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De wereld op de rand van de afgrond: er dreigt een nooit geziene economische crisis
Eddy Eerdekens Hoofdredacteur Knack.be - 15/10/2013 om 09:16
'Totale chaos. Massale vernietiging. Een nooit geziene
wereldwijde crisis. De economie zal zinken als een
baksteen.' Over 48 uur dreigt een economische crisis
zonder voorgaande uit te breken. Tenzij de Amerikanen
alsnog een akkoord bereiken over het schuldenplafond.
Op dit moment zetten de onderhandelaars alleen maar de
hakken in het zand.
© IMAGEGLOBE
'Jullie hebben alle reden om bang te zijn. Heel erg bang.'
De Amerikaanse president Barack Obama waarschuwde
eerder deze week Wall Street voor de 'zelfmoordmissie'
van de Republikeinse Tea Party. Als de Amerikanen
donderdag geen akkoord bereiken over een verhoging van
het schuldenplafond, treedt een reeks besparingen en een halt aan overheidsuitgaven in werking met als
gevolg naar verwachting een wereldwijde crisis die veel erger is dan de recessie die we nog maar net aan
het verteren zijn.
Massale vernietiging
Overdreven retoriek van een president die zich vastgraaft in zijn onderhandelingspositie? Wat te denken dan
van de waarschuwingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF)? 'Een nieuwe recessie. Een
wereldwijde crisis als gevolg van de toestanden rond de Amerikaanse begroting en schuldenplafond.
Massale vernietiging,' zo zei de anders zeer voorzichtige en diplomatische IMF-voorzitter Christine Lagarde.
'De crisis komt op kousenvoeten, maar het zal daarna razendsnel bergaf gaan,' waarschuwt analist Jason
Lange via Reuters. 'De economie zal zinken als een baksteen.'
Paniek
'Als er donderdag geen akkoord is, begint de crisis dezelfde dag. Er zal voor 99 procent van de Amerikanen
niet veel van te merken zijn. De overheid zal al haar rekeningen nog betalen. Maar tegelijkertijd zullen de
financiële markten panikeren en een eerste klap uitdelen aan de economie.'
'Het controle orgaan voor de begroting van het Amerikaanse congres schat dat de overheid zijn eerste grote
betalingen zal missen tussen 22 oktober en het einde van maand. Op 23 oktober zal de overheid niet in
staat zijn om 12 miljard dollar aan pensioenen te betalen. Op dat ogenblik zal de economie zinken als een
baksteen.'
'Van de ene op de andere dag zullen de overheidsuitgaven met een derde verminderen. Op 30 oktober is de
overheid niet in staat om de dokters te betalen. Op 1 november krijgen de militairen geen soldij. En dan zal
niemand nog geld durven uitgeven.'
De Amerikaanse schuld heeft een impact op triljoenen dollars in de financiële markten wereldwijd. 'Deze
crisis zou de wereldeconomie treffen op een manier die we nog niet eens kunnen beginnen te begrijpen,' zei
econoom Jamie Dimon van JP Morgan Chase.
Enorme chaos
'Het zou een enorme chaos zijn,' zei de Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew. 'De onherstelbare
schade aan de economie en de financiële markten is niet te voorspellen.'
De gevolgen van het uitblijven van een akkoord worden nochtans wel voorspeld in een zopas gepubliceerd
rapport van het ministerie van Financiën. 'De kredietmarkt zal opdrogen, de dollar zal ineenstuiken en de
rente van de VS zal exploderen, met een wereldwijde economische crisis tot gevolg, erger dan die van
2008.'

Beast Tech (2): Leger VS noemt tegenstanders Nieuwe Wereld Orde terroristen
Obama laat politieke tegenstanders zonder vorm van proces vermoorden.
De 'Nieuwe Wereld Orde' is een concept waar veel mensen nog altijd
lacherig op reageren, alsof het niets anders dan een complottheorie
is. Het klopt dat de term 'NWO' zeker de afgelopen jaren te pas en te
onpas werd gebruikt door de alternatieve internetmedia, maar wat
eens wellicht inderdaad een theorie was, is anno 2013 wel degelijk
realiteit. Zo stelt het Combating Terrorism Center van de prestigieuze
Amerikaanse West Point militaire academie dat mensen die tegen de
komst van de Nieuwe Wereld Orde zijn, als 'potentieel gewelddadige
terroristen' moeten worden beschouwd.
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De Britse krant The Guardian bevestigde in februari hoe ver we reeds zijn gevorderd op weg naar deze
gevreesde Nieuwe Wereld Orde. Journalist Glenn Greenwald had beslag weten te leggen op een officiële
memo van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waarin de moord op burgers zonder enige vorm van
proces door de regering Obama werd goedgekeurd.
Obama 'beschuldiger, aanklager, rechter, jury en beul in één'
'De meest extremistische macht die een politieke leider kan uitoefenen, is de macht om zijn eigen burgers
zonder aanklacht of vorm van proces en ver van enig slagveld te laten executeren. De regering Obama heeft
exact deze macht niet alleen in theorie, maar oefent deze ook in de praktijk uit,' aldus Greenwald.
Vervolgens noemde hij diverse voorbeelden van Amerikaanse burgers die onder Obama's bevelen werden
vermoord, inclusief een 16 jarige tiener. 'Dit hele proces wordt niet alleen uitsluitend via uitvoerende bevelen
(van de president) uitgevoerd -met geen enkele vorm van toezicht of controle-, maar er is ook nul komma nul
transparantie en aansprakelijkheid.'
'De ondergeschikten van de president stellen hun lijstjes samen met personen die zouden moeten worden
geëxecuteerd, en de president pikt -tijdens een alleraardigste wekelijkse gebeurtenis die door officials in het
Witte Huis 'Terror Tuesday' wordt genoemd- daar een aantal 'kaartjes' uit, en beveelt in totale geheimheid
wie er moet sterven. De macht van beschuldiger, aanklager, rechter, jury en beul zijn allemaal
geconcentreerd in deze ene man, die deze macht in het verborgene uitoefent.'
Praten over vrijheid en rechten is 'extremisme'
De conservatieve burgerrechtenorganisatie Judicial Watch kreeg onlangs documenten van het ministerie
van Defensie in handen, waaruit blijkt dat burgers die openlijk praten over het belang van 'individuele
vrijheden, rechten van staten, en die de wereld een betere plek willen maken', inmiddels als 'extremisten'
worden beschouwd. Voor velen verbijsterend is dat de vroege Amerikaanse kolonisten die zichzelf
probeerden te bevrijden van de Britse heerschappij als voorbeeld worden genoemd.
Het waren juist deze kolonisten die aan extremisme probeerden te ontsnappen, en in vrijheid wilden leven.
Toen de Verenigde Staten eenmaal werden opgericht, werd in de grondwet vastgelegd hoe de burgers
beschermd moesten worden tegen een te grote en te machtige overheid. Iedereen die er nu dezelfde
opvattingen op nahoudt en pleit voor vrijheid en een zo klein mogelijke -dus uitsluitend dienende- overheid,
wordt nu door de Amerikaanse overheid als potentiële terrorist beschouwd.
Erosie van privacy, privébezit, rechten en vrijheid meningsuiting
In 1990 werden de voorspellingen van christenauteur Tom Horn over de in de maak zijnde Nieuwe Wereld
Orde nauwelijks serieus genomen. Kijkend naar wat hij 23 jaar geleden voorzag, zien we echter dat bijna
alles waar hij voor waarschuwde, inmiddels realiteit is geworden of op dit moment in uitvoering is:
1. De erosie van privacy. De overheid gaat zijn onderdanen steeds meer in de gaten houden, volgen,
onderzoeken, intimideren, en desnoods lastig vallen en oppakken, enkel omdat je ergens van verdacht
wordt. Om iedereen tot gehoorzaamheid te dwingen zal er een nationaal identiteitsbewijs worden ingevoerd,
en worden er grote databases aangelegd van alle activiteiten en bewegingen van iedere individu. Auto's,
TV's, computers, straten en gebouwen zullen met camera's worden uitgerust, zodat u constant in de gaten
kunt worden gehouden.
2. De erosie van privébezit. Onder mom van een 'duurzame samenleving' en een potentiële
maatschappelijke crisis zal de overheid zich het recht geven om ten allen tijde al het private bezit -huizen,
geld, goud, grond, hulpbronnen, et cetera- in beslag te nemen. Het dak boven uw hoofd is alleen van u
zolang de overheid dit niet opeist. In de toekomst krijgen mensen uitsluitend toegang tot 'hun' geld via een
biometrische scan (vingerafdruk, irisscan, handpalmscan, e.d.). Kopen en verkopen zal zonder deze
biometrische identificatie onmogelijk worden gemaakt.
3. De erosie van fundamentele rechten. Vanwege de 'belangen van het volk', en tevens om 'het land
veiliger' te maken en te beschermen tegen terrorisme, zullen de rechten van de burgers stap voor stap
worden ingeperkt. De overheid zal misbruik gaan maken van haar eigen wetten en bepalingen, en nieuwe
regels invoeren om haar steeds grotere macht legaal te maken, zoals het zonder officiële aanklacht
onbeperkt mogen vastzetten van burgers (in de VS reeds het geval).
4. De erosie van vrijheid van meningsuiting. De huidige Amerikaanse regering beschouwt kritiek op de
president en andere regeringsleden als 'vijandig'. Dat betekent dat je, enkel door het geven van je mening of
het niet eens zijn met het regeringsbeleid, als radicaal of terrorist kan worden gebrandmerkt. Het zal niet
lang meer duren voordat iedereen die in opstand komt tegen het nieuwe totalitaire systeem, als staatsvijand
zal worden beschouwd en vervolgd. Hetzelfde geldt voor het in twijfel trekken van bijvoorbeeld de
Co2/Global Warming mythe (/Agenda 21), die een belangrijke peiler is van het komende éénwereld(belasting)systeem.
'In één klap het tijdperk van de Antichrist in'
Volgens Horn kunnen mensen nauwelijks dommer zijn als ze nog steeds denken dat als zij niets te
verbergen hebben, zij niets te vrezen hebben van de NWO. 'Maar zelfs ik had geen idee hoe diep we al
gevallen zijn, en hoe dicht we bij een gebeurtenis zijn die in één klap het tijdperk van de Antichrist en het
Teken van het Beest kan inluiden... Er is minder tijd dan de meeste mensen denken.'
Xander - (1) Raiders News Update
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Orgaandonor worden??
‘De Vijfde Dag’ zond woensdag 7 en woensdag 14 augustus 2013 het aangrijpende en schokkende verhaal
uit over ‘Het meisje dat niet wilde sterven’.
De documentaire leidde in Denemarken tot grote ophef en de opzegging van honderden orgaandonoren. In
het programma wordt de 19-jarige Carine gevolgd die na een auto-ongeluk in een coma raakt. De artsen
geven haar op en bereiden de donatie en transplantatie voor van Carina’s organen. Maar kort nadat de
behandeling gestaakt wordt, ontwaakt het meisje plotseling uit haar diepe coma.
Op 16 oktober 2011 belandt Carina na een ernstig ongeluk in het ziekenhuis in het Deense Aarhus. De artsen
constateren ernstig hersenletsel en achten het intreden van de hersendood onvermijdelijk. Carina’s ouders
stemmen in met de donatie en transplantatie van de organen van hun dochter.
Het hele proces is vastgelegd door een camera van de Deense televisie die juist op dat moment een
documentaire in het ziekenhuis maakt over orgaandonatie. Zo is ook het gesprek te zien waarin de ouders
van Carina te horen krijgen dat er absoluut geen hoop meer is voor hun dochter. En mocht ze tegen alle
verwachtingen in toch nog uit haar coma ontwaken, ze zeer zwaar gehandicapt zal zijn en geen menswaardig
bestaan zal kunnen leiden. Mede op grond van deze diagnose stemmen de ouders van Carina in met de
orgaandonatie.
Maar kort daarop gebeurt er een wonder: Carina ontwaakt uit haar diepe coma en herstelt zich wonderbaarlijk
snel. Ze leert opnieuw praten, eten en lopen. Enkele maanden later rijdt Carina weer op haar paard.
Terwijl het bizarre proces minutieus door de camera wordt vastgelegd, ontstaan de eerste kritische vragen
richting de artsen. Waarom maakten zij zo’n grote inschattingsfout over de kansen van Carina? Waren zij
erop uit om de organen van Carina zo snel mogelijk te verkrijgen voor transplantatie? En is er sprake van een
medisch wonder of toch vooral van medisch falen?
Carina’s ouders hebben inmiddels een klacht ingediend tegen de artsen in het ziekenhuis. Daarnaast hebben
zo’n 500 Deense orgaandonoren zich direct na uitzending van de documentaire teruggetrokken. En is er in
Denemarken een verhit debat ontstaan over de wijze waarop ziekenhuizen omgaan met hersendood en
orgaandonatie.
In Nederland gelden dezelfde criteria voor hersendood. We worden de laatste tijd bestookt met radiospotjes
die de indruk wekken dat iedereen ja zegt tegen donor worden. Het is vrijwel niemand bekend dat er in
Nederland ook een club is (SBO Stichting Bezinning Orgaandonatie) die genuanceerd aanspoort om je te
informeren alvorens ja te zeggen tegen donor worden. Kijk op http://www.orgaandonorjaofnee.nl en zie dat
het hersendoodcriterium dat artsen moeten hanteren niet door alle artsen wordt onderschreven.
Jannes Koetsier, arts.

De bevolking in Amerika wordt onrustig (video)
Woensdag, 02 oktober 2013
Door wat er nu allemaal gebeurt in Amerika worden veel inwoners van het land, begrijpelijkerwijs, onrustig.
Dat niet alleen, er heerst steeds prominenter een soort onderbuikgevoel dat er iets niet klopt.
De Amerikaanse overheid is volledig afhankelijk geworden van de kapitaalinjecties door de Federal Reserve
om het hoofd boven water te houden. Meer dan honderd miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens
en hebben aalmoezen van de overheid nodig om te kunnen eten.
Ondertussen gaat de koude oorlog tussen Amerika, China en Rusland in een volgende versnelling. Minder
dan een maand geleden bracht de Amerikaanse president zijn land en de rest van de wereld op de rand van
een nieuw conflict dat potentiëel kon uitmonden in de Derde Wereldoorlog. De dreiging van een militair
conflict in het Midden Oosten of een nieuwe grote False Flag operatie is niet verminderd.
In Amerika zelf worden er opvallend veel oefeningen gehouden om het land voor te bereiden op mogelijke
rampen. Er wordt nu zelfs gesteld dat de waarschijnlijkheid dat er een cyberaanval komt die het hele
elektriciteitsnetwerk zal neerhalen, honderd procent is.
Ze hebben tientallen miljoenen noodvoorraden ingekocht en bijna 2 miljard stuks ammunitie. Ze hebben de
laatste tien jaar geoefend op scenario’s zoals het ineenstorten van de economie en de daarop volgende
burger onlusten.
Dat zijn allemaal nauwelijks activiteiten te noemen van een regering die zich bezighoudt met vrede en
stabiliteit.
In het interview onderaan deze pagina legt Dave Hodges van The Common Sense Show uit wat er volgens
hem gaande is en hoe je de verschillende punten (dots) met elkaar kunt verbinden.
“Er is een plan waarbij politieke leiders, megabedrijven en het militair industriëel complex betrokken zijn. Een
agenda die inhoudt dat we naar één wereldregering gaan en dat plan zal spoedig worden uitgevoerd.
Wanneer die dag aanbreekt, dan zul je zien dat alles wat fout kan gaan, fout zal gaan, waarop de wereld één

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 5

van de donkerste periodes in haar geschiedenis zal ingaan”.
Hodges legt uit in het interview hoe de elite denkt, waar hun prioriteiten liggen en hoe ver ze bereid zijn te
gaan om hun doel te bereiken.
“Kijk naar wat er nu gebeurt met betrekking tot DHS en FEMA. Er zijn niet minder dan acht grootschalige
rampoefeningen gepland in de periode 25 september tot 13 november”.
“Ik vermoedt dat we tijdens één van deze oefeningen een False Flag operatie zullen zien, omdat dit het oude
vertrouwde patroon volgt van een oefening met daarin verweven de echte gebeurtenis. We hebben dit
gezien bij 9/11, bij 7/7 (bomaanslagen in Londen), de bomaanslagen in Boston enzovoort”. “Dit is wat ik
denk dat er gaat gebeuren. Ik denk dat we niet al te lang hoeven wachten voordat we een aantal
dramatische veranderingen in dit land zullen meemaken”.
“Er komt een financiële ineenstorting, de banken hebben zich hier al een jaar lang op voorbereid. Cruciaal is
een beslissing door een Amerikaanse rechtbank vorig jaar die oordeelde dat het geld op een bankrekening
toebehoort aan de bank en dat ze daarmee kunnen doen wat ze willen”.
“Als je dan verder kijkt naar de Bank of International Settlements (De Centrale Bank van de Centrale Banken
en privé speelgoed van de Rothschild familie), die onlangs banken wereldwijd in feite waarschuwde om geen
geld meer uit te lenen. Ze willen de hoeveelheid geld in omloop heel sterk terugbrengen”.
“Als ik baas was van een bank en ik wist dat er een ineenstorting zou komen, dan zou ik proberen al mijn
noten voor de winter veilig te stellen en deze opslaan. Ik zou ze zeker niet buiten mijn bereik willen. Dat is nu
precies wat de banken aan het doen zijn, ze maken zich klaar voor de ineenstorting”.
In het interview verteld Dave Hodges nog veel meer, maar de essentie van het verhaal is dat veel mensen
niet meer geloven dat het allemaal toeval is wat er nu tegelijkertijd gebeurt. Dat we de laatste fase zijn
ingegaan van het eindspel, The Endgame. Een gevaarlijk spel waar de elite haar laatste en belangrijkste
troefkaarten zal inzetten.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BSwP0lZAWUE - Bron: SHTF Plan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5953:de-bevolking-inamerika-wordt-onrustig-video&amp;catid=10:buitenland&amp;Itemid=23

