ruimte waarin meningen, belangen en handelingen – maar ook kennis,
inzichten en voorzieningen – niet gereduceerd kunnen worden tot het private individu. Het is de ruimte van
ons allemaal – waarin ‘ons allemaal’ iets anders betekent dan ‘alle individuen bij elkaar opgeteld’.
Dit brengt ons bij de vlucht die surveillancetechnieken de laatste jaren hebben genomen. Voortaan is het
altijd mogelijk dat ‘men’ mee kan luisteren of lezen, dat onze statusupdates of tweets worden opgeslagen of
onze zoektermen worden geanalyseerd. Maar leidt die wetenschap ertoe dat we minder zullen
communiceren, dat we ons ‘privéleven’ voortaan angstvallig moeten verbergen? Integendeel: vooral ons
publieke leven zal onder de dreiging van omnipresent toezicht worden beperkt. De uitwisseling van kennis,
politieke of religieuze overtuigingen, kritische opinies of ‘gevaarlijke’ ideeën zal door de toenemende
surveillance in gevaar worden gebracht. Dáárover zouden we ons zorgen moeten maken, niet over de futiele
details van ons liefdesleven, onze medische gegevens of boodschappenlijstjes.
Om kort te gaan: surveillancemechanismen zoals PRISM of klantenanalyses van Google en Facebook
moeten eerst en vooral begrepen worden als een aanval op de publieke sfeer, in plaats van op de private.
Tijd dus om het ‘privacydebat’ te reframen in termen van een onteigeningsproces, een privatisering van de
publieke ruimte. Inzet van ons verzet tegen de controlestaat zou de bescherming en versterking van het
publieke moeten zijn in plaats van een angstvallig vasthouden aan ons privéleven.
http://www.datapanik.org/2013/06/14/maak-je-geen-zorgen-om-je-privacy/
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Harvard-econoom en historicus: Parijs mogelijk al deze
zomer in brand
Gezaghebbende economen en instanties vrezen meer
geweld, revoluties, burgeroorlog en zelfs een wereldoorlog
De Fransen hebben wat protesten, geweld en revoluties
betreft een zekere 'reputatie' hoog te houden.
De zware rellen in Turkije en Brazilië hebben voor onrust
gezorgd op de financiële markten. Harvard-historicus en
econoom Niall Ferguson, in 2004 door Time één van de 100 invloedrijkste mensen ter wereld genoemd,
denkt net als veel anderen dat de protesten van burgers, die steeds heviger moeten bloeden voor het beleid
van de politiek om ten koste van de samenleving de banken met honderden miljarden belastinggeld overeind
te houden, zich verder zullen verspreiden en dat Parijs mogelijk al deze zomer de volgende brandhaard van
geweld zal zijn.
'Parijs in brand'
In China zijn de communistische partijleiders begonnen de boeken van Alex de Tocqueville te lezen, met
name zijn standaardwerk over het einde van de oude elite tijdens de Franse Revolutie. Ferguson acht
Frankrijk en Parijs 'extreem vatbaar' voor massale sociale onrust. In een interview met CNBC zei hij dat 'het
al deze zomer zover kan komen dat we de stad in vlammen zullen zien.'
Belangrijkste reden: de belabberde economie, die onder het bewind van de socialist Francois Hollande
pijlsnel in elkaar is gestort, gekoppeld aan de torenhoge jeugdwerkloosheid. Hierdoor is de algemene
stemming in Frankrijk zeer gespannen. Hollande is inmiddels de minst geliefde president ooit. Uit peilingen
blijkt dat nog maar 19% van de Fransen opnieuw op hem zou stemmen en slechts 15% op zijn socialistische
partij. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden zou oud-president Sarkozy 34 % van de stemmen
krijgen, gevolgd door Le Pen (23%) van het rechtse Front National (2).
Ook protesten in Zuid Amerika en Egypte
Volgens Ferguson blijkt uit de geschiedenis dat Parijs een stad is waar het traditioneel snel tot onrust en
massale protesten komt. Daarnaast voorziet hij ook voor steden in Zuid Amerika en voor de Egyptische
hoofdstad Caïro grote gevaren. In veel landen kunnen de burgers de fors gestegen prijzen voor basiszaken
zoals levensmiddelen en energie niet meer betalen. Ook is er veel woede over de slechte publieke
dienstverlening.
In de Braziliaanse metropool Sao Paolo hebben de rijken zich teruggetrokken uit het dagelijkse leven. De
stad heeft het hoogste aantal landingsplaatsen voor helicopters op hoge gebouwen. Hiermee ontlopen de
rijken niet alleen de files, maar mijden ze ook de almaar bozer wordende bevolking. Veel rijken zijn bang dat
de woede van de gewone man zich op een dag tegen hen zal keren.
'Chinese partijleiders lezen boek over Franse Revolutie'
De Britse econoom vertelde ook over zijn uitgebreide reis naar China. Hij zei verbluft te zijn toen de
communistische partijleiders hem vertelden dat ze het boek 'De Oude Staat en de Revolutie' aan het lezen
zijn. In dit boek, dat in 1856 werd geschreven door Alexis de Tocqueville, worden de oorzaken van het
ontstaan van de Franse Revolutie beschreven. Het partijkader hoopt zich hierdoor beter voor te bereiden op
het ontstaan van nieuwe massale protestdemonstraties.
Ferguson gelooft overigens niet dat het tot een revolutie in China zal komen. Het regime heet de politiestaat
namelijk zo goed uitgebouwd, dat de bevolking goed onder controle kan worden gehouden.
Onrust, geweld, revolutie, burgeroorlog, wereldoorlog
Zoals we eerder deze week al schreven zijn de massale sociale onlusten volgens de vermaarde
Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz doelbewust gepland door het IMF, met als doel de wereldeconomie te
hervormen en de wereldwijde politieke, financiële en corporatieve machtselite alle macht en totale controle
te geven. (1)
Ferguson en Stiglitz zijn zeker niet de enigen die waarschuwen voor meer geweld. Ook de VN en het Rode
Kruis verwachten grote sociale onrust en 'Arabische Lente-achtig geweld' in Europa. De Duitse minister van
Financiën Schäuble zei zelfs te vrezen voor een nieuwe revolutie. Eerder dit jaar zei een oud-topambtenaar
van de EU dat er een heuse burgeroorlog in Europa kan ontstaan. De voormalige voorzitter van de
Eurogroep van Ministers van Financiën, Jean-Claude Juncker, impliceerde bij zijn afscheid begin dit jaar
zelfs een mogelijke wereldoorlog in 2014. (zie linken onderaan)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Wetenschappers in New York bijeen voor onsterfelijkheid in 2035
Zal de mensheid door technologie 'als God' kunnen worden?
In de film 'Surrogates' bestuurt Bruce Willis vanuit een veilige plek met
zijn hersens een alternatief lichaam waarmee hij zich in de echte
wereld kan bewegen. Deze technologie kan al op korte termijn realiteit
worden.
Wetenschappers van over de hele wereld kwamen afgelopen
weekend in New York bijeen om serieus te kijken naar de doelstelling
van de Russische multimiljonair Dmitry Itskov om in 2035 onsterfelijkheid te realiseren. Op de Global Future
2045 Conference bleek dat de ontwikkelingen in de technologie zo snel gaan, dat Itskovs wens beslist niet
onhaalbaar is. Integendeel, de belangrijkste fasen van het proces zijn volop in ontwikkeling: het creëren van
'avatars', waarin mensen uiteindelijk permanent hun bewustzijn zullen kunnen verplaatsen.
Onsterfelijkheid is daadwerkelijk binnen handbereik. Niet in onze eigen kwetsbare, imperfecte en uiteindelijk
hopeloos falende lichamen, maar in een technologisch gecreëerd brein dat honderden jaren kan leven en
uiteindelijk gewoon weer door een ander, nog beter exemplaar kan worden vervangen.
Drie van de vier fases in ontwikkeling
De wetenschappelijke weg naar dit futuristische doel duurt misschien nog maar 23 jaar. Drie van de vier
fases waarmee onsterfelijkheid zou kunnen worden bereikt zijn namelijk al volop in ontwikkeling:
1. Avatar A
Er worden kunstmatige lichamen -androïden- ontwikkeld zonder een eigen brein. In plaats daarvan kun je
straks je eigen 'brein' in hen 'projecteren' en zo je eigen androïde besturen, compleet met alle gevoelens en
sensaties.
In 2009 stond dit concept aan de basis van de populaire science fiction-fantasyfilm Avatar. Uiteindelijk
verstootte Avatar 'Titanic' van de eerste plaats van films met de hoogste opbrengst ooit. In datzelfde jaar
draaide ook de film Surrogates rond dit avatar-concept. Hierin bevindt Hollywoodster Bruce Willis zich in een
verduisterde kamer en beweegt hij zich ondertussen in een geoptimaliseerde versie van zichzelf door de
echte wereld.
Volgens Itskov kan deze eerste fase al over 3 jaar levensvatbaar en over 7 jaar realiteit worden. Dan kunnen
mensenhersenen worden aangesloten op een kunstmatig lichaam en zich daarmee op straat begeven en
alles doen en voelen wat met een normaal lichaam mogelijk is. Met andere woorden: het zal zijn alsof je in je
eigen lichaam zit, maar dan een betere versie daarvan.
2. Avatar B
Breintransplantatie. Tussen 2020 en 2025 zullen neurochirurgen in staat zijn het brein van een mens te
isoleren, inclusief een deel van het ruggenmerg. Dat zal dan in een Avatar-A androïde worden geplaatst.
3. Avatar C
Tussen 2030 en 2035 kunnen we ons complete bewustzijn uploaden naar een niet-biologisch kunstmatig
brein. In theorie is onsterfelijkheid dan een feit. Hoe onvoorstelbaar het voor velen ook zal klinken,
wetenschapper Theodore Berger liet de aanwezigen op de conferentie zien hoe hij er inmiddels in geslaagd
is om de hippocampus -het deel van het brein waar zich de kern van ons geheugen bevindt- van een rat te
vervangen door een computerchip. Berger heeft aangetoond dat ratten ondanks het ontbreken van het
biologische deel door middel van een chip toch een geheugen hebben.
4. Avatar D
In de laatste fase wordt het fysieke lichaam volledig vervangen door een hologram, dus een niet tastbaar lijf.
Feitelijk leef je dan in een computer, maar kun je jezelf waar je maar wilt als een hologram 'projecteren',
ongeveer zoals dit in de eerste Star Wars film (1977) te zien was.
Avatars gesteund door topwetenschappers, banken en bedrijven
Aan Avatars A tot en met C wordt reeds gewerkt. Het zijn bepaald niet de minste wetenschappers die hier
serieus mee bezig zijn. Sommigen zijn afkomstig van vermaarde universiteiten en instituten zoals Harvard,
het MIT en Berkeley. Op de conferentie waren ook veel investeerders aanwezig, waaronder de megabanken
Citigroup, Barclays en Credit Suisse, alsmede ook diverse hedgefondsen.
Commerciële en Defensiebedrijven zien enorme kansen in het samenwerken en uiteindelijk samenvoegen
van mensen met machines. Zelfs al zou het daadwerkelijk kunnen uploaden van je brein veel langer op zich
laten wachten dan de Russische multimiljonair nu hoopt, dan nog zal er indrukwekkende vooruitgang worden
geboekt op het gebied van robotica, computers, anti-verouderingtechnologie, genetica en kunstmatige
lichaamsdelen.
IBM's 'Watson'computer, een hypermoderne kunstmatige intelligentie (KI), wordt nu getest voor gebruik in de
medische wereld. 'Watson' haalde het nieuws toen de KI de regerende 'Jeopardy' kampioen (Amerikaanse
quiz) wist te verslaan.
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Einde aan ouder worden, ziekte en dood
Ook Dmity Itskov onderkent het belang van de ontwikkeling van KI"s, maar zijn grootste doel blijft mensen te
bevrijden van de last van ziekte, beperkingen en dood. 'De avatar is een overgang voor menselijke wezens...
een overgang die ons in staat stelt niet langer ouder te worden... ziektes te elimineren... en uiteindelijk vrijwel
onsterfelijk te worden.'
Om aan te tonen dat de technologie al heel ver gevorderd is, wil de Rus een robotisch model van zijn hoofd
presenteren dat precies zo zal bewegen en zelfs praten als hijzelf. Dit kunstmatige hoofd zal worden
gebouwd door het bedrijf Hanson Robotics. (1)
Onlangs werd de gehandicapte Bertolt Meyer, geboren met een stompje op de plek van zijn linkerhand,
voorzien van een bionische hand die met een simpele iPhone app is te besturen. De bionische hand kostte €
35.000, werd ontwikkeld door het Schotse bedrijf Touch Bionics en is grotendeels gemaakt van aluminium.
Meyer werd hierdoor een soort reclamemodel voor het transhumanisme -ook wel posthumanisme-, zoals het
streven naar het samenvoegen tot 'cyborgs' en zelfs vervangen van de mens door machines ook wel wordt
genoemd. (2)
Wat als machines zich tegen de mensen keren?
In sommige christelijke kringen wordt het transhumanisme met argusogen gevolgd. Critici zijn bang dat de
mens hierdoor compleet wordt losgekoppeld van God. En wat is het lot van de menselijke geest als diens
bewustzijn geheel naar een kunstmatig brein en lichaam wordt verplaatst?
Ook in seculiere kringen wordt het samengaan van mens en machine en de ontwikkeling van Kunstmatige
Intelligenties veelal negatief benaderd. In films zoals 2001: A Space Odyssey, The Terminator, The
Lawnmower Man, I Robot en The Matrix wordt gewaarschuwd dat machines op een dag slimmer worden
dan mensen en zich uiteindelijk tegen de mensheid zullen keren.
In The Terminator (1984) veroorzaakt een K.I.-defensiecomputer een kernoorlog waarin de mensheid
zichzelf vrijwel compleet uitroeit. De weinige overlevenden worden vervolgens bestreden door
gevechtsrobots zoals die nu ook door Amerika en Rusland worden ontwikkeld. In The Matrix worden mensen
door een 'god'achtige K.I., gebruikt als 'batterijen' om een robotwereld van energie te voorzien. (3)
Worden supercomputers 'God'?
De wereldberoemd geworden klassieke sf-schrijver Isaac Asimov (1920-1992) schreef in 1956 zijn korte
verhaal 'De Laatste Vraag', waarin de mensheid uiteindelijk volledig bestuurd wordt door de K.I. 'Multivac'.
Als de mensheid dan dreigt uit te sterven krijgt AC, de opvolger van Multivac, de vraag voorgelegd wat er
gedaan kan worden om dit te voorkomen. AC houdt zich vervolgens miljarden jaren met deze vraag bezig. In
de tussentijd sterft niet alleen de mensheid uit, maar komt ook het complete heelal aan het einde van zijn
levensduur. En dan, in complete duisternis, komt AC eindelijk met het antwoord: 'Er zij licht.'
Met andere woorden: Asimov suggereerde bijna 60 jaar geleden al dat supercomputers in de toekomst zo
machtig en slim zullen zijn, dat zij 'God' kunnen worden. Het is precies dit streven dat in christelijke kringen
zo wordt gevreesd, want juist deze belofte van het 'zijn als God' was in het Bijbelboek Genesis de grote
leugen waarmee Satan de mensen wist te verleiden zich tegen God te keren. Het vormt tevens de kern van
de door Paulus voorzegde grote misleiding in de eindtijd:
Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen
zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. Hij zal
alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op
de troon en zich voor te doen als God zelf. (2 Tess. 2:3-4, NBV)
Eindtijd kernmerk: De 'wetteloze mens' wil als God worden
Velen zien in deze tekst de komst van één wetteloze mens geprofeteerd -de Antichrist-, maar het zou hier
heel goed om een algemene wetteloze mens kunnen gaan, de karakterisering van de mensheid in de
eindtijd. Immers, 'Gods tempel' is in het Nieuwe Testament niet langer een fysiek gebouw, maar de
Gemeente, de Christelijke Kerk. Jezus voorzegde niet voor niets de totale verwoesting van de Tempel,
waarmee God onderstreepte dat Hij voortaan in een Tempel van mensen zou wonen.
Als deze uitleg wordt aangehouden wordt onmiddellijk duidelijk dat de trend die sinds de jaren '90 in steeds
meer kerken zichtbaar wordt, namelijk de leer van het 'Dominionisme' of de 'Kingdom Now' theologie, aan
alle kenmerken van de grote eindtijdmisleiding voldoet. Immers, aan veel christenen wordt geleerd dat zij
zelf 'als Christus' kunnen of zullen worden, als 'christussen' of 'messiassen' zullen zijn. De letterlijke
Wederkomst van Jezus Christus is in deze kerken weggedrukt of zelfs geheel vervangen door de komst van
het 'Christus-bewustzijn' of de 'Messias-geest'. Veel gelovigen beseffen dus niet dat het transhumane
streven om 'als God' te zijn reeds diep in de Kerk - de 'tempel'- is doorgedrongen.
Xander - (1) CNBC, (2) Guardian, (3) Huffington Post
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Eén vierde van alle gevangenen ter wereld zit in een Amerikaanse gevangenis
Het is nu officieel: Amerika zal weldra meer uitgeven aan
gevangenissen dan aan hoger onderwijs. Het Amerikaans juridisch
systeem is serieus op drift. “The land of the free” krijgt een
bijzonder wrange betekenis als je weet dat in 2008 ongeveer één
op de 31 volwassenen (7,3 miljoen) in de Verenigde Staten ofwel
in de gevangenis zat, ofwel onder penitentiair toezicht stonden
(voorlopige en voorwaardelijk)
prisons population rate
VS, kampioen van de mensenrechten?
Geen enkele andere maatschappij in de menselijke geschiedenis
heeft zoveel van haar eigen burgers gevangen gezet. De cijfers
tonen aan dat de Verenigde Staten meer mensen heeft opgesloten dan enig ander land: een half miljoen
meer dan China, waar vijf keer meer mensen wonen dan in de VS.
Sinds de ‘war on drugs’ begon in 1970, steeg Amerika’s gevangenisbevolking met 700 procent tot 2,4
miljoen. Slechts vijf procent van de wereldbevolking leeft in de VS, maar het land herbergt 25 procent van de
gevangenispopulatie ter wereld. Amerikanen besteden meer dan 70 miljard dollar belastingsgeld per jaar om
één op 48 mannen van arbeidsgeschikte leeftijd gevangen te houden: massa-opsluiting op een schaal die
ongezien is in de menselijke geschiedenis. Dit terwijl de geweld- en vermogenscriminaliteit er tussen 1988
en 2008 gedaald is met ongeveer 25 procent.
De VS is bovendien het enige land in de westerse geïndustrialiseerde wereld waar de doodstraf nog in
gebruik is. In 1980 zaten er 691 gevangenen in ‘death row’, op dit moment zijn dat er 3189. (death row =
‘doodsrij’, de wachtcellen voor terdoodveroordeelden).
In 2008 was 90,7% van de federale gevangenen opgesloten voor niet-gewelddadige misdrijven (Bureau of
Justice Statistics, december 2009). Er wordt aangenomen dat meer dan de helft van de 623.000
gevangenen in de gemeentelijke of provincie gevangenissen onschuldig is aan de misdaden waarvan ze
worden beschuldigd. De meesten onder hen zijn in voorlopige hechtenis in afwachting van hun proces.
Meer dan 10% van de gevangenispopulatie zijn vrouwen. In de meeste landen is het aandeel van
vrouwelijke gevangenen ongeveer één op twintig.
De VS sluit meer van zijn jeugd op dan enig ander land in de wereld, een weerspiegeling van de algemene
trends. In 2002 alleen al werden ongeveer 126.000 jongeren opgesloten in jeugdgevangenissen. Ongeveer
500.000 jongeren worden ieder jaar naar detentiecentra gebracht.
Meer geld voor gevangenissen dan voor hoger onderwijs
In de afgelopen twee decennia is het geld dat de staten uitgeven aan gevangenissen zes keer meer
gestegen dan de uitgaven voor hoger onderwijs. 2012 is voor de VS een mijlpaal. Voor de eerste keer, in
Wisconsin, budgetteerde een staat meer belastinggeld voor gevangenissen en correctionele faciliteiten dan
voor het hoger onderwijs. 2,1 miljard dollar ging naar de staatsuniversiteiten en 2,25 miljard dollar naar het
Department of Corrections, aldus een persbericht van 27 augustus 2012. Commentaar van de schrijver van
het artikel: “Zijn we gek geworden? Hoe kunnen we ons veroorloven om meer te besteden aan
gevangenissen dan aan het hoger onderwijs in deze steeds meer concurrentiële kenniseconomie?”
Op 8 september verscheen het alarmerende bericht dat de staat Californië worstelt om te voldoen aan een
gerechtelijk bevel om de gevangenisbevolking te verminderen, maar volgens een rapport van California
Common Sense (nvdr: vzw die via informatieverstrekking transparantie van de overheid tracht te
vergroten) blijkt nu dat de staat meer besteedt aan het strafsysteem dan aan het hoger onderwijs. Sinds
1980 zijn de overheidsuitgaven voor gevangenissen daar omhooggeschoten met 436 procent, terwijl de
investeringen in het hoger onderwijs zijn gedaald met 13 procent (rekening houdend met inflatie).
The Huffington Post (nvdr: progressief-liberale nieuwswebsite) verduidelijkt: “Vijfenvijftig procent van de groei
van de uitgaven voor gevangenissen is het gevolg van het feit dat steeds meer mensen in de gevangenis
worden opgesloten. In de afgelopen drie decennia is het aantal gevangenen in Californische gevangenissen
acht keer sneller toegenomen dan de bevolkingsgroei. Het rapport merkt op dat, terwijl de gemiddelde lonen
voor werknemers van het wereldberoemde hoger staatsonderwijs zijn gestagneerd of zelfs gedaald
(rekening houdend met de inflatie), de gevangenisbewakers aanhoudend loonsverhogingen hebben
gekregen.”
Sinds 1980 heeft Californië één universiteitscampus gebouwd en 21 gevangenissen. Het budget voor het
California Department of Corrections and Rehabilitation steeg van ongeveer 3 procent in 1980 tot 11,2
procent in 2012. Ondertussen is de financiering van het hoger onderwijs gedaald van 10 procent 30 jaar
geleden tot ongeveer 6,6 procent dit fiscale jaar.
Waarnemers verwachten dat die trend zich zal doorzetten in alle staten van de VS. Het trieste is dat politici
ook meer en meer de kosten van het hoger onderwijs afwentelen op studenten, terwijl niet bespaard wordt
op de financiële kosten voor gevangenissen.
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The war on drugs
Bijna driekwart van de nieuwe gevangenisopnames betreft veroordeeldingen voor geweldloze misdrijven. 49
procent van de veroordeelde gevangenen zitten vast voor geweldsdelicten. Misschien wel de belangrijkste
factor achter de groei van de gevangenisbevolking is de “oorlog tegen drugs”. Het aantal gevangen
drugscriminelen is vertwaalfvoudigd sinds 1980. In 2000 waren 22 procent van degenen die in de federale
en deelstaat gevangenissen zaten veroordeeld voor drugsbezit.
Er waren meer dan 40 miljoen arrestaties voor drugsgerelateerde misdrijven in de afgelopen veertig jaar. Er
zijn 50.000 arrestaties per jaar voor bezit van marihuana in New York City alleen al, één op de zeven
gevallen die voor de strafrechter komen. In Texas bijvoorbeeld, kan een persoon worden veroordeeld tot
twee jaar gevangenisstraf voor het bezit van 4 gram marihuana. In New York, voorziet de in 1973
uitgevaardigde Nelson Rockefeller anti-drug wet in een verplichte gevangenisstraf van 15 jaar tot levenslang
voor het bezit van 4 gram illegale drugs. Ongeveer 50 procent van de mensen in de federale gevangenissen
en 20 procent van de mensen in deelstaatgevangenissen zitten opgesloten voor drugsgerelateerde
misdrijven. Maar het aantal is veel hoger als je ook diegenen meetelt die opgesloten zijn vanwege andere
misdrijven (zoals diefstal) met betrekking tot het verkrijgen van drugs. In 2003 waren 58% van alle vrouwen
in de federale gevangenissen veroordeeld voor drugsdelicten. Zelfs wanneer vrouwen weinig of niet
betrokken zijn bij de drugshandel, worden ze steeds meer gevangen gezet onder de huidige
drugswetgeving, omwille van de bepalingen in het strafrecht, waardoor begrippen als ‘samenzwering’ en
‘medeplichtige aansprakelijkheid’ strafrechtelijk worden uitgebreid naar partners, familieleden en kennissen.
Racisme
De VS heeft het hoogste percentage ter wereld minderheden in gevangenschap.
De verdeling van de volwassenen onder correctionele controle is als volgt: één op 18 mannen, één op 89
vrouwen, één op 11 Afro-Amerikanen (9,2 procent), één op 27 Latinos (3,7 procent), en één op 45 blanken
(2,2 procent). Het Amerikaanse Bureau of Justice Statistics concludeert dat de kans dat een zwarte man,
geboren in 2001, naar de gevangenis zal gaan 32 procent is of één op drie. Voor Latino mannen bedraagt
die kans 17 procent en voor blanke mannen is dat 6 procent. Dus zwarte jongens hebben vijf keer en Latino
jongens bijna drie keer meer kans op een verblijf in de gevangenis dan blanke jongens.
Hoewel zwarten slechts 13 procent van de totale bevolking uitmaken, zijn zij goed voor 40 procent van de
Amerikaanse gevangenen. Meer dan de helft van alle zwarte mannen zonder een middelbare school
diploma komen in contact met de gevangenis op een bepaald moment in hun leven. Ongeveer 10,4
procent van de gehele Afro-Amerikaanse mannelijke bevolking in de Verenigde Staten tussen 25 en 29 jaar
zit opgesloten.
Meer Afro-Amerikaanse mannen zitten in de gevangenis dan op de universiteit. In 2000 waren er 791.600
zwarte mannen in de gevangenis en 603.032 ingeschreven op de universiteit. Ter vergelijking: in 1980
waren er 143.000 zwarte mannen in de gevangenis en 463.700 ingeschreven op de universiteit. Er zitten
vandaag zelfs meer Afro-Amerikaanse jonge mannen in de gevangenis dan op de schoolbanken. Er zijn nu
ook meer Afro-Amerikaanse mannen in de gevangenis of in voorlopige invrijheidstelling dan dat er slaven
waren in 1850, vóór het begin van de Burgeroorlog, volgens professor Michelle Alexander in het boek “The
New Jim Crow: Massa Opsluiting in het tijdperk van Kleurenblindheid.”
70 procent van de gedetineerden in de Verenigde Staten zijn niet-blanken. Vijfenzeventig procent van de
jonge zwarte mannen in Washington, DC zal enige tijd doorbrengen in de gevangenis. In de grote steden in
het hele land hebben 80 procent van de jonge Afro-Amerikanen een strafregister. In 2009 heeft de New York
Times statistieken gepubliceerd over het onevenredig hoog aantal gedetineerde zwarte mannen. Deze
statistieken tonen aan dat ongeveer 25 procent van de vaders van zwarte kinderen op de leeftijd van 14 jaar
(geboren in 1990) in de gevangenis zit. Zwarte mannelijke leerkrachten maken trouwens slechts ongeveer
twee procent uit van het lerarenkorps in het hele land.
Immigranten
De VS heeft de grootste immigratie detentie-infrastructuur ter wereld, met inbegrip van 961 faciliteiten die
hetzij rechtstreeks eigendom zijn van of onder contract vallen van de federale overheid.
Het aantal gedetineerde immigranten per jaar is sinds 2001 bijna verdubbeld, tot 390.000, sinds de
immigratiehandhaving overgedragen werd naar het nieuw opgerichte Ministerie van Binnenlandse Veiligheid
in 2003. Gezien de privé-gevangenisindustrie afhankelijk is van vreemdelingendetentie, is het niet
verwonderlijk dat de recente draconische immigratiewet in Arizona [SB 1070] werd ingevoerd met de hulp
van private gevangenisbedrijven en lobbyisten. De wet geeft in Arizona aan de politie het recht om personen
te arresteren en vast te houden die ervan verdacht worden zonder papieren in het land te vertoeven. In
wezen wordt deze wet door mensenrechtenorganisaties bestempeld als het legaliseren van raciale
profilering.
Law-and-Order Conservatieven
Politici worden gemakkelijker verkozen als ze stoere praat verkopen over misdaad. Dat is in België niet
anders. Daardoor beland je in de VS verplicht in de cel voor het roken van een joint bijvoorbeeld. Begin een
tirade over immigranten en vluchtelingen en de gevangenisbevolking groeit nog sneller.
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Het lijkt alsof deze stoere politieke jongens (die beweren dat ze overheidsbemoeienis verafschuwen) staan
te popelen om nog een strenger strafrechtelijk systeem in te voeren zodat de overheid nog meer het leven
van de VS burgers kan bepalen. Het nieuwste anti-abortus wetsvoorstel, als het wordt aangenomen, zou de
gevangenisbevolking nog verder verhogen door de invoering van gevangenisstraffen voor het hebben of het
verstrekken van een abortus (zonder uitzonderingen, zelfs in geval van verkrachting)
De Three Strikes wet
Een groot aantal staten in de VS heeft een Three Strikes-wet waarbij iemand, die voor de derde keer
veroordeeld wordt, een extra lange gevangenisstraf moet uitzitten. Meestal gaat het hierbij om 25 jaar tot
levenslang. De term is afgeleid uit het honkbal. De wet leidt soms tot onbegrijpelijke toestanden en is
uitgegroeid tot een zeer zieke grap, zoals levenslange gevangenisstraffen voor zogenaamde “gevaarlijke
criminelen” wier derde overtredingen niet erger waren dan het stelen van een set golfclubs, een overval op
een videotheek, of de dakloze man die voedsel gestolen had uit een gaarkeuken. In de Californische
gevangenissen zitten ongeveer 7.000 gevangenen opgesloten als gevolg van die wet en ongeveer 350 van
hen kregen hun definitieve “strike” voor diefstal. Alle zin voor verhoudingen is weg, zoals uit onderstaande
voorbeelden mag blijken.
Twee jaar geleden brak Jeremy Stewart, een jonge Californische man, in in twee leegstaande huizen en stal
een aantal juwelen. Hij was verslaafd aan crystal meth (methamfetamine) en stal om zijn verslaving te
voeden. Inbraak in een woning wordt beschouwd als een ernstig misdrijf in Californië, en Jeremy had al twee
veroordelingen (een voor een vorige inbraak en een tweede voor heling van gestolen goederen). In oktober
2010 werd hij veroordeeld tot zeventig jaar gevangenisstraf onder de Three Strikes wet voor het stelen van
sieraden die minder waard waren dan de prijs van een oude auto.
Jeremy Stewart’s misdaden waren ernstig, daarover bestaat geen twijfel. Hij veroorzaakte aanzienlijk
verdriet voor zijn slachtoffers, en ook voor zijn eigen familie. Maar als het gaat om iemand naar de
gevangenis te sturen, zou een gevoel voor verhoudingen moeten prevaleren. Wanneer een veroordeelde
inbreker een straf krijgt die bijna drie keer zo lang is als voor een moord, is er iets ernstig mis. Jeremy’s
misdrijven waren allemaal gerelateerd aan zijn verslaving aan drugs. Veel staten in de VS hebben sinds lang
erkend dat voor de behandeling van drugsgerelateerde criminaliteit, in plaats van bestraffing, een meer
duurzame aanpak nodig is. De kans op strafvermindering is vrijwel onbestaande en Jeremy zal zijn twee
kleine kinderen, nu één en drie jaar jong, niet buiten de bezoekkamer van een gevangenis kunnen
ontmoeten.
Thomas Dye zit een straf uit van 167 jaar onder de Three Strikes wet voor een serieuze en een kleine
diefstal en als derde vergrijp het stelen van een vrachtwagen.
Op 4 november 1995 had Leandro Andrade vijf videobanden gestolen van een K-Mart in Ontario, Californië.
Twee weken later stal hij vier videobanden van een andere K-Mart in Montclair, Californië. Op het moment
van deze twee misdaden in 1995 was Andrade al eens veroordeeld voor diefstal, woninginbraak, vervoer
van marihuana, en ontsnappen uit de gevangenis. Als gevolg van deze eerdere veroordelingen werd
Andrade tot levenslang veroordeeld.
Kevin Weber werd veroordeeld tot levenslang voor een inbraak in een restaurant na een drukke moederdag
(vorige strafbare feiten: inbraak en geweldpleging met een dodelijk wapen). Het alarmsysteem ging af
voordat hij kon vluchten. Toen Weber werd gearresteerd, zaten zijn zakken vol koekjes die hij wilde
meenemen uit het restaurant.
Gregory Taylor zat een 25 jaar tot levenslange gevangenisstraf uit voor een poging tot inbraak in een
gaarkeuken in 1997, en werd vrijgelaten ingevolge een arrest van de California Superior Court in 2010.
Santos Reyes in Californië pleegde als jongere een inbraak (inbreuk 1). De tweede inbreuk was een overval
die aan niemand schade toebracht; na tien jaar zonder incidenten, werd Reyes veroordeeld voor meineed
en, als gevolg van de Three Strikes wet, veroordeeld tot levenslang.
Zeventig procent van degenen die worden veroordeeld op grond van de Three Strikes wet in Californië, zijn
gekleurde mensen.
Privatisering van de gevangenissen
De “war on drugs” en het hardere immigratiebeleid creëerden een enorme markt voor particuliere
gevangenisexploitanten, die bijna 50 procent van alle federale vastgehouden immigranten huisvesten.
Private gevangenissen zijn de grootste business in de gevangenisindustrie. Ongeveer 18 bedrijven bewaken
10.000 gevangenen in 27 staten. Private gevangenissen krijgen een gegarandeerde hoeveelheid geld voor
elke gevangene, onafhankelijk van wat het kost om hen te onderhouden. Volgens Russell Boraas, een privégevangenisbeheerder in Virginia: “het geheim van lage operationele kosten is een minimaal aantal bewakers
voor een maximaal aantal gevangenen.”
De Corrections Corporation of America (CCA) heeft een ultra-moderne gevangenis in Lawrenceville, Virginia,
waar vijf bewakers in dagdienst en twee ’s nachts, meer dan 750 gevangenen bewaken. In deze
gevangenissen kunnen gedetineerden strafvermindering krijgen voor “goed gedrag”, maar voor elke
overtreding krijgen ze 30 dagen toegevoegd. En dat betekent meer winst voor CCA. Volgens een studie van
New Mexico gevangenissen, bleek dat CCA gevangenen acht keer minder “goed gedrag time” kregen
toegekend dan die in de staatsgevangenissen.
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Bijna 10 procent van de Amerikaanse gevangenissen zijn
privé, gedomineerd door twee grote bedrijven: CCA en GEO
Group. CCA en GEO Group beheren nu 16 procent van de
federale gevangenissen en bijna 7 procent van de
deelstaatgevangenissen met een gecombineerde omzet van
bijna 3 miljard dollar in 2010.
Sinds 2001 steeg de omzet van CCA met 88 procent en zij
verdienden meer dan 1 miljard dollar per jaar voor het
achtste jaar op rij. Vandaag haalt CCA 40 procent van haar
activiteiten uit opdrachten van de federale overheid, met
inbegrip van Immigratie en Douane en het Federal Bureau of
Prisons. De omzet van de GEO Group schoot eveneens omhoog, van 517 miljoen dollar in 2002 naar 1,3
miljard dollar in 2010, een stijging met 121 procent.
De CCA is op het aankooppad. De vennootschap, die is genoteerd op de New York Stock Exchange,
stuurde eerder dit jaar brieven naar 48 staten, met het aanbod om hun gevangenissen te kopen. Om hun
winstgevendheid aan te tonen, geeft het bedrijf de garantie dat de gevangenissen voor ten minste 90
procent volzet worden gehouden. Bovendien vragen ze een 20-jarig beheerscontract, bovenop de winsten
die zij verwachten door minder geld uit te geven per gevangene.
Tussen 1990 en 2009 is het aantal gevangenen in private gevangenissen aangezwollen van 7.000 tot
129.000 gevangenen, een groei met 1.600 procent.
In een onlangs verschenen rapport, “Banking on Bondage: Massa Opsluiting en privé-gevangenissen,”
onderzocht de American Civil Liberties Union (ACLU) de geschiedenis van de privatisering van
gevangenissen en besloot dat privé-gevangenisbedrijven hun welvarend bestaan te danken hebben aan de
torenhoge immigratiedetentie na 11 september 2001.
Op een conferentie met investeerders, twee maanden na 9/11, zei Logan, CEO van GEO Group: “Ik denk
dat het duidelijk is dat er met de gebeurtenissen van 11 september een verhoogde focus op detentie is,
zowel aan de grenzen als binnen de VS, en meer mensen zullen worden opgepakt. Dus dat is positief voor
ons bedrijf.”
Lees verder: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/09/15/een-vierde-van-alle-gevangenen-ter-wereldzit-in-een-amerikaanse-gevangenis