Voormalig US senator slaat alarm over FEMA
Zondag, 06 oktober 2013
Volgens een door Sheldon R. Songstad verstuurde e-mail worden er de komende maanden zeer
ongewone voorbereidingen door FEMA getroffen.
Alles lijkt te wijzen op iets groots wat er aan de oostkust van Amerika staat te gebeuren vanaf 1 oktober
aanstaande.
Update: 7 oktober 2013
In het originele artikel is de e-mail te lezen van deze voormalig senator. Vanwege de nogal schokkende
inhoud vroegen veel mensen zich af of dit bericht wel echt was.
Dat dit inderdaad het geval is bewijst het onderstaande radio-interview met deze zelfde Songstad. Hierin legt
hij uit dat hij zich al enkele jaren bezighoudt met onderzoek en iedere keer als hij vreemde dingen tegenkomt
in de kringen waarin hij zich beweegt, hij dit toevoegt aan zijn lijst.
De e-mail is door hem verstuurd naar een aantal vrienden en het was geenszins de bedoeling volgens
Songstad dat dit op deze manier naar buiten zou komen. Deze e-mail is (per ongeluk) viraal gegaan en heeft
nogal wat stof doen opwaaien.
Verder vertelt Songsted in het interview dat hij beschikt over nog veel meer informatie waarover hij zegt, “Als
je zou zien waaraan ik op dit moment werk, dan zou je het in je broek doen van angst”. Hij wil deze
informatie nu nog niet naar buiten brengen totdat hij er honderd procent van overtuigd is dat de gegevens
correct zijn.
Onmiddellijk na het publiekelijk bekend worden van deze bewuste e-mail van Songstad begon hij vreemde
dingen te merken in ondermeer zijn e-mail- en telefoonverkeer. Op dit moment is hij min of meer
ondergedoken omdat, zoals hij zegt, men het duidelijk niet waardeert wat ik gedaan heb.
“Als ik dood word gevonden met een pistool in mijn hand, dan kun je er zeker van zijn dat ik geen zelfmoord
heb gepleegd”, zegt Songstad.
Hij licht een tip van de sluier op over waar hij verder mee bezig is door te zeggen dat er een week of vijf
geleden een verhaal stond in een Franse krant dat in Amerika werd onderdrukt, over hoe er door de Federal
Reserve Bank drie keer een bedrag van 5 biljoen Dollar is overgeboekt naar Londen, wat vervolgens is
doorgeboekt naar Schotland.
De opdrachten voor deze overboekingen werden gedaan door Alan Greenspan en Timothy Geithner. Dit
bedrag zou groot genoeg geweest zijn om bijna de totale Amerikaanse staatsschuld af te lossen. Waarom
deze overboekingen?
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Alle FEMA voorbereidingen op zich zouden te verklaren geweest zijn als ze over een periode van zeg een
jaar hadden plaatsgevonden. Waarom nu en waarom allemaal geconcentreerd op de komende herfst?
http://www.youtube.com/watch?v=IP8dmSPt44U&feature=player_embedded
Origineel artikel: 20 augustus 2013
Voormalig senator van South Dakota, Sheldon R. Songstad, heeft een nogal alarmerende e-mail gestuurd.
Een dame en dominee, Michelle Hopkins, zegt deze e-mail van de voormalig senator te hebben ontvangen.
Het heeft betrekking op accute voorbereidingen op een noodsituatie door FEMA, in wat men in Amerika
noemt Region 3. Dit behelst ondermeer de staten Washington DC, Delaware, Maryland, Pennsylvania,
Virginia en West Virginia. Allen aan de oostkust van Amerika.
Wat er in die op 13 augustus door senator Sheldon verstuurde e-mail staat, is ondermeer het volgende:
Een paar avonden geleden was Donald Trump met Greta op Fox News. Hij vertelde haar dat er iets groots
zou gebeuren wat waarschijnlijk in de eerste week van oktober zou beginnen. Hij kon op dat moment verder
niets zeggen.
Via informatie die beschikbaar is voor senatoren in verband met voorbereidingen op mogelijke rampen,
ontdekte Sheldon het volgende:
FEMA moet voor 14,2 miljoen Dollar kant en klare maaltijden kopen die voor 1 oktober naar Region 3
verscheept moeten worden.
FEMA moet voor 22 miljoen Dollar zakjes met noodvoorraden water kopen die voor 1 oktober naar Region 3
verscheept moeten worden.
FEMA moet voor 13,6 miljoen Dollar kant en klare maaltijden kopen die voor 1 oktober naar Austin (Texas)
verscheept moeten worden.
Er wordt een negen weken durende trainingscursus georganiseerd voor 386.000 man buitenlandse VN
troepen in Amerika om te leren omgaan met Amerikaanse wapensystemen en zich te bekwamen in wat men
noemt “urban warfare”, oorlogsvoering in bewoonde gebieden.
FEMA moet voor 11 miljoen Dollar aan antibiotica kopen die voor 1 oktober moet worden afgeleverd in
Region 3.
De Wereld Gezondheidsraad (WHO) heeft de tweede noodvergadering in haar bestaan gehouden in
verband met het MERS-coronavirus. Men is vastbesloten om per 1 oktober een vaccin klaar te hebben.
Er moeten voor 1 oktober 2800 Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) voertuigen worden geleverd aan
het Department of Homeland Security (DHS) (moederorganisatie van FEMA).
Amerikaanse militairen kunnen geen verlof krijgen in de periode 28 september tot en met 5 november 2013.
De jaarlijkse oefeningen over hoe om te gaan met burgerlijke onrust zullen dit jaar worden uitgesteld tot 27
september en dit jaar worden gehouden in de noordoostelijke kustgebieden.
Alle agenten van de DHS moeten per 15 september zijn bewapend met pistool, geweer en een AR 15 (semi
automatisch wapen).
Er zal voor de eerste keer een volledig gecoördineerde test worden gehouden van alle GPS en
Communicatiesatellieten.
De volmachten voor FEMA en DHS betreffende ondersteuning van plaatselijke gemeenschappen over hoe
om te gaan met extreme klimaatveranderingen moeten voor 1 oktober gereed zijn. Deze volmachten zijn
gedurende de afgelopen drie weken verstrekt.
Meer dan 300 scholen zullen noodrantsoenen voor drie dagen ontvangen. De levering van deze rantsoenen
staat gepland voor de maand september.
Alle onderdelen van de “National Guard” zullen een complete opleiding voor oproercontrole en
rampenassistentie krijgen tijdens hun jaarlijkse verplichte training. Deze moeten voor 30 september zijn
afgerond.
Vanaf 25 september tot en met 2 oktober zal er dagelijks getest worden met het Emergency Broadcast
System.
De Coast Guard onderdelen die aan de oostkust zijn gestationeerd gaan een 10 daagse trainingsmissie
beginnen op 26 september in Virginia en Delaware in plaats van in de Golf regio waar dit normaal gebeurt.
De senator sluit af met “God, please help America”
Dan viel er de afgelopen week ook nog te lezen dat de Amerikaanse overheid het zogenaamde Space
Fence programma per 1 oktober aanstaande gaat beëindigen wegens bezuinigingen. Via dit programma dat
wordt gebruikt om satellieten en andere ruimteobjecten te observeren, kan ieder ruimteobject wat de
verticale lijnen van dit radarsysteem kruist worden opgemerkt. Het gaat hier om een bedrag van 14 miljoen
Dollar, wat op het geheel uiteraard een relatief klein bedrag is.
Om een en ander compleet te maken circuleren er op dit moment veel berichten op internet dat komeet
ISON, die rond het eind van dit jaar wordt verwacht, niet alleen is.
http://www.youtube.com/watch?v=7AUljj2XTSI&feature=player_embedded
Before it’s News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5981:voormaligamerikaanse-senator-slaat-alarm-over-fema-update&amp;catid=10:buitenland&amp;Itemid=23
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Brief van een moeder uit Fukushima (video)
Dinsdag, 01 oktober 2013
“Daarna kregen mijn zoon en ik last van permanente misselijkheid en hoofdpijnen. Mijn zoon had last
van een te lage bloeddruk en plaste bloed mee in zijn urine.” Professor Charles Perrow van de Yale
Universiteit zegt dat situatie rond Fukushima een bedreiging vormt voor de komende duizenden jaren.
Een moeder uit Japan heeft een smeekbede gestuurd naar de Verenigde Naties.
De brief werd vertaald door de journalist Mari Takenouchi en gepubliceerd op “Save Kids Japan”. Hier volgt
een deel ervan:
“Ik kom uit de stad Fukushima en woonde daar ten tijde van het ongeluk met de kerncentale. In het voorjaar
van 2013, twee jaar na het ongeluk, ging de gezondheid van mijn familie ineens snel achteruit.
We bleven last houden van een door slijm verstopte keel en constant hoesten en de dokter kon ons niet
vertellen wat de oorzaak was van onze symptomen. Hij zei dat er veel patiënten waren met dezelfde
verschijnselen, maar waarvan de oorzaak niet kon worden vastgesteld.
Mijn kind begon te klagen over pijn in de botten van zijn voet en ik hoorde van veel mensen, volwassenen en
kinderen, dat ze hier ook last van hadden. Weer zei de dokter dat hij niet wist wat dit veroorzaakte.
Ik had zelf pijn in mijn botten van armen en benen nadat ik in een gebied had gewerkt waar een hoge
straling was gemeten. Het werd zo erg dat ik niet eens de deur kon opendoen. Ik werd bang en kwam niet
meer in gebieden waar een hoge straling werd gemeten. Toen stopte de pijn na een week. Maar, ik bleef
een pijnlijk en jeukend gevoel houden in mijn armen en benen alsof er permanent iemand met naalden in
prikte.
Daarna kregen mijn zoon en ik last van permanente misselijkheid en hoofdpijnen. Mijn zoon had last van een
te lage bloeddruk en plaste bloed mee in zijn urine. Mijn gezin is in juli vertrokken uit Fukushima. Ongeveer
een maand later begonnen wij ons beter te voelen.
Er is een sterke toename van mensen die dezelfde symptomen als wij vertoonden. Ook van kinderen die last
hebben van neusbloedingen. Het aantal mensen dat sterft aan een acute hartaanval neemt snel toe. Zowel
de kinderen als de volwassenen lijden”.
Het lijkt alsof de wereld langzaam aan het ontwaken is en de werkelijke ernst begint te beseffen van de
situatie in Fukushima.
Een professor van de Yale Universiteit zegt dat het hoog tijd wordt dat de wereld wakker wordt, want als
men er niet in slaagt de reactor in Unit 4 te koelen, dit de eerstkomende duizenden jaren een serieuze
bedreiging vormt voor de mensheid.
De brief van de moeder en de woorden van de professor zijn ontnuchterende feiten in een wereld die het
liefst de kop in het zand steekt en net doet alsof er niets of weinig aan de hand is. Men verhoogt
eenvoudigweg de veiligheidsnormen voor straling in voedsel en gaat over tot de orde van de dag.
Gelukkig beginnen er nu ook eindelijk mensen naar voren te komen zoals professor Charles Perrow van de
Yale Universiteit, die zegt:
“De condities in het bassin van unit 4, dertig meter boven de grond, zijn hachelijk en als twee van de staven
in dat bad elkaar raken, dan kan dit een nucleaire reactie veroorzaken die niet onder controle te houden is.
De straling die dan zou vrijkomen zou de evacuatie betekenen van alle omringende gebieden, inclusief
Tokyo.
Als de 6.375 staven in het bassin van unit 4 niet afdoende gekoeld kunnen worden dan zal dit kernsplijting
veroorzaken en zal de mensheid duizenden jaren lang worden bedreigd”.
Misschien door de uitspraken van professor Perrow en het consequent blijven verspreiden van de
boodschap, zal de mensheid slim genoeg zijn om op tijd wakker te worden.
In de onderstaande video praat Alex Jones met een expert op het gebied van de consequenties van
blootstelling van het menselijk lichaam aan straling, Dr Ed Group.
Niet alleen Fukushima komt aan bod, maar ook dat het lijkt alsof men bezig is met het uitroeien van de
wereldbevolking door de permanente aanslagen op onze gezondheid. Dat de wereldbevolking te versuft is
om zelfs maar een begin te maken aan het begrijpen van wat er om ons heen gebeurt.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NC8YslJ6PNQ
Bronnen: Enews ; Save Kids Japan ; Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5945:brief-van-een-moeder-uitfukushima-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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De oorlogsdrang van het Vierde Rijk
Geplaatst op oktober 2, 2013
Nu de aanval op Syrië niet in de smaak blijkt te vallen bij het volk,
moet een andere weg gekozen worden om toch de geplande
oorlogen door te kunnen zetten. Het meten van de publieke opinie is
erg belangrijk, want je hebt er niets aan dat je eigen troepen de
wapens gaan neerleggen omdat bijvoorbeeld het thuisfront ze
daartoe aanspoort. Ook heb je er niets aan dat er binnenlandse
onlusten ontstaan op het moment dat je aan de grenzen van je Rijk
met imperialisme bezig bent. Ja, daar zeg ik nogal wat. In feite
bevinden we ons namelijk midden in de vorming van het Vierde Rijk.
Dat Rijk zal niet zo klein zijn als de voorgaande, simpelweg vanwege het feit dat het al decennia geroepen
wordt door allerlei vooraanstaande figuren (waaronder verscheidene presidenten): “We have before us the
oppertunity to forge (vertaald ‘smeden’) for our selves and for future generations, a New World Order“. Die
New World Order of dat Vierde Rijk is hard op weg richting haar laatste afrondingsfase.
Natuurlijk zijn er nog wat flinke hobbels te nemen, want de indruk bestaat dat we er met grote tegenpolen als
Rusland en China voorlopig nog niet zijn. Rusland steunt immers bijvoorbeeld Syrië en heeft tevens baat bij
het in stand houden van haar relaties met Iran. Nu de aanval op Syrië dus volgens de publieke opinie niet
voldoende draagvlak had om uit te voeren, lijkt de weg via Iran gekozen te worden. Waar we een jaar
geleden al oorlogsretoriek hoorden in de richting van Iran, is dit de laatste maanden overwoekerd geweest
door de opgelopen spanningen rondom Syrië. Nu lijken de pijlen zich weer te richten op Iran. Toch wil ik
eens even op de rem trappen. Is deze continue oorlogsdreiging niet simpelweg een zeer grote
afleidingsmanoeuvre van de heersers en teamplayers van dit Vierde Rijk (New World Order). Is het niet
allemaal een script wat afgedraaid wordt?
Ruim 2000 jaar geleden voerde Gajus Julius Caesar het concept in van “Panem et Circensus” (brood en
wagenrennen). Gratis eten, drinken en vermaak waar de toeschouwers juichten in de Amfitheaters en
Colosseums waar gestreden werd op leven en dood. Het volk werd daarmee rustig gehouden. Het
voorkwam dat de morrende bevolking in opstand kwam. En dat is precies wat er nu gaande is, maar dan is
de arena niet meer alleen het voetbalveld of een evenement als de Olympische spelen, maar de
propagandistische kranten, radio en tv vormen de arena voor de lands-gladiatoren die hun legers tegen
elkaar in stelling brengen. U wordt zoet gehouden met grote oorlogsspelen die u afleiden van de financiëleen menselijkheidscrisis waarin u gestort wordt. De financiële wanhoop waarin mensen gestort worden; de
vrijheidsberoving waarin mensen mee gezogen worden lijken allemaal te niet te worden gedaan door dit
grote afleidingsspel. Hoe kan het bestaan dat Rusland zich zo verzet tegen een ingrijpen in Syrië en zich
daarmee als het ware “vijandig” opstelt tegen Amerika (en Europa en Israël), maar er ondertussen
Russische troepen op Amerikaans grondgebied zijn? (lees ook hier..)
Ondertussen worden landen middels financiële oorlogsvoering op de knieën gedwongen die dwars hebben
gelegen bij de imperialistische plannen van het Vierde Rijk? “Financiële oorlogsvoering?” Ja, financiële
oorlogsvoering. Dat is dat je een “democratische verkozen regering” van een land als Griekenland enorme
schulden aan laat gaan en deze schulden op laat kopen door een Amerikaanse bank, die ze vervolgens in
CDO’s (bekijk dit filmpje vanaf 11:35 min) verhandelt op de beurs. Vervolgens biedt je ze “hulp”
(nieuwspraak) in de vorm van nog meer schuld en noemt dat ‘Steunpakketten’. “Ja, maar…“, zult u denken;
“de Grieken hebben toch zelf schulden gemaakt en dus is het toch logisch dat ze daarvoor moeten
bloeden?“. Ja dat is het beeld dat u in geprogrammeerd is door de NLP-technieken van de Main Stream
Media. Kunt u er iets aan doen dat Mark Rutte en consorten ons land leiden op een manier waar u niet
achter staat? Zo zijn de Grieken door hun met de New World Order agenda heulende leiders in de schulden
gestort in de wetenschap dat ze daarmee gestraft zouden worden voor hun historische band met Servië en
Rusland. Griekenland moest financieel naar de klote geholpen worden. Dat is een manier van oorlogvoeren.
Financiële oorlogsvoering. Daarmee werd Griekenland niet alleen gestraft voor hun weigering om NAVO
toestellen te laten opstijgen vanaf hun grondgebied in de Joegoslavië oorlog, maar zorg je tevens voor
verzwakking van een volk dat historisch gezien pro Russisch is.
Wat ook ondertussen gebeurt, is dat alle economieën binnen het Vierde Rijk financieel in een neerwaartse
spiraal mee gezogen worden. Dit alles is gebaseerd op het principe van ‘Problem’, ‘Reaction’, ‘Solution’.
Schep een probleem; geef het volk ondertussen brood en spelen om ze er van af te leiden. Wacht de
‘Reaction’ af; dus wacht tot de gevolgen een zeker dramatisch niveau hebben…en kom dan met de
oplossing. Nou, aan die oplossing wordt al decennia lang gewerkt. Die oplossing moet bestaan uit één
nieuwe wereld regering, één financieel systeem dat het oude failliete en uitgemergelde systeem vervangt en
één wereldpolitiestaat. De voorbereidingen voor dit financiële systeem zijn al volop in de maak. Leest u maar
even hoe dat onder meer technologisch ingevuld gaat worden als een onlosmakelijke slavenketting.
Bron: Aadverbaast, Xandernieuws, NRC, Infowars, NCPN ,foto
http://martinvrijland.com/2013/10/02/de-oorlogsdrang-van-het-vierde-rijk/
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Wall Street banken waarschuwen Obama voor staatsbankroet
Amerikaanse president nog steeds niet van plan te onderhandelen Luchtmacht VS grotendeels aan de grond door politieke crisis
De president van Amerika zit in de zorgen, maar weigert vooralsnog
het peperdure nieuwe zorgverzekeringsstelsel Obamacare uit te
stellen.
De patstelling tussen de Democraten en Republikeinen over de
verhoging van het schuldenplafond dreigt een crisis te veroorzaken
die ook Europa kan raken. Ondertussen waarschuwen de grootste banken van de VS, waaronder het even
beruchte als gehate Goldman Sachs, president Obama het land niet bankroet te laten gaan. Dezelfde
banken die de afgelopen jaren met honderden miljarden dollars belastinggeld overeind werden gehouden,
eisen nu bikkelhard dat de Amerikanen al hun schulden terugbetalen.
'Staatsbankroet onacceptabel'
Gisteren waren een aantal topbankiers van Wall Street op bezoek in het Witte Huis. Hun boodschap aan
Obama: denk er zelfs niet aan om het land bankroet te laten gaan, want dat is voor ons onacceptabel. De
regering moet zijn schulden terugbetalen, anders ontstaat er een wereldwijde economische catastrofe.
Volgens de CEO van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, zullen vooral kleine en middelgrote ondernemingen
zo'n klap niet overleven. De banken willen dan ook dat er zo snel mogelijk overeenstemming komt over de
begroting en het schuldenplafond.
Voor de camera's van CNBC zei Obama dat de kleine en middelgrote ondernemingen maandelijks circa een
miljard dollar kredieten van de regering krijgen, en dat dit door de politieke crisis -de 'shutdown' van de
overheid, waardoor honderdduizenden ambtenaren met verlof zijn gestuurd- nu gestopt is.
Banken willen financiële casino draaiende houden
Blankfein en de andere topmanagers gaat het in werkelijkheid natuurlijk helemaal niet om deze bedrijven,
maar om het in stand houden van het wereldwijde financiële casino, waar zij onvoorstelbare hoeveelheden
geld mee blijven verdienen. Daarom moet de Amerikaanse Fed, en in Europa de ECB, onbeperkt doorgaan
met het drukken van nieuw geld. Hierdoor kunnen de prijzen van financiële assets -en daarmee de winsten
van de banken- kunstmatig hoog worden gehouden. Eric Rosengren, president van de Fed in Boston,
benadrukte dat de centrale banken hun plannen om de geldkranen dicht te draaien moeten laten vallen. Zijn
kromme redenatie: omdat ook het bureau voor de statistiek door de crisis in Washington op zijn gat ligt, zijn
er geen cijfers voorhanden waarop een besluit over een eventueel einde aan het geld bijdrukken kan worden
gebaseerd. Daarom zou de Fed 'voor de zekerheid' de geldstroom gewoon op gang moeten houden.
'Advies' van frauduleuze megabankier
Obama is sinds zijn aantreden een lakei van de grote megabanken gebleken, en die draaien hem nu
opnieuw de duimschroeven aan, zodat hij het waanzinnige schuldenbeleid -geen president maakte hogere
schulden dan Obama- zal voortzetten. Onder de eisers bevindt zich ook de chef van JPMorgan, Jaime
Dimon. De regering onderhandelt met hem over een miljardenboete wegens fraude met ondoorzichtige
schuldenpapieren. CNBC vroeg daarom hoe Obama het vond dat uitgerekend Dimon 'advies' kwam geven
over de Amerikaanse financiële crisis. De president ontweek de vraag, wetend dat zijn bazen op Wall Street
openlijke kritiek niet op prijs stellen. (1)
VS kan technisch failliet gaan
Nu de banken in Amerika en Europa de centrale banken feitelijk dwingen door te gaan met het open houden
van de geldkranen, dreigt de echte economie hierdoor steeds verder in de verdrukking te komen. Als de
Democraten en Republikeinen het niet eens worden over de verhoging van het schuldenplafond, zal de VS
technisch failliet gaan.
Catastrofale gevolgen
De gevolgen daarvan zullen catastrofaal zijn, zo waarschuwde woordvoerder van het Witte Huis Jay Carney.
Obama kan op grond van artikel 4 van het 14e amendement van de Grondwet, dat stelt dat de VS altijd zijn
schuldverplichtingen moet nakomen, het staatsbankroet nog wel voorkomen. Beide opties zijn ook voor
Europa echter zeer gevaarlijk, omdat investeerders dan weg zullen vluchten uit staatsobligaties, waardoor
de rente opnieuw fors zal oplopen en de landen hun schulden niet meer kunnen financieren.
Ook Europa in het nauw
Als de shutdown in de VS langer dan 2 weken duurt, heeft dat sowieso negatieve gevolgen voor Europa. Als
veel Amerikanen geen of niet genoeg salaris meer ontvangen, zullen hun uitgaven verminderen en daardoor
ook de vraag naar Europese producten. Als ook de dollar door de crisis inzakt, zal de euro duurder worden,
waardoor onze export onder druk komt te staan. Een sterke euro is vooral voor de Zuidelijke schuldenlanden
funest. (2)
President weigert Obamacare uit te stellen
In Washington blijven de partijen vooralsnog lijnrecht tegenover elkaar staan. De Republikeinen eisen dat in
ruil voor hun instemming Obamacare, het peperdure nieuwe socialistische zorgverzekeringsstelsel waardoor de zorgkosten voor miljoenen Amerikanen zullen exploderen-, wordt uitgesteld. Obama houdt
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echter voet bij stuk houden en liet een verklaring naar buiten brengen dat hij niet van plan is te
onderhandelen. (4)
'Apeneiland in dierentuin is betere regering dan deze'
De Democraten raken ondertussen steeds meer gefrustreerd over de opstelling van de Republikeinen. 'Ik
heb nog nooit zo'n bekrompen en ellendig gedrag in het Huis van Afgevaardigden meegemaakt,' zei de
Democraat John Dingell. 'Het Amerikaanse volk kan nog beter geregeerd worden vanaf het apeneiland in de
lokale dierentuin, als op deze manier.' (3)
Luchtmacht VS grotendeels aan de grond
Als er landen zijn die hoopten ooit Amerika aan te vallen, kunnen zij nu hun kans grijpen. Omdat alle nietessentiële overheidsdiensten door de shutdown plat zijn gelegd, zit driekwart van de civiele werknemers
thuis en moet de luchtmacht grote aantallen gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers, drones en
spionagetoestellen aan de grond houden. De verdediging van het luchtruim is nu afhankelijk van de
aanwezigheid van Duitse, Canadese en Singaporese vliegtuigen. (5)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (3) Zero Hedge ; (4)
Zero Hedge ; (5) Zero Hedge

Arabische landen en Israël proberen samen toenadering VS tot Iran te stoppen
Iraanse generaal: Obama heeft zich overgegeven
Na 5 jaar dreigen met militair ingrijpen kampt de Israëlische premier
Netanyahu (hier tijdens zijn VN-toespraak eerder deze week) met
een geloofwaardigheidsprobleem. Inzet: in Iran wordt Obama als
krijgsgevangene van generaal Soleimani afgebeeld.
Het op het laatste moment annuleren van een ogenschijnlijk zekere
Amerikaanse aanval op Syrië was een forse streep door de rekening
van Saudi Arabië, de Arabische Golfstaten en Israël. De Arabieren
en Israëliërs hebben dan ook de bijna onwaarschijnlijke stap gezet
hun diplomatieke krachten te bundelen, om te voorkomen dat president Obama zijn toenadering tot Iran
doorzet en definitief het omstreden Iraanse nucleaire programma accepteert.
Briljante Putin voorkomt oorlog
De landen op het Arabische schiereiland zijn aartsvijanden van Iran. Hetzelfde geldt voor de Joodse staat
Israël. Omdat Syrië de krachtigste bondgenoot van de islamitische Republiek is, en beide landen samen de
shi'itische terreurbeweging Hezbollah in Libanon steunen, lobbyden zowel de (soennitische, salafistische en
wahabistische) Arabieren als de Israëliërs in Washington voor een militaire aanval op het regime van de
Syrische president Assad. De Russische president Vladimir Putin gooide echter roet in het eten met een
voorstel dat best briljant mag worden genoemd. Mede door zijn eigen 'rode lijn', het gebruik van chemische
wapens, zat Obama behoorlijk in de knel en kon hij, ondanks het massale verzet van het Congres en de
Amerikaanse bevolking, weinig anders dan marineschepen en vliegtuigen bevelen zich gereed te maken
voor de aanval op Syrië. Plotseling bood Putin hem echter een uitweg door Syrië over te halen akkoord te
gaan met het vernietigen van het chemische wapenarsenaal. (3)
Wereld opgelucht, Israël en Arabieren niet blij
De wereld haalde opgelucht adem, zeker omdat veel analisten en Midden Oosten experts hadden voorspeld
dat een aanval op Syrië wel eens een nieuwe grote regionale oorlog zou kunnen veroorzaken, en mogelijk
zelfs de Derde Wereldoorlog. Zo'n omvangrijk militair conflict zou de genadeklap betekenen voor de toch al
zeer wankele wereldeconomie.
De Arabieren en Israëliërs laten het er echter niet bij zitten, zeker niet nu president Obama tot hun afgrijzen
openlijk toenadering zoekt tot Iran, en bereid lijkt om het omstreden nucleaire programma van het land te
accepteren. Voor de duidelijkheid: het gaat niet om Irans recht op kernenergie, zoals de mullahs in Teheran
voortdurend beweren. Zoals we onlangs opnieuw uitlegden is de uraniumverrijking tot 20%, wat bevestigd
wordt door zowel het IAEA als Iraanse officials, totaal onnodig voor kernenergie, en dient -na verdere
verrijking- enkel voor de productie van kernwapens.
Iran ontkende jarenlang uraniumverrijking
Wat de rest van de wereld gemakshalve ook vergeet is dat Iran jarenlang heeft ontkend dat het uranium
verrijkte. Pas toen Westerse satellieten en inlichtingendiensten harde, onontkenbare bewijzen leverden,
erkenden de leiders in Teheran plotseling dat ze in het geheim toch verrijkingsfabrieken hadden gebouwd, al
haastten ze zich te verklaren dat deze enkel voor vreedzame doeleinden zouden worden gebruikt.
De huidige president Hassan Rouhani was 6 jaar geleden, toen nog hoofdonderhandelaar namens de
islamitische Republiek, openlijk trots op het misleiden van het Westen, dat hij jarenlang aan het lijntje had
weten te houden met de bewering dat Iran geen uranium verrijkte, terwijl er ondertussen op geheime locaties
duizenden verrijkingscentrifuges werden geïnstalleerd.

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 11

Tellen we hier de regelmatige oorlogszuchtige taal van Iraanse militaire en geestelijke officials aan het adres
van de Arabische Golfstaten en Israël bij op, dan wekt het geen verbazing dat de meeste landen in het
Midden Oosten nauwelijks vertrouwen hebben in de plotselinge, zogenaamd goede bedoelingen van Iran.
Unieke samenwerking Arabische landen en Israël
Medewerkers van de Israëlische premier Netanyahu maakten gisteren bekend dat hoge officials uit Saudi
Arabië en andere Arabische Golfstaten in Israël hebben overlegd over een gezamenlijke strategie, waarmee
voorkomen moet worden dat Obama zijn softe benadering van Iran doorzet.
Nog nooit eerder vond er in de Joodse staat op zo'n hoog niveau overleg over samenwerking plaats tussen
de Arabieren en Israëliërs, normaal gesproken vijanden van elkaar. Het is des te meer een overduidelijk
signaal dat de Arabische oliestaten en Israël zeer ontevreden zijn over het wispelturige en onberekenbare
beleid van president Obama.
Zorgen in Europa over nieuwe koers VS
Zelfs in het doorgaans zo passieve en timide Europa groeien de zorgen over Amerika's toenadering tot Iran.
Duitse en Franse diplomaten drongen bij Israël zelfs op een harde opstelling aan, hopende dat Obama
hiermee zou kunnen worden afgeremd. In sommige Europese landen dringt langzaam het besef door dat
Obama hen slechts heeft gebruikt voor de jarenlange onderhandelingen met Iran, en hen nu laat vallen voor
directe overeenkomsten met de theocratische leiders in Teheran. Premier Netanyahu hield tijdens zijn
recente VN-toespraak dan ook vast aan zijn eis dat Iran zijn nucleaire programma moet ontmantelen, en
onderstreepte bovendien dat Israël nog steeds bereid is desnoods alleen in te grijpen. Ondanks het feit dat
Iran hier de spot mee dreef -tenslotte dreigt Netanyahu hier al jaren mee, en heeft hij nog altijd niets gedaan, zijn de shi'itische leiders wel degelijk bevreesd voor Israëls militaire macht.
Netanyahu's invloed in Washington tanende
Netanyahu's ferme taal was mogelijk nog meer aan het adres van het Witte Huis gericht. De Amerikaanse
ambassadeur voor Israël, Dan Shapiro, was zichtbaar niet blij met de openlijke poging van de Israëlische
premier om Obama's nieuwe Iranstrategie te dwarsbomen. De premier van de Joodse staat beseft echter dat
hij Obama hoogstwaarschijnlijk niet van zijn nieuwe koers zal kunnen doen afzien, en verwacht dan ook dat
de sancties tegen Iran -die het land op de rand van de afgrond hebben gebracht- binnenkort zullen worden
verlicht. De Israëlische leider ziet zich nu gesteld voor de lastige taak zijn tanende geloofwaardigheid, het
gevolg van vijf jaar lang dreigen maar in werkelijkheid niets doen, te repareren. Of dat hem gaat lukken is
maar de vraag, want nu het islamitische regime in Teheran tot de conclusie is gekomen dat een
Amerikaanse aanval definitief van de baan is, vermoedt men dat ook Israël feitelijk heeft afgezien van militair
ingrijpen. De komende tijd zal Iran dus proberen om de kloof tussen Israël en de VS verder te vergroten. (1)
Obama afgebeeld als krijgsgevangene van Iraanse generaal
De verzoenende taal van Obama tijdens zijn VN-toespraak vorige week wordt in Iran als een Amerikaanse
nederlaag opgevat. De Iraanse Quds strijdkrachten publiceerden een foto van Obama in uniform, met zijn
handen boven zijn hoofd als een krijgsgevangene. Boven hem het gezicht van de commandant van de Quds
strijdkrachten, generaal Qasem Soleimani. De tekst op de afbeelding: 'In de niet al te verre toekomst - Eén
Qasem Soleimani is genoeg voor al de vijanden van dit land.'
Bovendien voegde Seyed Hosseini, lid van de parlementaire commissie voor Nationale Veiligheid en
Buitenlands Beleid, daar aan toe dat Iran weliswaar instemt met het Non-Proliferatieverdrag, maar nooit het
aanvullende protocol zal ondertekenen. Dat betekent dat het IAEA geen toestemming krijgt om ter plekke te
verifiëren of Iran zich inderdaad aan de regels houdt. Hosseini onderstreepte tevens dat Teheran geen
enkele opschorting van het nucleaire programma zal accepteren.
Iran toont nieuwe raketten
Generaal Yahya Safavi, voormalig hoofdcommandant van de Revolutionaire Garde en thans speciaal
adviseur van opperleider Ayatollah Khamenei, zei dat Amerika eindelijk begrijpt dat het 'niet op kan tegen het
machtige Iran. Natuurlijk zal Iran agressief zijn eisen aan Amerika blijven stellen.'
Enkele weken geleden toonde het islamitische regime tijdens een militaire parade vol trots 30 nieuwe
ballistische raketten met een bereik van 2000 kilometer. Deze raketten kunnen -behalve natuurlijk Israëlheel het Midden Oosten bereiken, en ook de Europese hoofdsteden Athene, Boekarest en Moskou. De
Iraanse leiders verklaarden vol bravoure dat de Iraanse militaire kracht de machtsbalans in het Midden
Oosten en zelfs de wereld zal veranderen. (2)
Hoog explosief kruitvat
De hele regio is hoe dan ook één groot hoogexplosief kruitvat, waar verschillende (wereld)machten een
complex geopolitiek schaakspel tegen elkaar spelen, waarvan de uitkomst ongewis is - behalve dat eigenlijk
alle analisten verwachten dat vroeg of laat de vlam in de pan zal slaan. Eén van de belangrijkste, in de
media vrijwel onbelichte beweegreden is de controle over olie en gas, en daarmee over energie en
miljardeninkomsten (zie linken onderaan voor meer uitleg). Voorlopig lijkt het blok Rusland-Iran-Irak-SyriëHezbollah de eerste slag te hebben gewonnen van het blok VS-Europa-Saudi Arabië-Golfstaten-TurkijeIsraël.
Xander - (1) DEBKA, (2) World Net Daily, (3) KOPP
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Waarschuwingen aan de hemel
De verwachting van de opname van de Gemeente is een ‘hot item’ in Christelijke kringen. En waarom ook
niet? Het is (ook) onze opdracht om de Heer te verwachten en de afgelopen jaren zijn er genoeg dingen
gebeurd die laten zien dat die komst nabij is. De aandacht was de laatste tijd geconcentreerd op Damascus,
Syrië en de mogelijke vervulling van Psalm 83 en Jesaja 17. Damascus zal worden vernietigd en het
Midden-Oosten komt terecht in een verschrikkelijke oorlog. Menigten van gelovigen verwachtten de Heer
Jezus om Zijn Gemeente op te nemen op Rosh Hashannah begin september dit jaar. Echter: Rosh
Hashannah is gekomen en gegaan en de Heer kwam niet.
Dus wat is dan de datum van de Opname? Ik heb geen flauw idee! Onze opdracht is om “te waken en te
bidden” en dat des te meer als we de voorzegde tekenen zien. Laten we vandaag eens kijken naar één van
die mogelijke tekenen.
Waarschuwingen aan de hemel
Al vele jaren hebben we kometen binnen zien komen in ons zonnestelsel. In 1973 was dat de komeet
Kohoutek. Het Joodse volk (en vele anderen) hechten er geloof aan dat grote kometen een voorteken zijn
van een komend kwaad of komende problemen, of dat ze verschijnen wanneer een machtige koning gaat
sterven of zal worden afgezet, of wanneer een machtige natie zal ineenstorten. 1973 bleek een van de
meest fascinerende jaren in de moderne geschiedenis, met Komeet Kohoutek als de hemelse omroeper …..

1973 was het jaar dat Komeet Kohoutek gedurende bijna het hele jaar zichtbaar was in de nachtelijke
hemel.

Ook tijdens 1973 werd de grote synagoge in Jeruzalem voltooid en ingewijd , waardoor het Joodse volk
hun belangrijkste plaats van aanbidding in Jeruzalem herkreeg na de verwoesting van hun tempel in 70
na Christus.

1973 was het jaar dat de OPEC is ontstaan, waardoor de olie-producerende landen zich aaneensloten
om de prijs van olie als wapen te kunnen hanteren door het creëren van benzine tekorten in onder
andere ons eigen Nederland.

1973 was het jaar dat de Club van Rome samenkwam en op een wereldkaart letterlijk de hele wereld
verdeeld in “tien koninkrijken”. Sindsdien wordt hard gewerkt aan de uitvoering van dit plan.

Het was in 1973 dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van Amerika de harteloze
koelbloedige moord op de onschuldige ongeboren baby’s legaliseerde in de zaak “Roe-vs-Wade”.
Hiermee begon de slachting van ongeboren baby’s in dit land en omdat de VS het morele voorbeeld
was voor alle volkeren van de wereld gooide het de deur wagenwijd open voor andere naties om dit
voorbeeld te volgen. Sinds die tijd zijn vele miljoenen onschuldige ongeboren baby’s zijn over de hele
wereld in de moederbuik afgeslacht. In Nederland wordt momenteel gelobby’d om de “24-weken grens”
los te laten!

Het was in 1973 dat er tijdens Jom Kippoer (de heiligste heilige dag van het jaar op de Joodse
kalender) een verrassingsaanval tegen Israël werd gelanceerd. Deze oorlog duurde tot in 1974 voordat
de Here God uiteindelijk Israël de overwinning gaf. Lees Psalm 73 en 74.

1973 was het jaar dat de Karakoram Highway werd voltooid door het Himalaya gebergte, waardoor het
(voor het eerst in de geschreven geschiedenis) mogelijk is voor een leger om snel door de Himalaya te
trekken. Het is nu een kwestie van uren in plaats van weken om daar met een leger doorheen te
trekken. Lees Openbaring 9 vers 16

1973 was ook het jaar dat een enorme hydro-elektrische dam in de rivier de Eufraat werd voltooid,
waarmee men de dam kan sluiten en de rivier zelfs compleet kan laten opdrogen. De enige andere keer
eerder in de menselijke geschiedenis dat de machtige Eufraat werd afgedamd was door de legers van
Cyrus op de nacht dat Belsazar, de koning van Babel werd gedood en het Babylonische Rijk werd
veroverd door de Meden en de Perzen. Daniël 5

In 1973 waren er zeven zons- of maansverduisteringen aan de hemel. Zoveel verduisteringen waren er
niet sinds 1917, het jaar waarin Jeruzalem en het heilige land werd verlost uit de handen van de
Ottomaanse Turken.
2013 – 1973 = 40 jaar
Voor het volk Israël was de veertig jaren in de woestijn de
testperiode voordat zij uiteindelijk het beloofde land binnen
mochten gaan. Zou het kunnen zijn dat deze veertig jaren nu
bijna voorbij zijn en de verschrikkelijke grote verdrukking op
het punt staat van aanvang? De mensheid werd genadiglijk 40
jaar gegeven om zich te bekeren en terug te keren naar God,
en de mensheid heeft hierin jammerlijk gefaald, ondanks de
vele herhaalde waarschuwingen van God gezonden op de
aarde tijdens de voorbije 40 jaar.

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 13

komeet Shoemaker – Levy
Hoevelen herinneren zich de verschijning van de komeet Shoemaker – Levy in 1994? De Joodse ontdekkers
van deze komeet waren de naamgevers ervan. Kort na de ontdekking brak deze komeet in 21 stukken. Dit
gaf een indrukwekkend verschijnsel aan de hemel: een mooie ketting met 21 fonkelende juwelen in het
uitgestrekt donker van de nachtelijke hemel. De komeet sloeg in delen te pletter op de planeet Jupiter. Elk
neerstorten resulteerde in een gigantische explosie op die planeet. De komeet Shoemaker – Levy was …..

Ontdekt door twee joden.

Het jaar was 1994. De numerieke cijfers opgeteld vormen het getal 23 , welk getal in de Bijbel staat
voor “dood en verderf”

De komeet brak in 21 stukken. “21″ is het Bijbelse getal wat staat voor de 21 oordelen van de grote
verdrukking.

Het vereiste 7 dagen voor alle 21 stukken op de planeet Jupiter waren neergestort. ’7′ is het Bijbelse
getal voor “voltooiing, volheid, beëindiging, vervulling”. De grote verdrukking van verzoeking en Gods
toorn en het rechtvaardige oordeel over de goddelozen en goddeloosheid op deze aarde zal zeven
jaren duren.