Giftige plasjes
Uit onderzoek van Milieudefensie en Friends of the Earth Europe in achttien Europese landen blijkt dat
mensen het gif glyfosaat in hun lichaam hebben. Bij vijf van de acht Nederlandse proefpersonen zijn resten
van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat in de urine gevonden. Van alle Europese deelnemers is 44%
positief getest op de aanwezigheid van glyfosaat, ook wel bekend onder de merknaam Roundup.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) test niet op de aanwezigheid van dit gif op groente en
fruit. Milieudefensie pleit voor meer onderzoek en meer controle op dit veelgebruikte middel. In totaal zijn er
182 urinemonsters onderzocht.
“Deze onderzoeksresultaten tonen aan dat het gif glyfosaat haar weg vindt naar de burgers, terwijl we niet
precies weten hoe de gifresten in het lichaam van de mensen terecht komen, of wat dat betekent voor de
volksgezondheid”, aldus Klaas Breunissen van Milieudefensie. “Het is bizar dat we nota bene van één van
de meest gebruikte onkruidverdelgers niet weten hoeveel er in ons eten zit. Milieudefensie roept de overheid
op hier grondig onderzoek naar te laten doen.”
Glyfosaat wordt gebruikt door boeren, tuinders, lokale overheden en particulieren om onkruid te bestrijden.
Zo wordt het uitgebreid toegepast bij de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen die in Europa
geïmporteerd worden voor gebruik als veevoer, met name soja uit Zuid-Amerika. De meest recente cijfers
van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat gebruik van glyfosaat in de landbouw in tien
jaar meer dan verdubbelde. Het is de meest gebruikte herbicide in Nederland en het gebruik neemt ieder
jaar toe, ook in de rest van Europa.
Lees verder (met link naar resultaten van het onderzoek) : http://www.hetkanwel.net/2013/06/13/44europeanen-heeft-landbouwgif-in-urine/
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Prikbord nr 349 (leo j.j. dorrestijn)
Cultuurverschillen
Een meisje van een moslimschool in Rotterdam beklaagt zich
erover dat ze door de examenfraude nu geen 2 (twee !) maanden
op vakantie kan in Marokko. Kennelijk is dit een ‘recht’ geworden
waarbij ook de ouders twee maanden lang in het buitenland
verblijven al dan niet gecombineerd met ziekmeldingen aan de
werkgever. Een Nederlandse politicus (PvdA) geeft zijn persoonlijke
mening over het politie-optreden in Istanboel. Hij wordt echter
teruggefloten, omdat hij zijn Turkse achtergrond en cultuur heeft laten meespelen. Merkwaardig, want dit
wilde de PvdA toch altijd!
De corruptie in de Tsjechische politieke top is zo groot, dat er nu
arrestaties plaatsvinden. In de cultuur van Brussel en de EU is dit
ondenkbaar, met name ook door gebrek aan cellen…
EU-controle
De beloofde controles op landen die EU-steun krijgen, blijkt een
lachertje. Het is de EU namelijk een raadsel wat er met de 1 miljard
euro is gebeurd, die aan Egypte werd overgemaakt. Het
‘ontwikkelingsgeld’ is in een groot zwart gat verdwenen. Hoe zit het
eigenlijk met de Nederlandse ontwikkelingshulp? In Brussel is een
verdwenen miljard echter geen probleem; je vraagt gewoon 10
miljard erbij en maakt nog 5 miljard over aan Egypte.
Fyra-put
De stank uit de beerput die Fyra heet, wordt steeds groter. Een geheim contract zodat de afgewezen
aanbieders niet konden zien, waarom de opdracht naar Fyra ging. Een ‘controleur’ die voor alle partijen
werkte, als hij werkte… En een Italiaanse directie die reeds een reputatie had als incompetent. Dus moet
hoofdverantwoordelijke Meerstadt nog een half jaar ‘adviseur’ blijven totdat de parlementaire enquête weer
iedereen heeft vrijgepleit.
Rekensom
Ooit heeft iemand uitgerekend wat criminaliteit ons land per jaar kost aan rechters en advocaten, en
gevangeniscellen, en misschien ook wat illegalen ons kosten, en overvallen op geldtransporten en
doodgeschoten juweliers en loslopende straatrovers en criminele bankiers en corrupte toezichthouders van
woningcorporaties. Misschien kan staatssecretaris Teeven ook eens laten uitrekenen wat zijn nieuwe ‘beleid’
gaat kosten aan gevolgschade; niet alleen de uitkeringen voor overtollig gevangenispersoneel, maar vooral
door vele Oost-Europese bendes, winkeldiefstallen, wiettelers, autodiefstallen, en door de gevolgen van
verkrachtingen, kinderontvoeringen, vrouwenhandel, eerwraak en drugs, want de ‘lichte gevallen’ en
psychopaten liepen allang vrij rond met een taakstraf of omdat er geen plaats was in de inrichtingen.
Wapenleveranties
Gaat Obama nu ook de vreedzame opstandelingen in Turkije bewapenen? Of hebben alleen moslimterroristen daar ‘recht’ op, zodat de kans op vluchtelingen, het gebruik van chemische wapens en het aantal
burger slachtoffers alleen maar toenemen?

O jee, China implodeert
Bron / origineel: (c) daskapital.nl
Nee. Het is nog niet het einde van de wereld, maar de Shanghai InterBank Offered Rate (SHIBOR) schoot
vannacht naar nieuwe records. Dit is de interbancaire rente waartegen Chinese banken aan elkaar uitlenen.
Banken vertrouwden elkaar niet meer waardoor de kredietmarkt stilviel en omdat de People's Bank of China
(PBOC) passief aan de zijlijn bleef staan spoot de rente omhoog. Is weer een keer wat anders dan het naar
beneden manipuleren van de Libor of de Euribor. De ‘overnight’ rente steeg afgelopen nacht met 527
basispunten tot 12,85% en de zevendaagse SHIBOR tot 10,77%, een stijging van 270 basispunten. De
vorige keer dat kredietmarkten echt op slot zaten was in 2008 en toen deden centrale banken er direct alles
aan om banken door middel van gratis geld te steunen. Maar de nieuwe leider, Li Keqiang, die zich richt op
economische hervormingen en het verkleinen van financiële risico's wil eerst zien waar de pijn zit in de
markt. En hoe kun je dat beter doen dan te kijken hoe een afkoelende economie reageert op een
speldenprikje? Vanavond besloot de PBOC alsnog $8,2 miljard (50 miljard yuan) in het banksysteem te
pompen, waarmee de problemen op de interbancaire markt voorlopig zijn opgelost. Poker op topniveau dus.
Wordt nog lachen straks met de Chinese banken die tot hun nek in de schulden zitten van lokale overheden.
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Wat is colloïdaal goud? (Aurum colloïdale)
Colloïdaal Goud is een vloeibare suspensie bestaande uit microscopische elektrisch geladen goud deeltjes
(Goud ionen) in gedistilleerd water. Deze elektrisch geladen gouddeeltjes kunnen in water blijven "zweven"
zonder kunstmatige toevoegingen of stabilisatoren.
Goud komt als sporenelement algemeen voor in de bouwstenen van het menselijk lichaam. Het komt vooral
voor in de hersenen maar over fysiologische werking van goud is wetenschappelijk weinig bekend.
Goud komt als zuiver metaal in de natuur voor. Het symbool is afkomstig van het Latijnse woord Aurum, dat
lichten of glazen betekent. Goud is het 74ste element in de lijst van meest voorkomende elementen op
aarde. Colloïdaal Goud is niet zo zeer een bacterie doder als wel een belangrijke mentale, weerstand en
immuunsysteem versterker.
Colloïdaal Goud is vrij moeilijk te maken in vergelijking met Colloïdaal Zilver. Het toepassingsgebied is
anders dan bij zilver, waarbij het dan vooral gaat om spier- en reumaklachten, de weerstand en
aandoeningen van het zenuwstelsel
Volgens Dr. Gary Smith en Dr. Farber onmisbaar vooral bij psychische problemen. Goud verhoogt het IQ
blijkt uit onderzoek en kan in vele gevallen pijn en andere ongemakken verlichten. Eetlustopwekkend zijn bij
gebrek aan eetlust en volgens Dr. Nilo Cairo en Dr. A. Brinckmann de voornaamste remedie tegen
zwaarlijvigheid. (bron Materie Medica). De Chinezen gebruiken al eeuwen lang gouden munten die
meegekookt worden in de rijst en groenten om sporen van goud binnen te krijgen. Colloïdaal goud stuurt het
mechanisme van de lichaamswarmte en heeft een positief effect bij rillingen, opvliegers en nachtelijk zweten.
Michael Faraday de beroemde Engelse scheikundige maakte in 1857 voor het eerst zuiver colloïdaal goud.
Paracelcus kende het gebruik van goud al tegen syfilis en lepra. In de tweede helft van de jaren 1800 kwam
het gebruik van goud bij de bestrijding van syfilis weer in de mode. In de oudheid werd goud in poedervorm
gebruikt tegen melancholie en hartaandoeningen een indicatie die ruim 100 jaar geleden door de
homeopathie weer opgepakt is en een belangrijke toepassing is geworden.
In de jaren 1930 werd goud door de reguliere geneeskunde weer toegepast in de tuberculose-therapie in
een poging de tuberkelbacillen te bestrijden. Verder werd het weer ingezet bij chronische
gewrichtsontsteking, lupes erythematodes, psoriasis, lepra en syfilis. De uitwerking van goud wordt niet zo
zeer gezien als een bacterie-doder maar meer als een activator van het reticulo-endotheliale systeem
(afweersteem) net als door andere metaalkatalysatoren zoals ijzer, koper.
In de school van de klassieke homeopathie is uitgebreid onderzoek geweest over de uitwerking van goud op
ons lichaam.
Goud heeft een uitgesproken werking op het centrale zenuwstelsel, bindweefsel, beenderen, ogen, hart en
bloedvaten, klieren en baarmoeder.
Het aderlijke vaatsysteem is een speciaal aangrijpingspunt van goud. De typische mens dat bij goud past
heeft last van algemene congestie (stuwing) van bloed vooral naar het hoofd, hij heeft een rood hoofd en
hoge bloeddruk en aanleg voor een hersenbloeding.
De goudpatiënt is zwaar op de hand, heeft een vermoeide gang en houding en heeft psychisch last van
woede, soms hevige angst en zelfmoordverlangens. Hoewel je het in eeste instantie niet zou verwachten
heeft deze vermoeide patiënt meestal een zachte weke gemakkelijk samendrukbare polsslag.
Goud wordt gebruikt bij chronische gewrichtsreuma, artrose en osteochondrose.
Het gebruik van goud bij klierziektes(scrofulose) en ziektes van de geslachtsorganen is erg oud en is
opnieuw door de klassieke homeopathie ingevoerd waarbij het goud ook regelmatig bij myoom van de
baarmoeder wordt gebruikt. Goud met verstand van zaken gebruikt is een prachtig middel en vaak van
onschatbare waarde bij mensen met zelfmoordneigingen (hoge verdunning Aurum metallicum D200)
De vroeger bekende homeopathische arts Von Stiegele uit de oude Duitse school gebruikte o.a. Aurum
Colloïdale bij aandoeningen van hart en bloedsomloop.
Colloïdaal Goud (Aurum Colloïdale).
In de USA is colloïdaal goud (mineraal), net als colloïdaal zilver een gewild middel geworden, vrij op de
markt te verkrijgen en goedgekeurd door de FDA.
Colloïdaal goud wordt ingezet bij veel mentale, psychische en lichamelijk ongemakken en problemen.
Meldingen uit de literatuur en publicaties geven aan dat colloïdaal goud breed inzetbaar is en eigenlijk
onmisbaar is in de dagelijkse mineralen opname.
Met ingang van 1 januari 2002 is Aurum Colloïdale D4 (voorzover ons bekend) niet meer te koop bij de
Nederlandse apotheek.
http://www.colloidaalgoud.nl/watiscg.html
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Turkije, bang voor Rusland, blokkeert NAVO-wapencorridor naar Syrië
'Duizenden Syriërs worden in Iran getraind om Israëlische Golan te
bestormen'
In het zoveelste schokkende filmpje is te zien hoe de 'rebellen' op
gruwelijke wijze een onschuldige man onthoofden en twee vrouwen
doodschieten. Wat bezielt het Westen door dit soort wrede barbaren te
steunen?
Israëlische inlichtingenanalisten noemen het een 'strategische aardbeving':
de Turkse premier Erdogan heeft de Amerikaanse president Obama afgelopen woensdag telefonisch
meegedeeld dat Turkije de NAVO-corridor, waardoor wapens aan de Syrische rebellen worden geleverd,
afsluit. Tien jaar geleden deed Erdogan al eens hetzelfde toen hij weigerde Amerikaanse troepen vanuit
Turkije een tweede front tegen Saddam Hussein te laten openen. Hoe dan ook, de door het Westen
gesteunde islamistische terroristen in Syrië stevenen nu op een vrijwel zekere nederlaag af.
Erdogan bang voor Russische vergelding
Erdogan zou tegen Obama hebben gezegd dat hij de corridor blokkeert omdat hij bang is voor Russische
vergeldingsmaatregelen als Turkije de NAVO en de VS toestaat wapens te blijven leveren aan de Syrische
rebellen. Sinds het einde van de G8 top in Noord Ierland hebben president Putin en andere hoge Russische
officials deze wapenleveranties door het Westen regelmatig fel veroordeeld, vooral omdat de belangrijkste
oppositie, de aan Al-Qaeda verbonden islamitische terreurgroep Al-Nusra, hier het meeste van profiteert.
Bewijs van gruweldaden Al-Nusra
Daarnaast wijst Putin voortdurend op de gruweldaden die de door het Westen gesteunde rebellen plegen.
Deze week verscheen het zoveelste schokkende filmpje waarop is te zien hoe Al-Nusra terroristen op wrede
wijze een man onthoofden en twee vrouwen doodschieten, om hen vervolgens in een gat in de grond te
gooien. De slachtoffers waren hoogstwaarschijnlijk gewone burgers die weigerden hun steun toe te zeggen
aan de doelstelling van Al-Nusra om Syrië in een islamistische Shariastaat te veranderen (6).
Rebellen zullen worden verslagen
Een woordvoerder van de rebellen in Aleppo zei gisteren dat de wapens die ze al hebben ontvangen van de
Arabische Golfstaten (2) het verloop van de strijd zullen wijzigen. Het is echter zeer de vraag of dit het geval
zal zijn, want na de herovering van Qusayr door de troepen van president Assad zijn ook de
wapenleveranties vanuit Libanon afgesneden. Daarom is de verwachting dat de rebellen in Aleppo binnen
40 tot 60 dagen zullen worden verslagen door de gecombineerde kracht van het Syrische leger, strijders van
Hezbollah en gewapende Irakese Shi'iten.
Hezbollah-eenheid naar Golan
Ook in Damascus is Assad met steun van Hezbollah een offensief gestart om de overgebleven
rebellenbolwerken in met name het noordoosten van de stad te vernietigen (2). Een week geleden maakte
Assad plannen bekend om een grote Hezbollah-eenheid naar de Golanhoogte, die is verdeeld tussen Syrië
en Israël, te sturen. Sommige eenheden zouden de beschikking hebben gekregen over 'gelimiteerde'
chemische wapens met een beperkte werking. (3)
Iran traint Syriërs voor bestorming Israël
In trainingskampen bij Damascus worden Hezbollahstrijders en Palestijnse terreurgroepen klaargestoomd
voor een eventueel offensief tegen Israël. Tevens zouden zo'n 3000 tot 5000 Syrische mannen in Iran
worden getraind door Al-Quds elitetroepen van de Revolutionaire Garde, om na terugkeer in Syrië in juli de
Israëlische Golanhoogte te kunnen bestormen, indien Assad daar het bevel toe geeft (5).
Chemische wapens gebruikt, maar door wie?
Het Westen en Rusland staan ook betreffende het gebruik van chemische wapens lijnrecht tegenover elkaar.
De regering Obama en diverse NAVO-partners beschuldigen Assad van het op kleine schaal inzetten van
chemische wapens, terwijl Putin bewijs zegt te hebben dat juist de rebellen deze wapens hebben gebruikt.
De wapens zouden in Irakese laboratoria zijn geproduceerd en via Turkije naar Syrië zijn gesmokkeld (4).
Mariniers en F-16's blijven in Jordanië
Nadat Erdogan zijn blokkade aankondigde reageerde president Obama door 700 mariniers, die in Jordanië
waren voor een oefening, toe te voegen aan de 300 die sinds vorig jaar permanent in het Hashemitische
koninkrijk zijn gestationeerd. Ook blijven er 12 tot 24 F-16 gevechtsvliegtuigen en Patriot luchtafweerraketten
in Jordanië achter. (1)
Xander v- (1) DEBKA, (2) Ynet News, (3) DEBKA, (4) World Net Daily, (5) World Net Daily, (6) World Net
Daily
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"Ook Britten kijken online overal ter wereld mee"
Bewerkt door: Redactie - 22/06/13 - 11u39 Bron: ANP
Dienst deelt info met Amerikaanse geheime dienst NSA
Het Britse Hoofdkwartier Regeringscommunicatie (GCHQ) luistert
en kijkt via de internetkabels overal ter wereld mee en deelt
ingewonnen informatie met de Amerikaanse geheime dienst NSA.
Dat meldt het Britse dagblad The Guardian.
De krant heeft recent gepubliceerd over het uiterst geheime
spionageprogramma, PRISM, dat de Amerikaanse dienst NSA (Nationaal Veiligheidsagentschap) gebruikt.
De informatie kwam van een ex-medewerker aan NSA-projecten, Edward Snowden.
Snowden zou The Guardian nu hebben ingelicht over het project Tempora, een van de spionagepraktijken
van de GCHQ. De dienst zou al anderhalf jaar lang wereldwijd enorme hoeveelheden gegevens van de
kabels aftappen en tot 30 dagen bewaren. Eerder werd bekend dat de GCHQ telefoon- en computerverkeer
bespioneerde op de topconferentie van de G20 in Londen in 2009.
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/1656455/2013/06/22/Ook-Britten-kijken-online-overal-terwereld-mee.dhtml

Oog in Brazilie
Zaterdag, 22 juni 2013
Als wereld komen we nu zo langzamerhand in een kritische
fase in de aanloop naar een nieuwe wereldregering (NWO).
Het is niet voor niets dat er wordt gesproken over een globale
recessie en dat mensen over de hele wereld nu in opstand komen.
De machthebbers achter de schermen hebben ieder aspect van de
weg die nog moet worden afgelegd naar de totale
wereldheerschappij uiteraard nauwkeurig onder de loep genomen.
Wat er nu gebeurt was allang voorzien. Natuurlijk wisten ze dat het
creëren van een crisis en het wegzuigen van alle nog aanwezige
rijkdommen onder de bevolking niet zonder gevolgen zou blijven.
Het is dan ook niet voor niets dat de Amerikaanse bank JP Morgan
een oproep doet om sneller autoritaire regeringsvormen te
installeren. Ook niet zonder reden dat er enorme FEMA kampen in
Amerika geduldig staan te wachten op de eerste (tijdelijke)
bewoners. Want de confrontatie tussen bevolking en overheden
móet er komen. Dit vormt allemaal onderdeel van het masterplan.
Omdat de doorsnee mens voorspelbaar en programmeerbaar is,
loopt alles op dit ogenblik voor de elite door de bank genomen,
exact volgens dat plan.
Een prachtig voorbeeld van hoe er achter de schermen de draak
wordt gestoken met diezelfde domme onwetende bevolking kon je de afgelopen week zien in Brazilië.
Donderdag waren er meer dan een miljoen Brazilianen op de been in protest tegen de corruptie, slechte
openbare voorzieningen en de gigantische kosten van het komende wereldkampioenschap voetbal in 2014.
Het kabinet onder leiding van de Braziliaanse president Rousseff is intussen in spoedzitting bijelkaar
gekomen om te trachten de uit de hand lopende onlusten onder controle te krijgen. Ook net als in Turkije
trad de politie hier hardhandig op met rubberen kogels, traangas en pepperspray. Er zijn tot nu toe twee
doden gevallen. In de Braziliaanse stad São Paulo bevindt het zogenaamde FIESP gebouw. Je kunt dit
vergelijken met het World Trade Center in New York. Normaal kun je op dit gebouw via LED display de
Braziliaanse vlag zien, maar dit keer, op het hoogtepunt van het oproer in Saõ Paulo, verscheen er
onverwacht iets heel anders in beeld.
De bekende piramide met “the all seeing eye”, het alziend oog, ook wel Ra genoemd. Hét symbool dat door
de heersende elite gebruikt wordt als kenmerk. Of het bedoeld was als grap of als een signaal naar de
bevolking, de aanblik was in ieder geval sinister. Een scene uit een horrorfilm; een opgewonden bevolking in
het donker met daarboven dat dreigende oog op een gebouw wat ook nog vormen heeft die vergelijkbaar
zijn met een piramide.
Het was geen film, het was echt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5286:2013-06-22-10-4432&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Dit worden hele interessante EU-verkiezingen
Geplaatst door Joost Niemoller op 22 juni, 2013
Volgend jaar mei mag Europa de EU wegstemmen. Kan wel eens veel spannender worden dan velen
nu denken.
Wie kijkt naar de samenstelling van het Europese parlement, ziet dat de overgrote meerderheid in beslag
wordt genomen door een lichtblauw en rood blok: Dit zijn de christenen en de socialisten. Dit zijn de geheel
eurofiele instemmers met alles wat uit de EU Commissie op hen neerdaalt. Sterker nog: Als het er op aan
komt, is dit Europese parlement eurofieler dan de bestuurslaag.
In wat kleine vakjes zijn ook grijze, oranje en donkerblauwe vierkantjes te vinden. Daar bevinden zich de
meer eurosceptische geluiden die onderling sterk verdeeld zijn. Dat kan nooit een vuist maken.
Gisteren bracht Geert Wilders een officiëel bezoek aan het Vlaams Belang, en daar maakt hij een
enthousiaste tweet over. Dit soort berichten worden in de media een beetje vlakjes ter kennisgeving
aangenomen. Maar er staat meer op het spel dan meningeen nu denkt. Er werd daar in Vlaanderen
gesproken over, zo krijg je de indruk, zeer concrete samenwerking. De Vlaamse pers bracht daar meer
concrete berichten over:
We hebben het hier over een zeer serieus eurosceptisch machtsblok in wording:
Naast het Vlaams Belang en de PVV van Wilders gaat het onder meer om het Franse Front National, de
Italiaanse Lega Nord, de Oostenrijkse FPÖ, de Zweedse Demokraten en de Deense Volkspartij. Het
samenwerkingsverband, in de aanloop naar de Europese verkiezingen in 2014, profileert zich als
‘eurokritisch, islamkritisch en immigratiekritisch’.
Het moet voor deze, elkaar zo dicht genaderde partijen een fluitje van een cent zijn om met een sterk
puntenplan te komen. Een actieplan om de immigratieramp die Europa overspoelt aan te pakken, om interEuropese grenzen weer echte grenzen te laten worden, om de macht van de EU serieus terug te draaien, de
euro af te schaffen en zo een eind te maken aan de maar dooretterende Europese crisis.
Als dit een serieus blok is, zonder neonazistische uitschieters, maar met een flink stuk nieuwrealisme, dan
kan dat rode en lichtblauwe blok uit het Europese parlement worden weggevaagd.
Bij de PvdA zijn ze er nu al niet gerust op. Daar hebben ze van de week besloten om de huidige Europese
fractie nu al in zijn geheel te gaan vervangen.
Belangrijker: in Frankrijk begint zelfs de huidige socialistische president te morren. Iets van: ‘Frankrijk is
soeverein.’ Daar zullen ze in de Brusselse kantoren wel even over hebben lopen te gniffelen. Maar Hollande
moet wel. Het anti-Europese sentiment is in Frankrijk enorm. 58% van de Fransen moet niets meer van de
EU hebben! In Nederland wil een een heel grote minderheid domweg van de EU af. Ik vind dat nogal wat,
want zo’n stap wordt steevast voorgesteld als een stap in het donker.
Sterker nog, volgens een onderzoek van Pew bleek dat er in heel Europa geen meerderheid meer te
vinden is voor de EU! LEES VERDER DAGELIJKSE STANDAARD.NL