De eerste van deze 21 stukken maakte een doodsduik in de Planeet Jupiter op de Joodse 9de dag van
Av in 1994 . Die dag wordt door het Joodse volk beschouwd als “Dag van verwoesting” vanwege alle
vreselijke dingen die in het verleden op deze dag over het Joodse volk kwamen. Het vereiste zeven
dagen voor dat alle 21 delen van deze komeet waren neergestort op Jupiter.
Andere waarschuwingen
Vele andere ‘hemelse visitaties’ hebben zich voorgedaan in de afgelopen 40 jaar sinds 1973. Er was de
komeet Hale – Bopp in 1995, komeet Borrelly in 2001, komeet Wild 2 in 2004, en de komeet Tempel 1 in
2005. Gedurende de tijd dat deze kometen werden waargenomen in de hemel, was het weersystemen op
aarde in de war ten opzichte van wat wordt beschouwd als normaal. Tijdens deze 40 jaar zijn er massale
aardbevingen geweest in verscheidene plaatsen, vele vulkaanuitbarstingen over de hele aarde, en vele
orkanen, tsunami’s en vreemde zware superstormen. Er is onder de mensen op aarde steeds meer
benauwdheid en verbijstering.
opkomende verwachting
Al deze hemelse bezoeken en andere tekenen komen op een steeds grotere schaal en wijzen duidelijk op
het naderende einde van dit tijdperk. Het is om deze reden dat miljoenen Bijbelgetrouwe christenen over de
hele wereld vurig uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus, voor Zijn Gemeente en daarna voor Zijn
volk Israël en de hele aarde, als Hij komt als de Vredevorst.
Komeet ISON oftewel C/2012 S1
Mogelijk heb je nog niet eerder gehoord over deze komeet. Laten we het er dan eens over hebben, want
mogelijk zal deze komeet een belangrijk effect hebben op de aarde en ieder mens daarop . Volgens de
officiële lezing werd de komeet Ison “ontdekt” door de Russische astronoom Vitali Nevski op 21 september
2012. Internationaal gebruik is dat een nieuw ontdekt hemellichaam wordt vernoemd naar de ontdekker
ervan, net zoals bij alle eerder genoemde kometen. Vreemd genoeg werd er nu van afgeweken en werd de
nieuw ontdekte komeet ‘vernoemd’ naar de beginletters van het RussischeInternational Scientific Optical
Network; oftewel: Ison.
Komeet Ison oftewel … planeet X….?
Het is echter een goed gedocumenteerde waarheid dat deze Russische astronoom op die dag helemaal niet
een nieuwe komeet ontdekte. Al in 1983 werd een nieuwe planeet ontdekt aan de uiterste rand van ons
zonnestelsel. Het nieuws werd door Nasa bekendgemaakt en het sloeg in als een bom. Vreemd genoeg
werd het door Nasa kort daarna meteen weer ontkracht. In de afgelopen decennia is er veel nieuws geweest
over deze planeet X (de tiende planeet). Veel van dit nieuws bleek echter moedwillig verspreid te zijn om
zodoende een ieder die zich hiermee bezig hield, voor gek te zetten. In het jaar 2000 maakte de
Amerikaanse presentator Peter Jennings er in de ABC nieuws uitzending melding van dat astronomen een
planeet hadden ontdekt die zelf beschikte over zeven manen. Hij verklaarde ook dat volgens astronomen die
de snelheid van de beweging door de ruimte hadden berekend, de planeet in ons zonnestelsel zou
aankomen in het jaar 2013. Dit maakt het voor mij persoonlijk overduidelijk dat deze planeet en zijn zeven
manen niet werden ‘ontdekt’ in 2012 , maar dat de machthebbers van de wereld al een hele lange tijd weten
van de komst van deze planeet en begrepen dat ze dit niet eeuwig verborgen zouden kunnen houden. Dus
wordt de planeet ‘een komeet’ genoemd en dat is meteen de reden dat hij niet de naam van zijn ‘ontdekker’
kreeg. De machthebbers hebben de afgelopen decennia maatregelen genomen om die komst te overleven
door vele diepe ondergrondse bunkers te bouwen en enorme voorraden houdbaar voedsel, munitie en een
mega zadenverzameling veilig op te slaan.
Komeet of planeet
De wetenschappers en astronomen noemen dit inkomende hemellichaam een ‘komeet’ omdat hij niet door
de ruimte beweegt als een planeet, maar vergelijkbaar met de manier waarop een komeet beweegt. Ison is
echter een enorme planeet, compleet met een zevental manen die er omheen cirkelen. Met andere
woorden: Ison heeft zijn eigen zonnestelsel.
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Hoe zullen we hem noemen
Ison/planeet X/Niburu (er zijn vele namen reeds gegeven) wordt geschat op ongeveer vier keer groter dan
de aarde. (Ik noem de planeet vanaf hier maar Ison) Het is een rode planeet samengesteld uit grote
hoeveelheden ijzererts, eventueel zelfs met een magnetische ijzerkern. Terwijl het reist door de ruimte stoot
het enorme hoeveelheden rode stof en puin af van het oppervlak. Dit heeft een enorme wolk van rode
stofdeeltjes in de ruimte veroorzaakt, die wordt meegesleept door de planeet. Deze enorme ‘wolk’ lijkt ook
op de staart van een komeet. Het wordt ook vergezeld door enorme hoeveelheden ruimteschroot zoals
rotsen en asteroïden, waarvan een groot deel uiteindelijk zal vallen op het oppervlak van de aarde, precies
zoals voorspeld in de profetieën. Openbaring 6 vers 12-14 en openbaring 8 vers 6-12
De gevleugelde planeet
Foto’s die van Ison zijn genomen laten het zien als drie objecten in de ruimte . Daardoor lijkt het op een
object met twee vleugels. Dit geeft aan dat deze planeet dezelfde rode “gevleugelde” planeet is waarover
zo’n 3500 jaar geleden werd geschreven door de oude Sumeriërs, en waarover wordt gesproken in de
legendes van de Navajo -en Hopi-indianen in Amerika.
Een tweede zon
Ison is (met een telescoop) zichtbaar van nu tot aan 8 oktober. Op 8 oktober zal Ison zich bevinden in het
sterrenbeeld van de Leeuw en het zal dan zichtbaar zijn als een rood kruis. Ison zal doorreizen richting zon
en zal daarachter langs vliegen. In die tijd zal Ison dus niet zichtbaar zijn. Ergens in November zal Ison weer
zichtbaar worden (nu met het blote oog) en langs de aarde vliegen. De meeste mensen zullen Ison niet
eerder zien dan op dit moment. Ison is een zeer donkere planeet , maar –eenmaal gekomen in de ‘nabijheid’
van de zon – wordt hij steeds helderder en helderder. De astronomen verwachten dat hij uiteindelijk het
helderste object aan de hemel wordt , mogelijk zelfs helderder dan de zon. De astronomen die Ison in de
gaten houden geloven dat het zo helder wordt dat hij als een tweede zon aan de hemel zal worden en ook
zichtbaar zal zijn bij daglicht.
De opname
Als Ison zichtbaar zal zijn eind november, is het dan mogelijk dat de opname zal plaatsvinden op Chanoeka?
Deze Joodse heilige feestdag vindt dit jaar plaats op 13 december.
Ik heb geen flauw idee. De Heer Jezus Zelf vertelde de Joden: “Daarom, weest ook gij bereid, want op een
uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.”Matteus 24 vers 44 Lees het goed: ‘op een uur
dat gij (jij, ik) het niet verwacht’. Kunnen we er dus van uitgaan dat de opname van de Gemeente zal zijn op
die en die Joodse feestdag? Nee. Want het is juist op de dag waarvan wij het niet verwachten. Wij weten in
welk seizoen de Heer komt en wij leven nu in dat seizoen. Dus moeten en mogen wij klaar staan.
“Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: immers, gij weet
zelf zeer goed, dat de dag des Heren zó komt, als een dief in de nacht. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede
en rust, (vredesbesprekingen met Israël en de Palestijnen, met Syrië, met Iran??) overkomt hun, als de
weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, broeders,
zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt allen kinderen des lichts en
kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; laten wij dan ook niet slapen gelijk de
anderen, doch wakker en nuchter zijn.” 1 Tess. 5 vers 1-5
Ik weet niet hoe alles zal verlopen. Wel weet ik dat Ison ook weer een belangrijke waarschuwing is. Er zijn
tekenen aan de hemel, dieren sterven massaal, de aarde kreunt (letterlijk!) en er zijn vele aardbevingen en
de volkeren op de aarde verkeren in groot gevaar. Economieën van Amerika, Europa en andere staten
hebben zulke astronomische schulden dat ze niet meer kunnen worden terugbetaald. Het zijn allemaal
indicaties dat de komst van de Heer Jezus voor Zijn Gemeente voor de deur staat. Laat het ons bemoedigen
en aansporen rein te leven, werkend en getuigend zolang het nog dag is.
Amen, kom, Here Jezus!
Openbaring 22 vers 20
Met dank aan F. Riley
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Zijn we bezig met ons te laten bekeren?
Het wordt verontrustend....destructief en angstaanjagend !
Wat u niet kan ontkennen gebeurt in Nederland, Spanje, Frankrijk en België, en in heel Europa !!!
- Wist u dat jonge moslima's eisen om niet te moeten deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder
dat dit enige weerslag heeft op hun examenresultaten?
(Bron: Nouvel Observateur)
- Wist u dat moslima's afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen én bekomen in
gemeentelijke zwembaden?
(Bron: Revue politique)
- Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun
echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen?
(Bron: Nouvel Observateur)
- Wist u dat een moslimorganisatie ('Unir' aan de Université Paris' XIII) het recht van een professor
'behorende tot de westerse cultuur' betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen?
(Bron: l'Express)
- Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen?
- Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod
eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen?
(Bron: Le Parisien)
- Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet hallal is op
scholen waar zij in de meerderheid zijn?
- Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze
feesten?
- Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten?
- Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden
aangepaste uurroosters eisen?
- Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van
hun land en hun godsdienst in op te nemen?
(Bron: Nouvel Observateur)
- Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d'Arcs zullen
worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen?
- Wist u dat moslima's eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken)
te mogen uitoefenen met een hoofddoek op?
- Wist u dat de moslims ons aanschouwen als honden?
- Wist u dat de maghrebijnen (niet de moslims) in on land geen grondlasten betalen omdat alle huizen die ze
aankopen van de Marrokaanse banken zijn?
-Wist u dat de moslimse gemeenschap de kinderen wijsmaken dat alles wat niet moslim is, slecht is en
uitschot van de wereld?
- Wist u dat gesluierde moslima's/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)
- Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima's hadden verzorgd zonder
toelating van diens echtgenoten? (Bron: Le Monde, Le Figaro)
- Wist u dat in heel wat Franse scholen(ook in andere EU- landen, waarin vooral leerlingen van afromaghrebijnse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als 'Mort aux Juifs', 'Mort aux chrétiens' of '
Vive Ben Laden'?
- Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen
van Ben Laden of Saddam? (Bron: Les 4 vérités)
- Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de
wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht?
(Bron: televisiejournaal op France 2)
- Wist u dat jonge zwarten en maghrebijnen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een
supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad?
(Bron: Témoignage de l'avocat)
- Wist u dat een handboek voor goed gedrag 'Wat toegelaten en verboden is in de Islam', een boek dat al 10
jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : 'met de hand', 'zonder
zweep' of 'houten stok', en 'terwijl hij het gelaat spaart'? (Bron: l'Express)
- Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde 'de
slechte, racistische blanke flikken in het oog te houden' en hun eigen wetten toe te laten passen?
(Bron: Libération)
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- Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting
opleggen om bij voorrang 'jongeren' uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen,
waaronder France Télévision, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen
ertoe verplicht de voorkeur te geven aan vreemdelingen bij de aanwerving van personeel?
(regerings- en vakbondsbronnen)
- Wist u dat in scholen, moslima's hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde
niemand in de verleiding te brengen, dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te
laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat één school
zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop
tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen?
(Bron: Le Monde 09/07/04)
- Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het
éne gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de
moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem
'een besnede zich niet mag ontkleden aan de zijde van een onreine'?
(Bron: Le Monde 09/07/04)
- Beseft u wel dat andere religieuze gemeenschappen (zoals joden, hindoes, bouddhisten en dergelijke)
nooit soortgelijke eisen stellen?
Gelieve dit aan zoveel mogelijk mensen door te sturen, zodat zij beseffen dat wij aan een hoog tempo bezig
zijn onze maatschappij te onderwerpen aan de Islam...
Hoelang gaan we deze mails nog mogen versturen? Persoonlijk denk ik dat 't kalf reeds "verzopen"
is. Allé nog een prettige allah- dagske hé mannekes.