Obama komt met langverwacht klimaatplan
Barack Obama zal dinsdag de plannen ontvouwen waarmee hij de klimaatverandering wil tegengaan. Dat
heeft de Amerikaanse president aangekondigd in een videoboodschap.
Als het aankomt op de wereld die we achterlaten aan onze kinderen, zijn we aan hen verplicht te doen wat
we kunnen.
VIDEO
“Als het aankomt op de wereld die we achterlaten aan onze kinderen, zijn we aan hen verplicht te doen wat
we kunnen”, aldus Obama. Hij wees er nog maar eens op dat de gevolgen van klimaatverandering niet door
één enkele maatregel kunnen teruggedrongen worden.
Ingewijden verwachten dat de president onder meer strengere eisen wil stellen aan de uitstoot van
kolencentrales. Ook zou iets gedaan worden aan de efficiëntie van het energieverbruik van gebouwen en
elektrische apparaten. Tot slot zou de regering op veel grotere schaal duurzame energie een kans willen
geven.
“Wij als staatsburgers moeten allemaal ons steentje bijdragen om Gods schepping te behouden voor
komende generaties”, sprak Obama. In februari had hij in zijn jaarlijkse toespraak voor het Congres
aangekondigd zelf maatregelen te zullen treffen als het parlement zou blijven treuzelen. Plaats van afspraak
dinsdag: de universiteit van Georgetown in Washington.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1656755/2013/06/23/Obama-komt-met-langverwachtklimaatplan.dhtml
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Ons lichaam wordt steeds minder biologisch
Vrijdag, 21 juni 2013 13:05
Tegen de tijd dat we aangekomen zijn in het jaar 2045 zal het
mogelijk zijn om de gegevens die liggen opgeslagen in je
hersens, te uploaden naar een computer.
De biologische mens wordt steeds meer machine en de elite
heeft dan geen enkele behoefte meer aan “normale” mensen.
Iemand die op dit moment veel media-aandacht krijgt is de
futurist Ray Kurzweil. Zo voorspelt hij dat rond 2045 mensen
in staat zijn om de gegevens die opgeslagen liggen in hun
hersens te uploaden naar een computer en dat lichamen
vervangen zullen worden door machines nog voor het einde
van de eeuw. Wat hij echter vergeet te vermelden is dat een dergelijke technologie hoogstwaarschijnlijk een
monopolie zal worden van de elite die dit dan gebruikt als een manier om mensen nog makkelijker tot slaven
te maken. Onlangs werd Kurzweil ingehuurd door Google en herhaalde hij zijn voorspelling op het Global
Futures Congress in New York vorig weekend:
“Wij zullen steeds minder biologisch worden tot het punt waarop het niet biologische gedeelte domineert en
het biologische niet meer belangrijk is. In feite zal het niet biologische deel, de machine, zo krachtig zijn dat
het volledig het biologische gedeelte kan modelleren en begrijpen. Dus, zelfs als dat biologische deel zou
wegvallen, dan zou het geen enkel verschil maken”.
"We zullen ook niet biologische lichamen hebben, we kunnen met nanotechnologie virtuele lichamen en een
werkelijkheid maken die zo realistisch zal zijn als de échte werkelijkheid. De virtuele lichamen zullen zo
gedetailleerd en overtuigend zijn als echte lichamen".
Echter, als Kurzweil zegt “wij”, dan bedoelt hij niet jou of ons. Hij refereert dan aan de één procent, de elite
met geld, die toegang zal hebben tot de technologie en het zal hen in staat stellen om bijvoorbeeld alle
vormen van ziektes uit te bannen. Er zal geen noodzaak meer zijn voor een menselijk lichaam en ze zullen
zelfs op een bepaald punt onsterfelijkheid weten te bereiken door te bestaan als een computerprogramma
op het wereldwijde web. Het is belangrijk om de nadruk te leggen op dat dit Utopia niet beschikbaar zal zijn
voor de mensheid als geheel, maar in plaats daarvan het domein zal worden voor de rijke aristocratische
elite die hiermee wederom een klassensysteem creëren. Het
merendeel van de mensheid zal tegen die tijd volkomen
onnodig zijn. Ongeschoold werk zal totaal overbodig zijn
omdat de mensen die dit nu doen vervangen zullen zijn door
machines. Er zal bijna geen mens meer werkzaam zijn in het
productieproces, landbouw en transport. Mensen die de druk
zullen weerstaan om hun lichaam niet zodanig te veranderen
dat ze gedeeltelijk een machine worden of die dit niet kunnen
betalen, zullen door de maatschappij worden buitengesloten.
Volgens Kurzweil komt dit omdat:
“Mensen die niet dergelijke implantaten gebruiken kunnen
geen zinvolle dialoog aangaan met hen die dat wel hebben”. Dan belanden we op het punt waar de elite
uiteraard naartoe wil. Zij zien de mensheid nu al als waardeloze parasieten en tegen de tijd dat de
voorspelling van Kurzweil een feit is zullen zij het restant van wat er dan nog over is aan originele,
biologische mensen verder uitroeien via sterilisatieprogramma’s of simpelweg moord.
Door de sterk verbeterde technologie zal de elite een grotere controle kunnen uitoefenen over de massa’s
en omdat biologische arbeid niet meer nodig is, zal de mensheid een nutteloze belasting van het systeem
vormen. Hoe de rest van ons wordt opgeruimd is nu nog niet helemaal duidelijk, maar dat de elite de planeet
voor zichzelf wil, wél. De 10 geboden op de stenen, Georgia Guidestones, zijn:
Het aantal mensen op aarde dient onder de 500 000 000 (500 miljoen) te blijven, in eeuwige balans met de
natuur.
Stuur de voortplanting op een zodanige manier dat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
Verenig de mensheid onder een nieuwe levende taal. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen met een
gematigde redelijkheid.
Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een
wereldrechtbank.
Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren.
Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
Beloon waarheid, schoonheid en liefde en zoek naar harmonie met het oneindige.
Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.
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Bronnen: Infowars, Pineut
Michael Hastings vermoord door drone?
Zaterdag, 22 juni 2013
Gisteren brachten wij het verhaal over dat het auto-ongeluk
van de Amerikaanse freelance journalist Michael Hastings
allesbehalve een ongeluk was.
Was hij op weg naar het Israëlische consulaat en werd hij, net
voordat hij zijn bestemming bereikte, vermoord met inzet van
een drone (onbemand vliegtuig)?
Zoals vaker bereikt ons ook nu interessante informatie uit
Rusland. Volgens veiligheidsdiensten uit dat land was Michael
Hastings op weg naar het Israëlische consulaat omdat hij
dacht dat hij daar bescherming kon vinden.
We schreven eerder dat Hastings verantwoordelijk was voor het einde van de carriere van Generaal Stanley
McChrystal, maar naar nu blijkt ook voor die van David Petraeus. Ook had Hastings zich de woede van
Hilary Clinton op de hals gehaald vanwege zijn onderzoek naar de gebeurtenissen rondom het Amerikaanse
consulaat in Benghazi.
De nacht van het ongeluk, 18 juni 2013, werd dit deel van de V.S. in de gaten gehouden door de Russen
met wat zij omschrijven als “elektronisch bezit”, waarmee ze waarschijnlijk satellieten bedoelen. Dit vormt
een onderdeel van hun normale routine-operaties in dat gebied omdat ze de efeningen door de Amerikaanse
Marine met drones in de gaten wilden houden. Het gaat in dit geval om de Shadow Hawk, gemaakt door
Vanguard Defense Industries.
Rond de tijd van het ongeluk observeerden de Russen een kleine vloot van Shadow Hawks in de buurt van
de marinebases Camp Pendleton. Plotseling verliet één ervan de formatie en vloog in de richting van Los
Angeles. Daar aangekomen vuurde het een projectiel af op een auto die de kruising van Highland en
Melrose Avenue naderde. Het tijdstip was 4.15 in de vroege ochtend. De auto werd verwoest en de in dit
geval enig inzittende, Michael Hastings, kwam om het leven.
De reden dat de Russen denken dat Hastings op weg was naar het Israëlische Consulaat is omdat ze kort
voor de aanslag vier mobiele telefoongesprekken hebben opgevangen tussen de Mercedes en deze
instantie. Wat de Russen ook konden bevestigen is dat de auto met hoge snelheid reed. Op het moment van
de aanval bevond Hastings zich op nog ongeveer 12 kilometer afstand van het Consulaat en de veiligheid
van de boogde Israëlische bescherming.
De beste getuigenissen in dit geval zijn van de vele omwonenden die allemaal in schrille tegenstelling staan
tot wat de media propaganda-organen berichten. Volgens deze laatste is de auto van Hastings met volle
snelheid tegen een boom gereden, maar dit verhaal is al eerder onderuit gehaald. Wat de Russen niet
vertellen is waarom Hastings is vermoord.
Wat wel bekend is is dat de Los Angeles Times berichtte dat Hastings de CIA in het vizier had en Wikileaks
liet weten dat Hastings enkele uren voor zijn dood contact had opgenomen met hun advocaat Jennifer
Robinson met de mededeling dat de FBI bezig was met een onderzoek tegen hem.
Ook komt via de Russen naar buiten dat Hastings in de week voor zijn dood uitgebreid contact heeft gehad
met NSA klokkenluider Edward Snowden. De dood van Hastings is dan ook een heel sterk signaal naar
andere mogelijke klokkenluiders en journalisten. Werd Andrew Beitbart nog zo onopvallend mogelijk uit de
weg geruimd, zo "in our face" vond deze operatie plaats.
Het is een eng signaal, als je bedenkt dat de Amerikaanse Minister van Justitie, Eric Holder, de afgelopen
maand maart in een brief bevestigde: “President Barack Obama heeft de wettelijke bevoegdheid om dodelijk
geweld te gebruiken, zoals aanvallen met drones tegen haar inwoners op Amerikaans grondgebied zonder
dat ze hiervoor eerst berecht dienen te worden”.
Op 7 maart publiceerde Natural News al een artikel over dat uit een vrijgegeven memo uit het Witte Huis in
het begin van dit jaar, duidelijk werd dat Obama ook drones zou gaan inzetten tegen journalisten en
(Amerikaanse) mensen in het algemeen die zich tegen de regering uiten.
Bron: What Does It Mean
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5288:michael-hastings-vermoorddoor-drone&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Moest Michael Hastings sterven om Obama te redden?
Zondag, 23 juni 2013
Het verhaal over de moord op Michael Hastings gaat verder
met een e-mail die boven water is gekomen.
Enkele uren voor zijn dood schrijft hij aan vrienden dat hij een
“groot” verhaal heeft ontdekt en enige tijd “van de radar” moet
verdwijnen.
In dezelfde e-mail schrijft Hastings ook dat de FBI bezig is met
het ondervragen van zijn vrienden en collega’s.
De FBI zegt intussen, “Hoe kom je erbij, wij zijn helemaal niet
bezig met een onderzoek naar Hastings” en de politie van Los Angeles, de LAPD, zegt, “Gewoon een
normaal ongeluk, geen misdaad”.
Volgens de L.A. Times was Hastings op het moment van zijn dood werkzaam aan een artikel over John
Brennan, de directeur van de CIA (Amerikaanse geheimedienst). Brennan is daar nog niet zo lang directeur
want hij is de opvolger van de vorig jaar plotseling opgestapte Generaal David Petraeus.
Dit alles speelde zich af in november vorig jaar en de officiële reden dat Petraeus ontslag nam was omdat
bekend geworden was dat hij een buiten echtelijke affaire had met Paula Broadwell. De wérkelijke reden van
zijn opstappen had alles te maken met de aanval op de Amerikaanse ambassade in Benghazi.
Zo schreven wij op 10 november vorig jaar:
“Generaal David Petraeus, tegenwoordig hoofd van de CIA, zou de komende week getuigen voor het
Congres in verband met de aanval in Benghazi en de dood van ambassadeur Stevens. Nu, enkele dagen
daarvoor en nog maar 2 dagen na de herverkiezing van Obama, “neemt” Petraeus ontslag als hoofd van de
CIA vanwege een buitenechtelijke relatie, althans dat wordt gegeven als de formele reden”.
Dan nu ineens, komt Mata Hari oftewel Jill Kelly weer op de proppen. Een vrouw van Libanese oorsprong
die in kringen waar ook Petreaus verkeerde als een spin in een web contact had met iederee en die erin
slaagde niet alleen Generaal Petraeus om haar vinger te winden, maar ook Generaal Allen. Zo schreven wij
in een artikel, 15 november vorig jaar over Jill Kelly:
“Wat steeds duidelijker wordt is de rol die Mata Hari Jill Kelley speelt in dit hele verhaal rond het ontslag van
CIA hoofd Petraeus en de dreiging van ditzelfde voor generaal Allen. Zij is van Libanese afkomst en heeft
een tweelingzuster die te boek staat als “onstabiel”. Na haar scheiding had deze dan ook de grootste moeite
om haar kind of kinderen toegewezen te krijgen en het is velen een raadsel waarom zowel Generaal
Petraeus als Generaal Allen een lovende karakterbeschrijving van deze dame inleverden ten behoeve van
die rechtszaak. Waar het op lijkt is dat zij dingen wist waardoor beide generaals gedwongen werden om dit
te doen. Die macht om hen dit te laten doen moet worden veroorzaakt door íets meer dan alleen haar
indrukwekkende voorgevel”.
Deze Jill Kelley is op dit moment bezig met de voorbereiding van een schadeclaim richting het Amerikaanse
Ministerie van Defensie en de FBI vanwege het schenden van haar privacy. Michael Hastings komt naar
aanleiding van zijn verhaal over het huidige hoofd van de CIA, Brennan, in contact met Jill Kelley en had
volgende week een afspraak met haar vertegenwoordiger.
Dát was het “grote nieuws” waar Hastings aan refereert in zijn e-mail. Jill Kelley weet dingen die zonder
enige twijfel de Amerikaanse regering van Obama ten val zullen kunnen brengen. Combineer dat met een
journalist van het kaliber en de reputatie als Michael Hastings en het zal waarschijnlijk fataal zijn voor de
regering.
Redenen te over voor President Obama om gebruik te maken van zijn bevoegdheden tot het zonder enig
proces doden van burgers (laatste twee alineas van dit gelinkte artikel) op Amerikaans grondgebied.
Dat wat dan overblijft is Jill Kelley. Hoeveel weet zij en vooral, voor wie werkt zij? Daarover morgen meer....
Bronnen: The Blaze ; L.A. Times ; K.T.L.A.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5297:moest-michael-hastingssterven-om-obama-te-redden&catid=20:het-complot&Itemid=33
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EU overweegt 8% dwangbijdrage rekeninghouders voor redding banken
Laatste wanhoopspoging om instorten Europees bankensysteem
te voorkomen - Belastingbetalers moeten nu ook voor de oude
bankschulden gaan betalen
Veel landen vrezen dat een dwangbijdrage voor alle
rekeninghouders tot een massale bankrun zoals eerder dit jaar
op Cyprus (foto) zal leiden.
De Europese Unie overweegt om private rekeninghouders voor
8% gedwongen te laten bijdragen om de failliete Zuid Europese
banken overeind te houden. Diverse landen zouden echter bang
zijn dat dit besluit een massale run op de banken teweeg brengt. Noord Europa wil dat de Fransen de
Franse banken redden en de Spanjaarden de Spaanse banken, maar Zuid Europa wil alle Europese
belastingbetalers daar gemeenschappelijk voor laten opdraaien. Dat betekent dat u en ik gaan betalen voor
het redden van de failliete banken in Spanje of Frankrijk.
Transferunie
Het Noorden vreest dat de bankenunie definitief een Transferunie wordt als het Zuiden opnieuw zijn zin
krijgt. Het permanente ESM- reddingsfonds fungeert inmiddels al als een buitenparlementair orgaan dat
vrijwel onbeperkt tientallen Duitse en Nederlandse miljarden mag overschrijven om niet alleen de Zuidelijke
lidstaten, maar ook hun banken te redden - iets wat tijdens de oprichting van het ESM nog uitdrukkelijk werd
uitgesloten. Bovendien werd deze week duidelijk dat de Europese belastingbetalers via het ESM ook
verantwoordelijk worden gesteld voor de oude bankschulden. Ook dat is oorspronkelijk nooit de bedoeling
geweest van het ESM. Het Nederlandse parlement heeft destijds met een ander ESM-verdrag ingestemd
dan nu wordt uitgevoerd. Uit Den Haag klinkt zoals we inmiddels gewend zijn echter geen enkel protest.
Alleen al Spaanse banken hebben honderden miljarden nodig
De grens voor het herkapitaliseren van de banken door het ESM werd weliswaar op € 60 miljard gesteld,
maar in juni 2012 werd de Spaanse banken reeds € 100 miljard toegezegd. Hier werd al € 41,5 miljard van
gebruikt. De Spaanse banken kampen daarnaast met een monsterbedrag van € 200 miljard aan falende
kredieten. Omdat eerder dit jaar ook de banken op Cyprus € 9 miljard uit het ESM kregen toegezegd, is nu al
duidelijk dat die € 60 miljard bij lange na niet voldoende zullen zijn. Daarom werd afgesproken dat dit bedrag
'in noodgevallen' omhoog mag. Aangezien de EU zich midden in een almaar ernstigere crisis bevindt, is er
permanent sprake van een noodgeval. Dat betekent niets minder dan dat de Europese belastingbetalers,
met de Duitse en Nederlandse voorop, via het ESM onbeperkt verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor
de miljardenschulden van de Zuid Europese banken. (2)
De 27 EU ministers van Financiën werden het gisteren niet eens over de vraag of de belastingbetalers of de
bankrekeninghouders nog zwaarder moeten worden belast om zo de banken te redden. Duitsland wil dat de
landen zich hierbij aan strenge regels houden, maar Frankrijk wil dat ieder land de regels naar eigen
believen moet kunnen aanpassen.
8% dwangbijdrage
De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble pleitte ervoor dat aandeelhouders, schuldeisers,
rekeninghouders en spaarders meehelpen aan hun eigen 'zelfbehoud' door hen een dwangbijdrage van 8%
op te leggen. Zijn redenatie is dat als de bank of banken failliet gaan, hun verliezen nog veel groter zullen
zijn. Dit ging zijn Franse collega Pierre Moscovici te ver. Net als Zweden en Groot Brittannië vreest hij dat dit
tot een massale bankrun zal leiden. Hij stelde voor om alleen in uiterste nood tot een 'bail-in' te besluiten en
(weer) een beroep te doen op de belastingbetalers.
De ministers waren het maar over één ding eens: de rekeninghouders moeten pas als laatsten worden
belast. Eerst zijn de kapitaal- en aandeelhouders aan de beurt. De nieuwe regels zijn bedoeld om een
nieuwe Europese bankencrisis te voorkomen.
1/3 BNP van EU aan banken gegeven
Tussen 2008 en 2011 gaven de EU-landen een bedrag ter grootte van één derde van hun totale BNP uit om
de banken te redden. Hiervoor staken de landen zich diep in de schulden. Deze schulden werden en worden
door middel van keiharde bezuinigingen en forse lastenverhogingen op de burgers afgewenteld, ook in
Nederland. Eerder dit jaar was EU-lid Cyprus het eerste land waar besloten werd tot een dwangbijdrage. Die
gold alleen rekeninghouders van boven de € 100.000. Algemeen wordt aangenomen dat Cyprus een
blauwdruk was voor hoe straks in de hele EU de banken zullen worden gered, en dat ook rekeningen lager
dan € 100.000 niet automatisch veilig zullen zijn.
Laatste wanhoopspoging
Aanstaande woensdag gaat het overleg tussen de ministers verder. De kans is zeer groot dat de Europese
belastingbetalers en rekeninghouders straks gedwongen zullen worden om de banken in hun buurlanden te
redden. De schulden van deze banken zijn overigens enorm en de risico's daarom onbeheersbaar. De
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komende dwangbijdrage is dan ook een laatste wanhoopspoging om de totale instorting van het Europese
bankensysteem te voorkomen. (1)
Grote crash steeds dichterbij
Dat die gevreesde grote crash steeds dichterbij komt blijkt ook uit het feit dat de banken in de EU elkaar
bijna geen geld meer lenen. Het kredietvolume tussen EU-banken is sinds 2008 gedaald van 34,5% naar
22,5%, de laagste stand in 15 jaar. Vooral de Zuid Europese banken hebben zich uit hun nationale financiële
markten teruggetrokken. 'Het vertrouwen in de banken in de eurozone is afgenomen. Als banken nog meer
in moeilijkheden komen, kunnen ze geen kredieten meer aan de echte economie verstrekken,' legde Tony
Stringer, analist bij kredietbeoordelaar Fitch, uit.
Karl Whelan, econoom aan de universiteit van Dublin, zegt dat de situatie ieder moment kan escaleren en
dat alleen de rekeninghouders en spaarders een totale instorting nog tegenhouden. Zodra er paniek bij hen
ontstaat, een risico dat met name in Spanje zeer hoog is, dreigt er een kettingreactie die alle banken in zijn
val zal meesleuren. (3)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten

Gij zult vragen beantwoorden
Zondag, 23 juni 2013
Zo langzamerhand moet er toch wel een belletje gaan rinkelen bij al
die mensen die nog steeds blind vertrouwen hebben in de overheid.
Zo wordt er in Australië door ambtenaren aan de deur geklopt omdat
ze vragen hebben over je seksleven.
Het patroon is overal ter wereld een beetje hetzelfde. Zoveel mogelijk
informatie vergaren over de burgers. Iets wat vaak begint op basis
van vrijwilligheid en dan voordat je het weet is het verplicht.
Zo heb je in ons land het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.
Als je de pech hebt als kleine onderneming te worden geselecteerd
door deze drammers, dan maak je borst maar nat. Uren en uren ben je bezig om hun vragen te
beantwoorden of dit door een dure boekhouder te laten doen. Deze kosten zijn uiteraard voor eigen rekening
en als je weigert om de vragen te beantwoorden, dan hebben ze ook al een oplossing:
“De boete is een bedrag ineens dat door de Directeur-Generaal van de Statistiek wordt opgelegd naar
aanleiding van het niet, niet tijdig of niet volledig verstrekken van de gevraagde gegevens aan het CBS. De
boete bedraagt ten hoogste € 16.000,-- (artikel 43, eerste lid, CBS-wet).”
Zo was er ook in Australië een onderzoek van het Australian Bureau of Statistics wat in eerste instantie
vrijwillig was. Het betreft hier een onderzoek naar privé personen en gaat over zaken zoals werkeloosheid,
maar ook over dingen zoals het seksleven van iemand. Het is inmiddels absoluut niet vrijwillig meer, je bent
nu wettelijk verplicht om die vragen te beantwoorden.
En waar het CBS het (nu) nog beperkt houdt tot de post, in Australië staan de ondervragers gewoon
ongevraagd aan je voordeur. Nietsvermoedend zit je in je zitkamer, er wordt aangebeld en het volgende
moment worden er je door een wildvreemde vragen gesteld over je seksleven die je bovendien verplicht bent
te beantwoorden.
Zo werd in Australië aan de deur aan een man gevraagd hoeveel en welk type seksuele partners zijn vrouw
had. Als je dan weigert dit soort vragen te beantwoorden riskeer je een boete of zelfs gevangenisstraf.
Dit onderzoek werd ooit door de regering van Australië in de jaren zestig van de vorige eeuw in het leven
geroepen om informatie te krijgen over werkeloosheid in bepaalde gebieden. Dat was nog in de tijd dat niet
alles vastgelegd werd in databases. Nu men alles over werkeloosheid met een druk op de knop te weten kan
komen, wordt ditzelfde onderzoek nog steeds uitgevoerd door mensen die langs de deuren gaan.
Alleen nu wordt er veel meer gevraagd dan alleen over werkeloosheid. Ook daar is het net als met het CBS.
Als ze je eenmaal hebben uitgekozen, blijven ze terugkomen met meer vragen. Volgens een inwoner van
Australië is de enige manier om er onderuit te komen, heel snel verhuizen.
Vorig jaar waren er 1.500 mensen die weigerden mee te werken en 94 daarvan zijn daadwerkelijk vervolgd
door Justitie. Op dit moment worden er 350.000 huishoudens in Australië iedere maand lastiggevallen en
ongetwijfeld zal dit verder worden uitgebreid. De enige vragen die je niet verplicht bent om te beantwoorden
zijn de vragen over religie.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5296:gij-zult-vragenbeantwoorden&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Blijf uit de buurt van dodelijke zendmasten
Maandag, 24 juni 2013
Kan de straling van zendmasten voor mobiele telefonie werkelijk de oorzaak zijn van meer dan 7.000 doden
door kanker?
Volgens een nieuw onderzoek uit Brazilië spreken de resultaten voor zich.
Het uitgevoerde onderzoek toont aan dat er een direct verband is tussen de zendmasten en mensen die zijn
overleden aan kanker in Belo Horizonte, de op drie na grootste stad in Brazilië.
Ongeveer 80 procent van hen die stierven aan bepaalde vormen van kanker woonden op ongeveer 500
meter afstand van één van de honderden zendmasten voor mobiele telefonie in de stad. Deze
kankersoorten, zoals in de prostaat, borst, longen, nieren en lever zijn de typen die in verband worden
gebracht met blootstelling aan elektromagnetische velden (EMF).
Dit is zorgelijk, niet alleen voor hen die mobiele telefoons gebruiken, maar ook voor niet gebruikers. Zij die
geen gebruikmaken de van de mobiele telefoontechnologie lopen nog steeds gevaar door de straling van de
zendmasten.
Al vanaf het begin van de jaren zeventig zijn er onderzoeken uitgevoerd naar het verband tussen
blootstelling aan straling en kanker. Al deze onderzoeken kwamen tot ongeveer dezelfde conclusies. Wonen
binnen een bepaalde afstand tot een zendmast geeft een verhoogd risico op kanker met een factor variërend
van 2 tot 21 afhankelijk van het soort kanker dat werd ontdekt.
Het betreffende onderzoek gaat slechts over één stad in Brazilië. Inwoners van andere landen zoals
Nederland en België zijn uiteraard ook kwetsbaar. Of zoals Dr. Adilza Condessa, hoofd van het
onderzoeksteam in Brazilië zegt, “Hoe dichter je bij een zendmast woont, des te groter is het contact met
elektromagnetisch veld”. (Redactie: wat geldt voor ons mensen geldt uiteraard ook voor dieren.)
En nu, zoals in de rest van de wereld, hebben ook wij natuurlijk de afgelopen jaren te maken gehad met een
explosie aan nieuwe zendmasten. (Redactie: Nederland is een van de smerigste landen als het over straling
gaat. Hoge waardes en dekkingsgraad. Onderaan de pagina een paar links naar meer informatie over het
onderwerp) Een groeiend aantal organisaties en nog veel meer onderzoeken ondersteunen het resultaat van
het Braziliaanse onderzoek.
The International Association for Research on Cancer (IARC) heeft geconcludeerd op basis van onderzoek
door een internationale denktank dat frequentiestraling, inclusief straling van zendmasten, mogelijk
kankerverwekkend kan zijn. Het vorig jaar uitgebrachte BioInitiative 2012 Report, geschreven door een
aantal leidende onafhankelijke experts heeft een niet mis te verstane waarschuwing uitgegeven tegen het
blootstellen aan elektromagnetische golven. Dit houdt ook in de straling veroorzaakt door zendmasten.
Het gevaar komt door de manier waarop zendmasten werken. Ze zenden een pulserende radiofrequente
straling uit. Duizenden onderzoeken hebben ondertussen aangetoond dat dit schade veroorzaakt aan een
biologisch lichaam en dat het kankerverwekkend is. Naast het veroorzaken van kanker liggen er nog meer
gevaren op de loer voor mensen die in de buurt van zendmasten wonen:
· Genetische mutaties
· Geheugenstoornissen
· Moeite met leren/studeren
· ADD (Attention Deficit Order)
· Slapeloosheid
· Hersenstoornissen
· Hormonale onbalans Onvruchtbaarheid
· Dementie
· Hartstoornissen
Door al deze gevaren is het absoluut noodzakelijk dat er actie wordt ondernomen. De zendmasten zullen
helaas blijven, zoveel is duidelijk. Waar wel wat aan gedaan kan worden is de locaties waar ze worden
geplaatst. Ze horen in ieder geval ver weg van woonwijken, scholen en kinderopvangcentra te zijn.
Voor wie de film “Resonance, beings of frequency” nog niet gezien hebben volgt die hierna nog weer eens.
Een helder en mooi verhaal over hoe straling werkt en waarom het zo schadelijk is voor onze lichamen.
Boeiend gebracht en een echte aanrader!
Voor meer info en video kijk en klik op:
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5302:blijf-uit-de-buurt-van-dodelijkezendmasten&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Lezenswaardig (ingezonden)
Adolf Hitler had echter ‘Mein Kampf’ niet geschreven, en helemaal de zijne niet. De Jezuïet priester
Fr. Staempfle had dat voor hem gedaan.
Grappig is dat in de Protocollen het woord AGENTUR werd gebruikt. Niets bijzonders met dat woord, want
de Illuminati van Weishaupt, Knigge en Goethe gebruikten die formulering ook… dezelfde Illuminati die door
de Jezuïeten was opgezet. Ik denk dat de Nazi, de Jezuïet priester Fr. Staempfle, het niet kon laten om in
‘Mein Sein Kampf’ eer te bewijzen aan de Jezuïtische ‘Protocollen Wijzen’ en de Generaal Superieur van de
Gemeenschap van Jezus, die indertijd de Illuminati (her)oprichtte. Henry Makow Ph D. stelt dat mogelijk de
beruchte bankier Lionel Nathan Rothschild de Protocollen schreef. Ik vind dat wat te simplistisch, al ben ik er
wel van overtuigd dat er financiële genieën aan het ontwerp moeten hebben deelgenomen. Mogelijk hebben
de Rothschilds er een rol ‘by proxy’ in gehad. Uiteindelijk werden zij toen al geacht de bankiers van het
Vaticaan te zijn. °
Daarnaast wil ik opmerken dat bepaalde passages in de Protocollen (authentiek, plagiaat of parodie)
synchroon lopen met de blauwdrukken voor drie wereldoorlogen (weer voor een Nieuwe Wereld Order) die
Albert Pike 33° vrijmetselaar, crimineel en ex-confederatie generaal, aan Giuseppe Mazzini, Italiaanse
Illuminati, topvrijmetselaar, ‘vrijheidsstrijder’ en ‘sidekick’ van Giuseppe Garibaldi, en hervormer van de
maffia schreef.
Die parallellen zijn mij te toevallig en ook hier vermoed ik dat de Jezuïeten niet alleen die blauwdrukken
schreven, maar tevens het omstreden Morals and Dogma van Albert Pike.
Wel, criminele Albert is alweer een tijdje bij de ‘Grote Architect’, maar de Jezuïeten zijn er nog. Twee
wereldoorlogen zijn precies volgens de genoemde blauwdrukken verlopen. De Jezuïeten zullen de rol die zij
in die wereldoorlogen – en daarna – hebben gespeeld wel ontkennen, maar Eric Jon Phelps geeft daar –
met ondersteuning van de vermoorde ex-Jezuïet priester Alberto Rivera – wat meer opheldering over in de
Vatican Assassins. Die oorlogen zijn er dus gekomen, weliswaar voorgesteld als door Albert Pike, maar ik
weiger te geloven dat de Jezuïeten zich lieten adviseren door een dikke criminele dumbfuck, ook al was hij
een 33° vrijmetselaar. Albert mocht de katvanger voor Morals and Dogma zijn. Ik heb meer vertrouwen in de
capaciteiten van een combinatie van Jezuïeten en Rothschilds (ook al haatten katholieken en Joden elkaar,
hahaha. Yeah right!) dan een ex-Ku Klux Klan oprichter en hun ‘Chief Judiciary Officer’. Zijn 33° was
uiteindelijk met nog zeven anderen graden verzonnen door de Jezuïeten ten tijde van de oprichting van de
Illuminati.
De meeste Pausen haatten de Joden en de vrijmetselaars. Vrijmetselaars zijn omgekomen met Joden in de
concentratiekampen, omdat de Nazi’s hen ook niet moesten. Joden haatten christenen en mede-Joden. De
Paus wilde aanvankelijk niet van woekerende bankiers weten, maar hey… ‘guess fucking what’? Jezuïeten
werken samen met Joden, Joden werken samen met katholieken. Moslim vrijmetselaars zijn het eens met
Zionistische vrijmetselaars… kortom, iedereen houdt van iedereen wanneer de ‘Nieuwe Wereld Orde’, zoals
die individueel wordt gezien, maar verwezenlijkt kan worden, terwijl intussen de ‘Sheeple’, de grote
ongewassen menigte, het riff raff, de burger of het volk maar tot de bedelstaf gebracht, en tot virtuele slaaf
gereduceerd kan worden. Het liefst laten ‘occulte samenzweerders’ gezamenlijk vijf en een half miljard
mensen omkomen door wat in scene gezette natuurrampen, een nieuwe AIDS of fibromyalgie, griepinjecties
die steriliteit veroorzaken, epidemieën en selectieve genetische ziektes.
Wat is mijn interesse in de ‘Protocollen
van de
Wijze Ouderen van Sion’?
Geen enkele interesse. Het interesseert mij een ‘flying fuck’ minder dan een ‘rats arse’ wie het geschreven
heeft, of het een vervalsing (van wat?) is, een haatdocument, een ‘fucking prank’ of een ‘pile of shit’. Dit wil
ik er echter over kwijt… Wanneer die Protocollen inderdaad zijn geschreven als blauwdruk voor een plan om
de non-elitaire mensheid tot slavernij te reduceren en/of te vernielen, dan moet ik het met Nobelprijswinnaar
Alexander Solsjenitsin eens zijn door te stellen dat het ontsproten is aan de geest van een genie. Een
kwaadaardige genius… maar toch altijd een kampioen hersenatleet.
Als het de bedoeling van de ontwerpers van de Protocollen was om een handleiding te schrijven voor de
overkoepelende leiding van de zwarte adel, De Merovingen bloedlijnen, het Vaticaan, Maltezer Ridders,
Rozenkruisers, Ridders van Columbus, Illuminati, vrijmetselaars, Skull & Bones, Thule Gemeenschap en
samenzwerende non-occulte groeperingen zoals bankiers, de top van sommige militaire apparaten en de
leiding van verschillende geheime diensten, dan moet ik stellen dat het niet alleen genieën waren, maar
tevens helderziende, en hoogbegaafde toekomstmanipulators. Waarom? Bewonder ik dat soort misdadigers
tegen de mensheid soms?
Het korte antwoord is: ik haat hun doelstelling, maar ik bewonder de toegepaste intelligentie en sluwheid. Als
de ‘Sheeple’ ook af en toe hun denkmolentje hadden laten draaien, dan was het nimmer zover gekomen.
Hoe ver?
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Wel, als je de Protocollen hebt gelezen – en vooral… hebt begrepen – dan zie je dat het Westen, de USA
inbegrepen, bij de naden begint te scheuren.
Dus het plan was zoals beschreven in ‘The Protocols of the Learned Elders of Sion’?
Nee, ‘het plan’ – de doelstelling – is al veel ouder. Het is alleen verwoord op een manier dat de Jodenhaat in
Rusland – en later in Duitsland – aangewakkerd werd. Dat was een ‘extra bonus’, als je dat zo mag stellen.
Als je echter in de Protocollen het Joodse woord ‘goyim’ vervangt voor: ‘het rabbel’, dan kom je uit op een
waanzinnig sluw en misdadig ‘Addendum’ van de brieven van Albert Pike aan Giuseppe Mazzini… een
verbeterde blauwdruk voor wereldoverheersing met één wereldreligie. Dat moge niet bijzonder negatief
klinken, maar als je beseft dat het gepaard gaat met virtuele slavernij, geestelijke verloedering, en
vernedering van de rest van de wereldbevolking, dan wordt je suffe enthousiasme misschien wat getemperd.
Mario Draghi, de Jezuïetopgeleide, nieuwe president – hij nam over van de Zionistische Jood Jean Claude
Trichet – van de Europese Centrale Bank heeft 100% vrijheid van handelen. Hij beschikt over jouw en mijn
molm en is aan niemand verantwoording verschuldigd. Aan niemand? Zei ik dat echt?
Mario Draghi is ook ex… vice-voorzitter en algemeen directeur bij Goldman Sachs (Europa), de bank die in
2008 samen met JP Morgan een wereldwijde bankcrisis veroorzaakte.
Mario Draghi werd bijgestaan door de twee Rothschild Zionisten Franco Modigilani en Robert Solow, en was
betrokken in de Rothschild Zionist Goldman Sachs vernietiging van de Griekse economie. De Griekse politici
verkochten het ‘familiezilver’ aan hen en de Deutsche Bank AG, Goldman Sachs, HSBC, UBS, Nathan
Meyer Rothschild en Lazard Freres SAS. Ja, de Rothschild intrigantenkliek is eigenaar van de Bank van
Engeland, de Bank van Frankrijk, De Zwitserse Nationale Bank, de Europese Centrale Bank.
Het zal je allemaal niet interesseren… net zomin als dat de tientallen arme Grieken die al zelfmoord hebben
gepleegd, nog interesseert. Zoals ik in het begin al stelde: Nederlanders blinken uit in de andere kant
opkijken, maar die arrogantie kon wel eens duur betaald worden, want recent staan we ook op het lijstje van
de landen waar fors bezuinigd moet worden. Dus de belastingen gaan ook gezellig omhoog. Valt er
tenminste weer wat te debatteren; laten we ons daar maar eens uit weg debatteren. De absente regering is
daar het bewijs van. We zijn uitverkocht! Op meerdere manieren. Enjoy!
Maar zelfs als de geldfactor het enige onderdeel was (is dat taalkundig juist?) dan was het meer dan genoeg
om chaos te veroorzaken. Anarchie, als de ‘burgers’ een bevlieging van moed krijgen. Maar moed doet geen
goed, want wat wil een ongeorganiseerde, gedemoraliseerde burgermaatschappij met moed bereiken?
De tegenwaarde van papiergeld bestond alleen nog in binaire vorm: nullen en enen op de harde schijven
van computers. De schulden, bankschulden, jouw geld dus, bestaat nu alleen nog op een paar honderd
terabyte Flash-geheugenchips (als we geluk hebben) die in een kluis liggen… in Zwitserland, of op de
Bahama’s. Zonder geld en transport is het chaos.
Chaos! De vrijmetselaars hebben in hun slogan ‘Ordo ab Chao’ (Orde uit Chaos) opgenomen. De
blauwdrukken van 33° vrijmetselaar Albert Pike maken gewag van de chaos die kunstmatig gecreëerd moet
worden, om daaruit vervolgens de ‘Orde’ te laten verrijzen. Dat is de exoterische verklaring. De occulte
verklaring is ook simpel, maar veel uitgebreider en werkelijk vervelend. Het komt erop neer dat de
‘Schepping’ of de ‘Creatie’ – wat je het beste past – herhaald wordt. Ik zeg niet dat de vrijmetselaars een
‘globale staatsgreep’ aan het voorbereiden zijn, want zo belangrijk zijn zij nu ook weer niet. Ze spelen er
bewust en onbewust wel een grote rol in. Dat doen zij trouwens nu al… al weten de meesten dat ook weer
niet.
Probeer de Protocollen eens te lezen en lees de brieven van Albert Pike aan Mazzini. Onthoud dat niets is
wat het lijkt. Net wanneer je denkt dat je het hele spookverhaal op een rijtje hebt, kom je tot de ontdekking
dat je een paar stukjes mist. Lees zelf, want ik ga je niet overtuigen. Verloren tijd en moeite. Van mij geloof
je het niet en wanneer je het zelf leest… van verschillende bronnen, dan begint het mogelijk tot je door te
dringen.
VERDEEL EN HEERS – Nederland (en Europa) wordt moedwillig volgeladen met mensen met andere
culturen en/of religies. Van sommige bevolkingsgroepen merk je amper dat ze er zijn en andere hordes
wilden veroorzaken alleen maar last en narigheid. Zij worden voor hun misselijkmakende aanwezigheid door
de overheid met uitkeringen beloond. Ze worden niet in Wassenaar gehuisvest, maar tussen het ‘gewone
volk’ ingeperst, dat al op haar tenen loopt om vooral niet voor racist te worden uitgemaakt. In stilte mort en
vervloekt de Nederlander hun onwelkome gasten die zich duidelijk gesteund voelen door de manipulerende
overheid.
Ratlijnen zijn opgezet zodat de – van nature afgunstige – Nederlander zijn buurman kan aangeven, of
kinderen hun ouders. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om misdaden te melden, maar die stations zijn
vaak onbemand.
VERSTREK BROOD EN SPELEN – Ik heb al even in het kort aangehaald wat ik van de Nederlandse
televisieprogramma’s vind. De televisie. Het is niet alleen een statussymbool dat in platheid (hoe
toepasselijk), pixels en inches wordt aangeprezen, het is een onvermoeibaar vermoeiend medium dat de
dociele, murw getergde en overbelaste Nederlander een paar uur zijn misère doet vergeten.
talkshows waarin niets zinnigs wordt gezegd; nieuws waarin de kijker alleen op maat geserveerde
caleidoscopen van kwadratieve ellende, ellende en nog meer pestellende krijgt te zien, zodat – zelfs

Nieuwsbrief 179 – 30 juni 2013 – pag. 30

gedurende zijn ‘ontspanning’ – de kijker er niet vrolijker van wordt. Dan is er sport dat – mijn inziens – meer
met commerciële bloedzuigerij dan met sport te maken heeft, maar waar gelukkig ellenlange debatten over
kunnen worden gevoerd en waar iedere lekenspecialist dan zijn onzinnige mening op kan afvuren. Net als
met de politieke debatten.
Laat een Nederlander debatteren en gelukkiger kun je hem niet maken, want het geeft hem de illusie dat zijn
mening op prijs wordt gesteld, eh… naar hem geluisterd wordt. Intussen wringen de ‘volksafgevaardigden’
zich in allerlei politieke bochten om hun leugens en prevaricaties aan de kijker te verkopen. Dat kost niet al
te veel moeite, want wie wil er tegenwoordig nog zijn – fris gespoelde – hersens gebruiken als daar niet ten
minste vijfhonderd airmiles tegenover staan.
Misdaad op de hersenspoelende HD muurplak blijft een attractie, want het is altijd leuk om bij een ander
over de schutting te loeren en je te verkneukelen dat er weer een bende opgerold is. Nederlandse bende…
zoals gewoonlijk, want het is een bende in Nederland. Dat er dan weer meer maatregelen tegen het
‘witwassen’ moeten worden genomen, deert de gezagsgetrouwe Nederlander niet. Nog niet. De
onaangename verrassing komt pas in de vorm van een bebrild ambtenaartje van de Belastingen, nadat de
eerste een tegelklusje contant had gedaan en zijn vrouw 20 euro per uur bijverdiende als werkster… heet
dat trouwens nog zo?
Een daad van terrorisme op de televisie vormt niet echt een bron van vermaak, al wordt de ernst in de
reportage eerst danig politiek correct gepolijst, opdat bepaalde etnische groepen ‘Nederlanders’ zich niet
gediscrimineerd zullen voelen… zelfs niet als ze daar op uit zijn.
MANIPULEER DOOR ANGST – Angst wordt door regeringen gebruikt om de massa te controleren, ‘orde’ te
handhaven, belastingen te verhogen, gedachtes aan ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ te onderdrukken,
protestacties en/of demonstraties te beteugelen, ontmoediging van het burgerlijk initiatief, verkiezingen te
beïnvloeden, vrijheden van het individu te beknotten, onredelijke wetten te introduceren, mensen aan te
moedigen elkaar te controleren en te verraden (verdeel en heers) en talloze andere scenario’s, maar ik wil
de ‘wannabe’ politicus niet aan nieuwe ideeën helpen.
Na de Tweede Wereldoorlog waren populaire angsttactieken: de dreiging van een atoomoorlog, het
nachtmerriescenario van een communistisch of fascistisch bewind, het waarschuwen van een op handen
zijnde recessie, het herhaaldelijk benadrukken van kleinmisdaad tegen Maarten en Marga Middelmaat, het
laten uitlekken van een op handen zijnde geldsanering, het ‘HIV virus’ is niet alleen een ‘moneyspinner’,
maar werkt metaforisch verlammend op de goedgelovige massa; het verspreiden van geruchten dat er
bepaalde fiscale aftrekposten in gevaar komen en sinds de laatste paar decennia zijn erg populair: het
slachtoffer worden van zware misdaad, je schuldig maken aan ‘moneylaundering’, angst voor opwarming
van de aarde, het gat in de ozonlaag en andere milieuflipshit. Griepepidemieën met als universele Engelse
sleutel der angsten… het terrorisme! Een gedoseerde combinatie van al het voorgaande is natuurlijk ook
weer een mogelijkheid.
Kranten en andere media zijn geweldige – vaak onbewuste – angstprofeten, maar de ‘reliegers’, mullatollahs
en andere theocraatsoldaten zijn angstverspreiders bij uitstek. Het is niet voor niets dat zoveel mensen zich
aanmelden bij de ‘happy-clappy’ clubjes, omdat ze met hun angsten geen raad weten.
Mocht je je afvragen hoe het komt dat de banken ‘ineens’ zoveel macht hebben, verbaas je dan niet langer,
maar lees hier een ‘misselijkmakende’ anekdote over het gedrag van ‘onze eigen’ Willem I van OranjeNassau.
CONTROLEREN, VRIJHEID REDUCEREN, ZELFRESPECT RUINEREN EN STAATSSLAVEN CREËREN
Met de pinpas was het meer dan simpel om iedere transactie op namen van beide partijen, locatie, tijd, aanen verkoop- of overeenkomstbedrag en artikel te verifiëren.
Daar er indertijd naast het officiële geldcircuit een onofficiële geldstroming bestond, begrepen zelfs de
hersendode, raaskallende politici dat het voor de staat voordelig zou zijn wanneer alle geldverkeer
gecontroleerd EN belast kon worden. Die mogelijkheid is er nu, maar…
De met tunnelvisie behepte staatsvaders begrepen echter niet dat het geld in het zwarte circuit – vroeger of
later – vanzelf weer in het officiële circuit terug zou komen. Okay, aanvankelijk waren sommige transacties
onbelastbaar, maar dat verlies was veel kleiner dan de gederfde belastingen door het beknotten van allerlei
vrijheden. Bedrijven en industrieën sluiten – tenzij de locatie imperatief is – en gaan verder in het buitenland
en alleen servicebedrijven schieten als epidemiepaddestoelen uit de grond, maar het geld onder de mensen
om deze metaforische aasgieren te laten floreren, wordt steeds dunner. Dat het bovenstaande niet
bevorderlijk voor de werkgelegenheid is, begrijpt zelfs een liegende politicus. ‘Never mind’, die vullen hun
zakken evengoed wel, tijdens en na hun korte moment van machtsglorie.
Het initiatief en de lust tot ondernemerschap is aan het verdwijnen, want het wordt de Nederlander alleen
maar moeilijker gemaakt. Het is een vicieuze cirkel geworden, maar iedere dumbfuck zal mij wel
tegenspreken.
Eens – nog niet zo lang geleden – behoorde Nederland, als land, tot de elite van Europa. Not anymore! Nu
zijn er slecht nog wat Nederlanders – die eigenlijk geen eens Nederlander zijn – die behoren tot het elitaire
rattenshit van Europa. Who fucking cares?!
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De universele, alles controlerende pinpas is er nu. Die kun je niet meer verliezen en je hebt ook geen
pincode meer nodig. Daarnaast hoef je bij de C1000 niet meer in de rij bij de kassa te staan. Handig,
nietwaar? Die pinpas krijg je binnenkort in je arm gespoten en je baby in het voorhoofd.
Je beschutte wereldje ziet er dan uit als volgt: de Verichip in je arm controleert alles, maar dan ook alles wat
je doet, waar je gaat, wat je zegt – en in de toekomst wat je denkt!
Je hebt nog wel een bankrekening, maar die wordt door de staat beheerd. Eigenlijk heb je die rekening niet
meer nodig, want alles gaat nu automatisch, maar de staat wil de
burger niet van alle eigenwaarde beroven, de andere eigen
waardes… daar beschikt de staat nu over. De staat moet hier worden
gezien als de bankiers, omdat die het beste met andermans geld om
weten te gaan, want zelfs als de bank verliest… betaalt de burger.
Een van de werkgevers van de politici zijn dan ook de banken. Niets
nieuws hier!
Waanzinnig? Was Orwell waanzinnig? Net zo waanzinnig als de
Protocollen, maar toch weer niet niet zo krankzinnig dat je beide
geschetste scenario’s niet om je heen kan zien gebeuren… als je de
moeite neemt om je ogen te openen en de vingers uit je oren te halen.
Een eenvoudige versie van dit ‘waanzinnige’ systeem is al een keer succesvol toegepast. Het werkte voor
zeventig jaar en daar heeft het elitaire rattenshit deze keer echt wel genoeg aan. Het heette toen alleen geen
Nieuwe Wereld Chaos Orde… het werd communisme genoemd. Alle macht in de handen van een paar
gewetenloze, gedegenereerde oligarchen, een politiek bureau als ‘marionettenregering’ (net als hier), een
geheime dienst die de ‘firewall (het leger en de (geheime) politiemacht(en)) tegen het gepeupel’ bedient.
Vele ‘slaven’ zijn nog herstellende in Rusland. Dat waren de gelukkigen. Twintig miljoen zijn er vermoord
door de door Jezuïeten opgeleide ex-priester en vrijmetselaar, Iosif Vissarionovitsj Dzjoegasjvili. In de
wandelgangen van het Kremlin ook wel Jozef Stalin genoemd.
Daar houdt echter de vergelijking niet op. Het zijn precies dezelfde families, organisaties en gemeen- en
gemene broederschappen die indertijd Tsaar Nicholas en zijn familie lieten vermoorden en het communisme
installeerden… alleen zijn ze nu beter georganiseerd!
Kortom gezegd in duidelijke taal:
De Protocollen van de Wijze Ouderen van Zion zijn doelbewust geschreven om een Jodenhaat op touw te
zetten onder de gemengde bevolking.
Zie ook: http://olympiczion.nl/index.php/over-de-protocollen-van-de-wijzen-van-sion/
http://olympiczion.nl/index.php/the-borg-agenda-deel-2/

Russ Tice, klokkenluider uit Bush-tijdperk: ‘NSA beval aftappen Obama’
Complete artikel: www.huffingtonpost.com
Russ Tice, een voormalig inlichtingenanalist die in 2005 de klok luidde over volgens hem kolossale
ongrondwettelijke spionage in de VS waarbij meerdere diensten betrokken waren, beweerde woensdag 19
juni dat de NSA in 2004 taps had bevolen op telefoonlijnen van de toenmalig kandidaat voor het
Amerikaanse senaat Barack Obama.
In "The Boiling Frogs Show," claimde Tice dat de inlichtingengemeenschap orders had gegeven om een
reeks aan groepen en individuen af te luisteren waaronder hooggeplaatste militaire ambtenaren, advocaten
en diplomaten.
"En dit is de klapper ... het was zomer 2004 en een van de documenten die ik in mijn handen had, was de
opdracht om een zooitje nummers af te tappen van een 40-nog- wat-jarige aspirant senator voor Illinois," zei
hij. "Je hebt zeker geen idee waar die gast nu woont? Het is een groot wit huis in Washington, D.C. Daar
gingen ze toen achter aan en dat is nu de president van de Verenigde Staten."
Sibel Edmonds, gastvrouw van de podcast, en Tice spraken beiden hun zorg uit over zulke beweerde
afluisterpraktijken die zonder medeweten van de subjecten de inlichtingendiensten een enorme mogelijkheid
geven hun doelwitten te chanteren.
"Ik maakte me zorgen dat de inlichtingenwereld nu invloed heeft op hoe het eraan toe gaat," zei Tice.
Nadat hij in 2005 in het openbaar trad met zijn claims gaf hij toe dat hij een van de belangrijkste bronnen
was voor een artikel in de New York Times die Washington op z'n grondvesten deed schudden en de deksel
van de doofpot blies over het wederrechtelijke aftappen van internationale communicatie in de VS. Het
artikel dwong Bush om toe te geven dat het werd toegepast op een kleine groep amerikanen maar Tice hield
vol dat de NSA inlichtingen vergaarde van miljoenen amerikanen. De NSA ontkende Tice's beweringen.
Na de stroom aan berichten die volgden over de verschillende inlichtingenprogramma's van de NSA en
soortgelijke diensten is Tice opnieuw naar voren getreden als scepticus over de reactie van de autoriteiten.
Terwijl verdedigers ervan benadrukken dat de Amerikaanse overheid niet het mandaat noch de wil heeft om
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wederrechtelijk telefoongesprekken van burgers af te luisteren, heeft Tice onlangs in de Guardian beweerd
dat de NSA de capaciteit heeft om "alle digitale communicatie woord voor woord te vergaren."
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/russ_tice_klokkenluider_uit_bush_tijdperk_nsa_beval_aftappen_obama
Trekpoppen van de Jezuieten
Maandag, 24 juni 2013
Dat wat journalist Michael Hastings het leven kostte draait allemaal om de
gecreëerde, schijnbare strijd tussen Zionisten en Moslims.
Voor de argeloze kijker een echte strijd; beide kanten dienen echter het
hogere doel van de Jezuïeten, wereldcontrole.
Om een verhaal in z'n volledigheid te kunnen begrijpen, is het absoluut
noodzakelijk nimmer de grote lijnen uit het oog te verliezen. In ons dagelijks
leven worden wij meegesleurd door berichten in de (propaganda)media die
bol staan van strijd en tegenstellingen. Dit is exact volgens plan. Het doel van
de satanische Jezuïeten om totale wereldcontrole te krijgen, verloopt nog
steeds middels de effectieve strategie van verdeel en heers.
Het tegen elkaar opzetten van mensen/groeperingen die elkaar vervolgens uitmoorden. "De oplossing" om
dit soort toestanden in de toekomst te voorkomen, de één wereldregering onder leiding van diezelfde
Jezuïeten, ligt al lang klaar. (Zie hiervoor ook een interessant artikel op Vrijland's site met dito filmpje van
meneer van Rompuy over hoe dat in de praktijk in z'n werk gaat)
Het volgende werd in 1871 door Vrijmetselaar (beschouw hen als hulptroepen van de Jezuïeten) Albert Pike
geschreven:
"De Derde Wereldoorlog zal tot stand komen door gebruik te maken van de verschillen tussen de politieke
Zionisten en de leiders van de Islamitische wereld. De oorlog zal plaatsvinden, zodanig dat de Islam (De
Arabische Staten) en het politieke Zionisme (Israël) elkaar over en weer zullen vernietigen."
Ondertussen gaat in het theater van de wereld het toneelspel door en spelen de acteurs (al dan niet bewust)
vol overgave hun rollen. Met dat in het achterhoofd gaan we nu terug naar jouralist Michael Hastings en zijn
geplande ontmoeting met een vertegenwoordiger van femme fatale, Jill Kelley.
De vraag waarmee wij ons artikel gisteren eindigden, “Voor wie werkt Jill Kelley”, wordt misschien
beantwoord als we verder zoeken naar haar achtergronden.
Zij is geboren in Libanon, dus zou je verwachten dat zij pro moslim en dus anti Israël zou zijn. Echter, er is
een verrassing. Haar meisjesnaam is Khawam en ze is de dochter van twee Maroniet Christelijke ouders.
De kerk van de Maronieten werd in de vijfde eeuw AD door Sint Maron gesticht in Syrië en telt wereldwijd
zo'n 3,5 miljoen leden. In Libanon wonen ongeveer een kleine miljoen Maronieten, echter ook in het noorden
van Israël bevindt zich een kolonie van hen.
Het merendeel van de 6.500 leden van de Maronitische kerk in Israël woont in Jish, aan de grens met
Libanon. 'Wij zijn Maronieten. Noem ons geen Arabieren of Palestijnen.' 'Wij zijn honderd procent Israëliër',
zegt Shadi Khalloul, een jonge lokale zakenman met een bedrijf in telecomapparatuur. 'Loyaal aan de staat'.
Toen de hele affaire vorig jaar november rond Generaal David Petraeus speelde, werd door velen
aangenomen dat Jill Kelley vanwege haar Libanese achtergrond dan wel werkzaam zou zijn voor een
geheime dienst uit één van de moslimlanden. Echter, gezien haar Christelijke achtergrond, het feit dat er
nauwe banden bestaan tussen Maronieten in Libanon en Israël en dat tijdens de Libanese burgeroorlog de
Maronieten in Libanon bondgenoten waren van Israël, is het veel waarschijnlijker dat Jill Kelley werkt voor de
Israëlische geheimedienst, de Mossad.
Er is hoe dan ook een verband te leggen tussen Jill Kelley en Israël. Een verdere aanwijzing dat zij werkt
voor de Mossad zou kunnen zijn dat in november vorig jaar door de FBI huiszoeking werd gedaan bij Paula
Broadwell, de minnares van David Petraeus en auteur van zijn biografie. Dit werd gedaan naar aanleiding
van het e-mail verkeer tussen haar en Kelley met als aanleiding en onderwerp: Petraeus. Het schijnt dat de
FBI bij zaken wordt betrokken als er buitenlandse geheime diensten in het spel zijn.
Als Kelley inderdaad werkt voor de Mossad dan is het ook waarschijnlijk dat de waarschuwing die Hastings
kreeg om van de radar te verdwijnen, afkomstig was van haar. Dat dit ook de reden was dat hij onderweg
was naar de Israëlische ambassade voor bescherming, op het moment dat hij werd uitgeschakeld door een
drone (onbemand vliegtuig).
Waar het in feite nu allemaal om draait is dat er een verwoestende machtsstrijd speelt tussen de moslims en
de Zionisten. Het Amerika zoals dat er nu voorstaat komt steeds meer in handen van moslims, tot grote
ergernis van Israël uiteraard. Het is bekend dat Obama een moslim is, maar iets wat maar weinigen weten is
dat het nieuwe hoofd van de CIA en opvolger van de Joods/Christelijke David Petraeus, niemand minder is
dan de tot het moslimgeloof bekeerde voormalige veiligheidsadviseur van Obama, John Brennan.
Er vindt dus op wereldniveau een soort infiltratie van moslims plaats. Dat is er de werkelijke en
achterliggende reden voor dat de Joods/Christelijke Petraeus plaats moest maken voor een moslim,
Brennan.
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Michael Hastings is op het moment van zijn dood bezig met een verhaal over deze Islamiet John Brennan.
Hij komt in contact met Jill Kelley (Mossad, geheimedienst Israël) die hem van informatie kan voorzien
waardoor Obama en wellicht met hem Brennan, ten val kunnen worden gebracht. Dit zou natuurlijk
fantastisch nieuws zijn voor de Zionisten.
Echter, er is een gerede kans dat van hogerhand (Jezuïeten) is ingegrepen om Hastings uit te schakelen
aangezien hij met zijn onthullingen en de gevolgen daarvan het masterplan zou verstoren. Want, volgens de
blauwdruk naar de NWO moeten er nu op bepaalde sleutelposities moslims worden aangesteld, zodat de
alles verzengende confrontatie tussen Zionisten en moslims uiteindelijk zal leiden tot de geplande Derde
Wereldoorlog. (Redactie: Jezuïeten maken geen waarde-onderscheid tussen verschillende groepen, het
gaat hen simpelweg om hun doel, de Nieuwe Wereld Orde, NWO)
Vraag je je af waarom Jill Kelley, degene met de dodelijk onthullende informatie, dan niet is uitgeschakeld?
Het antwoord is simpel. De infiltratie van de moslims is een delicaat proces waarbij men in DIT STADIUM
zich niet kan veroorloven de volledige woede van de Zionisten op de hals te halen door hun Mossad agent,
Jill Kelley, te vermoorden. En dus wordt er gekozen voor journalist Hastings, waarmee dan de accute
dreiging in elk geval opgeruimd is en er tevens een heel duidelijk signaal is afgegeven aan de tegenpartij.
We zouden dit ongeluk wellicht bijna collateral damage (bijkomende schade) kunnen noemen als het niet
zo'n vreselijk verlies zou zijn.
Achter de schermen woedt de machtsstrijd voort, terwijl de slapende wereld niets anders ziet dan een
journalist die “per ongeluk” met hoge snelheid tegen een boom is gereden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5305:2013-06-24-09-2522&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71

Europarlementslid verdient gemiddeld 878% meer dan de burger die hij vertegenwoordigt
Europarlementsleden verdienen gemiddeld 878% meer dan de
burgers die ze verondersteld worden te vertegenwoordigen. Dat
blijkt uit een berekening van Preisvergleich.de, een Duitse
vergelijkingssite voor consumenten, die de gegevens van de 27 EUlanden vergeleek en rangschikte.
Belgische Europarlementsleden verdienen 679% meer dan hun
landgenoten. Een doorsnee Belg moet 39 jaar werken om te
verdienen wat een éénmalig verkozen Belgisch
Europarlementslid tijdens een vijfjarige ambtstermijn opstrijkt.
In Bulgarije is dat zelfs 108 jaar. Hoe armer een land, hoe groter de
verschillen, blijkt uit de studie. Verder heeft een éénmalig en voor vijf jaar gekozen Europarlementslid
vanaf zijn 63-ste recht op een nettopensioen van 1.250 euro maandelijks.
Volgens de site verdient een Europarlementslid gemiddeld 17.727 euro per maand of 213.924 per jaar. Door
daar de vele extra’s en vergoedingen aan toe te voegen waarop de Europarlementsleden recht hebben,
toont Preisvergleich.de aan dat ze tot meer dan 1 miljoen euro per ambtstermijn kunnen opstrijken
(1.069.622 euro voor belastingen om precies te zijn). In dat bedrag zitten dan wel de salarissen
meergerekend die ze hun medewerkers uitbetalen. (Omdat er geen controle is op wie voor wie werkt,
hebben sommige EP-leden vrouw en vrienden in dienst).
Een Belgisch Europarlementslid verdient jaarlijks 213.924 euro per jaar; iets meer dan dubbel zoveel als een
Belgische nationale parlementariër die ruim 105.000 euro per jaar verdient. Het gemiddelde jaarloon ligt bij
ons op 27.645 euro. De loonkloof tussen de Belgische Europarlementsleden die over ons lot beslissen en
die van de gemiddelde Belgische burger bedraagt dus zo’n 679%.
Toch moet worden opgemerkt dat volgens het EP het maandsalaris van de verkozenen 7.956 euro bedraagt,
wat overeenstemt met 38,5% van het salaris van een rechter bij het Europese Hof. Maar de 736
Europarlementsleden mogen sinds 2011 ook nog eens jaarlijks 107.000 euro aan belastingsvrije
onkosten declarerenzonder daarvoor ook maar één bewijs voor te leggen.
De 22 Belgische Europarlementariërs (2009 - 2014) zijn: Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck,
Frédérique Ries, Philippe de Backer, Guy Verhofstadt, Bart De Wever (die zich laat vervangen door opvolger
Mark Demesmaeker), Isabelle Durant, Philippe Lamberts, Bart Staes, Ivo Belet, Jean-Luc Dehaene,
Anne Delvaux, Mathieu Grosch, Marianne Thyssen, Jean-Marie Dedecker (die zich laat vervangen door
opvolger Derk Jan Eppink), Filip Dewinter (die zich laat vervangen door opvolger Philip Claeys), Frank
Vanhecke, Frédéric Daerden, Véronique De Keyser, Saïd El Khadraoui, Jean-Claude Marcourt en Kathleen
Van Brempt.
(Het Nederlandse shocklog Geenstijl trok onlangs in een 10 minuten durend filmpje 'de Beerput van
Straatsburg open'. Je moet het zien om het te geloven.)
http://www.express.be/business/nl/economy/europarlementslid-verdient-gemiddeld-878-meer-dan-de-burgerdie-hij-vertegenwoordigt.htm
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Een ‘zon’ naast de zon?
toegestuurd gekregen van niburu.co/
Nu echter is er óók op de beelden van de NASA Stereo
ruimtetelescopen een groot object te zien ter grootte van
de planeet Jupiter.
Regelmatig zijn er beelden te zien van mensen die een
object constateren links van de zon. Ook één van onze
trouwe lezers stuurt ze regelmatig naar onze redactie. Hier
volgen enkele van zijn foto’s (dank Hans!):
Ook op de website van Nancy Lieder (Zeta Talk) worden
regelmatig foto’s gepubliceerd van wat zij Planet X noemen, oftewel Nibiru de onbekende twaalfde planeet.
Volgens haar is het niet één planeet die zich in de buurt van onze zon bevindt, maar is het een mini
zonnenstelsel. Hier volgt een foto zoals zij die enkele dagen geleden hebben gepubliceerd.
Echter, een foto is één ding, een opname van de ruimtetelescopen van NASA een weer iets heel anders.
Een website waarop de afbeeldingen staan, zoals die genomen zijn door de Stereo ruimtesondes van NASA
is: Helioviewer.org
Sinds 17 juni 2013 is er op de afbeeldingen van Stereo B iets waar te nemen linksonder de zon. Een object
ter grootte van de planeet Jupiter.
Eenieder die dat wil kan deze beelden zelf controleren door naar de Helioviewer website te gaan. Wij
hebben zelf bovenstaande opnames gemaakt door naar de site te gaan en links in het menu de volgende
opties te selecteren:
Date: 2013/06/20 - Time: 18:30:00 - Time-step: 1 day - Observatory: STEREO-B - Instrument: SECCHI
Detector: COR-1 - Measurement: White Light
Hebben we hier in alle bovenstaande gevallen te maken met hetzelfde object? Komt de planeet, het
minizonnenstelsel Nibiru, met rasse schreden naderbij en is dit misschien de oorzaak van de heftige
aardveranderingen die wij meemaken?
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Egypte op rand van burgeroorlog, Al-Qaeda belooft te vechten voor Morsi
'15 miljoen Egyptenaren hebben petitie getekend om president Morsi af te zetten' - Morsi stelde Al-Qaeda
extremist aan als gouverneur van Luxor
In steeds meer dorpen, steden en gebieden in Egypte grijpt de anarchie om zich heen.
Na wekenlange gewelddadige anti-overheidsdemonstraties glijdt
Egypte iedere dag een stukje verder af richting een 'lage
intensiteit burgeroorlog', zoals Amerikaanse en Israëlische
inlichtingenexperts het noemen. In steeds meer afgelegen dorpen
is anarchie uitgebroken en hebben gewapende bendes
bestuurders aangevallen en overheidssymbolen in brand
gestoken. De heersende Moslim Broederschap zet op zijn beurt
gewapende leden in om terug te slaan. Noch de politie, noch het
leger doen iets aan de almaar sneller om zich heen grijpende
chaos in het land.
Minister van Defensie en legerleider Abdel Fattah al-Sissi gaf gisteren eindelijk commentaar op de
zorgwekkende situatie. 'Het Egyptische leger zal niet toekijken hoe het land in een oncontroleerbaar conflict
terecht komt en zal geen aanval op de wil van het volk toestaan,' waarschuwde hij met het oog op de door
de oppositie geplande massademonstraties op 30 juni.
De wil van welk deel van het volk?
Al-Sissi verduidelijkte niet wie volgens de legergeneraals de 'wil van het volk' vertegenwoordigen: Moslim
Broederschap-president Mohammed Morsi, die hen van hun nationale invloed beroofde, of de talloze
oppositiegroepen die gezworen hebben hem één jaar nadat hij president werd af te zetten. Zij willen Morsi
vervangen door een hoge presidentiële raad met aan het hoofd een rechter van het Hooggerechtshof. 15
miljoen Egyptenaren zouden volgens hen inmiddels een petitie hebben getekend waarin zij hun steun
uitspreken voor deze eis.
Als ze hierin slagen dan zal Egypte zijn derde revolutie in slechts drie jaar tijd beleven. De eerste brak in
2011 uit en betekende het einde van de zittende president Hosni Mubarak. Zijn opvolger, de Opperste
Militaire Raad, werd vervolgens in 2012 door de Moslim Broederschap uit het zadel gewipt.
Al-Qaeda zegt Morsi steun toe
Het Egyptische volk voelt zich gesterkt door de opstand van de middenklasse in Istanbul en Rio de Janerio.
Veel burgers willen zo snel mogelijk af van Morsi's islamistische heerschappij, zeker nu hij ook bij zijn eigen
Moslim Broederschap in ongenade lijkt te zijn gevallen. In de ogen van de oppositie was iedere kans op
dialoog en verzoening verkeken toen Morsi Adel Khayat, een lid van de extremistische Al-Gamaa AlIslammiyya, de Egyptische tak van Al Qaeda, tot gouverneur van Luxor benoemde.
De president, die vanaf het begin af aan een eigen koers vaarde en weigerde zich in alles aan de Moslim
Broederschap te onderwerpen, probeerde hiermee de steun van extremistische Salafistische en pro-Al
Qaeda leiders te krijgen. Toen Khayat echter in de gaten kreeg dat hij het symbool werd van de groeiende
onvrede, trad hij gisteren af, volgens eigen zeggen 'omwille van Egypte'.
Moslimgeestelijke Refai Taha en andere leiders van Al-Gamaa Al-Islammiyya verklaarden tegenover het
internationale persbureau Reuters dat ze het geweld verwerpen 'omdat Egypte nu wordt geregeerd door
islamisten'. Ze dreigden echter de wapens op te nemen om Morsi te verdedigen en uiteindelijk de racistische
islamitische shariawetten in het land af te dwingen (2).
Chaos, corruptie, criminaliteit, honger
Het Egyptische volk is nu in verschillende delen uiteengevallen. De vele seculiere en liberale groepen
gruwelen van de machtsovername door de moslims. De religieuze minderheden, met aan kop de Koptische
christenen, hebben het onder de Moslim Broederschap nog veel zwaarder gekregen en worden keihard
vervolgd. Ook delen van het Egyptische leger zijn zeer ontevreden over Morsi en de Broederschap.
Daarnaast zien grote aantallen burgers wanhopig toe hoe hun land uit elkaar valt in chaos en corruptie, met
massale criminaliteit en honger als gevolg.
Het is onmogelijk te zeggen of deze groepen bij elkaar kunnen of willen komen om gezamenlijk een vuist te
maken tegen de president. Daarnaast komen de meeste nieuwsberichten enkel uit de grote steden Caïro en
Alexandria en soms uit Suez en Ismaila of de stedelijke gebieden in de Nijldelta, waarover de regering de
controle totaal heeft verloren en waar gewapende lokale milities de dienst uitmaken. Hetzelfde geldt mogelijk
ook voor de rest van het land.
Obama blijft Moslim Broederschap steunen
Volgens Amerikanen bronnen heeft de regering Obama, die de eerste revolutie tegen Mubarak actief
steunde, zijn handen weliswaar van president Morsi afgetrokken, maar blijft het Witte Huis achter de Moslim
Broederschap staan. Dit blijkt onder andere uit de komende benoeming van Anne Woods Patterson tot
onderminister voor het Nabije Oosten. Deze voormalige Amerikaanse ambassadeur in Caïro werd door
Obama ingezet om goede relaties met de Broederschap op te bouwen.
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Tegelijkertijd houdt Washington de banden met het Egyptische leger warm. Het Egyptische leger is namelijk
het enige georganiseerde machtssysteem in het land en is traditioneel de bewaker van het historische
vredesverdrag met Israël.
Nog eens 400 soldaten VS naar wetteloze Sinaï
Desondanks vervalt de Sinaïwoestijn snel in wetteloosheid, wat een destabiliserende invloed heeft op de
Palestijnse Gazastrook en het woestijngebied langs de grens met Israël. Het leger wil weliswaar de
wapensmokkel door de Sinaï naar de Palestijnse terreurbeweging Hamas bestrijden, maar weigert de
muitende bedoeïen van de aan Al-Qaeda verbonden Salafistiche cellen aan te pakken, waardoor deze
vrijelijk in de Sinaï kunnen opereren.
Daarom besloot de VS vorige week om nog eens 400 soldaten naar de multinationale vredesmacht in de
Sinaï te sturen. Deze uit 13 landen bestaande macht houdt toezicht op de naleving van het in 1979 gesloten
vredesverdrag met Israël.
Xander - (1) DEBKA, (2) Reuters