Controle in en op de luchthavens ...
Dit is ongelooflijk !!!!
Wanneer U deze foto’s gezien hebt, zult u begrijpen waarom men onze
GSM met X stralen wil controleren.
Indien men het U vraagt: wel zie hier de reden:
Een echt pistool in uw GSM het kan, het bestaat !!!!!
Binnen in de draagbare telefoon zit een 22mm pistool verborgen.
Het kan 4 kogels in repetitie afvuren met behulp van het toetsenbord.
Europese ambtenaren zijn verbijsterd door de ontdekking van dit verborgen dodelijk wapen.
Het is pas wanneer men het toestel in de hand neemt dat men voelt dat iets niet normaal is.
Het toestel is groter en weegt meer dan een normale GSM.
Als U wordt gevraagd door de veiligheid om uw toestel te controleren of u vraagt hem even aan te
zetten om te zien of hij functioneert dan is dit omdat ze een ernstige reden hebben om dit te doen.
Welkom in de : NIEUWE WERELD of de MONDE NOUVEAU !!!
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Banken VS vrezen bankrun en activeren noodplannen
Burgers en ondernemingen klagen nu al over gebrek aan geld Obamacare voor veel Amerikanen kostbaar drama
2009: Amerikanen staan in de rij voor de pinautomaten van de
Indymac Bank, die failliet is gegaan.
De Amerikaanse banken houden dagelijks spoedvergaderingen. Ze
zijn bang dat de politieke crisis over de begroting en de verhoging
van het schuldenplafond een bankrun zal veroorzaken. Volgens de
Financial Times hebben sommige banken hun noodplannen al
geactiveerd en 20% tot 30% meer geld in de pinautomaten gestopt (2). De maatregelen laten zien dat de
situatie in de VS kritiek begint te worden.
Politici van zowel de Democraten als de Republikeinen bezweren dat ze het staatsbankroet ten koste van
alles willen voorkomen, maar sommige banken nemen het zekere voor het onzekere. Als de politieke
patstelling nog langer duurt, zouden de burgers wel eens het gevoel kunnen krijgen dat ze beter hun geld
van de bank kunnen halen, voor het geval dat het tóch helemaal mis loopt.
Burgers en ondernemingen klagen over gebrek aan geld
De spaartegoeden van de Amerikanen zijn weliswaar tot 250.000 dollar verzekerd, maar het is nog maar de
vraag of het financiële systeem deze garantie echt kan nakomen. Met name ambtenaren -waarvan er zo'n
800.000 met onbetaald verlof naar huis werden gestuurd- klagen nu al over een gebrek aan geld en
uitbetalingen. Ook talrijke ondernemingen die zaken doen met de regering krijgen hun rekeningen niet
betaald. De wapenindustrie heeft al aangekondigd mensen te moeten ontslaan, omdat de overheid niet met
geld over de brug komt.
Nauwelijks gespaard, hoge studie- en creditcardschulden
Veel hebben de Amerikanen niet gespaard, omdat dit door het lage-rentebeleid van de overheid, dat begon
onder president Clinton, erg onaantrekkelijk is gemaakt. Schulden maken werd juist aangemoedigd, en dat is
wat de meeste mensen dan ook massaal hebben gedaan. Ook onder jongeren is een tijdbom gelegd in de
vorm van enorm hoge studieschulden.
Tevens wordt het gebruik van cash geld al jaren ontmoedigd, waardoor een groot aantal Amerikanen
enorme creditcardschulden heeft opgebouwd. Als door het uitblijven van salarissen het rood staan bij de
bank niet wordt aangevuld, dreigt er binnenkort een nieuw, gigantisch probleem voor de banken.
IMF waarschuwt voor catastrofe
IMF-chef Christine Lagarde waarschuwde gisteren dat een Amerikaans staatsbankroet een catastrofe zal
veroorzaken, niet alleen in de VS, maar in heel de wereld. De Democraten en Republikeinen proberen
daarom alsnog een compromis te sluiten over de begroting.
Obamacare voor veel Amerikanen kostbaar drama
Grootste geschilpunt is het deels verplichte, peperdure 'Obamacare', dat de zorgkosten voor miljoenen
Amerikanen zal doen exploderen (3). Voorbeeld: een type-1 diabeticus kreeg het bericht dat zijn
zorgverzekering onder Obamacare naar $ 600 per maand gaat, en dat terwijl hij een jaarsalaris van slechts $
14.000 heeft. Hij koos er dus voor om niet mee te doen, en kreeg daarvoor een boete van $ 4600. Als hij die
niet binnen 2 jaar betaalt, verliest hij zijn rijbewijs en mogelijk ook zijn woning (4).
De Republikeinen willen dat het nieuwe stelsel wordt uitgesteld, maar president Obama weigert dat. De
verwachting is dat de partijen het voor de deadline van 17 oktober alsnog eens zullen worden en het
staatsbankroet zal worden afgewend.
Crash wordt uitgesteld, maar hoelang nog?
Correctie: zal worden uitgesteld, want het betekent dat de Amerikaanse schuldenberg nog hoger zal worden.
De nog altijd grootste economie ter wereld volgt hiermee het spoor van Griekenland, wat het vertrouwen van
investeerders in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën verder zal ondermijnen.
Nu de banken duidelijk maatregelen nemen om een eventuele bankrun te voorkomen, is dat een zeer
bedenkelijk signaal voor alle beleggers en investeerders, zeker als bedacht wordt dat de Federal Reserve
door het massaal aankopen van staatsobligaties feitelijk failliet is, en niet tot in het oneindige als redder in
nood kan blijven optreden. (1)
Kortom: het wereldwijde financiële systeem is opnieuw een stap dichter bij de gevreesde grote crash
gekomen. Op de vraag hoe lang de onvermijdelijke instorting nog kan worden uitgesteld, krijgen we
waarschijnlijk binnen hooguit enkele jaren een antwoord, waar beslist niemand van ons blij mee zal zijn.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Infowars, (3) KOPP, (4) SQ Alerts
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Alarm over toename kanker bij huisdieren
Donderdag, 03 oktober 2013
Het is morgen dierendag, maar de berichten in de pers aangaande
diezelfde dieren zijn minder vrolijk. Het blijkt dat het aantal gevallen
van kanker bij zowel honden als katten schrikbarend is gestegen.
De stijging is zelfs zodanig dat het aantal kankergevallen in de
periode 2007 en 2012 is verdubbeld. Op jaarbases overlijden er
intussen nu zo’n 180.000 huisdieren aan deze vreselijke ziekte.
Verzekeringsmaatschappij Protec Dier & Zorg komt met de
betreffende cijfers naarbuiten. Zo staat er op hun website:
“We merken dat er in de diergeneeskunde voor honden en katten steeds meer mogelijk is. Ook als het gaat
om de behandeling van kanker bij huisdieren. Ondanks dat het aantal ingezonden declaraties m.b.t.
onderzoek naar tumoren de afgelopen jaren bijna verdubbeld is, zijn nog niet alle eigenaren zich ervan
bewust dat zij hun huisdier regelmatig moeten (laten) controleren op bultjes. Dat moet veranderen, want als
de eigenaar er op tijd bij is, vergroot hij de kans op volledige genezing of herstel”, zegt Martijn Meijlink,
directeur Proteq Dier & Zorg.
Naar aanleiding hiervan is 4 oktober eveneens uitgeroepen tot DierenKankerdag en kan men die dag bij de
Universiteit van Utrecht terecht voor een gratis check-up.
“Heeft uw huisdier ergens een bobbel, knobbel of een ander vreemd plekje? Kom dan op vrijdag 4 oktober
voor een gratis ‘check-up’ op DierenKankerdag. Tijdens dit bijzondere spreekuur bespreekt een specialist
van het UU Kankercentrum voor Dieren van de Universiteitskliniek de gezondheid van uw dier. Speciale
aandacht is er voor signalen die op kanker kunnen duiden.
De check-up is bedoeld voor honden, katten, konijnen, fretten en knaagdieren. U bent van harte welkom om
uw dier gratis te laten checken bij een van onze specialisten”.
In geen van de berichten over de sterk toegenomen kanker bij dieren wordt zelfs maar de waarschijnlijk
meest essentiële vraag gesteld: “Waardoor komt dit?”.
Men gaat, net zoals bij de mens, met volle kracht over tot het bestrijden van de symptomen en zo te zien is
er niemand die zich afvraagt hoe dit in 's hemelsnaam mogelijk is.
In vijf jaar tijd is het aantal kankergevallen onder (huis)dieren verdubbeld.
Dat is fenomenaal, dat betekent dat er ergens in onze maatschappij iets structureel is veranderd waardoor
dit kan gebeuren.
Zijn alle huisdieren opeens massaal gaan roken? Zijn alle huisdieren massaal overgestapt op junk food?
Nee, maar wat wel in dezelfde periode massaal is toegenomen in ons land en ook andere landen trouwens
is WiFi, en daarmee dus straling.
Zo kon je in 2008 lezen: "Het Wifi gebruik in Nederland groeit als kool. Het gebruik van hotspots is het
afgelopen jaar met een groei van 106 procent danig toegenomen. Misschien geen goud, zilver of brons voor
Nederland, maar wel een 5de plaats in de top 10 landenlijst."
En in 2013: “De toenemende mobiliteit zorgt ervoor dat het belang van WiFi-hotspots blijft groeien, ook voor
mobiele operators. Dit constateren de marktonderzoekers van ABI
Research. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal door (mobiele)
operators uitgerolde WiFi-hotspots in 2012 een omvang had van 4,9
miljoen. Door de enorme groei van het aantal 3G- en 4G-diensten zal
dit aantal tegen het einde van dit jaar zijn toegenomen tot 6,3
miljoen”.
Wat er gebeurt met je huisdieren is precies hetzelfde als wat er gebeurde met de tuinkers test die afgelopen
zomer door een aantal Deense schoolmeisjes werd uitgevoerd:
Je huisdier ziet er aan de buitenkant nog wel mooi uit, maar aan de binnenkant is hij kapot.
Niet alleen je huisdieren overigens, maar ook je kinderen en jijzelf.
Een stralingsoorlog tegen ons mensen maar dus ook tegen
(huis)dieren en planten. Hieronder nogmaals een foto uit een eerder
artikel wat visueel maakt hoe WiFi eruit zou zien als je dit met blote
oog kon zien. De kleuren zijn een artistieke invulling van degene die
dit maakte om de straling zichtbaar te maken.
De situatie vandaag de dag is te vergelijken met wonen in een
magnetron. Hoelang voordat het echt begint in te zinken dat we
onszelf aan het vernietigen zijn?
Bronnen: NU , Proteq , Emerce ; Telecomnieuws
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5960:alarm-over-toename-kanker-bijhuisdieren&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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'Redding euro zal vermogen Duitsers en Nederlanders vernietigen'
'Een verschrikkelijk einde is nog altijd beter dan een verschrikking zonder einde' - Kosten van in de euro
blijven meer dan 2 x zo hoog dan kosten uittreding
Redden we wat er te redden valt, of blijven we aan boord van de
euro, en gaan we met z'n alleen een verschrikkelijk einde tegemoet?
De Duitse econoom Matthias Elbers heeft uitgebeid onderzocht hoe
hoog de kosten van de redding van de euro in de komende jaren
zullen zijn. Zijn conclusie: de vermogens van de Duitsers,
Nederlanders, Finnen en Oostenrijkers zullen massaal worden
vernietigd om de eurozone overeind te houden. Om de totale
verarming van deze landen voorkomen, moet de eurozone worden
opgesplitst in een Noordelijk en Zuidelijk deel. Ook oud EUcommissaris Frits Bolkestein schreef enkele dagen geleden in de Volkskrant dat de euro is mislukt, en de
AAA-landen een eigen parallelle munt moeten invoeren. Gebeurt dit niet, dan zullen wij blijvend moeten
betalen voor de schulden van Zuid Europa.
Ook compleet uit de eurozone treden gaat volgens Elbert weliswaar ontzettend veel geld kosten, maar zou
voor alle partijen uiteindelijk een betere oplossing zijn dan op de huidige manier doorgaan.
Politici hadden in 2010 stekker uit euro moeten trekken
Op dit moment is de beste oplossing Griekenland, Cyprus, Portugal en Spanje uit de eurozone te zetten. Dat
betekent dat Duitsland en Nederland miljarden zullen moeten afschrijven, omdat de hulpgelden,
reddingsschermen en Target-2 vorderingen nooit meer zullen worden terugbetaald.
Een pijnlijke oplossing, maar het alternatief is dat de schuldenberg blijft groeien, en er steeds duurdere
'reddings'pakketten nodig zullen zijn, waardoor we tot in het oneindige zullen moeten bloeden voor de
weigering van Zuid Europa om hun economieën, bankensystemen en sociale stelsels echt te hervormen.
Hadden onze politici in Den Haag in 2010 nu maar de moed gehad de stekker uit het mislukte europroject te
trekken. Dat had een forse klap veroorzaakt, maar zou ons vele miljarden hebben gescheeld. Bovendien
zouden we dan nu het ergste achter de rug hebben gehad. Door drie jaar langer aan te modderen is de
situatie juist verder verslechterd, en zijn we met open ogen nog dieper in het drijfzand van de euro
weggezogen.
Terug naar Verdrag van Maastricht
Om een compleet drama te voorkomen moet zo snel mogelijk worden teruggekomen op het besluit het
permanente ESM-noodfonds te gaan gebruiken om de failliete banken in de periferielanden overeind te
houden. Ook moeten de uit het ESM betaalde hulpkredieten aan deze landen worden geblokkeerd. Tevens
moet de regering eisen dat de ECB zich aan haar oude strenge regels voor herfinanciering gaat houden, en
onmiddellijk stopt met het opkopen van de waardeloze Zuid Europese schuldpapieren.
Met andere woorden: een terugkeer naar het Verdrag van Maastricht, dat werkelijk op alle belangrijke
punten gebroken werd. Als de EU weigert, dan moet Nederland samen met Duitsland dreigen met de
herinvoering van onze eigen munten, of een gezamenlijke nieuwe munt.
Als we besluiten de EU aan de afspraken uit 'Maastricht' te houden, dan zullen Griekenland, Portugal en
Spanje uit de eurozone moeten treden. Tegelijkertijd wordt de druk op Ierland, Frankrijk en Italië verhoogd
om eindelijk werk te maken van de beloofde, maar niet of nauwelijks doorgevoerde structurele
hervormingen, zodat hun economieën weer concurrerend kunnen worden.
Of die landen dat willen, is een heel ander verhaal. Dit is echter de enige manier om de totale instorting van
de muntunie wellicht nog te voorkomen.
Voordelen uittreding uit euro overtreffen de nadelen
Na de uittreding van de crisislanden zal er hoogstwaarschijnlijk een opwaardering van de overgebleven euro
plaatsvinden, ook in het geval van een nieuwe en/of parallelle munt. Dat is een nadeel voor de exporterende
bedrijven, maar zal niet de ramp zijn waar de eurovoorstanders continu mee dreigen. Onze kwalitatief en
technologisch hoogwaardige producten zullen toch wel gewild blijven, en voor de binnenlandse economie zal
de opwaardering een zegen zijn. Als we de nadelen van de voordelen aftrekken, dan blijft onder de streep
een positieve uitkomst over, aldus Elbers. De voor onze landen goedkope euro heeft het bedrijven weliswaar
makkelijk gemaakt te exporteren, maar heeft investeringen in onze eigen economie en samenleving
afgeremd, wat uiteindelijk ook de stabiele basis die de exportindustrie nodig heeft, ondermijnt.
Eurofielen reageren doorgaans panisch op suggesties dat we de euro moeten veranderen of loslaten, maar
in de vorige eeuw hadden we net als Duitsland ook een veel sterkere munt, en die was bepaald geen
blokkade voor onze export en economische groei. Een opgewaardeerde munt zorgt voor gunstige
kapitaalcondities om in onze eigen economie en samenleving te investeren, en houdt de druk op bedrijven
om voortdurend te innoveren hoog.
Grote concerns denken alleen aan winst op korte termijn
Dat veel grote bedrijven voorstanders van het instandhouden van de euro zijn, ligt aan het feit dat ze dankzij
de eenheidsmunt jarenlang (te) gemakkelijk hebben geëxporteerd en daardoor forse winsten hebben
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behaald. Vooral beursgenoteerde bedrijven willen om die reden vasthouden aan de euro. Omdat hun
producten feitelijk te goedkoop zijn, hoeven ze niet zoveel geld te investeren in vernieuwingen, want ze
verkopen toch wel. Dat dit hun concurrentiepositie op de langere termijn juist beschadigt, zal hun een worst
zijn. Het gaat de meeste hedendaagse topmanagers om wat ze nu kunnen binnenhalen, niet om hoe het
bedrijf er over 20 of 30 jaar voorstaat.
De middenstanders, en zeker familiebedrijven, hebben een totaal andere insteek. Zij hebben wél een
langetermijnperspectief, en weten dat ze voortdurend moeten innoveren en investeren om concurrerend te
kunnen blijven. Veel van deze kleinere bedrijven wijzen de redding van de euro dan ook af, omdat ze zien
dat de munt zowel onze economie als onze samenleving uiteindelijk zal verwoesten.
Zwitserland zonder de euro exportkampioen
Zwitserland, dat geheel wordt omsloten door de eurozone, laat zien dat een sterke eigen munt de
exportindustrie in het geheel geen schade hoeft toe te brengen - integendeel zelfs. Zwitserland is per hoofd
van de bevolking de absolute exportkampioen van Europa. En dat zonder de euro, en met een 'dure' frank.
Bovendien staat het land in de top van de meest concurrerende landen ter wereld.
Nieuwe Noord-Euro voordeel voor gewone man
Ook voor de gewone man is een opgewaardeerde Noord-Euro, of een nieuwe (parallelle) munt een
voordeel. Na de eerste schok zal de werkloosheid al na verhoudingsgewijs korte tijd gaan dalen, en kunnen
werknemers zich weer verheugen in echte inkomensstijgingen. Net als Duitsland heeft Nederland namelijk
een zeer sterke basis om weer snel een stabiele economische groei te kunnen realiseren, zonder de
loodzware, en binnenkort ondraaglijke last van het blijvend moeten financieren van de eurozone.
Gevestigde partijen voeren ons naar Transferunie
Als de politiek in Den Haag ook maar iets geeft om de toekomst van ons land en ons volk, dan grijpt ze zo
snel mogelijk in om de schade te beperken. Eigenlijk zou dat vanzelfsprekend moeten zijn voor mensen die
door -en vooral vóór- het volk worden gekozen.
De laatste jaren gebeurt echter exact het tegendeel. VVD en PvdA, maar zeker ook D66 en CDA, deden en
doen werkelijk alles om de euro ten koste van alles te redden. Hiervoor worden er steeds hogere lasten op
de burgers gelegd. Banken en grootaandeelhouders blijven echter zoveel mogelijk gespaard en worden met
miljarden belastinggeld, geld dat uit de samenleving wordt gezogen, gered.
Kortom: de vier gevestigde partijen zullen in iedere regeringssamenstelling doorgaan op de ingeslagen weg
naar de voor ons land uiteindelijk verwoestende Transfer- en Schuldenunie.
Kosten instandhouden ruim 2x zo hoog als uittreding
Econoom Elbers berekende wat het instandhouden van, of juist het uittreden uit de eurozone voor Duitsland
zal gaan kosten. Het verlies voor de Duitsers bij uittreding is enorm en loopt over de komende 10 jaar op tot
totaal € 1125 miljard. Groot voordeel is echter dat de economie al na enkele jaren zal herstellen en weer zal
gaan groeien.
Blijft de euro zoals nu intact, dan blijken de kosten echter veel hoger te zijn, mede omdat de Zuid Europese
schuldenlanden en hun banken keer op keer nieuwe reddingsgelden nodig zullen hebben. Bovendien zal
Duitsland structureel jaarlijks minstens € 100 miljard naar Zuid Europa moeten overmaken om de
Transferunie in stand te houden. De totale kosten om de eurozone overeind houden bedragen voor de
Duitsers over de eerste 10 jaar maar liefst € 2350 miljard, meer dan twee keer zo hoog dan de kosten van
een uittreding. Dus:
'Een verschrikkelijk einde is nog altijd beter dan een verschrikking zonder einde'.
De euro is in zijn huidige vorm voor Duitsland en Nederland, maar ook voor alle andere lidstaten, een
blijvende rem op de economische groei gebleken. Als de politiek desondanks toch blijft vasthouden aan de
euro, zal dit jaarlijks steeds meer geld gaan kosten, met almaar pijnlijkere gevolgen voor onze samenleving.
Onze welvaart zal op permanente basis fors afnemen. (1)
Bolkestein: Euro is mislukt
Ook oud EU-commissaris Frits Bolkestein, die al in de jaren '90 tegen bijvoorbeeld de toetreding van
schuldenland Italië was en vrijwel als enige politicus op de grote risico's van de muntunie wees, vindt dat de
euro is mislukt. Bolkestein oordeelt dat Nederland 'op lichtzinnige wijze' akkoord is gegaan met de muntunie,
die een permanente Transfer- en Schuldenunie dreigt te worden. Hij pleit dan ook voor de invoering van een
parallelle munt voor de AAA-landen, want 'doorgaan op de huidige weg leidt niet tot een duurzame
oplossing.' (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Volkskrant / Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Paus: Mensen proberen te bekeren is zinloos, alleen liefde telt
'Veel kerkleiders zijn narcisten' - 'Geestelijk rangensysteem heeft niets te maken met het Christendom' - 'Ik
geloof in God, maar niet in een katholieke God'
De nieuwe paus heeft weinig op met religieuze systemen, ook niet dat van
zijn eigen kerk. Het enige wat volgens hem echt telt is liefde en het goede
zoeken voor de medemens.
In twee weken tijd heeft paus Franciscus opnieuw een spraakmakend
interview gegeven. In gesprek met Eugenio Scalfari, de oprichter van de
Italiaanse krant La Repubblica, zei Franciscus dat de drang om andere
mensen tot het katholicisme te bekeren 'complete (lett. ernstige) onzin' is.
'Het is zinloos. Je moet mensen ontmoeten en naar hen luisteren... De
wereld wordt doorkruist met wegen die dichter bij elkaar komen en van
elkaar verwijderen, maar het belangrijkste is dat ze naar het Goede leiden. Ieder van ons heeft een beeld
van goed en kwaad. We moeten mensen aanmoedigen te streven naar wat zij denken dat goed is.' 'Iedereen
heeft zijn eigen idee van goed en kwaad, en moet voor het goede kiezen en het kwade bestrijden zoals hij
dit zelf ziet. Dat zou genoeg zijn om van de wereld een betere plek te maken.' Tevens stelde Franciscus dat
genade en heiligheid niet afhangen van kennis of het verstand, maar van 'de hoeveelheid licht in je ziel.'
'Veel kerkleiders zijn narcisten'
Het nieuwe hoofd van het Vaticaan leek zich te distantiëren van het geestelijke rangensysteem
('clericalisme') van onder andere zijn eigen kerk. 'Dat zou namelijk niets te maken moeten hebben met het
Christendom.' Veel kerkleiders zijn volgens hem narcisten. 'Ze voelen zich gevleid door hun bewonderaars
en vinden dat heerlijk.' Onafhankelijke psychologische onderzoeken geven hem daar overigens in gelijk.
'Jeugdwerkloosheid en eenzaamheid ouderen grootste problemen'
De grootste problemen van de kerk in onze tijd zijn de jeugdwerkloosheid en de eenzaamheid van de
ouderen, vindt de paus. De kerk is er namelijk niet alleen voor de zielen van de gelovigen, maar ook voor
hun lichamelijke bestaan. 'Onze missie is de materiële en immateriële behoeften van de mensen te
erkennen en daarin proberen te voorzien... We moeten jonge mensen nieuwe hoop geven, de ouderen
helpen, openstaan voor de toekomst en liefde verspreiden. Arm zijn onder de armen. We moeten de
uitgestotenen erbij halen, en vrede prediken.'
'Geen bekeringsdrang, maar liefde'
'Onze Heer predikte liefde voor anderen,' vervolgde Franciscus. 'Geen bekeringsdrang, maar liefde - liefde
voor je naaste, het zuurdesem dat het algemene belang dient... Dit is de enige manier die Jezus gaf om de
weg naar zaligheid te vinden.' Franciscus zei het te betreuren dat het egoïsme onder de mensen is
toegenomen, terwijl hun liefde voor anderen juist is afgenomen.
Volgens hem is dat mede te wijten aan het 'onbeperkte liberalisme, dat de sterken sterker maakt en de
zwakken zwakker, en de verstotenen uitstoot.' Als het nodig is moet de staat daarom direct tussenbeide
komen 'om de meest intolerante ongelijkheden te corrigeren.'
'Vaticaan heeft de wereld rondom ons verwaarloosd'
Opmerkelijk genoeg -en voor sommige katholieken ongetwijfeld schokkend- uitte de paus forse kritiek op zijn
eigen Vaticaan, dat volgens hem 'de wereld rondom ons heeft verwaarloosd. De Kerk zou terug moeten naar
een gemeenschap van Gods volk. Priesters, pastors en bisschoppen, die over de zielen waken, zijn er voor
dienstbaarheid aan het volk van God.'
'Ik geloof niet in een katholieke God'
'Ik geloof in God, maar niet in een katholieke God. Er is geen katholieke God. Er is God, en ik geloof in
Jezus Christus, zijn incarnatie. Jezus is mijn leraar en mijn pastor, maar God, de Vader, Abba, is het licht en
de Schepper... God is het licht dat de duisternis verlicht, ook al lost dat niet op. In ieder van ons bevindt zich
een vonk van goddelijk licht... Onze soort zal ophouden te bestaan, maar het licht van God niet, en op dat
moment zal het in alle zielen dringen en zal het alles in allen zijn.' (2)
Ook dit interview veroorzaakte de nodige beroering. Zei de paus nu echt dat hij vindt dat mensen hun eigen
pad moeten kiezen, zelfs als ze het niet eens zijn met de leer van de Katholieke Kerk? Of bevestigde hij
enkel de klassieke opvatting dat mensen zich uit eigen vrije wil tot het katholicisme moeten bekeren.
Protestantse en katholieke kritiek
Protestantse leiders hadden natuurlijk de nodige aanmerkingen op de woorden van Franciscus. Russell
Moore, voorganger van een Southern Baptist kerk, de grootste protestante denominatie in Amerika, schreef
dat de paus met zijn interview 'theologisch te gronde ging' omdat hij gevaarlijk dicht tegen het relativisme alle (religieuze) kennis is betrekkelijk- zou aanschuren.
'In zijn interviews lijkt hij continu de liefde van God los te maken van de heiligheid van God,' aldus Moore.
'We moeten met bewogenheid en vriendelijkheid spreken, maar wel met het gezaghebbende woord van
God.' Ook de katholieke voorganger John Zuhlsdorf, die één van de populairste blogs voor conservatieve
katholieken onderhoudt, zei dat hij talloze emails heeft gekregen van gelovigen die zich grote zorgen maken
over de opstelling van de paus.
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'Paus zegt niet dat alle ideeën gelijk zijn'
Chris Ruddy, een theoloog aan de Katholieke Universiteit, erkende dat de woorden van de paus verschillend
kunnen worden uitgelegd. 'Het kan zeker worden opgevat als relativisme... Maar ik zie de paus niet zeggen:
Jij hebt jouw idee, en ik heb het mijne, en dat is allebei goed'. Ik zie hem wel zeggen dat we anderen en hun
zoektocht naar de waarheid moeten respecteren.' (1)
Xander - (1) Washington Post, (2) La Repubblica