Nederland verarmt iedere dag
Geplaatst door Geert Wilders op 26 juni, 2013 - © PVV
Dit kabinet heeft ons mooie land kapot gemaakt. Daar kun je alleen maar
boos van worden. En dat ben ik dan ook, boos. Alles wat moet groeien,
krimpt. Onze economie, de export, het consumentenvertrouwen, de
investeringen. En alles wat moet krimpen, groeit bij dit kabinet. De
belastingen, het aantal werklozen, de faillissementen. Premier Rutte voert op
bevel van Brussel een vernietigend beleid van belastingen verhogen en dom
bezuinigen. Het resultaat zien we. Nederland verarmt iedere dag. De premier zei in het jeugdjournaal tegen
kinderen dat hij zelf niet hoeft te bezuinigen, maar thuis staat de ouders van veel van deze kinderen het
huilen nader dan het lachen. De gewone man is de klos. De hardwerkende Nederlander is de klos, de
ondernemer is de klos, onze ouderen zijn de klos, zij betalen het gelag, zij worden ongenadig hard gepakt.
Vijftig faillissementen en duizend werklozen erbij per werkdag. Dat is de sombere balans van 2013 tot
dusver. Ook vandaag, as we speak: duizend banen foetsie, vijftig ondernemingen failliet! Het is een
economisch drama, het is een sociaal bloedbad, het is een lijdensweg voor zoveel mensen en
ondernemingen – voor zoveel gezinnen die zoveel beter verdienen! Nederland verzuipt. En de grote
schuldige zit dáár. Dáár in vak K. De premier graait de portemonnee van de mensen helemaal leeg. Het
enige wat hij te bieden heeft, is wereldvreemde dronkenmanspraat. Koop een auto, koop een huis, dat is zijn
advies aan wie geen geld meer heeft. De hypotheken van meer dan 1 miljoen gezinnen staan onder water.
Maar kom op, koop een groter huis, zegt de premier. Natuurlijk heeft die onzin niet geholpen. Hoe kan je nou
een huis kopen als je geen geld meer hebt? En alsof het allemaal niet genoeg is, wil de premier nu opnieuw
6 miljard euro bezuinigen, opnieuw de belastingen verhogen. Ziet hij dan niet dat hij op deze manier de
economie helemaal de nekslag geeft, onze welvaart helemaal sloopt. Het lijkt erop dat de premier zijn
economie-diploma heeft gehaald op het Ibn Ghaldoun college. Driekwart van de Nederlanders is tegen 6
miljard extra aan domme bezuinigen en lastenverzwaringen. Zelfs een meerderheid van de VVD-kiezers is
tegen die 6 miljard. Een meerderheid van de PvdA-kiezers wijst alle nieuwe bezuinigingen af. De voorzitter
van MKB-Nederland – ook een VVD-er, althans nog wel – zegt: Ik ben erin geluisd, ik doe het niet nog een
keer. Al die woede is begrijpelijk; al die de woede in Nederland is terecht. Zo behandel je Nederland niet. Het
kabinet leert niet van zijn fouten. Misschien is dat nog het ergste. Het slaat elke dag een nieuwe nagel in de
doodskist van onze economie en het wordt alleen maar erger. Ik zei het al Dhr. Rutte gaat op bevel van
Brussel opnieuw 6 miljard bezuinigen, inclusief forse lastenverzwaringen. In augustus krijgen we dus
opnieuw te maken met miljarden aan belastingverhogingen. Intussen rijden elke dag vrachttreinen vol
Nederlands belastinggeld naar Brussel, Griekenland en Cyprus. En laten de Brusselse zakkenvullers
Nederland een half miljard extra van ons zuurverdiende geld bijbetalen, bovenop de miljarden die we al
betalen. Inderdaad, meneer Rutte, inderdaad Mr Samsom, het geld moet rollen, maar het rolt naar het
buitenland. Want het hart van uw kabinet klopt niet voor Nederland. Er is maar 1 manier om er bovenop te
komen. En dat is door de belastingen te verlagen – niet te verhogen, maar te verlagen – zodat de economie
weer kan groeien, zodat de ondernemers weer lucht krijgen, zodat mensen weer wat kunnen kopen. En dat
kan door te snijden op die miljarden uitgaven aan de EU, op ontwikkelingshulp, op subsidies, op die malle
windmolens, op massa-immigratie en andere dure linkse hobby’s. Maar het kabinet doet precies het
tegenovergestelde. Mijn partij, de PVV, zal daar nooit mee instemmen. Nederland zal daar nooit mee
instemmen. En de Nederlanders zullen - laat dit mijn boodschap zijn aan Dhr Rutte - hard afrekenen met dit
afbraakkabinet. Dit is de spreektekst van Geert Wilders (PVV) tijdens het debat over de op handen zijnde
bezuinigingen en lastenverzwaringen van zes miljard. http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/06/nederlandverarmt-iedere-dag
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Britse bankiers: too big to jail
Weblog Londen, Arjen van der Horst, 21-6-2013
Het is nu bijna vijf jaar geleden dat Lehman Brothers omviel en
de financiële wereld op haar grondvesten schudde. Het waren
paniekerige dagen in september 2008. Ik zag hoe de werkeloze
bankiers van de Londense afdeling van Lehman met kartonnen
dozen naar buiten stroomden. Rond Canary Wharf, het moderne
zakenhart waar Lehmans gevestigd was, heerste angst. Who’s
next?
Een georkestreerde actie van regeringen en centrale banken voorkwam een complete meltdown, maar kon
niet voorkomen dat het Westen in een economische crisis belandde waarvan we het einde nog steeds niet
hebben gezien. De woede over bankiers was –en is- immens. Banker bashing werd een nationale
volkssport. Regeringen over de hele wereld beloofden in 2008 voor eens en altijd een einde te maken aan
het cowboygedrag van de banken.
Waar staan we nu? Terugkijkend op de afgelopen vijf jaar vallen me de enorme verschillen in daadkracht op
wanneer de Britse regering met een crisis te maken had. Neem de rellen in Londen van 2011 waarbij
relschoppers op grote schaal plunderden en brand stichtten. De politie leek aanvankelijk verrast door het
geweld, maar dat duurde niet lang. De straten van Londen stroomden vol met duizenden en duizenden
agenten. Rechtbanken draaiden 24 uur per dag, zeven dag in de week om de relschoppers te bestraffen.
Rechters waren genadeloos. Een student die tijdens de rellen uit een supermarkt een fles water had
gestolen, kreeg een gevangenisstraf van zes maanden. Twee jongens die via Facebook hadden opgeroepen
tot rellen (die nooit zouden plaatsvinden) kregen vier jaar cel. De meeste relschoppers waren binnen enkele
weken berecht.
Wat voor straf kregen de bankiers die de wereldeconomie afbrandden? Helemaal niets. Sterker, de
financiële sector kwam met nog veel meer weg. Zo waren de banken betrokken bij de massale (en
lucratieve) verkoop van zogeheten Private Protection Insurance (PPI), een verzekering die argeloze
consumenten kregen aangesmeerd, soms zonder medeweten van de klant. PPI verzekerde in theorie dat
consumenten hun hypotheek konden blijven betalen als ze bijvoorbeeld hun baan verloren, maar in de
praktijk zaten er zoveel haken en ogen aan dat je het bijna nooit kon claimen. Met andere woorden: een
onvervalste scam. Britse banken zijn nu gedwongen miljarden ponden terug te betalen aan hun klanten (al
gaat dat nog niet altijd van harte). Het aantal bankiers dat veroordeeld is voor deze fraude: nul.
In 2007 zagen we vervolgens de eerste tekenen van de naderende financiële crisis. De banken Northern
Rock en Bradford & Bingley liepen op de klippen door grof mismanagement en de regering zag zich
gedwongen ze te nationaliseren. Een jaar later volgden Lloyds, HBOS en RBS. De Britse regering pompte
133 miljard pond in deze banken om ze overeind te houden. Opnieuw waren de straffen mild – als je al van
straffen kunt spreken. RBS-baas Fred ‘ the shred’ Goodwin verloor zijn baan, maar keerde nog altijd naar
huis met een riante pensioenpot. Andere bankbazen verloren bonussen of hun riddertitel, maar daar bleef
het wel bij.
Aan de schandalen kwam geen einde. Vorig jaar werd bekend dat onder meer Barclays betrokken was bij
het manipuleren van LIBOR, de belangrijkste rentestand ter wereld waaraan voor triljarden aan financiële
producten zijn gekoppeld. De bank moest een boete betalen van 290 miljoen pond en Barclays-baas Bob
Diamond verloor zijn baan. De Britse bank HSBC was betrokken bij het witwassen van geld
voor Mexicaanse drugskartels, maar kwam weg met een forse boete en een tik op de vingers. Opnieuw,
geen enkele bankier van HSBC of Barclays verscheen voor de rechter.
Gaat dat nu veranderen? Eerder deze week publiceerde de Banking Commission van het Lagerhuis haar
langverwachte rapport. De opvallendste aanbeveling: bankiers die zich schuldig maken aan “roekeloos
wangedrag” kunnen rekenen op fikse gevangenisstraffen. Het heeft vijf jaar geduurd voordat zo’n voorstel op
tafel kwam en je kunt je afvragen wat voor impact dit heeft.
Uiteindelijk is het niet meer dan symptoombestrijding, want één cruciale vraag gaat de politiek nog steeds uit
de weg. Wat is er nou werkelijk veranderd? We hebben na vijf jaar nog steeds dezelfde banken en dezelfde
kredietbeoordelaars en financiële sector is op zijn best een oligopolie van weinigen en op zijn slechtst een
kartel. Wat als Barclays, HSBC of Nationwide morgen op het punt staan in te storten. Laten we ze dan wel
omvallen? Is de bankwereld zo hervormd dat ze niet langer “too big too fail” zijn? I think not. En
waarschijnlijk zijn de banksters ook “too big to jail”.
http://weblogs.nos.nl/londen/2013/06/21/britse-bankiers-too-big-to-jail/
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Ex-leider spionagedienst Oostblok: Obama meester in
verspreiden desinformatie
'Westerse media en samenleving in Sovjetleugens getrapt'
Obama volgt tot op de letter nauwkeurig het boek 'Rules for
Radicals', geschreven door zijn grote voorbeeld, de Marxistische
satanist Saul Alinsky.
De hoogste Oostblokofficial die ooit naar het Westen overliep
was luitenant-generaal Ion Mihai Pacepa, onder de beruchte
dictator Nicolae Ceaucescu leider van de Roemeense inlichtingendienst. In zijn nieuwe boek 'Desinformatie',
dat hij samen schreef met historicus en professor Ronald Rychlak, onthult hij niet alleen tot in de details hoe
de Sovjets enorme successen boekten met het verspreiden van valse informatie in het Westen, maar stelt hij
tevens vast dat de Amerikaanse president Barack Obama een ware meester is in het toepassen van deze
misleidende tactieken.
De man die door de CIA de 'enige in het Westen levende persoon die in zijn eentje een complete
spionagedienst omver wierp' werd genoemd leeft nog altijd undercover in de VS. Zijn eerste boek, 'Red
Horizons', werd een internationale bestseller en bracht zijn voormalige baas Ceaucescu ertoe om
moordcommando's op hem af te sturen. Uiteindelijk was het de dictator zelf die in 1989 werd afgezet en door
zijn eigen mensen werd geëxecuteerd.
Desinformatie, leugens, infiltratie, herschrijven geschiedenis
Pacepa voorzag Amerika van een schat aan informatie over de werkwijze van de Sovjets. President Ronald
Reagan noemde 'Red Horizons', dat in 27 landen werd uitgebracht, zelfs 'mijn bijbel voor het omgaan met
dictators'. In zijn nieuwe, met historicus Rychlak geschreven boek 'Desinformatie: Voormalige
spionnenleiders onthullen geheime strategieën voor het ondermijnen van de vrijheid', legt Pacepa uit dat de
Sovjet Unie zich in tegenstelling tot andere landen niet hoofdzakelijk toelegde op het bespioneren van de
vijand, maar op het verspreiden van leugens en desinformatie door bijvoorbeeld te infiltreren in de politiek en
invloedrijke organisaties en instellingen.
Daarnaast concentreerden de inlichtingendiensten van het Sovjetblok zich op het tegen elkaar opzetten van
religies, het zwartmaken van de meest nobele personen en juist het vereren van de grootste schoften, het
herschrijven van de geschiedenis en het leveren van een oneindige stroom valse, perverse antiAmerikaanse desinformatie aan met name de linkse Westerse media. Ook na de val van de muur werd deze
tactiek tot op de dag van vandaag onverminderd voortgezet.
Westerse media geloofde Sovjetleugens
Uit Pacepa's boek blijkt dat de Sovjets doelbewust de Westerse media en maatschappij tegen het
Christendom hebben opgezet, de radicale islam, jihad en terrorisme hebben ondersteund en aangemoedigd,
en met succes Marxistische denkbeelden hebben weten over te brengen in Washington, Brussel en veel
NAVO-landen.
De Russische desinformatiecampagne slaagde omdat de aan de buitenkant 'onafhankelijke' Westerse pers
doelbewust gecreëerde leugens accepteerde en aan het publiek als de waarheid presenteerde. Door de
aanhoudende infiltratie werden de Westerse media stap voor stap overgenomen door 'links' en 'progressief',
waardoor onze samenleving en cultuur steeds kwetsbaarder werden voor door de Sovjets bedachte
ondermijnende ideeën, principes en doelstellingen.
Verspreiding 'Protocollen Oudsten van Zion'
Het vernietigen van de reputaties van goede leiders in het Westen was door Moskou tot kunst verheven.
Paus Pius XII werd door desinformatie getransformeerd in een Nazi-sympathisant en zowel het Joden- als
christendom werden constant gedenigreerd en zwartgemaakt. De Sovjets plantten 4000 geheime agenten in
de islamitische wereld en verspreidden honderdduizenden exemplaren van het valse antisemitische
propagandawerk 'De Protocollen van de Oudsten van Zion', om zo de haat van de moslims tegen Israël en
Amerika aan te wakkeren, wat zich al snel uitte in anti-Westers en anti-Israëlisch geweld en terreur.
Infiltratie in Wereldraad van Kerken
Pacepa laat zien hoe belangrijke Westerse instituten zoals de Wereldraad van Kerken werden geïnfiltreerd
en uiteindelijk totaal gecontroleerd door de Russische inlichtingendiensten. Later is gebleken dat hetzelfde
gold voor onder andere het Nederlandse IKV (Inter Kerkelijk Vredesberaad), dat zich fel verzette tegen de
NAVO en het plaatsen van Amerikaanse kernwapens in Europa, en de Britse Labourpartij. Ook de
Palestijnse terreurorganisatie PLO van Yasser Arafat werd rechtstreeks gesteund, gefinancierd en getraind
door de Sovjets.
'De geheime strategie om het Westen te vernietigen'
De voormalige leider van de Roemeense spionagedienst schrijft tevens hoe de Sovjet-desinformatie
tactieken anno 2013 nog steeds massaal worden toegepast, niet alleen door het Kremlin maar ook en zelfs
met name door de Amerikaanse president Obama. Het belangrijkste doel is de transformatie van het vrije
Westen in een Marxistisch-socialistisch systeem. Een groot aantal bekende en gezaghebbende personen,
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waaronder voormalig CIA-chef James Woolsey, auteur David Horrowitz, journalist Arnaud de Borchgrave,
Sovjetdissident Yuri Yarim-Agaev en de achterkleindochter van Sovjetleider Chroetsjov, bevestigen dit in de
nieuwe, 2 uur durende documentaire 'Disinformation: The Secret Strategy to Destroy the West.'
Obama volgt boek Marxist Saul Alinsky
De afgelopen jaren bespraken we regelmatig een enorme lading bewijs van Obama's vroegere banden met
radicale communisten, zoals Weather Underground terrorist Bill Ayers en zijn jarenlange geestelijke
begeleider, de antisemitische dominee Jeremiah Wright. Het boek 'Rules for Radicals' van zijn grote
voorbeeld, de Marxistische satanist Saul Alinsky, lijkt Obama zelfs tot op de letter nauwkeurig uit te voeren.
Xander - (1) World Net Daily

Engelse slimme meter op geniepige wijze verplicht
Zaterdag, 22 juni 2013 14:16
De situatie in Engeland is enigszins vergelijkbaar met die in ons land
waarbij wij formeel nog steeds de keuze hebben om een al geplaatste
slimme meter te weigeren.
Echter, de Britse regering maakt nu een honderdtachtig graden
ommezwaai waardoor straks iedere keuzevrijheid is verdwenen.
Net zoals in ons land heeft de Engelse regering altijd volgehouden dat
het installeren van een slimme meter een vrijwillige optie was en dat
diegenen die dat willen nog gewoon een analoge meter kunnen
installeren.
In eerste instantie dachten de tegenstanders van de slimme meter in
Engeland dat ze goed nieuws te horen kregen toen de Engelse Staatssecretaris Baroness Verma
bekendmaakte dat het Engelse slimmemeterprogramma met een jaar was vertraagd. Dit kreeg veel
aandacht in de media aldaar, maar een cruciaal element van haar mededeling werd weggelaten uit de pers.
Of dit bewust of onbewust werd gedaan is niet duidelijk, maar de barones deed nog een tweede belangrijke
mededeling. Dit is inderdaad van cruciaal belang voor de tegenstanders van slimme meters want aan het
einde van dit jaar wordt een nieuwe maatregel van kracht.
Vanaf dat moment mogen energieleveranciers eenmaal geïnstalleerde slimme meters niet meer vervangen
door analoge. Met andere woorden, als je een huis betrekt waar al een dergelijke slimme meter is
geïnstalleerd zit je ermee opgescheept, of je wil of niet. Ook als je dan besluit van energieleverancier te
wisselen, dan ben je verplicht om ook bij die leverancier een slimme meter te bestellen.
De reden die de barones geeft voor dit besluit:
“Dit zal een groter vertrouwen geven aan partijen die in een vroeg stadium in deze techniek hebben
geïnvesteerd. Dit pakket aan maatregelen zal de consumenten en de industrie het vertrouwen geven wat ze
nodig hebben om dit met succes te implementeren”.
Dit betekent een honderdtachtig graden draai op eerdere toezeggingen van de Engelse overheid. Er is daar
binnenkort helemaal niets meer vrijwillig en dat is de boodschap die de overheid daar nu afgeeft.
Ook wordt hiermee in feite de leugen blootgelegd dat de slimme meter in het leven zou zijn geroepen om de
consument voordeel te bieden. Sinds wanneer moet een overheid de belangen van privé investeerders in
commerciële ondernemingen beschermen? Het is een doorzichtig excuus om op een achterbakse wijze de
mensen in Engeland te dwingen om een slimme meter te installeren. (Redactie: in Nederland kun je de
meter nog weigeren. In het geval van een huurwoning is het wel zo dat als je verhuist de meter zal worden
vervangen door een electronische voor de volgende bewoner. Eenmaal opgezadeld met de nieuwe digitale
versie is het bijkans onmogelijk weer een analoge te laten plaatsen, ondanks dat de wet formeel daarin nog
wel voorziet.)
Actiegroepen in Engeland zijn nu druk doende de wetten betreffende energievoorzieningen te doorpluizen
om te zien of er nog ergens mogelijkheden zijn om onder een en ander uit te komen. Aangezien de slimme
meter een onderdeel vormt van het Orwelliaanse plan om de burger dag en nacht te bespioneren en te
controleren, zal het waarschijnlijk ook in ons land niet lang duren voordat men in Den Haag een leuk excuus
heeft bedacht waardoor iedere vrijwilligheid met betrekking tot het installeren van slimme meters, verleden
tijd is.
Bron: Stop Smart Meters
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5289:engelse-slimme-meter-opgeniepige-wijze-verplicht&catid=10:buitenland&Itemid=23
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'War on drugs' totaal mislukt: Eén op de vier Amerikanen gebruikt drugs
Snel verval van de VS in alle statistieken zichtbaar - Beste regio ter wereld om te leven: Noord Europa
Levensgevaarlijk in Oost Europa: Alcohol drinken. Omdat dit vaak illegaal wordt vermengd met het
goedkopere (m)ethanol zijn er al grote aantallen doden en zwaargewonden gevallen.
Volgens een onderzoek van Bloomberg gebruikt één op de vier
Amerikanen (24,9%) drugs, waarmee het volk op dit gebied het
meest verslaafde ter wereld is. De beruchte 'war on drugs' blijkt dus
geen enkel effect te hebben gehad. Als ook alcohol, sigaretten en
gokken worden meegenomen, dan staat Tsjechië nummer één op de
lijst van landen waar de bevolking te kampen heeft met verslavingen
en voor de gezondheid schadelijk gedrag. Nederland doet het van de
57 onderzochte landen met een 40e plaats behoorlijk goed.
Bloomberg onderzocht de 57 landen op het gebruik van de meest
populaire drugs: amfetamine, cannabis, cocaïne, ecstasy en
opioïden (bepaalde pijnstillers). De VS kent het hoogste aantal opioïdegebruikers ter wereld (5,9%). In
Tsjechië wordt het meeste cannabis gebruikt (15,2%). Ecstasyland nummer één is Australië (4,2%) en wat
cocaïne betreft spannen de Argentijnen de kroon (2,6%). Israël heeft een naar verhouding opvallend hoog
aantal amfetaminegebruikers: 5%, gevolgd door El Salvador (3,3%), opnieuw Australië (2,7%), Nieuw
Zeeland en de Filippijnen (beide 2,1%).
De Bulgaren roken het meeste sigaretten (2822 per volwassene van 15 jaar en ouder per jaar). De
Filippijnen verliezen jaarlijks 1,79% van het BNP aan gokken, het hoogste percentage ter wereld. In Armenië
wonen met 18,85 liter per jaar de zwaarste drinkers. Oostbloklanden scoren op dit gebied zonder
uitzondering erg hoog, want pal daarachter volgen Oekraïne, Estland, Tsjechië, Litouwen en Rusland.
Top-10
Als alle verslavingen bij elkaar worden opgeteld en tegen elkaar worden afgewogen dan ziet de top-10 er als
volgt uit (met tussen haakjes de totale score):
1. Tsjechië (64,5)
2. Slovenië (58,8)
3. Australië (55,8)
4. Armenië (55,7)
5. Bulgarije (54,0)
6. Spanje (51,4)
7. Bosnië (51,2)
8. Rusland (49,6)
9. Wit-Rusland (49,4)
10. Griekenland (49,2)
Verslaafde Tsjechen
De Tsjechen vergrijpen zich dus het vaakst aan verdovende middelen. Vorig jaar kampte het land met een
golf aan alcoholvergiftigingen, waardoor in korte tijd 19 mensen stierven en 24 blind of in coma in het
ziekenhuis belandden. Vooral op de Tsjechische zwarte markt wordt vaak het goedkopere industriële
methanol in alcoholische dranken gemengd, wat volgens een arts in de stad Ostrava, de derde stad van het
land, in luttele weken tijd zo'n 150 doden veroorzaakte. Ook andere Oostbloklanden zoals Polen en
Slowakije kampen met dit probleem (3).
Goede score Nederland
Nederland scoort met een 40e positie en een score van 26,5 behoorlijk goed, zeker gezien de reputatie
vanwege het (ooit) liberale drugsbeleid. Vier van de vijf landen met de minste verslavingen bevinden zich in
Latijns Amerika:
53. Venezuela (15,4)
54. Guatemala (11,4)
55. Bolivia (11,1)
56. El Salvador (7,9)
57. Zambia (6,2)
Onduidelijk is in hoeverre alle geleverde informatie overeenkomt met de daadwerkelijke situatie. Van
Marxistische landen zoals Venezuela en Bolivia is bekend dat zij zich graag veel beter voordoen dan in
werkelijkheid het geval is. Bovendien bestaat er in veel landen een enorme zwarte markt voor drugs, waar
de autoriteiten vaak nauwelijks zicht op hebben. (1)
In de statistieken ontbreken andere belangrijke factoren die bepalend zijn voor de volksgezondheid, zoals
obesitas. De Amerikanen blijken met 30,6% (andere cijfers: 33,9%) het dikste volk ter wereld te zijn, gevolgd
door de Mexicanen, Britten, Slovaken en Grieken. Ook in deze lijst aanwezig: Australië (6) en Nieuw
Zeeland (7). Hongarije (8), Luxemburg (9) en opnieuw Tsjechië (10) completeren de top-10.
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VS in verval
De Verenigde Staten zijn duidelijk al lang niet meer het land van vrijheid, voorspoed en onbegrensde
mogelijkheden. In de algehele verslavingslijst scoort Amerika een behoorlijk zorgwekkende hoge plaats (16),
terwijl het land zich onder president Obama voor het eerst niet meer in de top-10 van gelukkigste volken
bevindt (14e plaats), en dat terwijl er nergens zóveel antidepressiva worden gebruikt.
Wat gezondheid betreft scoren de Amerikanen steeds slechter; de gemiddelde levensduur is 78,49,
waarmee de VS slechts de 51e positie behaalt. Ook de economie
gaat hard achteruit (20e plaats); hetzelfde geldt voor de veiligheid
(27e) en persoonlijke vrijheden (20e). Ook in deze statistieken
scoren de Scandinavische niet-eurolanden zeer hoog.
Noord Europeanen het gelukkigst
Als gekeken wordt naar het geluksgevoel van de mensen, dan kun je
het beste in Noord Europa wonen. De Denen voelen zich van alle
volken het prettigst, gevolgd door de Finnen, Noren, Zweden en
Nederlanders. Costa Rica is het enige Latijns Amerikaanse land in
de top-10 (6e plaats), die verder bestaat uit Nieuw Zeeland, Canada,
Israël en Australië. (2)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) The Common Sense Show, (3) CBC

Hoog lid Erdogans AKP dreigt Berlijn met 3,5 miljoen Turken in Duitsland
Radicalisering Turken in Europa door islamistische Gulenbeweging - Erdogan moedigt gebruik van vlag
Ottomaans Rijk aan
Erdogan moedigt het gebruik van de Ottomaanse vlag inmiddels openlijk aan.
Onopgemerkt -of opnieuw bewust genegeerd- door de Westerse media is een uiterst veelzeggend
dreigement dat Melih Gökcek, de burgemeester van de Turkse hoofdstad Ankara en een vooraanstaand lid
van premier Erdogans AK Partij, deze week aan het adres van de Duitse regering Merkel heeft gedaan
vanwege de kritiek die Berlijn had op het keiharde neerslaan van de massademonstraties in Turkije.
'Duitsland zou voorzichtig moeten zijn. In Duitsland leven 3,5 miljoen Turken.' In april 2012 schreven we al
dat de regering in Ankara van plan was om de in Europa woonachtige Turken te mobiliseren, om zo de
belangen van Turkije en de islam te 'verdedigen'. Hiervoor werd in 2010 zelfs een speciaal ministerie
opgericht.
Westerse 'inmenging'
De flamboyante burgemeester Gökcek was woedend om wat hij de 'Westerse inmenging' bij de massale
demonstraties tegen de regering Erdogan noemde. Hij beschuldigde een BBC-journalist ervan een geheim
'agent' te zijn die tot acties tegen de regering zou hebben opgeroepen, en op Twitter voerde hij een ware
veldslag tegen CNN. Tevens kondigde hij op TV aan een campagne tegen Duitsland op te zullen starten. Als
voorbeeld van de 'inmenging' noemde hij de Duitse pianist Davides Martello, die op het Taksimplein in
Istanbul een paar deuntjes had gespeeld 'om de bevolking op te hitsen'.
'Vijandige buitenlandse machten'
De regering Erdogan geeft inmiddels 'vijandige machten' in het buitenland de schuld van de demonstraties,
die nog altijd doorgaan. Een paar weken geleden wees Erdogan al 'bankiers' in het buitenland als de
plannenmakers achter de schermen aan. (3) Gökcek eist inmiddels een verbod op de seculiere
oppositiepartij CHP, die volgens hem de aanstichter van de protesten is. Ook wil de AKP de regels voor
Twitter verscherpen, om daarmee de negatieve berichtgeving over de regering in te dammen.
De Turkse kritiek op de regering Merkel had ook te maken met de aanvankelijke blokkade die Duitsland
opwierp tegen een nieuwe onderhandelingsronde over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
Nadat hier alsnog overeenstemming over werd bereikt matigde de regering Erdogan zijn toon. Minister van
Economie Zafer Caglayan zei dat het antwoord op Merkels voorlopige afwijzing van de Turkse toetreding
'hoffelijk' moest blijven.
Getuigen van dodelijk politiegeweld opgepakt
Tegelijkertijd komen er steeds meer berichten uit Turkije over toenemende intimidatie en geweld door de
veiligheidstroepen. Zo zei de advocaat van de familie van de door politieagenten doodgeschoten
demonstrant Ethem Sarsülük dat de politie twee getuigen van de dodelijke schietpartij heeft gearresteerd.
Het lijkt er sterk op dat de regering demonstranten en getuigen wil bang maken. De agent die Sarsülük
doodschoot werd daarentegen weer op vrije voeten gesteld. (1)
Afgelopen avond en nacht kwam het in het zuidoosten van Turkije tot nieuwe ongeregeldheden. Bij een
militaire politiepost in Lice/Diyarbakir werd vrijdag een 18 jarige demonstrant doodgeschoten. Volgens de
BDP partij heeft de militaire politie gericht met scherp geschoten, waardoor in Istanbul opnieuw honderden
mensen de straat opgingen om tegen het regeringsgeweld te protesteren. (2)
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Speciaal ministerie om Turken in buitenland te mobiliseren
De waarschuwing van burgemeester Gökcek zal in Europa waarschijnlijk lacherig worden weggewuifd, maar
kan maar beter heel serieus worden genomen. In 2010 richtte de regering Erdogan het ministerie voor
Turken in het Buitenland op, dat speciaal is bedoeld om de in het buitenland woonachtige Turken, met name
in Europa, te mobiliseren om samen een vuist te maken en de belangen van Turkije en de islam te
'verdedigen'.
Aan de buitenkant klinkt dat wellicht nog niet zo dreigend, ware het niet dat er in 2010 een speciale geheime
bijeenkomst met 1500 in het buitenland woonachtige Turkse politici en zakenmensen werd georganiseerd
om dit omvangrijke project op poten te zetten. Ook werden er vorig jaar twee grote conferenties
georganiseerd om een strategie op te stellen hoe de invloed van de in Europa woonachtige Turken kan
worden vergroot.
Islamistische Gulenbeweging bestuurt AK Partij
Bovendien is de Turkse vicepremier en theoloog Bekir Bozdag, die aan het hoofd van het bewuste ministerie
staat, een aanhanger van de beruchte extremistische islamistische Gulenbeweging, die openlijk pleit voor
het met leugens en misleiding ondermijnen van de Westerse samenleving en daarbij uiteindelijk geweld en
terreur niet schuwt. De vrees bestaat dan ook dat Bozdag het omvangrijke internationale netwerk van de
Gulenbeweging de ruggengraat van zijn 'mobilisatie'plannen heeft gemaakt, waardoor de in Europa
wonende grote Turkse gemeenschap sterk zal radicaliseren.
In Turkije worden critici van de Gulenbeweging inmiddels als 'terreurverdachten' vastgezet. De oprichter van
de beweging, Fethullah Gulen -door sommigen beschouwd als de gevaarlijkste islamist ter wereld-, vluchtte
in 1998 naar de VS omdat de toenmalige seculiere Turkse regering hem wilde arresteren vanwege zijn
plannen om van Turkije een radicaal islamistische staat te maken. Vanuit Amerika controleert Gulen de
heersende islamitische AKP partij van premier Tayyip Erdogan, die net als president Abdullah Gul een
heimelijke discipel van Gulen is.
Erdogan moedigt Ottomaanse vlag aan
Gezamenlijk streven de AKP- en Gulenleden naar de wederoprichting van het Turks-Ottomaanse Rijk. 'Wij
zullen weer heersen van Sarajevo tot Damascus,' voorspelde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken
Davutoglu eerder dit jaar aan zijn Amerikaanse collega John Kerry. Veelzeggend is dat Erdogan zijn
aanhangers inmiddels aanmoedigt om de vlag van het Ottomaanse Rijk te gebruiken (4). In zijn toespraak
vorige week in Erzurum, de grootste stad van Oost Turkije, zei hij:
'Hang de Turkse vlaggen aan uw huizen op... Maar liever nog zou ik willen dat u daarnaast aan uw balkon
de Ottomaanse vlag ophangt, die drie halve manen heeft. Dat zullen we verwelkomen, want we zijn trots op
de Ottomaanse vlag (4).' Historisch gezien is deze vlag het symbool van het islamistische theocratische
systeem waar het Ottomaanse Rijk op gebaseerd was, wat anno 2013 door Erdogan en de AKP opnieuw
wordt nagestreefd.
'We hebben genoeg van deze arrogante premier'
Een Turkse zakenman: 'We hebben genoeg van deze premier, zijn dagelijkse uitbranders, zijn bemoeienis
met hoeveel kinderen we zouden moeten krijgen (drie per gezin), zijn verbod op zoenen in het openbaar, zijn
verbanning van alcohol tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends (behalve in toeristengebieden) en zijn
derde brug over de Bosporus (die wordt genoemd naar Sultan Selim de Meedogenloze, die in de 16e eeuw
Egypte annexeerde en van de Ottomanen het machtigste islamitische rijk maakte)... Erdogans stijl is zo
onvriendelijk en arrogant geweest, dat de mensen nu zeggen dat het genoeg is geweest en de straat op
gaan.' (5)
Xander - (1) Tagesspiegel, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Ynet News, (4) Hurriyet (via Walid
Shoebat), (5) Huffington Post
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Facebook stelt geheim profiel van ons op
Samenvatting:Facebook stelt zeer gedetailleerde profielen van
ons op. Het gebruikt daarbij de informatie die onze vrienden
verklappen. Zelf hebben we er niets over te zeggen.
Door Violet Blue | 25 juni 2013
Toen Facebook vrijdag een bug bekendmaakte, kwam ook aan
het licht dat het bedrijf schaduwprofielen aan het opstellen is:
geheime dossiers van alle gebruikers en niet-gebruikers gebaseerd op alle gegevens die het bedrijf in
handen kan krijgen.
Volgens de onderzoekers die de kwetsbaarheid vonden, Packet Storm Security, zijn de profielen die
Facebook van surfers opstelt angstaanjagend. Ze brengen zelfs mensen in kaart die geen Facebookprofiel
hebben.
Ad-break
Na uitvoerige gesprekken met Facebook hebben de onderzoekers gesteld dat “het probleem zelf is niet met
slechte bedoelingen gebouwd, maar het is een over het hoofd geziene fout. De betekenis van wat we
ontdekten is het echte probleem dat blijft bestaan.”
Sinds 2012 heeft Facebook met opzet de schaduwprofielen gecombineerd met de Facebookprofielen en
hebben die gedeeld met de vrienden van de Facebooker die de tool Download Your Information gebruikten.
Had Facebook zijn bug maar even duidelijk omschreven als Packet Storm dat deed in hun blogpost
‘Facebook: Waar je vrienden je ergste vijanden zijn'.
Als je het gedownloade archiefbestand opende, is er een bestand dat addressbook.html heet. Dat bestand
moet de contactinformatie bevatten die je geüpload hebt.
Maar door een fout in hoe Facebook deze functie heeft gebouwd, stond er ook contactinformatie in van
andere uploads die andere gebruikers deden voor dezelfde persoon. Zo lang er maar een stuk informatie
was dat overeen kwam. Zo bouwde Facebook een groot dossier op over mensen.
In onze tests ontdekten we dat het uploaden dan een publiek mailadres genoeg is om een dozijn bijkomende
stukjes contactinformatie met het profiel te verbinden.
Daarrbij moet je ook weten dat de opslag van al die gegevens gebeurt voor alles wat er geüpload wordt, of
de contactpersonen nu Facebookgebruikers zijn of niet.
De meeste mensen die ontdekten dat ze een schaduwprofiel met contactinformatie hebben zonder dat ze
ooit die info naar Facebook stuurden zijn verrast en boos.
Facebook wees zondag op een pagina in hun beleid voor e-mailverzameling en benadrukt dat de gegevens
vrijwillig worden geüpload door mensen die de gebruikers kennen.
Het echte verontrustende nieuws kwam er pas toen Packet Storm uitvogelde wat dit voor de individuele
gebruiker betekent. Al even verontrustend is wat er gebeurde met de onderzoekers die Facebook
benaderden met hun bezorgdheden.
Het feit dat ik geen controle heb over bijkomende e-mailadressen en telefoonnummers die toegevoegd
worden aan hun gegevens, beangstigt me. De vragen die we stelde zijn erg to the point, maar zorgvuldig
opgesteld om een balans te vinden tussen bruikbaarheid en de veiligheid van gebruikers.
Onze eerste vraag was of Facebook ooit uit privacy-overwegingen en goed fatsoen de gegevens zou
weggooien van mensen zonder een account. Misschien als de gegeven een aantal dagen oud zijn en de
niet-gebruiker niet ingaat op een uitnodiging waarbij een vriend hun informatie heeft geüpload.
Hun antwoord was dat ze die gegevens beschouwen als de gebruikersgegevens van die ene gebruiker en
dat ze ermee mogen doen wat ze willen.
Om duidelijk te zijn: je persoonsgegevens zijn dus niet van jou, maar van je vriend die ze uploadt. We
vroegen ook of Facebook privacy-instellingen zou invoeren die stellen dat ze alle gegevens van mij zouden
verwijderen die ze via derden verkregen en die niet overeenkomen met wat ik op mijn profiel deel.
We kregen dezelfde redenering op ons bord en ze zeiden dat het verwijderen van die gegevens een inbreuk
zou zijn op het recht op vrije meningsuiting.
Facebook verwijst naar zijn beleid om te verantwoorden dat gebruikers geen controle hebben over hun eigen
persoonlijke informatie.
Het beleid is dat je informatie niet van jouw is, maar van je vrienden en de vrienden van vrienden of van
mensen die je kent. Zij hebben meer macht over je gegevens dan jijzelf.
Packet Storm loofde wel Facebook vanwege zijn snelle reactie tegen de bug.
Het beveiligingsbedrijf benadrukte wel dat het misschien niet Facebooks beveiliging is die stuk is, maar wel
Facebooks beleid. “Het is duidelijk dat Facebook het bekendgeraakte beveiligingslek goed aanpakte, maar
er blijft bezorgdheid over de dossiers die ze over iedereen opbouwen.”
Je kan weglopen, maar je kan je niet verbergen
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De makkelijkste reactie op heel de heisa is schreeuwen dat je geen Facebookaccount moet aanmaken of
dat je je bestaande account moet afsluiten. Maar dan nog blijft Facebook informatie over jouw verzamelen in
een schaduwprofiel.
Het lijkt erop dat we nog maar pas beginnen inzien waarom de gegevens van Facebook zo waardevol zijn
voor adverteerders, overheden, app-makers en kwaadaardige entiteiten.
Packet Storm schrijft hierover:
Het is nu publiek bekend dat Facebook en al deze informatie
heeft en iedereen (overheden en criminelen) gaat erop mikken,
of het wettelijk is of niet.
Facebook claimt dat ze deze informatie niet aan de overheid
gaan geven, maar ze hebben toch alvast de grootste
schietschijf op zichzelf geschilderd voor als er ooit problemen
komen. Laat ons hopen dat Facebook naar de boosheid van
misnoegde gebruikers luistert en dat ze hun beleid aanpassen.
Want als er al een goed moment is om over privacy na te
denken, dan is het nu wel.
http://www.zdnet.nl/article/150141/facebook-stelt-geheim-profiel-van-ons-op/

De wereldwijde opstand tegen bankiers
Geplaatst op 26 juni 2013 door admin
Opstand in Griekenland, Cyprus, Spanje, Portugal, Bulgarije,
maar ook Duitsland en een heel aantal andere EU landen. Ook in
Amerika uiteraard, Instanbul Turkije, Egypte, en nu ook een
miljoen demonstranten in Brazilië. De vraag is nu eerder in welk
land wordt niet gedemonstreerd? De lijst van demonstraties wordt
langer en langer. De opstand tegen bankiers verspreid zich als
een lopend vuurtje.
De wereld wordt langzaam maar zeker wakker, en de opstand
tegen het wilde geld grijpen is ondertussen wereldwijd te vinden. Over de hele wereld moeten de burgers
namelijk leiden, bezuinigen en afzien, terwijl wereldwijd de bankiers grijpen, grijpen, grijpen en grijpen. De
financiële misdaadgolf is wereldwijd en eindeloos voortdurend.
Demonstranten vallen neer bij bosjes, door pepperspray en door dodelijk geweld. In elk van deze landen zie
je dat de politie het nieuws halen door serieus buitensporig geweld te gebruiken, zelfs demonstranten doden
blijkt toegestaan. Alles mag namelijk om de grijpende en criminele bankiers te beschermen.
Contrasteer dat met de zo goed beschermde bankiers, die hebben een bonusgarantie en blijken allemaal –
elk individu – volledig onaantastbaar. Ze komen zelfs niet voor de rechter! De bankiers lachen de
belastingbetalers ondertussen letterlijk uit, terwijl ze openlijk politici aan het misleiden zijn, ze om de tuin
lijden om hun schulden voor ze af te betalen. Uiteraard blijven de rente-betalingen eindeloos binnen
stromen. Terwijl de Europese Parlementariërs vandaag weer hebben besloten dat ze nog meer geld willen
zien blijft ook de Nederlandse economie krimpen, de Nederlandse economie krimpt van XXL naar S-, de
burger betaalt steeds meer voor (en door) al het grijpen van de bankiers, en de politici blijken steeds weer
voor geen enkele rede vatbaar en gehoorzamen de bankiers.
De oplossing die de politici bedenken? Meer EU, minder inspraak en minder Nederland en banken
samenvoegen in een nog grotere en invloedrijkere bankenunie onder leiding van de oppermachtige EU-bank
ECB. Juist, dat gaat helpen – niets veranderen aan de macht van de bankiers, niets veranderen aan de
spelregels van fractioneel bankiers, niets veranderen aan dodelijke rente spelletjes, of grote banken
opbreken in beheersbare banken, of de financiële massavernietigingswapens van de bankiers verbieden, of
de wetgeving veranderen dat bankiers weer aangepakt worden, of de bankenlobby verbieden, of.., of…, nee,
gewoon nog meer banken samenvoegen, nog meer schulden maken – en u dwingen 8% van uw geld af te
staan wanneer de bankiers dat nodig vinden.
Na de 6 miljard nieuwe bezuinigingen van Rutte en co zal Nederland vermoedelijk ook wakker geworden
zijn. Zullen we dan na de komende 6 miljard dan ook honderdduizenden op straat zien om te strijden tegen
bankiers in Nederland? Succes met uw ontslag, uw nieuwe minimumloon baantje, en uw gezicht vol
pepperspray als u klaagt.
Zie meer over de wereldwijde opstand op de Keiser Report.
http://langleveeuropa.nl/2013/06/de-wereldwijde-opstand-tegen-bankiers/
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Digitale dementie: Geheugen jongeren permanent aangetast
door smartphones en pc's
Jongeren door internetcontacten steeds minder empathisch Straling mobieltjes: Verhoogd risico op hersentumor,
hartaandoening, Alzheimer, MS, Parkinson, autisme
De snelle omschakeling naar een digitale samenleving blijkt
steeds vaker grote en veelal permanente gevolgen te hebben voor onze lichamelijke en geestelijke
gezondheid.
Artsen in Zuid Korea, het land dat al sinds de jaren '90 voorop loopt bij de invoering van computers, maken
zich zorgen over een nieuwe en snel groeiende aandoening die vooral jongeren aantast: digitale dementie.
Het blijkt dat het geheugen van steeds meer jonge mensen door het veelvuldig en langdurig gebruik van
pc's, spelcomputers en smartphones ernstig wordt aangetast, zozeer dat er zelfs sprake lijkt van een
hersenbeschadiging of psychiatrische ziekte. Sommige jongeren kunnen niet eens meer een
telefoonnummer onthouden.
De vooruitstrevende digitalisering van de Zuid Koreaanse samenleving, zowel op de werkplek, de scholen
als in de privésfeer, blijkt een zorgwekkende keerzijde te hebben. 'Het te vaak gebruiken van smartphones
en (spel)computers belemmert de ontwikkeling van het brein,' zegt Byun Gi-won, wetenschapper van het
Balance Brain Centre in Seoul. 'Zware gebruikers ontwikkelen met name de linkerkant van hun brein,
waardoor de rechterkant onaangesproken of onderontwikkeld blijft.'
Extreem vroege dementie, emotionele onderontwikkeling
De rechterkant van het brein is verbonden met het concentratievermogen. Als deze helft zich niet voldoende
ontwikkelt krijgen mensen grote problemen met opletten en hun geheugen, wat in maar liefst 15% van de
gevallen kan leiden tot het extreem vroeg intreden van dementie. Daarnaast zijn deze aangetaste mensen
vaak emotioneel onderontwikkeld, waarbij kinderen hogere risico's lopen dan volwassenen omdat hun
hersenen nog niet volgroeid zijn. Volgens het ministerie van Wetenschap, ICT en Toekomstplanning bezit
ruim 67% van de Zuid Koreanen een smartphone, het hoogste percentage ter wereld. Onder tieners is dit
64%, een gigantische groei ten opzichte van de 21,4% in 2011. Zuid Korea was het eerste land ter wereld
waar ook op de basisscholen massaal papier en schoolbord werden vervangen door computers.
'Schade hersenen onomkeerbaar'
De Duitse neurowetenschapper dr. Manfred Spitzer schreef in 2012 het boek 'Digitale Dementie'. Hierin
waarschuwde hij ouders en leraren voor de gevaren als kinderen te veel tijd doorbrengen met hun laptop,
smartphone of andere elektronische apparaten. De schade die wordt aangebracht aan de hersenen is
volgens Spitzer onomkeerbaar, reden waarom hij opriep tot een verbod op het gebruik van digitale
apparaten op Duitse scholen.
'Kinderlijk gedrag' door sociale netwerken
Lady Greenfield, een gezaghebbende professor synaptische farmacologie aan het Lincoln college in Oxford
(Engeland), waarschuwde in 2009 in het Britse Hogerhuis (1e Kamer) dat door de ervaringen die kinderen
op sociale netwerksites opdoen zij 'verstoken blijven van samenhangende taal en lange-termijn betekenis.
Als gevolg zullen de hersenen van de kinderen, als ze straks volwassen zijn, nog steeds op een kinderlijke
manier functioneren.' Volgens haar veroorzaken sociale netwerksites een verkorting van de aandachtsboog
van kinderen. 'Als het jonge brein al vroeg wordt blootgesteld aan een wereld van snelle aktie en reactie, van
plotseling opflitsende nieuwe beelden en foto's door een simpele druk op een knop, dan raken de hersenen
er aan gewend om binnen zulke korte tijdsperiodes te reageren. Maar als er dan in de echte wereld niet
onmiddellijk reacties volgen, dan krijgen we afwijkend gedrag en noemen dat vervolgens 'attentention-deficit
(hyperactivity) disorder', AD(H)D.'
Erosie van eigen identiteit
Greenfield zei dat meer computeren en minder lezen van boeken leidt tot het verlies van empathie, van
inlevingsvermogen. De professor vindt het vreemd dat de maatschappij de erosie van onze identiteit als
gevolg van sociale netwerksites 'enthousiast omarmt'. Volgens haar leiden sites als Facebook en Hyves
ertoe dat mensen het onderscheid tussen hun online identiteit en de 'echte wereld' beginnen te verliezen.
Greenfield stelt dat de volwassenen van de volgende generatie daarom hun identiteit zullen ontlenen aan de
reacties van anderen op henzelf. Sociale netwerksites kunnen een 'constante herbevestiging geven dat er
naar je geluisterd wordt, je (h)erkend wordt, belangrijk bent,' vervolgde Greenfield. 'Dit is echter gelijktijdig
gekoppeld aan een vervreemding van de druk van een écht face-to-face gesprek, een echte real-life
conversatie, die veel 'gevaarlijker' is, omdat je geen gelegenheid hebt om een tijdje over een slim of gevat
antwoord na te denken.' (5)
Narcistisch gedrag, gebrek aan empathie
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Dr. Ablow, Amerikaanse psychiater en New York Times auteur van diverse bestsellers, schreef in 2010 dat
veelvuldig chatten ertoe leidt dat mensen op den duur steeds slechter in staat zijn om diepgaande 'real life'
relaties aan te gaan, omdat men gewend is internetcontacten die 'moeilijk' doen simpel weg te klikken.
Ook hij schreef de explosie van AD(H)D onder jongeren mede toe aan de verschuiving onder jongeren naar
digitale contacten. 'Veel moderne jongeren vertonen narcistisch gedrag en denken dat zij de sterren van hun
eigen digitale levens'soap' zijn... De veel grotere slachting zal bestaan uit de stille vernietiging van de
waardevolle interpersoonlijke alchemie die we 'menselijke relaties' noemen. Die zijn gebaseerd op empathie
en het besef dat je altijd te maken hebt met iemand die een gevoel heeft en daarom met respect behandeld
moet worden,' aldus Ablow.
Mensen online als wegwerpartikelen behandeld
'Nu dreigen we echter een belangrijke grens over te gaan door buitengewoon 'giftige' boodschappen tot ons
te nemen die het tegenovergestelde zeggen, namelijk dat mensen wegwerpartikelen zijn, wier enige waarde
is dat ze misschien maar enkele minuten onze aandacht kunnen vasthouden.' Naast dr. Ablow waarschuwen
psychiaters over de hele wereld dat met name jongeren steeds minder in staat lijken om complexe,
duurzame relaties aan te gaan, omdat het hen aan voldoende empathie (inlevingsvermogen) ontbreekt. (2)
Ook de snelle verruwing op blogs en forums in de afgelopen jaren, waaronder helaas ook deze site, is een
duidelijk bewijs van deze digitale afstomping en ontaarding. Steeds meer mensen hebben er moeite mee om
op normale, beschaafde en respectvolle wijze op artikelen of andere bezoekers waar zij het niet mee eens
zijn te reageren. Velen zijn niet (meer) in staat met inhoudelijke en onderbouwde argumenten te reageren en
grijpen daarom terug op ordinaire verwensingen en grove scheldpartijen.
Hartaandoening, Alzheimer, MS, Parkinson, hersentumor
Na Japanse, Australische, Finse, Zweedse en Zwitserse wetenschappers concludeerde in 2009 ook het
European Research Institute for Electronic Components in Boekarest dat de straling die door mobieltjes
wordt afgegeven onder andere kan leiden tot hartaandoeningen en nierstenen. Onderzoekers van de
universiteit in het Zweedse Lund ontdekten dat ook de hersenen kunnen worden aangetast, waardoor
mensen sneller Alzheimer, Multiple Sclerosis en Parkinson kunnen krijgen. Australische wetenschappers
waarschuwden dat in het jaar 2020 zo'n 2 miljard (!) mensen een hersentumor kunnen ontwikkelen door het
veelvuldig bellen met mobieltjes. (4)
Inmiddels is er ook bewijs geleverd dat de sterke groei van autisme mede wordt veroorzaakt door de forse
toename van RF (Radio Frequentie) straling in de atmosfeer, die schade aanricht aan de hersenen van
ongeboren en jonge kinderen. Het aantal baby's met autisme groeide van 1 op de 150 in 2002 naar
ongeveer 1 op de 50 tien jaar later.
In juni 2011 classificeerde de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) de straling die door de inmiddels bijna
7 miljard mobieltjes (2011: 4,6 miljard) op de wereld wordt geproduceerd dan ook als 'mogelijk
kankerverwekkend'. Hiermee werden mobieltjes in dezelfde categorie geplaatst als lood en chloroform. De
WHO concludeerde dat frequente blootstelling aan straling van mobieltjes gelinkt kan worden aan
kwaadaardige hersentumoren.
Straling verstoort DNA reparatie
In een recente presentatie toonde ook Devra Lee Davis, voormalig wetenschapper aan de National
Academy of Sciences, de gevaren van mobieltjes aan. Davis dacht aanvankelijk dat de straling geen kwaad
kon, totdat ze na uitvoerig onderzoek tot geheel andere conclusies kwam. De impact op het lichaam wordt
niet veroorzaakt door het lage energieverbruik van mobieltjes, maar door de pulserende straling die ze
uitzenden en die de reparatie van beschadigd DNA in het lichaam kan verstoren.
Davis zei ook dat mobieltjes de oorzaak zijn van kankertumoren die ontstaan op plaatsen die veel bloot
staan aan direct contact (ook met kleding ertussen) met het apparaat. Epidemioloog en
gezondheidswetenschapper George Carlo, oprichter van het Science and Public Policy Institute, stelde al
jaren geleden dat de industrie nooit serieus onderzoek heeft verricht naar de gevolgen van mobiele straling.
Na een 6 jaar durend onderzoek dat $ 28 miljoen kostte concludeerde Carlo in 1999 dat de straling dermate
ernstig is, dat in 2010 jaarlijks zo'n 500.000 Amerikanen kanker zouden krijgen als direct gevolg van het
gebruik van mobiele telefoons.
'Nieuwe generatie smartphonechips zeer schadelijk'
Vorig jaar sloegen Amerikaanse wetenschappers alarm over de nieuwe generatie microchips die voor
smartphones wordt ontwikkeld. Volgens dr. Boian Alexandrov van het Center for Nonlinear Studies van het
Alamos National Laboratory in New Mexico kunnen de terahertz (Thz) golven die deze chips uitzenden het
menselijke DNA beschadigen en zelfs vernietigen. Deze technologie wordt nu al dagelijks toegepast bij het
scannen van passagiers op luchthavens. Dr. Alexandrov vreest dat als deze chips in smartphones worden
toegepast, er in de toekomst miljoenen mensen ernstig ziek zullen worden of zelfs zullen sterven. (3)
Xander - (1) The Telegraph, (2) Xandernieuws 05-03-2010, (3) Xandernieuws 11-05-2012
(4) 02-01-09: Opnieuw bewijs dat mobieltjes schadelijk zijn voor gezondheid
(5) 27-02-09: Hersenexpert: Sociale netwerksites leiden tot 'kinderlijk gedrag'
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Onderzoekers in de VS geven het toe: Er sterven wel degelijk mensen aan de gevolgen van
vaccinaties!
(bron: American Journal of Preventive Medicine,)
Voor de eerste keer hebben Amerikaanse regelgevers toegegeven dat er mensen sterven na een
zogenaamde ‘veilige, routinematige vaccinatie’. In 3 jaar tijd, stierven in de VS zo’n 15.000 mensen binnen
60 dagen nadat ze gevaccineerd waren. Het risico is weliswaar klein, we hebben het dan over zo’n 0,13%,
maar het bestaat dus wel degelijk. Dit melden onderzoekers van het Amerikaanse CDC, de ‘Centers for
Disease Control and Prevention’.
Verassend genoeg dat deze overheidsorganisatie met deze cijfers komt, want de pro-vaccinatielobby van de
grote farmaceuten, lijkt het CDC al lang in de tang te hebben. We verwijzen je graag naar artikelen HIER en
HIER op deze site, die je laten zien hoe regelrecht corrupt deze club feitelijk is. Het nieuwe onderzoek waar
we hier over spreken, was dan ook uitgevoerd om cijfers te genereren waarmee de veiligheid van vaccins
zou moeten worden aangetoond..! Om dus met deze cijfers de vrees bij burgers weg te halen voor
vaccinaties. Het CDC haast zich nu te vertellen dat niet alle doden, die in het onderzoek zijn geteld, mogelijk
het gevolg zijn van de vaccinaties in kwestie en dat er ‘absoluut’ geen bewijs is dat vaccinaties tot de dood
kunnen leiden..
Het onderzoek betrof alle sterfgevallen die plaatsvonden, binnen 60 dagen na een vaccinatie en de studie
besloeg een periode van januari 2005 tot december 2008. De analyse werd gemaakt in 2012, waarbij de
sterftecijfers werden bekeken, die binnen die 60 dagen optraden, na één, zeven, 30 en 60 dagen volgende
op de vaccinatie. De analyse werd uitgevoerd door ook op leeftijd en geslacht te selecteren. De oorzaak van
sterfte werd onderzocht en de resultaten hiervan werden vergeleken met data van het ‘National Center for
Health Statistics’ (NCHS). Met veel ‘positieve’, éénzijdige publiciteit worden de bedenkingen tegen de
vaccinaties de mond gesnoerd. En keer op keer blijkt de zaak allemaal niet zo rooskleurig als
voorgespiegeld. Ouderen zouden beter beschermd zijn tegen bijvoorbeeld de griep met een
‘seizoensgriepprik’.. De verhalen over ernstige klachten en zelfs sterfgevallen als gevolg van deze griepprik,
worden bijvoorbeeld door het RIVM zorgvuldig gemonitord en slechts mondjesmaat vrijgegeven..!
In dat kader werden van de 13.033.274 gevaccineerde personen, 15,455 sterftegevallen geteld, binnen die
60 dagen. De sterftecijfers lagen het hoogst bij mensen van 85 jaar en ouder nam toe in de periode ná de
vaccinaties! 11 Van de 15 belangrijkste doodsoorzaken in de Vaccine Safety Datalink (VSD) en het NCHS
overlapten elkaar, en ook de top-4 van sterfte-oorzaken was hetzelfde in beide statistiek-systemen.
Met name van de 85+ groep is het zeer waarschijnlijk dat een groot aantal mensen binnen deze sterftegroep
specifiek een griepinjectie had toegediend gekregen. Los van deze groep ouderen, zou je vanzelfsprekend
dan natuurlijk ook dienen te kijken naar andere kwetsbare groepen, zoals zwangere vrouwen en mensen
met chronische gezondheidsproblemen. Artsen zouden wellicht twee keer na moeten denken, voordat ze
mensen uit deze groepen vaccineren, aldus de onderzoekers..!
Overigens was het CDC eerder al met cijfers gekomen, waaruit blijkt dat het griepvaccin, dat op grote schaal
‘ernstig’ nodig zou zijn voor kwetsbare groepen, feitelijk -statistisch- gezien, niet of nauwelijks werkzaam is
(HIER). BRON
Door de muur ‘kijken’: het kan straks met wifi-signaal
Een wifi-signaal waarmee je door muren kan kijken. Het bestaat binnenkort, als het aan informatici van het
Massachusetts Institute of Technology ligt. Zij ontwikkelden een draagbaar apparaatje dat met behulp van
wifi-straling bewegende objecten achter een muur kan zien. Ze zien toepassingen bij het opsporen van
mensen na aardbevingen en bij videospelletjes.
De techniek wordt in augustus gepresenteerd op een conferentie in Hongkong. Hoewel er al verschillende
apparaten bestaan waarmee door de muur gekeken kan worden, zijn deze vaak onhandig groot of duur.
Denk bijvoorbeeld aan röntgen- of radarapparatuur. De Amerikaanse informatici wilden een nieuwe,
goedkope en draagbare manier bedenken om hetzelfde te doen. Uiteindelijk kwamen ze op een wifi-signaal
uit.Het probleem met wifi is alleen dat het niet eenvoudig door muren heen gaat. Slechts een klein deel van
de straling bereikt de andere ruimte – daarom werkt een draadloze internetverbinding op zolder vaak slecht.
De oplossing voor dat probleem: twee zendantennes gebruiken die hetzelfde signaal uitzenden.Zolang deze
signalen tegen stilstaande dingen aanbotsen, merkt de ontvanger dat ze gelijk zijn en is er niks aan de hand.
Maar als de straling iets bewegends tegenkomt, wordt deze niet gelijkmatig teruggekaatst. Zo weet de
ontvanger dat er een bewegend ‘iets’ aan de andere kant van de muur staat. Door vervolgens te berekenen
hoe lang het duurt voor het signaal terug naar de ontvanger komt, kan ook berekend worden hoe ver de
persoon achter de muur staat. Op die manier kan precies worden bepaald waar iemand zich bevindt. De
toepassingen voor zo’n techniek liggen volgens de onderzoekers voor de hand; na een grote aardbeving kan
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dwars door het puin heen gezocht worden naar mensen. Ook voor bewegingsherkenning in spelcomputers
zou deze techniek veel beter werken dan de bestaande apparaten zoals de Kinect.
Monsanto, moordenaar op vele fronten
Donderdag, 27 juni 2013
Je hoeft niet eens genetisch gemanipuleerde producten te eten van
Monsanto om je leven drastisch te verkorten.
Ook de insecticides van Monsanto en collega's zijn dodelijk en dat
blijkt dit keer uit massale sterfte van aardhommels in Noord-Oost
Nederland.
Hieronder een verhaal van iemand op een lokale website die verslag
doet van een wandeling in de natuur. Onderweg treft hij/zij niet alleen
massale sterfte van hommels, maar ruikt ook de hem/haar bekende
geur van Roundup, het beruchte insecticide van Monsanto.
Of het inderdaad exact het merk Roundup was of een vergelijkbaar product van een andere
schurkenfabrikant doet in deze niet echt ter zake. Wél dat niet alleen de mensheid door bedrijven als
Monsanto wordt vernietigd, maar ook de natuur om ons heen.
PEKELA – Voor het eerst wandelend in het Pekelder Bos, een bos van Staatsbosbeheer, was ik blij verrast
door de schoonheid van het gebied. Heel veel vogels en een prachtige natuur.
Het bos grenst onmiddellijk aan aardappel- en korenvelden. Na een ronde gelopen te hebben, waaronder
een stuk langs een prachtig beekje, kwam ik weer uit op hetzelfde pad als op de heenweg.
Ik rook op het laatste stuk van het pad een duidelijk chemische lucht (Ik ken de geur van Round-Up en daar
leek het op, of het Round-up was weet ik niet). Ik had gezien dat het veld direct naast het bos, maar ook een
veld aan de andere kant door een boer bewerkt werd (de laatste heeft in ieder geval een vloeistof gespoten).
Natuurlijk valt niet te bewijzen wie de chemische stof gebruikt heeft.
Massale sterfte Aardhommels
Wat ik wel weet en met eigen ogen heb gezien is het letterlijk dood en stervend neervallen van
aardhommels. Ik heb letterlijk tientallen misschien wel honderd dode aardhommels gezien of hommels die in
rondjes rondliepen en stervende waren. Ik ben op een later tijdstip terug geweest en heb toen alleen maar
dode aardhommels gezien en misschien nog twee levende. De hommels die op de bloemen werden
gefotografeerd vliegen normaal van bloem tot bloem, niet deze. Zij waren heel traag.
Bron: Westerwolde Groen
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5334:monsanto-moordenaar-op-velefronten&catid=9:binnenland&Itemid=22

Laten we het niet erger maken in Syrië
Geplaatst door Willem Jan Hilderink
We hebben namelijk al gegokt en verloren.
Assad gaat de opstand in zijn land waarschijnlijk succesvol (lees: bloedig) neerslaan. Als dat niet gebeurt,
zal een lange burgeroorlog blijven woeden. Tenzij het Westen ingrijpt. Wat we absoluut moeten voorkomen.
Mocht Obama namelijk besluiten in te grijpen, dan zal het dodental (dat nu op honderdduizend [ 100.000!!! ]
staat) niet alleen omhoog spuiten, maar zullen ook de Russen niet twijfelen Assad van hun beste militaire
materieel te voorzien. Koude Oorlog annex Vietnamoorlog-2., zullen we maar zeggen.
En bij Amerikaans ingrijpen in Syrië maken de Amerikanen een fout die ze in Vietnam al hebben gemaakt.
Een fout waar destijds defensieminister Robert McNamara pas decennia na zijn aftreden achter kwam, toen
een vormalig Vietcong-commandant hem inlichtte. De Vietcong vocht niet tegen de Amerikanen omdat ze
communistisch wilden zijn of toenadering tot China of de USSR zochten om tot de communistische familie te
behoren, maar omdat ze de Amerikanen aanzagen voor bezetters, voor imperialisten. Veel Vietnamezen
zagen de Amerikanen echt niet als de vrijheidsbrengers die de Yanks zagen als ze in de spiegel keken.
De geschiedenis herhaalt zich nooit op exact dezelfde wijze, maar hier durf ik een voorspelling tegenaan te
gooien. Als Amerika (met eventuele andere Westerse hulp) besluit in te grijpen in Syrië om Assad te wippen,
zal de kortstondige euforie onder de plaatselijke opstandelingen (niet eens de gehele bevolking) snel
plaatsmaken voor de oude vertrouwde haat tegen het imperialistische Westen. Dan mogen de Verenigde
Staten niet alleen tegen Assads mensen vechten, maar ook tegen de facties die ze oorspronkelijk te hulp
waren gekomen.
We hebben Syrië tijden geleden al verloren aan Rusland, China en Iran. Door de opstandelingen tegen
Assad te steunen en diens winst niet te voorzien, hebben we de gevaarlijke leider enkel meer in de armen
van zijn oude bondgenoten gedreven. We moeten niet denken dat we onze eerdere fouten kunnen
goedmaken door aan de verkeerde kant van de geschiedenis te gaan staan.
bron: www.dagelijksestandaard.nl
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Baby van drie ouders, vanaf 2015 mogelijk dankzij Britse
doorbraak
De eerste baby van drie ouders kan in Groot-Brittannië vanaf 2015
op de wereld gezet worden na een belangrijke beslissing om groen
licht te geven aan een controversiële genetische behandeling.
Critici hebben meteen hun bezorgdheid over deze doorbraak geuit,
ze vrezen dat zo designerbaby’s gaan gecreëerd worden.
Bij de drie-ouder-behandeling krijgt het embryo genen van de
vader, de moeder en van een vrouwelijke donor. De Britse overheid
zal de wetgeving over dit soort technieken later dit jaar publiceren, dit moet vrouwen die drager zijn van
erfelijke ziekten de kans geven om gezonde kinderen te krijgen.
Erfelijke ziekten
De behandeling zal worden toegepast bij ouders van wie de moeder draagster is van een zeldzame erfelijke
ziekte die wordt veroorzaakt door een slecht werkend mitochondrion, het energiefabriekje van de cel. Het
zieke DNA in de eicel van de moeder wordt vervangen door het gezonde DNA van de vrouwelijke donor.
Deze ongeneeslijke ziekte kan alleen via de moeder worden doorgegeven en treft 1 op de 6500 kinderen
wereldwijd.
Geen designerbaby’s
De academicus Sally Davies, die de Britse overheid advies geeft, zegt dat de verandering geen
fundamenteel DNA treft dat het uiterlijk van een baby bepaalt zoals gelaatstrekken en een oogkleur.
“Wetenschappers hebben baanbrekende nieuwe procedures ontwikkeld die kunnen voorkomen dat erfelijke
ziekten worden doorgegeven, dit kan heel wat gezinnen helpen door te voorkomen dat ze aan toekomstige
kinderen worden doorgegeven. Het is goed dat we bestuderen hoe we zo snel mogelijk deze
levensreddende behandeling kunnen introduceren. We kunnen nu beginnen met het ontwikkelen van de
regelgeving en deze dan aan het parlement voorleggen. Als dit tegen het einde van volgend jaar wordt
goedgekeurd, dan kunnen de eerste patiënten in 2015 een behandeling krijgen.”
Davies zegt dat deze doorbraak niet zal leiden tot het creëren van designerbaby’s. Dit voorstel zorgt al
wereldwijd voor bezorgdheid. Josephine Quintavalle van de ethische groep ‘Comment on Reproductive
Ethics’: “Deze controversiële aankondiging die voorgesteld wordt als een innovatieve genetische
behandeling is eigenlijk een drastische verandering in het menselijke embryo. We hopen nu dat het
parlement dit voorstel nu zal afwijzen.” Professor David King vindt de techniek onnodig en onveilig.
Boete voor genderselectie
In België hoeven we nog niet te vrezen dat ons land vol designerbaby’s zal lopen. Eerder deze week nog
heeft de correctionele rechtbank van Antwerpen heeft gynaecoloog Frank S. (53) veroordeeld tot een boete
van 5.500 euro omdat hij vruchtbaarheidsbehandelingen met genderselectie had uitgevoerd, wat bij wet
verboden is. Dit geval bewijst wel dat er vraag is naar designerbaby’s en dat deze procedure toch onwettig
uitgevoerd wordt.De Belgische gynaecoloog werkte daarvoor samen met de Nederlander Gijsbert V.D. (55),
die één jaar cel met uitstel en 5.500 euro boete kreeg. De rechtbank verklaarde het geld verbeurd dat ze
hiermee verdiend hadden. In totaal gaat het naar schatting om 180.500 euro.
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1659869/2013/06/28/Baby-van-drie-ouders-vanaf-2015mogelijk-dankzij-Britse-doorbraak.dhtml