'Iran heeft nog voor drie maanden geld en staat op instorten'
Obama en Netanyahu, gisteren in het Witte Huis. Beide leiders zijn
het oneens over de aanpak van Iran.
Het gaat veel slechter met Iran dan de islamitische republiek
beweert. De internationale sancties zouden een verwoestende
impact hebben op de economie. Volgens Mark Dubowitz van de
Foundation for Defense of Democracies heeft Iran op papier nog $ 50
miljard aan buitenlandse valutareserves, maar in de praktijk nog
maar $ 15 miljard. Dat betekent dat het land over 3 maanden blut is
en zijn importen niet meer kan betalen. Volgens Iraanse zakenmensen staat het land echter nu al op
instorten. Negen maanden geleden had het Shi'itische regime volgens het IMF en de Wall Street Journal nog
$ 90 miljard aan buitenlandse valutareserves. Daar zijn in de tussentijd minstens $ 20 miljard van
opgemaakt. Hoeveel Iran nog precies over heeft is dus onduidelijk, maar over enkele maanden komt de
bodem van de kas hoe dan ook in zicht.
Het aanbod van de nieuwe president Hassan Rohani om opnieuw met het Westen te gaan praten over het
omstreden nucleaire programma van het land, is dan ook even pragmatisch als noodzakelijk. Teheran moet
wel, want anders dreigt de toch al zwaar getroffen economie van het land binnenkort totaal in te storten.
Obama en Netanyahu oneens over Iran
De Israëlische premier Benyamin Netanyahu en de Amerikaanse president Barack Obama overlegden
gisteren in het Witte Huis over onder andere het Iraanse probleem. Beide leiders deden tegenover de
camera's uiterst vriendelijk tegen elkaar, maar bleken het achter gesloten deuren bepaald niet eens te zijn.
Netanyahu wil dat de sancties verder worden aangescherpt, totdat Iran zijn nucleaire programma opgeeft.
Obama is juist bang dat dit ertoe zal leiden dat de hardliners in Teheran de overhand zullen krijgen.
Israël is bang dat als Iran niet onmiddellijk wordt gestopt, het land ieder moment een kernbom kan
produceren. Het Witte Huis lijkt echter tevreden te zijn met de Iraanse belofte dit niet te zullen doen.
Netanyahu reageerde door te zeggen dat de situatie voor Israël heel anders is dan voor Amerika. De kleine
Joodse staat wordt de laatste jaren immers met de regelmaat van de klok door Iraanse politici, geestelijken
en militairen met vernietiging bedreigd. (2)
'Breekpunt Iraanse economie veel dichterbij'
De New York Times bevestigde dat Iran het veel moeilijker heeft dan algemeen bekend is. De krant
publiceerde interviews met Iraanse zakenmensen, die moedeloos zijn geworden van alle problemen in het
land. Ook haalde de NYT Westerse economen aan die zeggen dat het breekpunt dichterbij is dan
oorspronkelijk werd ingeschat, en het land nog maar enkele maanden de tijd heeft een instorting te
voorkomen. Iraanse media berichten dat de regering inmiddels miljarden dollars schuldig is aan banken,
gemeenten en bedrijven. Door de sancties is Irans belangrijkste bron van bestaan, de export van ruwe olie dat voor 80% van de inkomsten zorgt- gehalveerd. De sancties blokkeren tevens het geld dat andere landen
betalen voor Iraanse olie. Dat kan enkel gebruikt worden voor aankopen in deze landen, en niet om de
Iraanse schulden af te betalen.
'Economie staat nu al op instorten'
Volgens de NYT zal het zelfs heel lastig worden voor Iran om aan de overgebleven ca. $ 20 miljard te
komen, want dit zou in cash moeten worden weggehaald vanwege de uitsluiting van het internationale
bankennetwerk Swift, dat elektronische betalingen mogelijk maakt. 'Ze kunnen het geld niet terughalen naar
Iran,' aldus Mark Dubowitz.
Het gevolg is dat Iraanse zakenmensen gedwongen worden om met koffers vol geld rond te sjouwen, en
gebruik te maken van louche buitenlandse bankiers en geldwisselaars. Dit kost niet alleen handen vol geld iedere tussenpersoon wil immers zijn aandeel-, maar het is ook gevaarlijk vanwege het risico op diefstal.
De Times schreef dat Iraanse zakenmensen en laaggeplaatste officials zich nog grotere zorgen maken dan
de leiders in Teheran. Sommigen van hen zeggen zelfs dat de Iraanse economie nu al op instorten staat. (1)
Xander - (1) Ynet News, (2) DEBKA
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‘Gezonde’ voeding die je beter kunt vermijden
Juglen Zwaan • 6 oktober 2013 • ahealthylife.nl
Als we denken aan voedingsmiddelen die we het meest zouden moeten vermijden, denken we al snel aan
voeding zoals donuts, frisdrank en andere ‘junk food’. Dit zijn de voedingsmiddelen die je gemakkelijk uit je
voedingspatroon kan houden. Helaas hebben slimme marketeers verschillende voedingsmiddelen als
gezond bestempeld en op de markt gebracht. Dit terwijl de realiteit in een aantal gevallen helemaal niet zo
fraai blijkt te zijn. Dit wetende zou ik je graag over een aantal ‘gezonde’ voedingsmiddelen, die je beter kunt
vermijden, willen vertellen.
Gezonde voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden, hier zijn er drie:
1. Soja
Soja wordt al erg lang gepromoot als gezond voedingsmiddel. Voor vegetariërs is het gepromoot als een
bron van eiwit. Vele bronnen beweren dat Aziaten al duizenden jaren soja eten. Niettemin, het echte verhaal
achter soja schetst een heel ander verhaal.
Waarom je soja zou moeten vermijden:
 Soja bevat meer fyto-oestrogenen dan zo’n beetje iedere andere voedingsbron. Fyto-oestrogenen zijn
plantaardige oestrogenen die oestrogenen in ons lichaam nabootsen. Onafhankelijke onderzoekers
hebben duidelijk aangetoond dat het consumeren van fyto-oestrogenen ronduit gevaarlijk zijn voor het
menselijk lichaam.
 Soja bevat hoge hoeveelheden van goitrogenen. Goitrogenen zijn verbindingen die het vermogen van de
schildklier verhinderen om op een correcte wijze jodium te gebruiken. Dit kan uiteindelijk leiden tot
hypothyreoïdie, een vertraagde schildklierwerking.
 Soja bevat hemaglutinine: een stolling bevorderende substantie dat ervoor zorgt dat rode bloedcellen
samenklonteren zodat ze niet meer in staat zijn om zuurstof goed op te nemen en te distribueren naar
alle weefsels.
 Hoge niveaus van fytinezuur in soja verlaagt de opname van calcium, magnesium, koper, ijzer en zink.
Voeding die rijk is aan fytaten kan zorgen voor groeiproblemen bij kinderen.
 Trypsineremmers in soja verstoren de vertering van eiwitten en kunnen alvleesklierstoornissen
veroorzaken. Bij proefdieren die soja kregen, die trypsineremmers bevatten, veroorzaakte dit
groeiachterstanden.
 Mononatriumglutamaat (MSG, E621), een potentieel neurotoxische stof, wordt aan vele sojaproducten
toegevoegd.
 Vitamine B12 dat zit in soja wordt niet goed geabsorbeerd. Het verhoogt zelfs de vraag van het lichaam
naar B12.
 Sojavoeding verhoogt de vraag van het lichaam naar vitamine D (iets waar de meeste Nederlanders al
een tekort aan hebben)
 Het verwerking van soja resulteert in het ontstaan van het giftige lysinoalanine en kankerverwekkende
nitrosamines.
Om aan deze gruwelijke lijst nog eens toe te voegen dat ruim 90% van alle soja die wordt verbouwd
genetisch gemanipuleerd is. Het is ook het meest voorkomend ingrediënt van bewerkte voeding. Als de
voedingsproducten die je in huis hebt een barcode hebben, is er een grote kans dat ze soja bevatten.
Hoe kan deze informatie nu staande blijven tegenover de Aziatische bevolking die al zo lang soja eet? Nou,
volgens het veelomvattende onderzoeksboek, ‘The whole soy story: the dark side of America’s favorite
health food’ van dr Kaayla Daniel, begonnen de Chinezen als eerste met het eten van soja, zo’n 2500 jaar
geleden. Dit deden ze echter pas nadat ze ontdekte hadden hoe ze dit konden fermenteren. Het
fermentatieproces neutraliseert toxines in de sojaboon. Tempeh, miso, natto en sojasaus worden traditioneel
gefermenteerd (alhoewel de meeste sojasauzen die je in de supermarkt koopt dit niet zijn). De meeste soja
die wij consumeren zijn echter niet gefermenteerd. We consumeren er ook meer van dan ooit tevoren. In
andere woorden, soja is dus zeker één van de voedingsmiddelen die je beter kan vermijden!
2. Agave nectar
Deze zoetstof is sinds een aantal jaren een hype. Het is geprezen als ‘laag glycemisch’ wonder en veel
gezondheidsbewuste mensen hebben agave een plekje gegeven in hun voorraadkast met een goed gevoel.
Waarom je agave nectar zou moeten vermijden:
De meeste agave ‘nectar’ of agave ‘siroop’ is gemaakt via een zeer chemisch proces waarbij gebruik wordt
gemaakt van genetisch gemodificeerde enzymen, bijtende zuren en chemicaliën die een rol spelen bij de
filtratie.

Agave nectar is verstoken van vrijwel alle voedingsstoffen.

De meeste agave siroop bevat veel meer fructose dan iedere andere commerciële zoetstof (tussen de
55 en 97%, afhankelijk van het merk). Dit is veel meer dan glucose-fructosestroop (HFCS), dat zo’n
55% gemiddeld bevat.
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De hoge fructosegehaltes van agave gaan direct naar de lever alwaar dit orgaan dit omzet in
bloedvetten genaamd triglyceriden, welke het risico op hartziekten laat stijgen. Deze hoge
fructoseniveaus kunnen ook bijdragen aan insulineresistentie, een risico voor diabetes, dat ook wel
bekend staan als leververvetting.
Dat zegt natuurlijk niet dat een theelepeltje je zal doden, maar mocht je denken dat je gezond bezig bent als
je agave over je wafels gooit… Sorry, dat is het niet! Het is net zoals alle andere onnatuurlijke zoetstoffen,
deze zouden maar heel spaarzaam gebruikt moeten worden. Beter is het om, als je een beetje zoetigheid
nodig hebt, wat vers fruit, rauwe honing of biologische ahornsiroop te nemen.
Conclusie: Agave nectar en siroop zijn ook voedingsmiddelen die je zou moeten vermijden. (Tip: bestel
100% biologische stevia op GroeneStevia.nl)
3. Koolzaadolie
Omdat het als een ‘goed voor je hart-olie’ wordt gepromoot, vind je koolzaadolie in alles: van saladedressing
tot mayonaise. Geen wonder dat mensen denken dat het gezond is. Ik heb mijn moeder eindelijk kunnen
overtuigen dat ze haar margarine inruilde voor roomboter (yes!). Het was alleen jammer dat ze boter kocht
met koolzaadolie. Ze was zo trots op haar gezonde keus. Nadat ze door mij goed is gewezen op deze toch
niet zo gezonde keus en na enige discussie die daarop volgde, gebruikt ze nu eindelijk échte boter.
Waarom je koolzaadolie zou moeten vermijden:
Net zoals andere moderne oliën, is de meeste koolzaadolie geraffineerd onder hoge temperatuur en druk.
Dit beschadigt de omega-3 vetten.
 De aanwezigheid van lange ketenvetten kunnen ziekten aan het centrale zenuwstelsel, hartziekten
en zelfs kanker veroorzaken.
 Koolzaadolie is makkelijker te hydrogeneren, wat transvetten produceert.
 Veel van de gewassen om koolzaadolie te produceren zijn genetisch gemodificeerd.
 In de VS en Canada is het niet toegestaan om koolzaadolie te gebruiken in babyvoeding omdat het
een vertraagde groei tot gevolg heeft bij proefdieren.
 Dierstudies hebben een verband aangetoond tussen koolzaadolie en een verminderd aantal
bloedplaatjes, een kortere levensduur en een hogere behoefte aan vitamine E.
 Plantaardige oliën, inclusief koolzaadolie bevatten meervoudig onverzadigde vetzuren waarvan de
kwaliteit snel achteruit gaat en dit erg gemakkelijk ranzig wordt waardoor ze erg vatbaar worden voor
oxidatie en veel vrije radicalen.
Je kan beter vertrouwen op traditionele vetten zoals roomboter, reuzel, kokosnootolie en extra vierge olijfolie
van hoge kwaliteit (alhoewel deze olijfolie ook niet stabiel is om te verhitten, kan je deze beter alleen koud
gebruiken). Maar als het op koolzaadolie en alle andere plantaardige oliën aankomt, zijn dit ook zeker
‘gezonde’ voedingsmiddelen die je beter kunt mijden. Zeker weten!
Nu weet je het dus. Drie voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden omdat… Nou, het blijkt dus
dat ze echt helemaal niet zo gezond zijn.
Welke ‘gezonde’ voedingsmiddelen zou je nog meer moeten vermijden? Mijn algemene regel is: Als er op de
verpakking staat dat het gezond is, het meestal niet zo is. (Vertaling: Tim Dollee)
http://www.ahealthylife.nl/gezonde-voeding-die-je-beter-kunt-vermijden/

Gevonden voorwerp: 20 miljard euro op 200 houten pallets
Geplaatst op 6 oktober 2013 langleveeuropa.nl
Gevonden voorwerpen: 20 miljard euro in contante briefjes. Op het vliegveld in Moskou zijn 200 houten
pallets gevonden met elk zo’n 100 miljoen euro aan 100 euro biljetten. Deze pallets staan klaar in Moskou,
maar komen van Frankfurt. Wie heeft per ongeluk 20 miljard euro verloren? Wil de echte eigenaar hun
verloren voorwerpen nu even ophalen!? Houssein? Gaddafi? Wie o wie? Het staat op u te wachten op het
vliegveld in Moskou.
Terwijl de wereld één grote totalitaire afluisterstaat blijkt, moeten we kennelijk geloven dat we even niet
weten van wie die 200 houten pallets zijn met die stapels en stapels van 100 euro biljetten. Ja, ja…
Als blogger vind ik het pas echt interessant als de barstjes in de facade tevoorschijn komen. Door deze
barstjes aan de belastingbetaler-kant van de facade, krijgen we, als een gaatje in de muur, ineens zicht op
de schaduw-wereld. En in deze schaduw-wereld klotst het geld letterlijk flink tegen de plinten.
Het geld klotst tegen de plinten?
Maar er is toch te weinig geld? Er zijn toch alleen maar schulden? Er is toch niet geld over?? Er is geld zat
op deze planeet, het verschijnt alleen niet in uw portemonnee – en dat is geen toeval. Hé, alleen de
Amerikaanse overheid zelf pompt al 80 miljard euro per maand de bankensector in, wat denkt u dat daarmee
echt gebeurt? Het gaat zoals u weet niet naar de gemiddelde burger! De ECB doet hetzelfde, de Centrale
Bank in Japan – hetzelfde. De Engelse Centrale Bank, hetzelfde…
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Denk dan aan al die drugstransporten en drugshandel (wat denkt u trouwens dat de VS in Afghanistan echt
te zoeken heeft?) Wat met al die miljarden fraude per jaar in bijvoorbeeld de EU-overheid, waar gaan die
naartoe denkt u? En al die fraude in de overige overheden, al die miljarden die verdwijnen in
‘ontwikkelingshulp’, al die miljarden waar huurlingen mee gekocht worden, de miljarden die de CIA en FBI in
terrorisme als Al Qaida pompt, al die olie-dollars in die OIiestaatjes, al de omkoperij door Economic
Hitmen…
Vergeet niet, de belastingbetalers bloeden dagelijks miljarden euro’s geld in de EU, zogezegd om ‘banken te
redden’, dat geld verdwijnt wel uit onze portemonnee, maar dat geld verdwijnt natuurlijk niet echt in het
niets…
Het klotsend geld: Editie 9/11
Het geld klotst letterlijk tegen de plinten in de schaduw-wereld. U weet mogelijk ook al over de 250 miljard
dollar winst uit insider-trading vooraf aan 9/11? (deel 1, 2, 3) Door middel van handel met voorkennis over de
9/11 aanslagen is ook dik winst gemaakt. En die winst staat ook nu nog te wachten op hun eigenaar. Dus
bent u die 250 miljard per ongeluk vergeten te claimen? Het staat op u te wachten op een rekening!
En kennelijk moeten we geloven dat alle inlichtingendiensten en alle onderzoeksorganisaties rondom de
beurzen óók de eigenaar van dat geld ineens niet kunnen traceren? Tuurlijk, al die put-options op American
Airlines verschenen natuurlijk gewoon ineens uit het niets in de dagen voor de aanslag!?
Klotsende geluiden: de Derivaten Editie
Of wat denkt u van de 1.2 quadriljoen dollar in de derivaten markt… Ja, 1200 triljard, dat is dus met 24
nullen! Dit is echt, onvoorstelbaar, maar toch! In één-dollar biljetten zouden we de gehele planeet (bergen en
zeeën inclusief) kunnen bedekken in biljetten – anderhalf keer. Hoort u het geld nu ook al klotsen? ‘Funny
money’, zoals het genoemd wordt, dat strikt gescheiden gehouden moet worden van de reële wereld. Dit
geld is alleen voor de insiders. Wanneer deze werelden elkaar echt zouden raken, dan ontspoort het hele
spel uiteraard direct en volledig.
De totaal opgebouwde schulden van de landen als in de EU zijn slechts klein, los wisselgeld ten opzichte
van al het geld dat rondklotst in de financiële markten over de wereld. En laat dan nog staan het
schaduwcircuit. En die 20 miljard op een paar pallets, als stofpluisjes in de zakken van de groot-geld
wereld… los wisselgeld.
U begrijpt, het geld klotst echt aan alle kanten tegen de plinten van deze planeet. Normaal zie je dit niet, en
normaal hoor je dat ook niet te zien (een publiek geheim), maar nu een keer wel! In die 20 miljard in Moscow
hoor je, en zie je, het geld klotsen. En dat, uiteraard, is een zeer boeiend feit!
http://langleveeuropa.nl/2013/10/gevonden-voorwerp-20-miljard-euro-op-200-houten-pallets/
EU: Palestijnen maken bijna € 2 miljard hulp zoek - alleen al van België

Abu Mazen (Mahmoud Abbas), hier nog met zijn voorganger en vriend
Yasser Arafat. Beide heren zijn goed voor het verduisteren van minstens
€ 2 miljard aan 'hulp'gelden.
In een EU-rapport wordt geconstateerd dat de Palestijnen tussen 2008 en
2012 € 1,95 miljard hulp zijn 'kwijtgeraakt' - alleen al van België. Volgens
het Europese Hof is dit te wijten aan de enorme corruptie in de
Palestijnse overheid. Eigenlijk zou dit in Brussel geen verbazing moeten
wekken, want al jaren is bekend dat de voormalige Palestijnse leider en
aartsterrorist Yasser Arafat minstens € 500 miljoen, maar waarschijnlijker
zo'n € 1 miljard aan ontwikkelingshulp voor zichzelf achterover heeft gedrukt. Zijn opvolger Abbas kan er ook
wat van, en heeft al minstens $ 1,5 miljard (ruim € 1,1 miljoen) bij elkaar gestolen.
Zowaar enige kritiek van Europa op de Palestijnen, en dat mag een unicum worden genoemd. We hoeven
echter niet te verwachten dat veel reguliere media er serieuze aandacht aan zullen besteden, want dat zou
het zorgvuldig gecreëerde waanbeeld dat de Palestijnen een door Israël arm, zielig en onderdrukt volk zijn ook wel 'Pallywood' genoemd-, mogelijk aan gruzelementen slaan. En daarmee zou een complete
liefdadigheids'industrie', waar zowel de Palestijnse leiders als hun steunbetuigers in het Westen dik aan
verdienen, om zeep worden geholpen.
2 miljard Belgische euro's, ook voor Hamas
Tussen 2008 en 2012 -inderdaad, midden in de crisis waardoor ook onze zuiderburen de broekriem fors
moeten aanhalen- maakten de Belgen bijna € 2 miljard over naar de organisatie van terrorist Abu Mazen, in
het Westen beter bekend als Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse Autoriteit. Een deel van het geld
vloeide zelfs rechtstreeks naar de door Hamas gecontroleerde Gazastrook.
EU doet niets aan misbruik
In het rapport concluderen de EU-onderzoekers dat er in Gaza, Oost Jeruzalem en op de Westelijke
Jordaanoever 'aanzienlijke tekortkomingen' zijn bij het beheren van de enorme hulpgelden die de Palestijnen
jaarlijks uit Europa krijgen. De opstellers van het rapport, dat officieel nog moet verschijnen, klagen dat de
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EU nog altijd geen maatregelen heeft genomen om de grote risico's op het misbruiken van de hulp te
voorkomen. (1)
Pedo Arafat stierf aan AIDS
Naast het stelen van ongeveer een miljard en zijn enorme bedrog, uitgekiende misleiding en glasharde
leugens heeft Arafat als winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede ook naam gemaakt vanwege zijn
voorliefde voor jonge tienerjongetjes van soms nog maar 13 jaar oud.
Het Volksfront van Bevrijding van Palestina (PFLP) bevestigde in juli 2007 dat Arafat aan AIDS was
overleden. Natuurlijk ontkende de Palestijnse Autoriteit later in alle toonaarden dat hun held het slachtoffer
was geworden van een virus dat hij opliep tijdens één van zijn vele pedo/homo-orgies. Die werden echter
bevestigd in de memoires van Ion Pacepa, onder Ceaucescu vicedirecteur van de Roemeense geheime
dienst, die jarenlang Arafat nauwkeurig in de gaten heeft gehouden.
Xander - (1) Ynet News