Merkel vervroegd terug uit Rusland na diplomatieke rel
Bron / origineel: (c) www.nrc.nl
Een diplomatieke rel tussen Rusland en Duitsland heeft ertoe geleid dat de Duitse bondskanselier Angela
Merkel een bezoek aan St. Petersburg voortijdig zal afbreken. Merkel zou vanavond samen met president
Vladimir Poetin een grote tentoonstelling in de Hermitage openen, met ondermeer kunst die tijdens de oorlog
door de Russen uit Duitsland is meegenomen, zoals de beroemde ‘goudschat van Eberswalde’.
Merkel wilde in haar toespraak pleiten voor teruggave van deze ‘roofkunst’. Voor Duitsland, dat zelf
inmiddels een programma heeft om geroofde kunst terug te geven, is dat een belangrijk onderwerp.
De Russische autoriteiten bleken zich echter te verzetten tegen Merkels tekst. De regering liet nog eens
weten niet van plan te zijn om kunst terug te geven die, zoals zij zeggen "is betaald met het bloed van
soldaten".
VERONTWAARDIGDE MERKEL TERUG NAAR BERLIJN
Daarover was Merkel zo verontwaardigd dat ze na een bezoek aan een economisch forum in St. Petersburg
rechtstreeks zou terugvliegen naar Berlijn. Aanvankelijk meldde een woordvoerder van Merkel dat zij het
bezoek had afgezegd, later werd gezegd dat de afzegging van de Russen kwam. Op cultureel gebied is er al
enige tijd spanning tussen de landen. Zo is Duitsland verontwaardigd over het Russische verzet tegen
activiteiten van de Konrad Adenauer Stiftung, nauw gelieerd aan Merkels CDU, in Moskou.
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Dood journalist triggert complottheorieën Michael Hastings
AFP
Het leest als een detective: de berichtgeving rondom dood van
journalist Michael Hastings. Vorige week kwam de jonge journalist
om het leven bij een auto-ongeluk. Zijn auto knalde met hoge
snelheid tegen een boom en vloog vervolgens in de brand. Sommige
Amerikanen denken dat er opzet in het spel is. En volgens Richard
Clarke, de ervaren oud-adviseur van oud-presidenten Reagan, Bush
sr., Clinton en Bush jr. kan dat best. Misschien was de auto van
Hastings wel gehackt.
"Het is relatief eenvoudig om het besturingssysteem van een auto te hacken en er voor te zorgen dat de
auto versnelt of remt als de bestuurder dat niet wil, of opeens de airbag open te laten gaan. Je kan echt een
paar destructieve dingen doen met een auto en dat is niet zo moeilijk".
Richard Clarke
Die verklaring zien sommige Amerikanen als hét bewijs dat 't ongeluk geen toeval was. Z'n dood was
sowieso door mystiek omgeven door een vreemd mailtje dat hij enkele uren voor zijn dood verstuurde.
"De FBI ondervraagt mijn goede vrienden en collega's. Als de autoriteiten naar Buzzfeed komen is het
verstandig om onmiddellijk rechtshulp te vragen. Ik ben bezig met een groot verhaal, ik ga even van de
radar".
Michael Hastings, KTLA
Het lijkt er volgens sommigen haast op dat Hastings een groot onthullend verhaal wilde schrijven en dat de
FBI daar in ieder geval nieuwsgierig naar was. In 2010 schreef Hastings ook al een spraakmakend stuk.
Door zijn reportage 'The Runaway General' stapte generaal Stanley McChrystal gedwongen op.
De FBI zei vorige week dat ze Hastings helemaal niet in de gaten houden.
Maar volgens persbureau AP had de FBI wel zijn vingerafdruk opgeslagen. Die is onder meer gebruikt om
z'n lichaam te identificeren.
De politie van Los Angeles gaat uit van een 'normaal' auto-ongeluk, maar heeft de zaak wel heropend.
Door: Selina - http://nos.nl/op3/artikel/522645-dood-journalist-triggert-complottheorien.html
Zeebodem ligt vol zwerfvuil
26/06/13 - 16u03 Bron: IPS © youtube.
De bodem van de oceanen ligt bezaaid met plastic, metaal en ander afval. Dat blijkt uit een uitgebreide
analyse van 18.000 uur aan videobeelden uit de diepzee.
Dat er een afvalprobleem is in de oceanen, is geen verrassing: sterk vervuilde stranden en de enorme
draaikolken vol plastic halen al regelmatig het nieuws. Maar nu blijkt een studie door het Monterey Bay
Aquarium Research Institute dat ook de oceaanbodem op grote diepte bezaaid ligt met zwerfvuil.
Voor hun onderzoek organiseerden de wetenschappers geen peperdure diepzee-expeditie; maar
analyseerden ze videomateriaal dat al in het onderzoekscentrum voorhanden was - in totaal 18.000 uur aan
video van de voorbije 22 jaar. Ze registreerden zo meer dan 1.500 observaties van afval op plekken
verspreid over de oceanen, maar concentreerden zich op de zeebodem in en rond de Baai van Monterey
voor de kust van Californië, waarvan ze het meeste materiaal voorhanden hadden.
Plastic en metaal
In de meeste gevallen - ongeveer een derde - gaat het om plastic, waarvan de helft plastic zakken, die erg
gevaarlijk zijn voor het zeeleven omdat ze organismen en dieren kunnen verstikken. De tweede grootste
groep afval bestaat uit metaal, in de meeste gevallen aluminium, staal of blik. Verder vonden de
onderzoekers vooral touw, vissersmateriaal, glas en stof.
Uit de studie blijkt dat het afval niet gelijkmatig verspreid is over de bodem, maar het zich concentreert tegen
de steile wanden van onderwaterkloven. Het afval bevindt zich vaak ook in de diepste delen van de kloven,
meer dan 2 kilometer onder het wateroppervlak. Omdat het afval zich op dezelfde plaats bevindt als
natuurlijke resten zoals hout en bladeren, gaan de wetenschappers ervan uit dat het afval van land
afkomstig is, eerder dan van schepen.
Afkomstig van land
"Ik was verrast zoveel afval te vinden in diepere wateren", zegt hoofdonderzoekster Kyra Schlining. "We
gaan er normaal niet van uit dat onze dagelijkse activiteiten het leven kilometers diep in de oceaan schade
toebrengt."
Dat het afval zich vooral op grote diepte verzamelt, is slecht nieuws voor het milieu. In de diepe wateren is
de temperatuur immers vaak dicht bij het vriespunt, is er geen zonlicht en weinig zuurstof, waardoor
bacteriën en andere mechanismen het moeilijk hebben om het afval af te breken. Een plastic zak of
drankblikje kan er decennia onaangetast blijven
http://www.hln.be/hln/nl/2764/milieu/article/detail/1658785/2013/06/26/Zeebodem-ligt-vol-zwerfvuil.dhtml
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Woede om 'pro-Israël' zombie-apocalyps film 'World War Z'
De muur die in 'World War Z' (foto) Israël beschermt tegen de
zombies is veel dikker en hoger dan in werkelijkheid.
Veel Israëlhaters hebben boos gereageerd op de nieuwe film van
Hollywoodster Brad Pitt, 'World War Z', waarin de wereld te maken
krijgt met een zombie-apocalyps. De reden van hun woede: in de film
is Israël één van de weinige landen die niet onmiddellijk ten
ondergaan door de vloedgolf mensenvretende ondoden.
Pitt speelt VN-afgevaardigde Gerry Lane, die zich aansluit bij de
laatst overgebleven levende mensen die vechten tegen de zombies, die het grootste deel van de
wereldbevolking hebben gedood. Pro-Palestijnse toeschouwers waren vooral boos om de scene waarin een
hele horde zombies wordt tegengehouden door een enorme muur om Israël. Volgens hen rechtvaardigt de
film hiermee de veiligheidsbarrière die in delen van Judea en Samaria werd gebouwd.
'In World War Z houdt Israëls Apartheidmuur schijnbaar een massale horde zombies tegen... niet cool,'
reageerde een boze Twitteraar. Anderen zagen dit toch anders. Israëls 'muur', die overigens voor meer dan
90% uit gewoon hekwerk bestaat, werd gebouwd om de golf Palestijnse terreuraanslagen op Joodse en
Israëlische burgers te stoppen. Sinds de bouw van dit hek daalde het aantal aanslagen met 98%. Bovendien
schuilen in de film ook Palestijnse moslims achter de muur.
Verder is het kleine deel van de huidige barrière dat uit beton bestaat veel korter, lager en zwakker dan de
muur in de film, waardoor het in het uiterst onwaarschijnlijke geval van een échte zombie-apocalyps
nauwelijks een obstakel zou zijn voor de supersnelle lijkenvreters uit World War Z. (1)
Zombiegedrag
Zowel vorig jaar als dit jaar haalden enkele 'zombie incidenten' het Amerikaanse nieuws. In diverse staten
zouden individuen plotseling andere mensen hebben aangevallen en vleesetend zombiegedrag hebben
vertoond. De alternatieve media waren er snel bij om te schrijven dat het in werkelijkheid ging om de eerste
kleinschalige testen met een nieuw biowapen. Anderen hielden het op een combinatie van de door films en
series veroorzaakte zombiehype en overmatig gebruik van alcohol, drugs of medicijnen.
Xander - (1) Arutz 7

Hittegolf Death Valley kan aards hitterecord bedreigen
Door: Stig Geukens
27/06/13 - 11u39 Bron: Climate Central Badwater Basin in Death
Valley, het laagste droge punt op aarde. © thinkstock.
In de loop van het weekend en begin volgende week wordt in het
zuidwesten van de Verenigde Staten een heuse hittegolf verwacht.
Die zal bijna zeker voor warmterecords zorgen in Las Vegas, maar
mogelijk kan in Death Valley zelfs het temperatuurrecord op aarde
verbroken worden.
Momenteel staat de hoogste luchttemperatuur ooit gemeten op aarde
op 56,66 graden Celsius (134 graden Fahrenheit), een record dat al
sinds 1913 standhoudt. Dit weekend worden er echter temperaturen
tegen 54,5 graden (130° F) voorspeld. De laatste keer dat die 130
graden is overschreden, dateert eveneens van recordjaar 1913.
Of het wereldwijde hitterecord ook verbroken zal worden, moet nog afgewacht worden. Wel worden records,
of evenaringen van records, verwacht in Las Vegas en Phoenix. Het record in Vegas staat op 47,2 graden
(117° F), en voor zaterdag en zondag wordt die exacte temperatuur verwacht. In Phoenix zal geen
hitterecord verbroken worden, maar mogelijk kan het record van aantal dagen boven 110 graden Fahrenheit
(43,3° C) geëvenaard worden. Momenteel staat dat record op 4 dagen.
De hitte zou een gevolg zijn van veranderingen in de straalstroom, een zeer sterke wind op een hoogte van
9 à 10 kilometer. Die beïnvloedt het weer op aarde, maar zou zelf ook beïnvloed worden door het smelten
van de poolkappen. Wetenschappers denken dan ook de straalstroom verantwoordelijk is voor meer
extreme weersomstandigheden. Het gaat dan zowel om lange periodes van hitte in bepaalde delen, als
lange koudere periodes in andere regio's.
http://www.hln.be/hln/nl/2654/Extreme-Aarde/article/detail/1659200/2013/06/27/Hittegolf-Death-Valley-kanaards-hitterecord-bedreigen.dhtml
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Priester: Minderjarige immigranten tot seks gedwongen met katholieke geestelijken
Paus Franciscus gaf onlangs toe dat er inderdaad een homolobby bestaat in het Vaticaan.
Patrizio Poggi, voormalig priester in het noorden van Rome, heeft de Katholieke Kerk ervan beschuldigd
minderjarige immigranten te hebben gedwongen tot seks met zowel laag- als hooggeplaatste Katholieke
geestelijken. Poggi wist precies uit te leggen hoe men te werk
ging, want hij was zelf één van de zondaars die zich in de jaren
'90 aan dit soort praktijken bezondigde en daar vijf jaar voor in de
gevangenis zat. Natuurlijk ontkent het Vaticaan dit zoveelste
potentiële misbruikschandaal. De nieuwe paus heeft zich immers
opgeworpen als fel bestrijder van seksuele wandaden door zijn
personeel.
Negen Romeinse geestelijken in homoprostitutiering
In de buurt van het Centraal Station in Rome bieden jongens,
voornamelijk Roma zigeuners zonder geld en zonder dat hun
familie hen helpt, hun lichamen aan voor 150 tot 500 euro. Poggi
vertelde hoe een ex-lid van de Carabiniere (militaire politie) samen
met twee helpers naar geschikte minderjarige jongens speurde. Daarbij gingen ze zeer behoedzaam te
werk; één van de helpers gaf zich uit als manager van een modellenbureau. Hij beloofde hen een carrière,
die echter niet op het toneel, maar in bed eindigde.
De andere helper zorgde voor de betalingen - alles zwart natuurlijk, want discretie was een absolute
vereiste. Onder de klanten van de homoprostitutiering bevonden zich namelijk negen Katholieke geestelijken
in Rome: eenvoudige pastoors, maar ook hooggeplaatste prelaten.
Gerechtelijk onderzoek
In maart van dit jaar vertelde de voormalige priester zijn verhaal aan de politie. Deze week besteedden de
Italiaanse media er ruimschoots aandacht aan. De Officier van Justitie is een gerechtelijk onderzoek gestart
tegen drie personen die concreet worden verdacht. Volgens de krant Corriere della Sera bevinden zich daar
echter geen geestelijken onder.
Wraak of geweten?
Priester Poggi vergreep zich in de jaren '90 zelf aan minderjarigen en zat daarvoor vijf jaar in de Romeinse
Rebibbia gevangenis. Sommigen suggereren dat zijn verhaal verzonnen is en hij op deze wijze wraak wil
nemen op de Kerk. Poggi ontkent dit en zegt dat zijn geweten hem ertoe bracht zijn verhaal aan de politie te
vertellen.
Paus geeft homolobby toe
Het zoveelste Katholieke misbruik- en (homo)prostitutieschandaal kan een grote last worden voor paus
Franciscus, die zich voorgenomen heeft de Curia -de dagelijkse 'regering' van het Vaticaan- te hervormen en
de Vaticaanse bank te zuiveren van maffiageld. Afgelopen woensdag benoemde hij hiervoor een
onderzoekscommissie en hielp hij ook de hulp van een professor van de Amerikaanse elite-universiteit
Harvard in.
Tijdens een audiëntie van geestelijke orden in Latijns Amerika gaf Franciscus onlangs toe dat de geruchten
over een 'homolobby' in de hoogste Vaticaanse kringen kloppen. Het was niet de bedoeling dat zijn woorden
naar de media lekten, maar dit gebeurde toch. 'Er wordt gesproken van een homolobby, en dat klopt. Die
bestaat. We moeten kijken wat we kunnen doen,' werd de paus geciteerd. Opvallend: het Vaticaan ontkende
in dit geval niet dat Franciscus dit had gezegd.
Kardinaal Rome: 'Kwaadsprekerij'
Op de onthullingen van priester Poggi werd echter boos gereageerd. Kardinaal Agostino Vallini van het
Romeinse bisdom noemde het 'kwaadsprekerij' dat volgens hem volledig weerlegd zal worden. 'Wie heeft er
belang bij een nieuw schandaal te produceren en de priesters door het slijk te halen? De Kerk wordt zo in
diskrediet gebracht.' De beschuldigde geestelijken hebben aangekondigd gerechtelijke stappen tegen Poggi
te ondernemen.
Poggi: 'Zelf misbruikt'
Poggi houdt echter vol geen wraak in de zin te hebben. Tegen de politie vertelde hij dat hij zelf als jonge
Katholieke leerling in Florence slachtoffer was van misbruik door zijn meerdere. Dit valt echter niet meer te
bewijzen, omdat de dader is overleden.
Xander - (1) Die Welt
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Uitzonderlijk: Amerikaanse rookpluimen onderweg naar Europa
Rook afkomstig van grote bosbranden in Colorado waait momenteel via de Atlantische oceaan naar Europa.
Dat maakte het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) deze middag bekend.
De bosbranden, veroorzaakt door blikseminslag, ontstonden rond de plaats West Fork al op 5 juni. Droogte
en harde wind wakkerden het vuur verder aan, vooral sinds donderdag 20 juni. De branden verwoestten
intussen al een oppervlakte ruim 30.000 hectare.
Uitzonderlijk
Het is uitzonderlijk dat rook zich over zo'n grote afstand
verplaatst, meer dan 7.000 kilometer. De rookpluimen
bevinden zich op enkele kilometers hoogte, boven de
wolken, zodat ze met de satellietinstrumenten goed kunnen
worden waargenomen.
Zonsondergangen
De verwachting is dat de rookpluimen de komende dagen
verder over Europa zullen trekken. Mogelijk zorgt de rook
voor mooi gekleurde zonsondergangen de komende dagen.

Geen PRISM. Geen surveillance. Geen achterdeurtjes. Gigantisch aftap schandaal in de V.S. onthuld
StartPage: https://startpage.com
De Washington Post en de Guardian hebben recent een Amerikaans overheidsprogramma met codenaam
“PRISM” onthuld, dat op massale schaal data aftapt van het internet. De NSA en de FBI zouden direct
toegang hebben tot de servers van 9 grote amerikaanse aanbieders van Internetdiensten, waaronder
Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo, Google, YouTube, AOL en Skype. Dit surveillance-programma zou ten
minste 7 jaar geleden begonnen zijn. (overzichtjes)
Deze onthullingen hebben een felle, internationale discussie doen ontstaan die nog steeds voortduurt.
StartPage heeft zich altijd al duidelijk uitgesproken ter verdediging van de civiele vrijheden van mensen en
hun Privacy in het bijzonder. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij een sterk tegenstander zijn van
dergelijke ogenschijnlijk grenzeloze spionageprogramma’s als PRISM, die een buitenproportionele inbreuk
maakt op onze grondrechten.
De historie toont duidelijk aan dat ook overheidssurveillanceprogramma’s, met aanvankelijk goede intenties,
gemakkelijk uiteindelijk misbruikt kunnen worden voor hele andere doeleinden dan oorspronkelijk de
bedoeling was.
Programma’s zoals PRISM ondermijnen onze Privacy, verstoren het vertrouwen in onze overheden, en zijn
een gevaar voor het vrije internet.
StartPage en en haar tweeling-zoekmachine Ixquick hebben in hun 14-jarig bestaan geen enkele bit aan
gebruikersdata aan de Amerikaanse overheid, of welke andere overheid of instantie dan ook, afgestaan. Niet
onder PRISM, en niet onder andere programma’s in de VS of waar dan ook ter wereld.
Dit onderscheidt ons:
StartPage slaat geen gebruikersgegevens op. We maken dat ook overduidelijk naar derden toe, inclusief
overheidsdiensten. We slaan geen IP addressen op, gebruiken geen “tracking cookies”, en er is niets op
onze servers te vinden over onze gebruikers waar ook maar iets mee kan worden gedaan. Als we het niet
hebben, kunnen we het ook niet afstaan aan “Big Brother”. We hebben sinds we bestaan dan ook nog nooit
een dergelijk verzoek van welke overheidsdienst dan ook gehad.
StartPage gebruikt standaard gecodeerde (HTTPS) verbindingen om ‘afluisteren’ te voorkomen. Wanneer
zoekbewerkingen zijn gecodeerd, kunnen derde partijen, zoals internetproviders, hackers en
overheidsfunctionarissen de internetverbindingen niet afluisteren om te bekijken wat de gebruikers zoal
zoeken. De combinatie van het niet opslaan van gebruikersgegevens én het gebruik van gecodeerde
verbindingen is een ijzersterke waarborg voor uw Privacy.
Als Nederlands bedrijf zijn Amerikaanse wetten en regelgeving niet direct op ons van toepassing. Elk
verzoek om data van gebruikers af te staan van welke overheidsdienst dan ook (inclusief de VS) zal eerst
diepgaand worden onderzocht door onze advocaten, en zal niet worden opgevolgd, tenzij de wet die van
toepassing op ons is dit onomstotelijk vereist. En zelfs in dat hypothetische geval zullen we verwijzen naar
ons eerste punt : we hebben helemaal geen gebruikersdata om over te dragen. We zullen nooit meedoen
met vrijwillige spionageprogramma’s als PRISM.
StartPage kan niet worden gedwongen te spioneren. Gegeven de sterke Privacy wetgeving in de EU is het
erg onwaarschijnlijk dat we gedwongen zullen worden mee te doen aan onbegrensde spionageprogramma’s
zoals PRISM. En als dit ooit zal veranderen dan zullen we het bevechten tot het einde.
Privacy. Nu meer dan ooit onze missie.
Met vriendelijke groet, Robert E.G. Beens - CEO StartPage.com and Ixquick.com
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Het begin van het einde voor het Vaticaan?
Vrijdag, 28 juni 2013
Een voor seksmisdaden veroordeelde Italiaanse priester wil na zijn
gevangenisstraf opnieuw dienst doen als priester in Rome.
Dit wordt geweigerd door het Vaticaan en uit wraak trekt deze
dienaar van God een ongekende pedofilie beerput open.
Het Vaticaan wordt eindelijk aan de wereld getoond voor wat het is:
de meest criminele organisatie óóit, verantwoordelijk voor minstens
10 miljoen misdadewereldwijd. Al vaker kwamen er bewijzen naar
buiten zoals ook nu weer.
De naam van de priester en klokkenluider nu is Patrizio Poggi. Hij is
veroordeeld in verband met zedendelicten en heeft daarvoor vijf jaar
in de gevangenis gezeten.
Na het uitzitten van zijn straf meldde Poggi zich bij het Vaticaan omdat hij weer als priester aan de slag
wilde. Omdat hier een stokje voor werd gestoken vanuit dit heilige bolwerk in Rome, besloot hij uit wraak een
doekje open te doen over seksueel kindermisbruik binnen het Vaticaan.
Het schijnt dat Patrizio Poggi inmiddels al meer dan 20 namen heeft genoemd die betrokken zouden zijn bij
een satanisch kindermisbruiknetwerk, waaronder een aantal bisschoppen.
De Italiaanse politie is een onderzoek gestart naar ondermeer een ex politieman die zou optreden als pooier
voor tenminste 9 geestelijken. De voorkeur van de “heren” ging zoals meestal uit naar jonge jongens. De
sekspraktijken vonden plaats binnen verschillende kerken in Rome. De ex politieman deed bovendien extra
goede zaken want hij verkocht ook geconsacreerde hosties (Novus Ordo) voor satanische rituelen. Al eerder
werden verbanden gelegd tussen de maffia, het Vaticaan en justitie zo is ondermeer te lezen in een een
eerer artikel hierover.
In het huidige verhaal zijn minimaal 20 geestelijken betrokken, waaronder een aantal bisschoppen en een
secretaris van het Vaticaan. Poggi heeft bewijsmateriaal verstrekt aan de politie, waaronder video’s, foto’s,
getuigen en ander bewijs om zijn beschuldigingen kracht bij te zetten.
Het verhaal van Patrizio Poggi wordt bevestigd door twee andere priesters uit het Vaticaan, waaronder Mgr.
Luca Lorusso. De beschuldigingen worden, zoals te verwachten, in alle toonaarden ontkent door het
Vaticaan.
In dit geval zal dit hopelijk niet helpen. Poggi is één van hen, een insider, iemand die zelf heeft meegedaan
en die precies weet wie, waar en hoe. Aangezien hij bovendien nog over veel ondersteunend
bewijsmateriaal schijnt te beschikken zal het voor de Italiaanse politie, onder druk van het Vaticaan, moeilijk
worden om het geheel in een doofpot te laten verdwijnen. Als er dan ook nog voldoende publiciteit aan wordt
gegeven is dit misschien het begin van het einde voor het Vaticaan. (Redactie: wie weet kunnen we dan ook
eindelijk hun geheime bibliotheek eens betreden en al die kennis die daar verborgen wordt gehouden tot ons
nemen.)
Dit verhaal doet ook sterk denken aan de manier waarop Joris Demmink opereert. Pooiers inschakelen om
jonge jongens te “scoren”. Ook in deze zaak zou het fantastisch zijn als er eindelijk een “insider” naar voren
kwam om deze gore kwestie eindelijk voorgoed open te breken.
Ook komt in de Italiaanse zaak het satanisme weer om de hoek kijken. Kindermisbruiknetwerken en
satanisme, het schijnen twee elementen te zijn die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
Ook elementen die waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de zaak Anass, een zaak die nu een nieuwe
impuls heeft gekregen door de aangifte van moord door de moeder én de vader. Anass, iemand die perfect
past in het beeld van het soort jongens die door de pooiers “gescoord” dienen te worden.
Nu de ratten elkaar beginnen te verraden gloort er hoop. Wie weet behoren dit soort gruwelijke en smerige
praktijken dan eindelijk in de nabije toekomst voorgoed tot het verleden. Ook dit verhaal zal ongetwijfeld
worden vervolgd.
Bronnen: Vatican Crimes ; IB Times
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NASA: Co2 veroorzaakt geen opwarming, maar afkoeling
IPCC geeft toe dat er al 17 jaar geen opwarming is - Over 7 jaar
is Nederlands huishouden maandelijks € 90 kwijt aan
energiebelasting vanwege Co2
Roestende en extreem snel versleten windmolenparken in de VS
en Groot Brittannië moeten nu al worden afgeschreven.
Desondanks geeft het kabinet Rutte € 6 miljard subsidie voor
nieuwe, totaal onrendabele windmolens - precies het bedrag dat
extra op de samenleving wordt bezuinigd. (3)
Uit een nieuw onderzoek van de NASA blijkt dat onafhankelijke wetenschappers al jaren gelijk hebben met
hun stelling dat de theorie dat Co2 een 'broeikasgas' is waardoor de Aarde zou worden opgewarmd
complete onzin is. Het prestigieuze Langley Research Center van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie
concludeert nu dat Co2 en andere zogenaamde 'broeikasgassen' juist 95% van de schadelijke stralen van
de zon blokkeren, waardoor de hitte impact van de zon wordt gereduceerd.
Co2 en NO weerkaatsen schadelijke zonnestraling
Het voor veel milieufanaten in de politiek en samenleving ongetwijfeld schokkende rapport is gebaseerd op
Sounding of the Atmosphere using Broadband Emission Radiometry (SABER), dat in infrarood de emissies
van met name Co2 en NO (stikstofmonoxide) in de bovenste atmosfeer van onze planeet registreert. De
instrumenten van de NASA laten zien dat deze twee stoffen in de bovenste thermosfeer, die tijdens een
recente zonne-uitbarsting maar liefst 26 miljard kilowattuur aan energie te verwerken kreeg -voldoende om
New York 2 jaar lang van stroom te voorzien-, 95% van deze straling terugkaatsten naar de ruimte.
IPCC geeft toe: al 17 jaar geen opwarming
SABER heeft aangetoond dat de zogenaamde Co2/broeikastheorie, die beweert dat de menselijke Co2uitstoot de oorzaak is van de opwarming van onze planeet en het smelten van gletsjers en poolijs, niet klopt.
Het Internationale Panel voor Klimaat Verandering (IPCC), jarenlang één van de belangrijkste verspreiders
van deze Co2/opwarmingtheorie, heeft inmiddels moeten toegeven dat er al 17 jaar geen opwarming meer
is, ondanks het feit dat er in enkele tientallen jaren tijd 40% meer Co2 in de atmosfeer terecht is gekomen.
Al in 1951 bekend dat broeikastheorie niet klopt
Volgens Marin Mlynczak, één van de hoofdresearchers van SABER, blijkt uit de gegevens hoe belangrijk de
invloed van de Zon op het klimaat van de Aarde is. Honderden onafhankelijke wetenschappers hebben zich
inmiddels aangesloten bij Principia Scientific International (PSI) broeikascriticus Alan Siddons en zijn
collega's, die de afgelopen 7 jaar keer op keer hebben aangetoond dat de in het Westen gebruikte
klimaatmodellen gebaseerd zijn op foutieve wetenschappelijke gegevens en lukrake aannames. PSI
ontdekte onlangs bewijs dat de Vereniging van Amerikaanse Meteorologen (AMS) al vóór 1951 wist dat de
broeikastheorie niet klopt.
Politieke redenen achter klimaatagenda
In het deze maand verschenen boek 'The Age of Global Warming: A History' van Rupert Darwall staat dan
ook tot in de details beschreven hoe James Hansen en consorten in de jaren '80 de foutieve
Co2/broeikastheorie opnieuw tot leven wekten om de in de maak zijnde wereldwijde VN-klimaatagenda,
waar onder andere torenhoge milieubelastingen en miljardensubsidies voor de nog altijd volstrekt
onrendabele windmolens op zijn gebaseerd, te ondersteunen.
Co2 is natuurlijke thermostaat
De NASA is het nu met de PSI-wetenschappers eens: 'Co2 en NO zijn natuurlijke thermostaten,' aldus
SABER-hoofdresearcher James Russell van de Hampton Universiteit. 'Als de bovenste atmosfeer
(thermosfeer) opwarmt, doen deze moleculen hun uiterste best om deze hitte terug in de ruimte te kaatsen.'
Naarmate zonne-energie dieper in onze atmosfeer penetreert, wordt er dus meer energie rechtstreeks naar
de ruimte gereflecteerd.
Geen opwarming en geen klimaatverandering door Co2
Dat Co2 geen broeikasgas is maar een natuurlijke thermostaat is al veel langer bekend bij het PSI en andere
onafhankelijke wetenschappers. Vanwege deze opmerkelijke eigenschappen wordt Co2 niet voor niets
toegepast door de fabrikanten van koelkasten en airconditioningsystemen. De serieuze, volwassen
wetenschappelijke wereld heeft dan ook herhaaldelijk aangetoond dat Co2 in de atmosfeer geen opwarming
veroorzaakt en niet de oorzaak is van klimaatverandering.
Honderden miljarden belastinggeld weggegooid
Sommige verstokte Global-Warming alarmisten zullen ongetwijfeld volhouden dat het effect van Co2 in de
lagere atmosfeer wordt omgekeerd, maar daar is nul komma nul wetenschappelijk bewijs voor. Bovendien
bevat 99% van onze atmosfeer (in de eerste ca. 20 kilometer) slechts 0,00035% Co2. De totale menselijke
uitstoot van Co2 is dermate gering, dat zelfs alle menselijke uitstoot over een periode van 200 jaar geen
meetbare gevolgen voor de samenstelling van de atmosfeer heeft.Daarom, en nogmaals: echt
wetenschappelijk bewijs heeft van meet af aan volledig ontbroken toen de wereldelite in het begin van de
jaren '90 besloot dat de mensheid moest worden wijsgemaakt dat wij verantwoordelijk zouden zijn voor de
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zogenaamde opwarming van de Aarde en in deze eeuw de klimaatverandering, zodat er honderden
miljarden belastinggeld, die anders in de samenleving hadden kunnen worden gestoken, rechtstreeks in de
zakken van overheden, banken en multinationals konden vloeien.
Nederlander over 7 jaar € 90 per maand kwijt aan energiebelasting
De Nederlandse Groene Rekenkamer heeft onlangs berekend dat in 2020 een gemiddeld huishouden € 63
per maand extra kwijt is aan energiebelasting, en als daar nog een aantal te verwachten maatregelen uit het
Nationaal Energieakkoord bij worden opgeteld, zelfs € 90. Daarmee krijgen wij de hoogste energierekening
in heel Europa - en dat voor het volstrekt zinloze, zelfs contraproductieve terugdringen van Co2 en de
aanleg van al even nutteloze en horizonverziekende windmolenparken. (2)
Xander - (1) Principia Scientific International, (2) Climategate, (3) Climategate

Niets is meer veilig, ook niet in je computer
Zaterdag, 22 juni 2013
In het kader van criminaliteit en veiligheid krijgt de overheid
binnenkort via de wet onbeperkte mogelijkheden om in te breken op
je computer (hacken dus).
Ze verkopen ons dit als: “Dit wetsvoorstel beoogt het juridische
instrumentarium voor de opsporing en vervolging van
computercriminaliteit te verbeteren en te versterken”.
Op dit moment vindt er een zogenaamde consultatieronde plaats
voor wetsvoorstellen waarmee opsporingsinstanties verregaande
bevoegdheden krijgen. Waar dingen door diezelfde overheid nu ook
al worden gedaan, maar dan heimelijk, krijgt het geheel zo een wettelijk kader.
Wat de regering ermee wil bereiken is “Wij willen gewoon alles van je weten en we willen onbeperkte
toegang tot jouw computer zodat we precies alles kunnen volgen wat jij doet”. Het wordt ons wederom
verkocht onder valse voorwendsels zoals de "computercriminaliteit aanpakken".
Zo staat er ondermeer in dat wetsvoorstel: “Het wetsvoorstel bevat voorstellen tot wijziging van het Wetboek
van Strafvordering (Sv) en het Wetboek van Strafrecht (Sr). In de eerste plaats wordt voorgesteld een
nieuwe bevoegdheid voor bepaalde opsporingsambtenaren te creëren om een geautomatiseerd werk, dat in
gebruik is bij een verdachte, op afstand heimelijk binnen te dringen met het oog op bepaalde doelen op het
gebied van de opsporing van ernstige strafbare feiten. Daarbij kan de beveiliging worden doorbroken of
kunnen technische handelingen worden verricht om toegang te verschaffen tot het geautomatiseerde werk”.
Kortom, zo kan een opsporingsambtenaar binnenkort legaal inbreken op je computersysteem (legaal
inbreken??). Het gaat echter nog veel verder, want:
“Ook kan heimelijk software worden geïnstalleerd met behulp waarvan op specifieke punten de beveiliging
wordt doorbroken of omzeild en waarmee de versleuteling van gegevens ongedaan kan worden gemaakt”.
Als onze zogenaamde transparante overheid wetten maakt met het woord “heimelijk” daarin, dan is dat zoals
de Duitsers zeggen “zum kotzen”. Maar, bovenstaande is klaarblijkelijk niet genoeg want dan volgt er nog:
“In de derde plaats wordt voorgesteld een afzonderlijke wettelijke bevoegdheid te creëren tot het geven van
een bevel aan een verdachte tot het toegankelijk maken van versleutelde elektronische gegevens (hierna
ook te noemen: decryptiebevel)”.
Natuurlijk zal dit soort zaken niet routinematig gebeuren (kuch) want de overheid hecht waarde aan je
privacy (kuch), dus hebben ze er dit van gemaakt:
"Mede in het licht van de eisen van artikel 6 EVRM wordt de uitoefening beperkt tot het maken van een
beroep of gewoonte van de vervaardiging, verspreiding en het bezit van kinderpornografie (artikel 240b,
tweede lid, Sr) en het plegen van terroristische misdrijven (artikel 83 Sr)".
Uiteraard kan alles onder de noemer terrorisme worden gedefiniëerd. Alles en iedereen die niet exact in het
gareel van de overheid loopt komt in aanmerking voor het label "terrorisme". Het lachertje van de week is
toch wel dat de Minister van Justitie (Opstelten), die als een van de belangrijkste argumenten “bestrijding
van kinderporno” hanteert, de beschermheer is van waarschijnlijk één van de grootste kindermisbruikers óóit
in dit land, Joris Demmink.
De consultatieprocedure loopt tot 1 juli aanstaande en iedereen die wat te zeggen heeft over deze
wetsvoorstellen kan dat doen via de speciale website van de overheid, internetconsultatie genaamd. We
weten dat SNMG (Samenwerkende Nieuwe Media Groep) ook voornemens is deel te nemen aan de
consultatie. Mogelijk via een zelfde route als dat de NVJ in samenwerking met anderen dat deed via een
persoonlijke brief aan de heer Opstelten.
Niet dat iemand zich er waarschijnlijk ook maar íets van zal aantrekken want..... iedereen is voor bestrijding
van kinderporno en terrorisme, toch?!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5287:niets-is-meer-veilig-ook-niet-inje-computer&catid=22:internet&Itemid=35
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Libische veiligheidsdienst: President Morsi opdrachtgever aanslag VS-consulaat Benghazi
Buitenlanders ontvluchten massaal het steeds grover en dodelijker wordende geweld in Egypte.
Terwijl de massale protesten tegen zijn regime steeds
gewelddadiger worden en Egypte op een burgeroorlog dreigt
af te stevenen, hebben diverse Arabische kranten en
nieuwssites afgelopen woensdag een extreem belastend
document van de Libische inlichtingendienst gepubliceerd,
waaruit blijkt dat de Egyptische president Mohamed Morsi één
van de belangrijkste financiers en opdrachtgevers was van de
terreuraanval op het Amerikaanse consulaat in Benghazi
(9/11/12), waarbij onder andere de ambassadeur werd
vermoord. Daar waar in het verleden vergelijkbare voorvallen
voldoende waren voor een oorlogsverklaring, heeft president
Barack Hussein Obama de Moslim Broederschap echter tot een belangrijke bondgenoot gemaakt.
Morsi steunt en financiert jihadgroep Ansar al-Sharia
De Koeweitse krant Al Raï was de eerste die het inlichtingenrapport, dat geschreven werd door Mahmoud
Ibrahim Sharif, de directeur van de Nationale Veiligheid voor Libië, in handen kreeg. In het rapport, dat
gericht was aan de minister van Binnenlandse Zaken, wordt gewezen op 'de bekentenissen van sommige ter
plekke gearresteerden... allen Egyptenaren', waaruit bleek dat zij tot de jihadgroep Ansar al-Sharia
(Supporters van de Islamitische Wet) behoorden.
Volgens directeur Sharif kwamen deze Egyptenaren met 'zeer serieuze en belangrijke informatie' over de
financiële bronnen van deze groep en de planners achter de bestorming en het in brand steken van het
Amerikaanse consulaat in Benghazi. 'Onder de meer prominente figuren die door hen werden genoemd
bevonden zich de Egyptische president Mohamed Morsi; (Moslim Broederschap-)prediker Safwat Hegazi; de
Saudische zakenman Mansour Kadasa, tevens eigenaar van het satellietstation Al-Nas; de Egyptische
Sheikh Muhammad Hassan en voormalig presidentskandidaat Hazim Salih Abu Isma'il...'
Samenwerking met islamistische haatsheikhs
Hegazi is een hooggeplaatste Moslim Broederschap geestelijke die publiekelijk verklaart dat zijn organisatie
op een dag 'over de wereld zal heersen'. Mansours haatzaaiende, pro-Broederschap TV-station liet
herhaaldelijk beelden van de amateuristische anti-islamfilm op YouTube zien, waardoor er in de hele
moslimwereld massale gewelddadige protesten uitbraken. De populaire Sheikh Hassan houdt moslims voor
dat lachen naar niet-moslims is verboden, behalve als je ze tot de islam wilt bekeren. Sheikh Ismail is
openlijk anti-vrijheid en simpelweg tegen alles wat 'ongelovig', dus niet-moslim, is.
Europa en VS geven Morsi miljarden
Op de video van de aanval op het Amerikaanse consulaat roepen de schutters 'Niet op ons schieten! Wij
werden gestuurd door Morsi!' De video werd al snel van het internet gehaald, maar staat er nu elders weer
op, al is onduidelijk hoe lang dit nog zal duren, omdat het rechtstreeks tegen het beleid van Washington en
Brussel ingaat, die Morsi en de Moslim Broederschap met miljarden dollars en euro's steunen.
In dit verband is het des te schrijnender dat Morsi enkele maanden na Benghazi in een interview met CNN
zei te hopen dat het brein achter de eerste aanslag op het WTC in 1993, de extremistische 'Blinde Sheikh'
Omar Abdel Rahman, zal worden vrijgelaten.
Moslim Broederschap bondgenoot van Obama
Nu de hoogste baas van de Libische veiligheidsdienst de directe betrokkenheid van president Morsi bij
Benghazi heeft bevestigd, zou het op grond van eerdere historische voorvallen niet ongewoon zijn als
Amerika de oorlog zou verklaren aan Egypte. Gezien het feit dat Obama de afgelopen jaren juist de Moslim
Broederschap tot één van zijn belangrijkste bondgenoten in het Midden Oosten maakte, is zelfs een officieel
protest echter buitengewoon onwaarschijnlijk. Het maakt tevens duidelijk waarom de regering Obama zo
veel moeite heeft gedaan en nog steeds doet om het debacle in Benghazi te bagatelliseren.
He Congres zou in theorie nog iets kunnen ondernemen tegen Obama's wapenleveranties aan de door
Morsi gesteunde Syrische Al-Nusra/Al-Qaeda terroristen, maar de ervaring leert inmiddels dat Obama bijna
standaard per decreet regeert als het Congres hem zijn zin niet wil geven, waarmee hij de Amerikaanse
volksvertegenwoordiging de facto compleet buitenspel heeft gezet.
Xander - (1) Raymond Ibrahim (via Walid Shoebat)
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TV-verslaving, gekluisterd aan het beeldscherm
De televisie pakt ons brein en brengt informatie binnen die zich nestelt in ons wezen. De meesten van ons
zijn zich niet bewust van wat we zien en welke gevolgen de beelden hebben. De boodschappen die we
consumeren bepalen onze wensen, ons wereldbeeld, ons gevoelsleven en spelen met onze hartslag en
emoties. Als we televisie kijken werken alleen de voorste rechter hersenkwab, de rest ligt stil. Deze
verandering meet men in de hersenen bij kinderen al na 30 seconden voor de televisie, dan is er een
gekluisterd zijn aan het bewegende beeld waar ze moeilijk van los kunnen komen. In dit artikel worden
gevolgen van televisie kijken door volwassenen en kinderen onder de loep genomen.
Het is onwaarschijnlijk dat u de wereld kent voordat er TV was. De meesten van ons hadden zelfs al in de
kindertijd een of meer televisietoestellen in huis. Sommigen hebben tegenwoordig TV in de auto. Wij worden
ondergedompeld in de media van de wieg tot het graf. Er is geen ontsnappen aan.
Scholen vullen ons met de vastgestelde kennis die we tot ons moeten nemen vanaf onze kleuterjaren, we
onderwerpen ons aan gezag en wetgeving als we ouder worden. Veel van wat men ons wil laten weten en
leren komt via beeldschermen binnen. Televisie, computer, gameboys en Wii maken mensen van ons met
een kant en klare en bruikbare programmering. We zien TV beelden van een wereld waarin presidenten
oorlog als vrede verkopen en waarin militaire acties en gewelddadigheid aan de orde van de dag zijn, men je
probeert wijs te maken dat alles te verzekeren is en alle voedsel dat men verkoopt gezond en lekker is.
Weet u wat u werkelijk tot u neemt als u al die beelden indrinkt op een doordeweekse avond onderuitgezakt
op de bank. Nog even zappen voor het slapen gaan.
Enkele statistische gegevens uit de VS:
Aantal moorden dat een kind op TV gezien heeft op zijn 12de is: 8.000
Op zijn 18de heeft een kind 200.000 gewelddadige acties gezien.
Aantal TV reclamefilmpjes dat een kind per jaar ziet: 20.000
Aantal TV reclamefilmpjes dat een 65 jarige gezien heeft: 2 miljoen
Studies die gedaan zijn om het effect van TV kijken op kinderen te onderzoeken: ongeveer 4.000
Minuten per week die ouders spenderen aan een serieus gesprek met hun kind: 3.5
Minuten per week dat een kind TV kijkt per week: 1.680
Percentage van kinderen tussen 4 en 6 jaar dat antwoord op de vraag wat het liever doet: met hun vader
praten of TV kijken antwoordt met TV kijken: 54 %
66% eet geregeld voor de TV
De gemiddelde Amerikaan kijkt meer dan 4 uur TV per dag. Wanneer men 65 jaar wordt heeft men
gemiddeld 9 jaar vastgeplakt zittend voor de TV doorgebracht.
Nederlandse kinderen brengen gemiddeld 2 uur per dag voor de Tv door. Onderzoekers die kleine kinderen
en hun gedrag bestudeerden kwamen tot de conclusie dat kinderen onder 2 jaar helemaal geen TV zouden
moeten kijken.
‘Televisie is slecht voor kinderen. Het belemmert jonge kijkers in de ontwikkeling van hun motorische
intelligentie’. Dat beweren neuroloog Peter van Domburg en arts-filosoof Hugo Verbrugh naar aanleiding van
een boek van de arts Frits Wilmar. Opmerkelijk is dat deze dokters niet de programma’s kritiseren, maar de
televisie zelf; het medium dus.
Zij beweren:‘Televisie kan niet alleen door de inhoud van de programma’s slecht zijn voor een kind, maar
ook louter door de aard van het medium. Voor een kind is het medium televisie iets heel eigenaardigs. Dat
komt omdat voor een klein kind helemaal niet vanzelf spreekt hoe het moet zien en kijken. Kinderen moeten
in hun eerste levensjaren leren hoe ze hun zintuigen gebruiken. Dat kunnen ze alleen door zo direct mogelijk
met zo veel mogelijk zintuigen zo actief mogelijk met de werkelijkheid om te gaan: tasten, ruiken, voelen,
zien, horen enzovoort. Een moeder of vader of ander ouder mens die naast het kind staat en toelichting en
aanwijzingen geeft versterkt het leerproces, op voorwaarde die oudere met het kind méé de werkelijkheid
ontdekt. Televisie doet dat niet, televisie verlamt de directe zintuiglijke activiteit. Het scherm staat letterlijk als
‘medium’ in het midden tussen het kind en de werkelijkheid, en omdat flarden van wat op dat scherm
verschijnt op de echte werkelijkheid lijken, wordt het kind ernstig in verwarring gebracht.’
Lees het hele artikel.
Riskeren ouders die kinderen naar kinderprogramma’s laten kijken, zoals ‘Baby Einstein’ en ‘Teletubbies’
speciale Ed lessen, school gedragstherapie en Ritalin? In het onderzoek onder meer dan 2.000 kinderen
kwam Christakis erachter dat elk uur dat een kind TV kijkt tussen 1-3 jaar, de kinderen bijna 10% meer kans
hadden op aandachtsproblemen die op het 7e jaar gediagnosticeerd kunnen worden als ADHD. Een peuter
die 3 uur kinder TV keek per dag had bijna 30% meer kans op aandachtsproblemen op school.
Lees het hele artikel
Staren naar TV vervroegt de puberteit bij kinderen.
Bioloog en psycholoog Sigman ontdekte met een literatuurstudie dat televisiekijken bij meisjes zelfs kan
leiden tot een vervroegde puberteit. Ook bijziendheid, diabetes van het type 2 en slaapproblemen bij
kinderen worden in verband gebracht met televisiekijken. Het ’s avonds naar het licht van de televisie staren
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vermindert de aanmaak van melatonine. Uit dierproeven blijkt dat een verlaagd melatoninegehalte de
puberteit vervroegt. Lees het hele artikel
Wat krijgen kinderen ongevraagd mee als ze TV kijken en wat kan daar het effect van kan zijn?
Albert Toby onderzocht met Huub Kraaijeveld wat er in televisieprogramma’s, ook kinderprogramma’s
gemonteerd wordt dat niet openlijk zichtbaar is voor het blote oog maar wel binnenkomt in de hersenen:
‘Naar wat we ontdekten is dat meer dan waar de Kijkwijzer voor waarschuwt. Subliminale boodschappen
werden aangetroffen in een KETNET trailer vlak voor de uitzending van een Walt Disney tekenfilm. Dit
kinderprogramma van de BRT is in Nederland op de kabel te ontvangen. Het is mij niet geheel duidelijk wie
van deze organisaties de beelden erin heeft gemonteerd. Het lijkt erop dat het KETNET-logo over de
subliminale boodschappen heen is gemonteerd. Als dat zo is, krijgt Disney’s motto “Wij willen mensen
gelukkig maken” een sinister tintje. Deze keer werkte men met symbolen. Dat is een universele taal, zodat –
ongeacht hun moedertaal – kinderen de boodschappen binnen kunnen krijgen. Heeft dit hersenspoelen enig
verband met de zombieachtige staat, de agressie, vermoeidheid en ontwikkelingsproblemen die zoveel (TV
kijkende) kinderen tegenwoordig ervaren?’
Lees het hele artikel
De passiviteit van Tv kijken leidt tot humeurigheid en depressie. We hebben namelijk beweging nodig om
ons goed te voelen. Katharina Kouwenhoven
schrijft: ‘de futloze TV-slaaf kan maar op één manier gered worden, namelijk door de knop om te draaien.
Omdat hij dat zelf niet zal doen mogen er via de kabel en de digitale antenne alleen nog maar signalen
uitgezonden worden tussen ’s avonds acht en ’s nachts twee en schotels worden verboden. Dan heeft
iedereen de tijd van zijn werk naar huis te fietsen, te lopen of te hollen, echte maaltijden te koken, een beetje
in de tuin te spitten, een partijtje te tennissen of een uurtje te fitnessen’.
Propaganda en mediapsychologie
We moeten ons goed realiseren dat de TV een geweldig middel is om de massa onopvallend psychologisch
te beïnvloeden en dat dit via TV programma’s openlijk gebeurt. Televiesie kijken werd en wordt ingezet voor
propagandadoeleinden.
Propagandatechnieken werden voor het eerst op wetenschappelijke wijze toegepast door journalist Walter
Lippman en psycholoog Edward Bernays (neef van Sigmund Freud) in begin 20ste eeuw. Tijdens de eerste
Wereldoorlog werden Lippman en Bernays door de President van de Verenigde Staten Woodrow Wilson
gevraagd om in de Creel Commissie (wiens missie het was om de publieke opinie ten gunste te doen keren
om mee te doen aan de oorlog aan de Britse zijde) deel te nemen. Edward Bernays zei in zijn boek
“Propaganda” uit 1928 dat: “De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten en
meningen van de massa een belangrijk onderdeel in democratische maatschappij is. Diegene die dit
ongeziene mechanisme van de maatschappij kan manipuleren is de onzichtbare macht die de ware
regerende macht van het land is”.
De oorlogspropagandacampagne van Lippman en Bernays produceerde binnen 6 maanden een intense
anti-Duitse hysterie in Amerika. Amerika is deze manier van propaganda blijven gebruiken om de publieke
opinie te beïnvloeden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte men veel gebruik van propaganda als wapen, dat weet vrijwel
iedereen. Niet alleen Joseph Goebbles vervulde deze taak aan de kant van Hitler, maar ook aan Britse en
Amerikaanse zijde werd diepgaand ingespeeld op de gevoelens van de burgers. In naam van God mag je
vechten en grenzen zijn lijnen in het landschap die je moet verdedigen voor koning en vaderland. Woon je
tegen de lijn dan zijn je buren ineens vijanden, je moet ze haten en ja, als je dienst neemt in het leger mag je
ze doden. Geen dienst nemen is lafaard zijn, niet kiezen is heulen met de vijand.
Momenteel spelen deze zaken ook maar op subtiele wijze. Wij worden geacht de
maatschappelijke veiligheid te waarborgen door onze privacy op te geven, altijd en overal moeten we onszelf
legitimeren met identiteitspapieren, pasjes, (OV) kaarten en ondertussen wordt ons gedrag geregistreed
door camera’s. Dat we daar aan mee moeten werken wordt ons op TV duidelijk te kennen gegeven.
Iedere avond zien we een keur aan ellende voorbij komen via het journaal dat gekleurd is naar wat men ons
wil doen geloven. Op deze wijze houdt men de angst er stevig in en zullen de meesten van ons graag doen
wat er gezegd wordt. Zo kan de staat immers waken over ‘onze veiligheid’. Positieve en fijne berichten die
ons een veilig en gewenst gevoel geven ziet men weinig.
Heeft u wel eens een nieuwsuitzending gezien met meerdere berichten over iemand die een kind gered
heeft, de natuur er bijzonder mooi uitzag die dag, er meer vreugde gemeten werd ipv vervuiling? Veel
mensen klaar stonden voor iemand die het nodig heeft of men samen iets moois gevierd heeft en alles goed
verlopen is? Series zowel als actualiteitenprogramma’s laten een keur aan thema’s voorbij komen die men
de bevolking aan wil prijzen.
Behalve de ondenkbare hoeveelheid glazen drank die in soaps te zien zijn, komen er zaken aan de orde als
medicijngebruik, verslaving, overspel, afpersing, zakelijk gesjoemel, geroddel en oordeel. Daarnaast zijn er
avond aan avond de even zovele moorden die nogal uitgebreid in beeld gebracht worden. Ze worden
uitgebreid en met bloederige details in beeld gebracht (NCIS e.d.), uitgelegd hoe ze gepleegd zijn en wat de
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achtergrond was. Een gelukkig gezin is saai, er moet opwindig en onthulling kunnen zijn om de moeite van
het kijken waard te zijn.
Ondertussen kijkt de jeugd boven MTV en dergelijke, wordt constant geconfronteerd met schaars geklede
vrouwen die suggestieve bewegingen maken, macho mannen met gewelddadige houdingen en dan
verwonderen wij ons erover dat de jeugd zich steeds jonger seksueel ontwikkeld, jongetjes van 12 meisjes
aanranden of erger en meisjes de uitdagende houdingen nadoen in volwassen pakjes die geen speelkleren
zijn. Wargames maken de jeugd immuun voor gewelddadigheden, het is normaal dat je iemand neerslaat en
dan staat hij toch na 5 minuten weer op in het spelletje. Bovendien moet je punten scoren door zo veel
mogelijk dood en verderf te zaaien met de meest vreselijke wapens. Misschien kun je wel een alter
aanmaken, iemand anders zijn zodat je je geheel kunt uitleven en het ‘niet zelf’ bent.
Wakker de wensen aan zodat iedereen een Wii wil, je kunt toch niet zonder! Anders missen je kinderen de
aansluiting. Ze moeten meedoen met de rages, de liedjes, de kleding, de uitjes enz. ’s Morgens vroeg naar
de crèche brengen en dan gauw naar de baas om al deze zaken aan onszelf en onze kinderen te kunnen
geven. Zo maakt de televisie onze wenswereld kenbaar, schept de wereld naar de wil van de macht en wij
kijken gedwee, drinken alles in, hebben het erover in de pauzes op het werk, moeten ‘s avonds onze
favoriete programma’s gezien hebben anders kunnen we niet slapen, we kunnen ze altijd nog opnemen om
later te kijken.
Intussen werkt de berichtgeving in ons door en worden we geconfronteerd met zaken waar we ons bezig
mee moeten houden, publieke opinies worden kenbaar gemaakt en we praten ze vrolijk na. Wil men dat we
de klimaatproblemen gaat aanvaarden dan komen ze uitgebreid in beeld in allerlei programma’s als
actualiteiten maar ook in series, films en natuurfilms. Het commentaar is duidelijk, dit of dat is fout en nu
wordt van ons verwacht dat we ervoor betalen als tegenactie.
Bedrijven maken gebruik van het middel TV en spenderen grote sommen geld om te leren hoe zij bepaalde
bevolkingsgroepen direct kunnen beïnvloeden, ingedeeld naar sekse, leeftijd, cultuur en politieke kleur. En
wij belonen hen door naar hen te kijken en te luisteren. De tactiek – voorbeelden van gedrag tonen in
favoriete shows – helpt bedrijven om hun merk te promoten met goedgevoel associaties. Pure psychologie!
Zijn er neurologische bewijzen voor de verslaving?
Het woord “verslaving” duidt meestal op een psychologische of lichamelijke afhankelijkheid. Een bepaalde
ervaring moet worden herhaald om tevreden te zijn. Elk gedrag dat een plezierig gevoel tot gevolg heeft,
wordt een patroon van positieve bekrachtiging. Dit ligt ten grondslag aan elke verslaving. En zo gezien, is
televisiekijken een verslavend middel.
Wanneer je televisie kijkt zal de hersenenactiviteit van de linker hersenhelft switchen naar de
rechterhersenhelft. Onderzoeker Herbert Krugman heeft bewezen dat televisiekijkers een twee maal zo
actieve rechterhersenhelft hebben. Dit is een neurologsiche anomalie. Het zorgt voor een natuurlijke opiaten
uitstoot, de endorfinen.
Voor de meesten van ons is dat een conditionering vanaf onze kindertijd. En of we het realiseren of niet, we
hebben de tol betaald. Onderzoekers van het Columbia College of Physicians and Surgeons hebben in 2007
14-jarigen bestudeerd die meer dan een uur per dag TV keken. Deze jongeren blijken een grote kans te
hebben om een negatieve houding te ontwikkelen tegenover school, hun huiswerk, ze halen slechte cijfers
en zullen minder kans hebben op een academische titel. Kinderen die drie of meer uur per dag keken
hadden een nog grotere kans op concentratie stoornissen en leermoeilijkheden.
In 2005 werd een studie gepubliceerd van het American Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.
Eindconclusie was: hoe meer tijd er per dag gespendeerd wordt voor de TV hoe lager het niveau op
educatie gebied.
De Universiteit van Michigan onderzocht hetzelfde fenomeen. Kinderen die veel TV kijken hebben een
grotere kans op overgewicht, roken, slaapstoornissen en een te hoog cholesterol niveau.
De televisie heeft ook gevolgen voor ons zelfbeeld.
Rumble, Cash en Nashville (2000) maakten bekend dat de combinatie slankheid, aantrekkelijkheid en
vriendelijkheid aanwezig was in 100 vrouwelijke karakters in 23 tekenfilms van Walt Disney in de laatste 60
jaar.
Fouts en Burggraf (1999, 2000) merkten op dat slanke vrouwelijke hoofdrolspelers in televisie komedie
series meer complimenten van mannen kregen. Zij werden tevens minder beledigd en er werden minder
doelbewuste lachsalvo’s aan hun optreden toegevoegd.
Sinds 1980 worden mannenlichamen meer ontbloot weergegeven, zodat mensen worden blootgesteld aan
een gebeeldhouwde en gespierde mannelijke torso. (Halliwell, Dittmar, & Orsborn, 2007; Pope et al., 2000).
Field et al. (1999) rapporteerden dat een meerderheid van de door hen geïnterviewde arbeidersvrouwen
ongelukkig is met hun uiterlijk, en dat dit vooral komt door de invloed van de modellen in magazines met hun
perfecte uiterlijk. Het zet hen aan tot diëten.
Meisjes in de puberteit voelen zich boos, ongelukkig, zijn niet zelfverzekerd door de dunne voorbeelden op
TV. (Hargreaves, 2002).
Tieners die naar soapseries kijken op TV krijgen een gevoel van ontevredenheid over hun eigen uiterlijk. Dit
geld ook voor meisjes die naar muziekvideo’s kijken.
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Identificatie met televisiesterren (jongens en meisjes) en modellen (meisjes) en atleten (jongens) correleert
met ontevredenheid over het eigen lichaam (Hofschire & Greenberg, 2002).
In een studie uit 1997 kwam naar voren dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 karakters uit tekenfilms als
stereotypen zagen: jongens zijn gewelddadig en actief, meisjes zijn aan huis gebonden, geïnteresseerd in
jongens en bezig met hun uiterlijk (Thompson, 1997).
In een andere studie waarin speelgoed reclame’s werden bestudeeerd:
50% van de reclame’s die gericht waren op meisjes bevatten inhoud dat over fysieke aantrekkelijkheid gaat,
terwijl niet één reclame gericht op jongens daaraan refereerde.
Jongens acteerden agressief in 50% van de reclame’s gericht op hun doelgroep, terwijl niet een van de
meisjes in die reclame’s agressief doet.
Wat betreft werkrollen, hebben jongens betaald werk, meisjes hebben klassieke vrouwelijke beroepen of
doen vrijwilligerswerk (Sobieraj, 1996).
Dr. Nancy Signorielli, Professor Communicatie bij de University of Delaware onderzocht de typen media die
jonge vrouwen meestal zien: TV, reclame, films, muziekvideo’s, tijdschriften. Hoewel er ook aandacht word
besteed aan succesvolle carrière vrouwen wordt de meeste tijd besteed aan uitgaan, romantiek en uiterlijk
terwijl mannen zich focussen op hun beroep (Signorielli, 1997). – (Media Family).
Wie zijn wij die TV kijken?
TV houdt ons constant in de lagere gebieden en spreekt ons aan op overleven, seks, hebben, willen,
veroveren, botvieren van lusten en altijd op zoek naar meer. Men prijst een leven aan dat moet lijken op het
leven van de elite van deze wereld. Het is in werkelijkheid de vraag of we daarop willen lijken. Word je meer
mens van geld, verre vakanties, een grote boot voor uw deur en een kasteel om in te wonen?
In verhouding is het aantal programma’s dat ons op een positieve geestelijke manier iets probeert bij te
brengen veruit in de minderheid.
Men spreekt ons niet aan op innerlijke wijsheid of groei daar naar toe.
Wie ben ik werkelijk?
Wat is de diepere betekenis van mens zijn?
Hoe kan ik een waarachtig leven leiden?
Het zou de wereld ten goede komen als deze vraagstukken aan bod zouden komen in ons dagelijks
bestaan, in het onderwijs, op de werkplek en in alle zaken waarmee we ons voeden in ons dagelijkse
bestaan.
Hoewel de bewuste TV kijker meent dat hij niet gevoelig is voor wat getoond wordt denk ik niet dat men zich
geheel kan beschermen tegen de invloed van de media.
De meesten van ons zijn ongemerkt ook ‘TV-junkies’.
Waarschijnlijk is afstand doen van de beeldbuis of het platbeeldscherm de enige werkelijke bescherming
tegen de beeldvorming die ons opgedrongen wordt.
Bovendien hebben mensen die weinig of geen televisie kijken een veel positiever zelfbeeld.
Dus: De TV de deur uit! Wie durft?
Website artikel http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M113&l=NL

Mogelijkheden aardwarmte verzwegen
In de kern van de aarde bedraagt de temperatuur zo'n 6.500 graden. 99% van de aarde is warmer dan 1.000
graden Celsius. Alleen aan de oppervlakte is het ' koel'. Binnenkort is het Nederlandse aardgas op en dan
moet er een mogelijkheid gevonden worden om de huizen warm te houden. Die mogelijkheid is er, en het is
heel simpel: er worden gaten geboord in de bodem. Via een leiding wordt water diep in de grond
geïnjecteerd. Even verderop komt dat water weer omhoog door een andere leiding. Op die manier wordt de
aardwarmte naar de oppervlakte gebracht.
Door wat dieper te boren kan heel heet water naar boven worden gehaald. Als
dat water heter dan 100 graden Celsius is kan er een stoomturbine mee worden
aangedreven waarmee elektriciteit kan worden opgewekt. Aardwarmte is
praktisch onuitputtelijk.
Waarom kolen- en zelfs kerncentrales gewoon doordraaien terwijl relatief
goedkope en schone energie voor het grijpen ligt is een raadsel. Er zullen wel
lobby's achter zitten die de oude maar vervuilende technologie graag in stand
houden.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/mogelijkheden_aardwarmte_verzwegen
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Steeds meer Nederlanders vluchten voor Marokkanen
Ook deze week was het weer raak, want een Nederlandse familie
woonachtig in een van de inmiddels tot een soort N0-Go area van
Amsterdam verworden buurt, hield de aanhoudende pesterijen van
Noord Afrikaanse kansarme jongeren ( zo zeggen wij het toch netjes?
) niet langer uit en verhuist. Op zich geen opvallend nieuws, want
steeds meer Nederlanders houden het in hun oude vertrouwde
woonwijken voor gezien, laten de verhuizer voorkomen en zoeken
een voorlopig veilig heenkomen elders in de stad of in de omgeving.
En zoals wij uit reacties mogen opmaken heeft klagen bij de politie weinig of geen nut. Integendeel om de
zaak niet te laten escaleren ( u weet wel politiek correct optreden) wordt zelfs afgeraden aan de verhuzing
ruchtbaarheid te geven. Zover zijn wij dus al gezonken, dat WIJ in ons eigen land waarin wij gastvrijheid
hoog in het vaandel voeren, moeten wijken voor een minderheid, voor wie regels, normen en waarden niet
gelden en die bovendien door de Multi Culti knuffelpartijen links in het politieke spectrum ook nog de hand
boven het hoofd gehouden wordt.
Zo wordt er in Amsterdam en in Rotterdam hardop nagedacht hoe door o.a. deze groep met name
Marokkaanse onruststokers ( NOG MEER ) meer faciliteiten ter beschikking te stellen zoals
inburgeringscursussen, voorzieningen in sport en onderwijs het tij gekeerd kan worden. Een van de
voorvechters van deze ideeën is de Amsterdamse wethouder Andreé van Es, ( SP ) u weet wel de
echtgenote van de onder verdachte omstandigheden tijdens een auto ongeluk omgekomen Maarten van
Traa en zij vindt samen met haar collega Korrie Louwes ( D66) uit Rotterdam, dat er meer gedaan moet
worden aan het verbeteren van Nederlandse taalkennis van onze nationale knuffels. Inmiddels maakt de
burgemeester van Delft Bas Verkerke zich zorgen over “Nederlandse jongeren” die naar Syrië zijn
vertrokken om daar te strijden en mogelijk terugkeren naar Delft ( zie het interview van Omroep West ).
Zo maar even de mening van 3 politieke bestuurders van ons land, die keihard aantonen, dat bestuur en
politiek de weg volkomen kwijt zijn. Immers de rode lijn die door de mening en het betoog van deze
wereldvreemde politici loopt is telkens, dat er met zorg gekeken moet worden naar een aantal raddraaiers,
er iets gedaan dient te worden om hun situatie te verbeteren, terwijl de eigen Nederlandse burger volkomen
in de kou komt te staan, in de steek wordt gelaten en zelfs de meest essentiële beveiliging van de politie niet
gegeven wordt. Opruiend gedrag van dit groepje onruststokers wordt door de politie zelfs afgedaan met de
kreet “dat u vroeger ook wel eens wat ongein uithaalde”. Nu willen wij met nadruk stellen dat wij geen
radicale koers voorstaan in de trant van “Nederland voor de Nederlanders”, maar met enig understatement
mag toch wel worden geconcludeerd dat als Nederlanders op de vlucht gaan voor feitelijke buitenlanders die
in ons land zijn opgenomen, hier sprake is van een scheefgroei die zijn weerga in ons land niet kent.
Terwijl de politiek in Frankrijk b.v. al gesteld heeft deze terugkerende jongeren gewoon hun Franse paspoort
af te nemen, er werd zelfs gesuggereerd dat als zij zo graag willen vechten ze een baantje bij het
vreemdelingenlegioen aan te bieden, zodat er echte mannen van hen gemaakt wordt die op die wijze,
hardhandig normen en waarden leren kennen, zitten wij naar goed vaderlands gebruik te miauwen over hoe
wij deze jongens kunnen opvangen en wordt u uw huis uit gepest, zoals dat ook al in Utrecht en in de
Amsterdamse Diamantbuurt gebeurde. Wordt het niet eens tijd dat voor zo ver dat nog iets brengt, de
professionele vragenstellers (Greet Wilders, waar blijf je nou?) in de 2e kamer eens vragen aan het kabinet
welke rechten Nederlanders nog hebben in hun eigen land ?
Toegegeven een utopie, maar willen wij b.v. de situatie van de blanken in Zuid Afrika achterna?
http://www.geennieuws.com/2013/06/steeds-meer-nederlanders-vluchten-voor-marokkanen/
Zo zou je supermarkt er bijliggen zonder bijen
17 juni 2013
De voorbije jaren zijn niet mals geweest voor de bijenpopulatie. Wie denkt dat het allemaal een 'ver van zijn
bed show' is, heeft duidelijk nog niet stilgestaan bij het feit dat bijen behoorlijk wat dingen bestuiven die
daarnet misschien wel op je bord lagen. Om dat te onderstrepen haalt Whole Foods uit met een treffende
campagne.
De winkelketen ziet het zo:
"Eén op elke drie happen voedsel komt van planten die bestoven worden door honingbijen en andere
bestuivers. De grote dalingen in de bijenpopulatie bedreigen dan ook de beschikbaarheid van heel wat verse
ingrediënten waar consumenten op rekenen voor hun goedgevulde eettafels."
Om de problematiek in de kijker te zetten en te bewijzen hoe cruciaal deze beestjes eigenlijk zijn, besloot
Whole Foods alle producten op basis van planten die afhankelijk zijn van bestuiving te verwijderen uit de
rekken. Het resultaat? 237 van de 453 producten waren plots verdwenen, een dikke 52 procent van de
dagelijkse productenmix.
Als dat niet aanzet tot nadenken?
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