Een griepprik? Daar zit wat in; daar zit dit in..!
11 oktober 2013Door GuidoJ.
Even lekker uitzieken? Is dat ook nog een optie..? Of bestaat het
gevaar dat ik ‘doodga’ dokter, als ik geen griepvaccin laat toedienen?
En is dát vaccin eigenlijk niet gevaarlijker dan de griep..?
Een griepprik? Daar zit wat in; daar zit dit in..!
2013 © WantToKnow.nl/.be (met dank aan WvdB)
Voordat je weer een griepprik haalt.. Wellicht is het handig even
inzicht te krijgen in wat er nou eigenlijk in die griepprik zít.. Behalve
natuurlijk een boel geprojecteerde angst..! We kregen een mail van
Wouter, die ons dit ingrediëntenlijstje zond. Je krijgt er kippenvel
van.. Dat zit er overigens nog nét niet in, in dat griepprikvaccin, maar
voor de rest tref je een hele santekraam aan..
Wellicht wordt het ook eens tijd om aan je huisarts zélf te vragen:
“Dokter, neemt u zelf dit vaccin?”. Wan uit onderzoek blijkt immers
dat het percentage artsen dat ‘gelooft’ in vaccinatie, ver onder het
gemiddelde ligt van de ‘burgerij’. Want als je erin gelooft, neem je zelf
toch ook zo’n preventieve prik.. Toch? Maar waarom doen ze dit dan
minder dan hun patiënten dit geacht worden te doen..?
Geloven deze artsen niet in een (griep)vaccinatie, of hebben ze
wellicht té weinig tijd voor een klein griepprikje.. En mogen/kunnen ze
die prik misschien niet bij zichzelf zetten? Zijn ze in dat verband (..) té stoer om naar een collega te gaan.
Jeetje.. Maar is het niet simpel.. Wij geloven dat het in ieder geval iets te maken moet hebben met het ‘nietgeloven’ in het vaccin, en ‘bedenkingen hebben’ bij vaccinaties in het algemeen en de griepvaccinatie in het
bijzonder.. Kijken we naar wetenschappelijk bewijs van die griepprik, dan kom je keer op keer onderzoek
tegen, dat toch écht niet in staat is om de effecten van die griepprik aan te tonen.. Kijk hiernaast naar een
teletekstbericht van vorig jaar.
Het baanbrekende boek van Daan de Wit over de fraude met de Mexicaanse
griep, toont klip en klaar aan dat de ‘goede bedoelingen’ van Big Pharma erg
ver te zoeken zijn. Het lukt deze industrieën maar niet om naar een
evenwicht streven in de controverse tussen zoveel mogelijk geld verdienen
en zo min mogelijk medicijnen verkopen.. (klik voor artikel over dit boek!)
Let wel, wij geloven zeker dat een griep dodelijk kan zijn, voor zwakkeren en
kwetsbare groepen. Een griep kan dan nét de zogenaamde ‘genadeklap’ zijn
en de dood tot gevolg hebben.. Maar is het niet eens tijd om deze zaken in
een helderder perspectief te zien, dan door het vertroebelde kijkglas,
waardoor we nu naar (griep)vaccins kijken..? Er staan hier op de site genoeg
artikelen die keihard aantonen dat ook de griepprik een product is, waaraan
verdient moet worden. Door de farmaceutische industrie. En dat aan dit
product, minder prettige, of zelfs gevaarlijke kanten zitten, die niet belicht
worden, staat ook als een seinpaal boven water..
Vaccinaties zijn niet 100% veilig en zijn worden -naar onze mening en die
van vele, vele anderen, op een verantwoorde, integere én transparante wijze
verkocht..! Sterker nog, u krijgt geeneens garantie op dit product.. En nóg
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sterker.. De fabrikant wijst zelfs alle aansprakelijkheid af.. Tijd om wakker te worden en blijven, zo lijkt ons..
Terug naar de ingrediënten, in dit verband. Hier is het lijstje, met dank -zoals gezegd- aan Wouter..!
In een griepprik zitten de volgende gifstoffen:
Ethyleen glycol
Dit is bekend in de volksmond als ‘antivries’… Een chemische stof die we gebruiken als koelvloeistof in de
radiator van uw auto of motorfiets. Bekend is dat 30 milliliter al dodelijk is, het is dus een zeer giftige stof.
Tja, wat moet je hier nog aan toevoegen?
Phenol
Bekend desinfecteringsmiddel..
Formaldehyde
Kankerverwekkende stof. Een bizarre stof die zijn weg vindt in de cocktail van een vaccin. Formaldehyde is
bekend in het gebruik om dode mensen of dieren te conserveren, door het zg. ‘sterk water’. De bekende
kikker in het glas met vloeistof in het laboratorium op school of universiteit ligt dus in een bad van
formaldehyde. Wat doet dit in een vaccin en wat heeft dit in hemelsnaam te maken met het voorkomen van
een griep? Onderzoek naar de werking van formaldehyde hebben aangetoond dat het een
kankerverwekkende stof is..
Aluminium
Giftige stof in deeltjes die je hersencellen aantasten. Afhankelijk van de hoeveelheid die we binnen krijgen,
kan aluminium kanker aan long, borst en blaas veroorzaken en is er een relatie met Alzheimer.
Neomycin & Streptomycin
Anti-biotisch en geeft allergische reacties.
MF59,AS04
(= squaleen) In verband gebracht met auto-immuunziekten, MS,Lupus, veroorzaker van het
Golfoorlogsyndroom
Aluminium(verbindingen)
Zoals gemeld bij aluminium, geeft hersenschade, Alzheimer, ADHD
Thimerosal
De dramatisch stijging van autisme begon pas, toen de enorme
hausse vaccinaties op gang kwam
Deze stof bestaat voor ongeveer 50% uit kwik! Veroorzaakt
hersenschade, autisme, Alzheimer, een giftige kwikverbinding dat
voor neurologische en toxische schade zorgt en het immuunsysteem
aantast. Een product dat hoofdzakelijk uit kwik bestaat, kwik is zo’n
beetje de meest giftige stof voor de mens. Mensen die met kwik
werken (dimethyl kwik) hebben speciale handschoenen aan die
voorkomen dat er kwik op hun huid komt, een druppel op je huid is al
genoeg om binnen een paar maanden te sterven.
Een andere, zeer nare eigenschap van kwik is dat hoeveelheden die
je niet doden zich ophopen in je hersenen en daar letterlijk je hersenweefsel wegvreten (HIER). Dit proces
stopt ook niet, eenmaal in je hersenen blijft het kwik jaar in jaar uit zijn vernietigende werk doen. Wat doet dit
in hemelsnaam in een vaccin?
Conserveringsmiddel..? Als reden voor de toevoeging van thimerosal in vaccins, wordt opgegeven dat dit
wordt gedaan om bacteriële groei tegen te gaan in het vaccin. Inmiddels blijkt uit jarenlange studies dat kwik
bovenaan de lijst staat als de veroorzaker van ziekten als Alzheimer. Een vooraanstaand onderzoeker stelt
zelfs dat het opeenvolgend nemen van drie griepprikken je kans op Alzheimer met een factor 10 toeneemt.
Dit kan ook verklaren waarom er de laatste 10 jaar een explosie is en het aantal gevallen van Alzheimer en
de aanwezigheid van Thimerosal in vaccins. Thimerosal staat ook als hoofdverdachte in de lijst als het gaat
om de explosieve toename van Autisme.
Alleen al in de Staat California tonen officiële cijfers aan dat 10 jaar geleden 1 op de 2000 kinderen aan
Autisme leed, terwijl dat getal inmiddels ligt op 1 op de 165. Kinderen die door een vaccinatie Autistisch zijn
geworden verslechteren met de jaren alleen maar, dit komt omdat het kwik zijn vernietigende werking in de
hersenen blijft doen. (lees in dit verband het aritkel van Robert Kennedy jr. HIER)
Polysorbaat
Veroorzaakt onvruchtbaarheid
Kortom.. Werk aan de winkel voor al die pro-vaccinatiewerkers, om hier onder dit artikel uit te leggen wat
deze stoffen in vaccins doen.. Of..
http://www.wanttoknow.nl/
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De wereldeconomie staat op instorten
Geplaatst op oktober 3, 2013
“De begrotingscrisis in de Verenigde Staten mag niet te lang duren,
want dan wordt het een bedreiging voor de wereldeconomie.” Dat zei
de president van de Europese Centrale Bank (ECB) Mario Dragi
gister in Parijs. En als Mario Dragi iets zegt kunnen we het maar
beter serieus nemen, want de heren op deze posities zijn echte
waarzeggers!
De ECB heeft besloten de rente op 0,5% te houden en niet verder te verlagen, zo zegt het Financiële
Dagblad vandaag. Daarnaast heeft de ECB iets heel moois besloten: er komt mogelijk een derde LTRO. Een
LTRO is een afkorting voor iets wat betekent dat je geld uit het niets creëert en weg geeft aan banken.
Formeel is de definitie van een LTRO zo mooi dat de gemiddelde Nederlander waarschijnlijk afhaakt bij het
lezen. Kijkt u maar even wat Wikipedia zegt. [Quote] Een LTRO (afkorting van Long-term refinancing
operations) (Nederlands: langere-termijn herfinancieringsoperatie) is een middel waarmee de Europese
Centrale Bank (ECB) aan commerciële banken ongeveer een kwart van het benodigde
herfinancieringsvolume beschikbaar stelt. De langere-termijn herfinancieringsoperaties zijn repoovereenkomsten (koopovereenkomst van effecten met heraankoopverplichting voor de verkoper) en
behoren tot de openmarktoperaties. De commerciële banken verkrijgen daarbij van de ECB tegen het depot
van wettelijk aangeduide, voor de centrale bank in aanmerking komende zekerheden (waardepapieren) dus
geld dat ze weer kunnen uitlenen aan hun klanten. De langere-termijn herfinancieringsoperaties verschaffen
tijdelijk extra liquiditeit aan de commerciële banken.
Het is niet de bedoeling dat u echt snapt wat er staat, maar ik zal het even uitleggen in teletubbie-taal. De
ECB schept geld uit het niets. Hiervoor voeren ze een getal in op een computer. Dit geld geven ze
vervolgens aan een bank. Die bank mag het aan haar klanten uitlenen met rente. Waarschijnlijk wordt dit
geld ergens bij de Federal Reserve (FED) geschapen om het aan de ECB te geven (lenen), zodat die het
tegen 0,5% rente weg kan zetten. Het spoor naar de bron is moeilijk te traceren, maar u kunt er donder op
zeggen dat er ergens een door de familie Rothschild beheerde centrale bank achter zit.
Waar het mij vooral om gaat is dat Main Stream Media kranten als het Financiële Dagblad niet hard durven
te noemen wat er nu eigenlijk aan de hand is. Logisch ook; de waarheid laten zien zou het volk acuut in
paniek brengen. Laat ik het daarom maar doen, want dan valt de schade nog te overzien.
De FED is al maanden lang bezig 85 miljard dollar per maand bij te drukken. Dit wordt verstrekt aan de
Amerikaanse staat. Deze gebruikt dat om in feite de gaten te dichten. Griekenland mag dit niet doen. Nee de
Grieken krijgen dergelijke steun van de ECB in de vorm van schuld. Amerika overigens ook, maar dat
gebeurt zonder enige politieke inmenging of consequenties. Het gebeurt gewoon. En daarbij komt dat de
Grieken het onder zeer strenge voorwaarden krijgen. Niet dat ik te veel in wil zoemen op de Grieken, want
het gaat om het scheppingsproces en het gemak waarmee Amerika dat geld in haar zak steekt om
vervolgens uit te geven. Landen als Griekenland moeten aan de meest extreme bezuinigingsmaatregelen
voldoen. Amerika houdt gewoon haar handje op. Eerder heb ik al uitgelegd dat het verstrekken van deze
leningen aan een land als Griekenland gewoon een financiële manier van oorlogvoering is. Het
geldscheppingsproces, waarbij geld uit het niets gecreëerd wordt is per definitie discutabel. Het kan
simpelweg niet bestaan dat een in privé bezit zijnde organisatie als de FED geld creëert met 1 druk op de
knop en dit uitleent aan Amerika of de ECB. Zouden u en ik dat mogen doen? Waarom de door de familie
The Rothschild beheerde Federal Reserve dan wel? Wat hebben zij dat u en ik niet hebben? Juist! Zelf
geschapen macht.
Maar nog steeds komt niet aan bod wat de gevolgen zijn van dit onaflatende geldscheppingsproces. Ik
herhaal het nog maar eens: in Amerika wordt 85 miljard dollar per maand bij geschapen om in de economie
te pompen. Dat is zuivere onvervalste geldontwaarding. Het is pure inflatie. En deze inflatie is niet eenmalig,
nee het gebeurt structureel. Want dit geld dat uit het niets geschapen wordt, wordt als lening verstrekt aan
Amerika en aan de ECB. Net als de steunpakketten aan Griekenland als lening weg gezet worden. Nu ja, als
bijvoorbeeld verondersteld wordt dat Griekenland het geld niet terug hoeft te betalen (hoewel natuurlijk
gezegd wordt van wel), dan is dit weg geven van het uit het luchtledige geschapen geld nog steeds zuivere
inflatie voor de wereld economie.
Stel u voor u koopt een auto voor € 10.000. Voor dat geld heeft u hard moeten werken en sparen.
Vervolgens komt uw buurman. Hij heeft € 7.500 gespaard. Maar hij krijg nog eens € 2.500 van de ECB. Hij
koopt dezelfde auto. Is dat dan geldontwaarding? Ja. Zo moet u het ongeveer vergelijken. Inflatie heet dat.
Dat is wat er op dit moment op grote schaal gebeurt. Dit betekent dat onherroepelijk alle producten die u
koopt duurder moeten worden. Dat kan niet anders, want er moet ergens uitbalancering plaats vinden. Dat
uitbalanceren gebeurt in uw portemonnee.
Mario Dragi laat dus niet het achterste van zijn tong zien. Niet alleen de Amerikaanse economie is failliet.
Door zowel Europa als Amerika is de gehele wereldeconomie compleet failliet. De schulden zijn te groot om
af te betalen. En dat lijkt precies de bedoeling. De formule is: ‘Problem’, ‘Reaction’, ‘Solution’. Het probleem
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van de onoverkomelijke berg schulden kan namelijk heel makkelijk opgelost worden. Het geld is immers
door de FED compleet uit het niets geschapen. Dus als zij de teller op nul zetten, verliezen ze niets. Het is
nog niet eens 1 minuut werk. Er is geen arbeid voor dat geld verricht. Het is simpelweg in een computer
ingevoerd. Er staat geen goudvoorraad tegenover. Helemaal niets. Kortom. De schuldenberg kan gewoon
afgeschaft worden. En dat gaat men ook doen. Maar we zitten nog in de ‘Reaction’ fase. De gevolgen van
deze bewust geschapen crisis moeten namelijk eerst goed voelbaar zijn. Men wil paniek en chaos zien.
Want in paniek en chaos kun je de oplossing aanreiken. Die oplossing zal zijn: één wereld regering, één
nieuwe munteenheid (alle staatsschulden afschaffen), één politiestaat.
Bron: Financieel Dagblad, Wikipedia, Trouw
http://martinvrijland.com/2013/10/03/de-wereld-economie-staat-op-instorten/

Pentagon sluisde vlak voor shutdown nog snel 5 miljard dollar door naar militaire bedrijven
dewereldmorgen.be
Ambtenaren, sommige werklozen en zieken, mensen die een park, museum of bibliotheek willen bezoeken,
iedereen heeft wel op één of andere manier last van de ‘government shutdown’ in de VS. Iedereen? Nee,
toch niet. Het Pentagon pompte nog snel meer dan 5 miljard dollar op de rekeningen van haar leveranciers.
Voor het eerst in zeventien jaar raakten het Amerikaanse Congres en de senaat het niet eens over een deal
om de overheid van de nodige werkingsmiddelen te voorzien. Alle niet-essentiële overheidsdiensten liggen
daardoor plat. Bibliotheken, musea en nationale parken zijn gesloten. Regulatoren staken hun werk en ook
stukken van de sociale zekerheid en sommige gezondheidsinstellingen zijn onbereikbaar.
Het Pentagon, het ministerie van Defensie van de Verenigde Staten, draaide aan de vooravond van de
shutdown overuren. Volgens ForeignPolicy.com werd nog snel meer dan 5 miljard dollar gepompt op de
rekeningen van bedrijven als Lockheed Martin en Boeing. In totaal ging het om 94 contracten. Ter
vergelijking: een week eerder werden maar 14 contracten gehonoreerd.
Grootste slokop was vliegtuigmotorbouwer Pratt & Whitney. Die kreeg plots maar even 2,5 miljard dollar op
de rekening. Lockheed Martin kreeg 139 miljoen dollar voor de levering van sonars. General Atomics ontving
49 miljoen om Frankrijk te helpen 16 drones aan te kopen. Voor Raytheon was er 230 miljoen om de werking
van een radarsysteem te verzekeren in Azië.
De VS spendeerden vorig jaar 682 miljard dollar aan militaire uitgaven. Dat is dubbel zoveel als China,
Rusland en het Verenigd Koninkrijk samen.
Het is nog niet duidelijk wanneer er een einde komt aan de patstelling.
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/10/02/pentagon-sluisde-vlak-voor-shutdown-nog-snel-5-miljarddollar-door-naar-militair
2 de bericht met eenzelfde aard.
Mars-missie NASA gaat toch door ondanks ‘shutdown’ (HLN.be)
De Amerikaanse federale overheid mag dan wel financieel zijn drooggelegd, voor de nakende Marsmissie van de NASA is een uitzondering gemaakt, zo hebben gezaghebbende ruimtevaartwebsites
gemeld.
Door de ‘shutdown’ was op het Kennedy Space Center in Florida ook het meeste voorbereidingswerk voor
de volgende Mars-missie tot stilstand gekomen. De Maven-sonde moet echter op 18 november (plaatselijke
tijd) vanop Cape Canaveral vertrekken.De 671 miljoen dollar kostende missie om de bovenste lagen van de
atmosfeer van de Rode Planeet te bestuderen, beschikt over een lanceervenster van twintig dagen,
eventueel te verlengen. Maar als de Maven niet op tijd kan vertrekken, wordt het twee jaar wachten en zal
de missie duurder zijn dan ze nu al is.
Wel konden de door de NASA voor Maven gecontracteerde firma’s hun voorbereidingen verderzetten.
Dringende uitzondering
Hoe dan ook, de NASA heeft nu een dringende uitzondering op de sluitingsregel doorgeduwd waardoor haar
ingenieurs donderdag weer aan de slag konden met de sonde. Het Amerikaanse ruimtevaartbureau had
daarbij ook aangevoerd dat de sonde van doorslaggevend belang zal zijn voor communicatie met
toekomstige robotjeeps op de Rode Planeet, aldus de krant Florida Today.
Bij raketbouwer Lockheed Martin luidt het dat de voorbereidingen overigens negen dagen voorlagen op
schema toen de ‘shutdown’ intrad.
Overigens bleef de NASA de hele week ook doorgaan met de operaties voor het Internationaal
Ruimtestation ISS, het data vergaren met de Hubble Ruimtetelescoop en alles wat nu op Mars rijdt of er
rond draait.http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1716614/2013/10/04/Mars-missie-NASAgaat-toch-door-ondanks-shutdown.dhtml
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Applaus voor executie ongewapende vrouw (video)
Zaterdag, 05 oktober 2013 14:55
De wereld is nu zo ziek geworden dat de politie die een ongewapende vrouw met kind doodschiet
wordt betiteld als “heroïsch”.
Een normale ongewapende vrouw zonder één enkel motief, komt in een regen van kogels terecht met een
klein kind op de achterbank.
Donderdagavond stond het volgende bericht in de media:
“De politie in de Verenigde Staten heeft bevestigd dat donderdag een vrouw is gedood na een
politieachtervolging in Washington. Ze zou hebben geprobeerd om in een auto door een afzetting te rijden bij
het Witte Huis. Na de achtervolging die daarna ontstond zou ze zijn doodgeschoten door de politie, meldde
CNN”. Hieronder zie je een korte video waarbij leden van het Amerikaanse Congres een staande ovatie
geven aan de politie voor het executeren van een ongewapende vrouw met een baby. Zij werd op brute
wijze doodgeschoten nadat ze een vreemde verkeersmaneouvre had gemaakt bij een controlepost in de
buurt van het Witte Huis.
De heren en dames politici betuigden hun dankbaarheid tegenover de politie voor de door hen geboden
bescherming tegen de dodelijke bedreiging van een 34-jarige vrouw uit Connecticut, Miriam Carey.
Deze vrouw, een mondhygiëniste, word door haar baas Dr. Brian Evans omschreven als “een gelukkige
vrouw”, maar wordt door de media gedemoniseerd als een volkomen mentaal onstabiel iemand.
Haar vrienden omschrijven haar als “vriendelijk en toegewijd”. Een vroegere baas, Dr. Steven Oken, zegt dat
ze altijd gelukkig was en buren omschrijven haar als “een lieve stabiele jongedame”.
In de mainstream media word de gebeurtenis omschreven als een soort dramatische schietpartij en
achtervolging van een levensgevaarlijke terrorist die probeerde het Witte Huis aan te vallen.
De ergste misdaad die Carey schijnt te hebben begaan is per ongeluk verkeerd rijden en daarna volkomen
in paniek raken toen ze politie gewaar werd die met geweren op haar hoofd mikten.
In tegenstelling tot berichten in de media dat Carey geprobeerd zou hebben door een controlepost heen te
breken om bij het Witte Huis te komen, was dit bewuste checkpoint een tijdelijke controlepost aan de
buitenrand, waardoor het heel goed mogelijk is dat Carey in de war raakte en bang werd toen ze werd
aangehouden. Dit tijdelijke checkpoint kan onderdeel gevormd hebben van een oefening die tegelijkertijd
plaatsvond.
Misschien was Carey zich heel goed bewust van het feit dat politie routinematig mensen doodschiet zonder
reden en dat ze daardoor in paniek raakte en probeerde te ontsnappen. Na een korte achtervolging werd er
door de politie en de veiligheidsdiensten minsten 15 keer de auto in geschoten ondanks dat er een achttien
maanden oud kind op de achterbank zat.
CNN prees de politie voor het tonen van zoveel geduld omdat ze 12 seconden lang hadden gewacht met het
executeren van de weerloze Carey. De politiechef van Washington D.C., Cathy L. Lanier, zei dat de politie
heroïsch had gehandeld in het afslachten van een ongewapende vrouw met een klein kind.
Volgens Amerikaanse kranten reed ze door een regen van kogels, crashte tegen een andere auto en werd
vervolgens nogmaals getrakteerd op een regen van kogels.
Er werd geen wapen aangetroffen in de auto van Carey. Er was geen enkel motief.
In Amerika is men nu op het punt belandt waarbij burgers het verdienen om geëxecuteerd te worden als ze
het wagen, bewust of onbewust, om een bevel van iemand in uniform niet onmiddellijk op te volgen.
KIJK VERDER OP NIBURU.CO VIDEO

Hoe rijm je een nieuw 100 dollarbiljet met een cashloze maatschappij?
Foknieuws.nl, 05-10-2013
Vanaf dinsdag komt er in de VS een nieuw biljet van 100 dollar in omloop. Het is op wereldschaal een van
de meest gebruikte betaalmiddelen en een geliefd object voor valsemunters om na te maken. Het nieuwe
biljet moet dat veel moeilijker te maken, aldus Michael Lambert, een topman bij de Amerikaanse centrale
bank. Het gaat daarbij vooral om een blauwe ‘band’ die op de voorkant staat, maar er niet op is gedrukt. De
band is met het biljet ‘verweven’ en bevat extreem kleine driedimensionale afbeeldingen van klokken die bij
beweging van het bankbiljet het cijfer 100 vormen. Voorts wordt er meer gebruik gemaakt van inkt die bij
bepaalde lichtval van kleur verandert, zoals bij de afbeelding van een klok rechts naast Benjamin Franklin.
Op de achterkant staat weer Independence Hall, het pand in Philadelphia waar de onafhankelijkheid werd
uitgeroepen in 1776. Valsemunters moeten hun apparatuur flink bijstellen, want het biljet toont niet meer de
voorzijde maar de achterzijde van het gebouw. Voorts zijn de wijzers van de torenklok verzet.
Franklin (1706-1790) was de man achter de Onafhankelijkheidsverklaring. Sinds 1914 staat hij op het biljet
van 100 dollar.
http://frontpage.fok.nl/nieuws/620515/1/1/50/nieuw-bankbiljet-100-dollar.html
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Wij zijn de slaven van het giftige graan
2013/10/04 Destiny5D Olympic Zion News
“Dark Satanic Mills”
Brood is erg ingewikkeld. Waarom eten we niet gewoon bananen of aardappelen?
Waarom doen we al deze moeite om ladingen tarwe te kweken, vervolgens
moeizaam te sorteren en dan te vermalen om een klein hoopje bloem te krijgen,
waarna we weer aan een ander proces beginnen om er een deeg van te maken en
brood van te bakken? Er is niemand die hun eigen tarwe kweekt, te ingewikkeld.
We zijn allemaal afhankelijk van de molenaar.
Vijzel en Stamper
De molen
Graan werd ooit door de slaven gemalen met behulp van een vijzel en een
stamper. Op een gegeven moment bedacht iemand de molen. De molen is ook
ongelofelijk ingewikkeld. Niemand kan zijn eigen molen hebben, dus had de
molenaar een monopolie hierop. Ik bezocht laatst een gerestaureerde molen, die af
en toe gebruikt word om elektriciteit op te wekken, maar dit kost meer energie dan
het opwekt. Het is dus duidelijk; ze zijn niet erg efficiënt. De kosten van de bouw en
het onderhoud moeten enorm zijn. Het enorme waterrad, de gigantische
slijpstenen.
Houd de slaven bezig
De Grieken hadden de molen uitgevonden, maar de Romeinen gingen door met de vijzel en stampermethode. De slaven moeten bezig gehouden worden en nooit rusten. Slaven moeten in het levensrad
worden gehouden. Dus brood lijkt banen, zinloze taken, te creëren, net zoals wij dat vandaag de dag doen
voor onze kinderen op school, en ook voor de volwassenen overal. Hoeveel mensen in de wereld hebben er
vandaag de dag een zinloze baan? Het leven zou veel eenvoudiger kunnen zijn, maar dat betekent niet veel
goeds voor de slavernij-kant van de maatschappij.
De bankier
Molens bevinden zich aan de oevers van rivieren, zodat de kracht van het water het rad kan draaien. De
bouw en exploitatie van de molens vereist veel slaven. Waarom plant men niet gewoon een paar rijen
aardappels? Molens werden niet gebouwd om mensen te helpen en slaven te bevrijden. Dus wat is de
volgende truc tegen de mensheid? Het graan was de valuta, en de molenaar had de monopolie op het graan
en het eten. Het werd allemaal gekanaliseerd via deze molenaar. Hij had “banken van graan.” Hij was een
soort bankier, iedereen overgeleverd aan zijn genade. De boeren brachten hun granen naar hem toe en hij
nam een deel ervan, een belasting. Hij kon elke hoeveelheid afpakken die hij wilde omdat de boeren
afhankelijk van hem waren. En hij kon dus ook een hele grote voorraad aanleggen als het hem uitkwam,
zodat de boeren steeds wanhopiger werden. Net als de bankiers van vandaag.
The Laundering (de aanvoering)
De witwasser (Money Laundering)
De Launder (Engelse term: was het deel van de molen die het water naar het
waterrad voerde, in Nederlands ook wel goot genoemd).
De Molenaar controleert deze toevoer met een schuif. Deze “laundering” was
niet voor het wassen, maar het was voor kracht om graan te transformeren tot
meel. Ik denk dat graankorrels van verschillende bronnen gemakkelijk kunnen
worden gemengd met deze werkwijze en het is makkelijk te verbergen, zoals
bij het witwassen van geld (Money Laundering) vandaag de dag. Een manier
voor het witwassen van geld is een grote hoeveelheid af te breken in kleinere hoeveelheden die minder
traceerbaar zijn in het systeem. Ik weet niet wat een molenaar deed, maar ik vermoed dat de term Money
Laundering (witwassen van geld) afkomstig is van de molenaars.
Grist to the Mill (Vertaald: Voordeel Opleveren)
… Betekent dat “alle dingen een potentiële bron van winst of voordeel zijn”. Dat klinkt hetzelfde als de
bedrijven op mij overkomen. Het gaat over het uitbuiten van mensen. Graan werd gebruikt voor winst en
voordeel door de molenaar. Graan voor winst (Grain for Gain). Graan was de munt, de molenaar was de
bankier.
Gerst
Genetisch gemodificeerde gerst
De schrijvers van ‘Who Built The Moon’ concluderen dat gerst een genetisch
gemanipuleerd gewas is, omdat gerst zeer nauwkeurige afmetingen heeft met
betrekking tot de afmetingen van de Aarde. Dit lijkt te bevestigen dat er veel
meer doeleinden voor graan zijn dan alleen consumptie. En wellicht was het
oorspronkelijk helemaal niet gebruikt om te eten. De laatste meesterzet is om
ons te laten eten van de bron van onze slavernij.
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The Grain Master (de graanmeester)
Duizend pond noemt men “a grand”. Wellicht komt het van het woord grained (korrelig). Wellicht was het
voorheen duizend pond in het gewicht van graan. En de graanmeester was de molenaar. En nu hebben we
een aantal van de meest ervaren wezens in dit land die Grandmaster (grootmeester) zijn in verschillende
orden, zoals de order of the Garter, Grandmaster Prince Charles.
Basisvoedsel
We zijn ergens gaan geloven dat we brood nodig hebben om te leven, het is ons basisvoedsel. En de enige
manier om het graan gemalen en in voldoende hoeveelheden te krijgen is om naar de molenaar te gaan,
omdat het zo belachelijk ingewikkeld is dat u het niet zelf kunt doen.
Ons dagelijks brood …
Het onze vader vertelt ons elke dag brood te eten. “Geef ons heden ons dagelijks brood”. De lofzang Brood
van de Hemel vraagt zelfs om meer brood. “Voed me tot ik niet meer wil”. De hymne werd in het Welsh
geschreven, en de juiste vertaling vermeld het woord brood niet. De Royals beschermen deze hymne, bij
Diana’s begrafenis, en de recente Royal Wedding van Kate en William. Dit is handige reclame voor de
molenaar, en The Royals zijn uiteraard enthousiast om brood te prijzen. Er kan ook een dubbele betekenis
zijn, welke te maken met hun ‘fokkerij’, aangezien Diana en Kate natuurlijk gebruikt worden om zich te
vermenigvuldigen in de ietwat “inteeltige” (in.bred) koninklijke bloedlijn.
What’s in bred? (wat zit er in brood)
De voedsel en waren autoriteit zegt over bloem dat, zelfs goede biologische bloem bepaalde stoffen bevat,
onder andere Nicotinic Acid. Sommige goedkope meel die ik onlangs kocht leek op plamuur. Het punt is dat
we niet echt weten wat er in zit, of wel? Het is een poeder, en we vertrouwen erop dat het spul gemalen
tarwe is en dat er niets is toegevoegd. We vertrouwen op de Molenaar! De zin “Ik zal zijn botten vermalen
om er mijn brood van te maken” komt in me op, van Sjaak en de bonenstaak. Hey Reus, waarom eten we
niet gewoon de bonen van de bonenstaak? Maar dat is het punt niet, toch? De grote reus wil leven in brood
verwerken. Het brood symboliseert de meester – slaaf relatie die moet worden gehandhaafd. Het zijn niet
alleen de ingrediënten, het is alles wat nodig was om het brood te maken. Bloed, zweet en tranen van de
slavernij, onze eigen slavernij. In het Frans betekend brood “pijn”, zeer toepasselijk.
The Sand Witch (sandwich/zand heks)
Er wordt ons verteld dat gesneden brood de beste uitvinding is sinds het wiel. Dat is een toeval! Eerst het
waterrad, en vervolgens meer brood! Sandwiches zorgen ervoor dat je meer brood eet. Sand (zand) is een
ander type graan, een steenachtige graan, gemalen door de kracht van de zee, een ander type waterkracht.
Misschien is de Sand Witch de Graan heks. Zijn wij stiekem verleid tot het eten van graan?
Molensteen om de nek
De Molensteen is massief en erg zwaar. Het is niet alleen het gewicht van de steen
dat pijn doet aan je nek. Het is de molen die de slavernij in stand houdt, de slavernij
van de molenaar. De grondstoffen van de wereld worden gestuurd en bestuurd door
de bankiers tegenwoordig. Ze verbouwen niets, doen niets, maar alles wordt via hen
gekanaliseerd en ze pakken een heel groot deel. Een hypotheek wordt tegenwoordig
aangeduid als een molensteen om je nek. De schuldslavernij van hypotheken, huur,
en nu ook de studentenschulden. Het is het idee van eindeloos betalen, we blijven
eindeloos dingen betalen die we al betaald hebben, zodat we in voortdurende
slavernij gehouden kunnen worden, en de tredmolen eindeloos laten draaien. Dat is
een hele zware last.
Molensteen aanbidding
Ik ken twee molensteen monumenten. Er is een heel nieuw monument net buiten Bath Abbey, verwijzend
naar het voetpad Cotswold Way. Het is een cirkelvormige steen in de grond ter grootte van een molensteen.
Er staat: BEGINNING AND END AND… allemaal verbonden met elkaar en dit gaat eindeloos in het rond. De
andere ligt in het midden van Wells Cathedral, ingelegd in de vloer met de Queen’s Elfde gebod erop. Dit
heeft te maken met haar bezoek op Witte Donderdag, een andere slavernij viering waarbij de Koningin een
schamel bedrag teruggeeft aan haar slaven. En wij aanbidden de molenstenen ook.
Romantisering van het graan
We worden gevoed met beeldmateriaal van schattige watermolentjes, zelfgebakken brood en
schilderachtige straatjes waar Hovis (broodmerk) wordt gemaakt. Het is allemaal
zo mooi, vredig en huiselijk. Er is in de beelden geen overduidelijke slavernij
aanwezig, en we worden meegenomen naar een wereld die veel beter lijkt. Een
wereld waar mensen veel brood eten.
De Vetruviusman
Vitruvius is de eerst geregistreerde molenontwerper. Het grappige is dat de Man
van Vitruvius, die door Leonardo da Vinci is getekend doet denken aan een
waterrad, of wellicht een man op het rad, net als een hamster in een hamsterrad.
Een zinloze taak om de hamster bezig te houden. Leonardo geloofde dat de
werking van het menselijk lichaam een analogie was voor de werking van het
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universum. Vestigde da Vinci zijn aandacht op het waterrad, om de slavernij van de mens kenbaar te maken
via het symbool van de molen?
Graanallergie
Het is niet verwonderlijk dat er steeds meer allergieën voor tarwe komen, ons meest voorkomende
graansoort. Diep van binnen zijn wij ons allen bewust van onze eigen geschiedenis en onze eigen huidige
staat van slavernij. Terwijl het wereldwijde bewustzijn stijgt, kunnen we misschien onze kettingen
afschudden door het graan af te wijzen. Nee te zeggen tegen de molenaar, het levensrad en de dagelijkse
sleur.
Bron: http://suliwrites.wordpress.com/2013/05/30/dark-satanic-mills/ - Vertaald door: OlympicZion.nl

Grote voorraad FEMA doodskisten naar Puerto Rico (video)
Vrijdag, 04 oktober 2013 11:33
De bewoners van dit kleine, bij Amerika behorende eiland in het
Caraïbisch gebied, praten de laatste weken over niets anders.
Niemand weet er het fijne van, maar onder de bevolking heerst een
heel onrustig gevoel. In restaurants, op straat, op televisie en op vele
fora wordt druk gespeculeerd over wat nu precies de bedoeling is
van al die kisten. Dat het te maken heeft met een op handen zijnde
ramp, daar zijn de meesten wel van overtuigd. Ook de lokale
mainstream media komen met dit verhaal en zeggen dat er volgens een niet verder gedefiniëerd rapport
sprake is van een naderende natuurramp. Meestal krijg je wel een aardig beeld van wat er speelt als je
commentaren op fora leest. Hier volgen enkele: “Ik heb nu al maandenlang verhalen gehoord over de zwarte
doodskisten. Ik woon in Florida en mijn zuster belde mij net vanuit Puerto Rico en vertelde mij dat er
duizenden “body bags” en zwarte doodskisten binnenkomen vanaf het vliegveld Ponce Mercedita en
waarschijnlijk ook van het vliegveld van San Juan. Er rijden overal FEMA trucks en niemand zegt iets. De
mensen in Puerto Rico hebben over niets anders gepraat de afgelopen week. Een andere: “Ik heb onlangs
de berichten gelezen over de “body bags” en voorraden die naar Puerto Rico worden verscheept. Deze
berichten zijn bevestigd door insiders bij het leger en de gezondheidszorg. De regering van Puerto Rico
probeerde het eerst te ontkennen en later trokken ze dit terug. Ik werk samen met veel mensen uit Puerto
Rico. Klaarblijkelijk doet de bevolking op het eiland het in hun broek van angst. Eén van mijn collega’s kwam
vanmorgen bij mij en vroeg of ik iets wist over een meteoor die in de Atlantische Oceaan terecht zou komen
en een tsunami van 70 meter hoog zou creëren die Puerto Rico en een groot deel van de Amerikaanse
oostkust van de kaart zou vegen.
Hij legde verder uit dat de lokale media, Red Live News, had gezegd dat deze gebeurtenis eind
september/begin oktober zou plaatsvinden. Zijn grootmoeder belde vanmorgen vanuit Puerto Rico en
vertelde hem de berichten uit de plaatselijke media. Hij vertelde mij ook dat veel van zijn familieleden
onderweg zijn naar het vaste land van Amerika om aan deze komende gebeurtenis te ontsnappen. Is dit de
reden dat FEMA regio III in de noodtoestand is gegaan?" Weer een andere: “Mijn vriend kwam net aan uit
Puerto Rico en zegt dat iedereen zich daar zorgen maakt. Zelfs al de paragnosten daar waarschuwen
allemaal over de één of andere ramp”. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Wat er nu uiteraard
gebeurt in Puerto Rico is dat iedereen elkaar nog een beetje verder loopt bang te maken, maar feit is wel dat
er sterk verhoogde FEMA activiteit in Puerto Rico valt te bespeuren en dat daar inderdaad grote zendingen
van hun befaamde doodskisten zijn aangekomen. Wat ook niet echt helpt om de gemoederen te bedaren in
Puerto Rico is het verhaal van een dominee Efrain Rodriquez. Deze man had drie jaar geleden een visioen
waarin Puerto Rico getroffen werd door een meteoor. Rodriquez was zo overtuigd van de echtheid van zijn
visioen dat hij contact heeft opgenomen met NASA. Het schijnt volgens de berichten dat NASA dit heel
serieus heeft genomen. In de hierna volgend video wordt het verhaal van Efrain Rodriquez uitgelegd in het
Engels, omdat de meeste opnamen van hem allemaal in het Spaans zijn. Normaal gesproken wordt er aan
dit soort visioenen, terecht of onterecht, niet al teveel aandacht besteed. In combinatie met al die andere
factoren zorgt de boodschap van de dominee er wel voor dat veel inwoners van Puerto Rico ’s avonds niet
rustig slapen. We hebben dan ook te maken een fiks aantal “niet normale” zaken, zoals: Een sterk
toenemende regen van vuurbollen boven vooral Noord Amerika. Een bijna volledige sluiting van NASA waar
97 procent van het personeel naar huis is gestuurd. De aankomst van grote voorraden body bags en FEMA
doodskisten op het eiland. De FEMA voorbereidingen voor de oostkust van Amerika. De nadering van
komeet ISON.
Wat er zou gebeuren als er inderdaad een meteoor in de Oceaan zou storten ergens naast Puerto Rico kun
je zien in de volgende korte animatie. Ook hier in NL zouden wij dan geen droge voeten houden. Bron:
Godlike Productions Telemundo
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5969:grote-voorraad-femadoodskisten-naar-puerto-rico-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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Nazi’s wilden vrije hand in Rusland in ruil voor West Europa
Complete artikel: www.telegraph.co.uk
Nazi’s wilden vrije hand in Rusland in ruil voor West Europa
Over de beruchte vlucht van Rudolf Hess naar Engeland in mei 1941
is al heel wat geschreven en gespeculeerd. De Historicus Peter
Padfield zegt nu zeker te weten dat Hess met een vredes voorstel
naar Engeland kwam. Duitsland zou hebben aangegeven dat ze een
aanval zouden plegen op Rusland en daarbij wilden ze de garantie
dat Engeland hun op het west front met rust zou laten. In ruil daarvoor zou Duitsland zich terug trekken uit
de landen die ze in West Europa waren binnen gevallen.
Zoals bekend werd Hess opgesloten en werd er nooit iets naar buiten gebracht over het hoe en waarom van
de vlucht van de nummer twee van het Nazi rijk naar Engeland.
Hess overleed onder verdachte omstandigheden in 1987 in de Spandau gevangenis, die onder Engels
bewind stond, in Berlijn. Hess zou zichzelf hebben verhangen. Bij een tweede autopsie op het lichaam van
Hess, bleek het strottenhoofd te zijn verwijderd en zoek geraakt. Na de tweede autopsie kwamen de
betrokkenen tot de conclusie dat Hess waarschijnlijk was “geholpen” bij zijn zelfmoord.
Waarom werd het vredes aanbod van Hess genegeerd en waarom werd hem het zwijgen opgelegd?
Puur tactisch en geo politiek bekeken gokte de Engelse elite er waarschijnlijk op dat Duitsland en Rusland
zich zouden dood vechten op elkaar, wat in zekere zin ook gebeurde en ondertussen kon Engeland er dan
voor zorgen dat de V.S. bij de oorlog betrokken zou raken.
Na de aanval van Japan op Pearl Harbor in december 1941 verklaarde Duitsland de oorlog aan de V.S. en
lag de weg open voor Roosevelt om deze weinig populaire oorlog te slijten aan zijn volk.
Duitsland was in juni 1941 begonnen met operatie Barbarossa, die in eerste instantie zeer succesvol verliep
maar al snel uitliep op de meest bloedige strijd uit de wereld geschiedenis en de uiteindelijke ondergang van
Duitsland. De V.S. en Engeland lieten Duitsland en Rusland elkaar lekker afmaken en begonnen pas in juni
1943 met een invasie op Sicilië.
Engeland zag in Duitsland natuurlijk een grote concurrent als imperialistische wereldmacht en dacht
misschien een grote concurrent op het wereld toneel uit te schakelen.
Misschien hoopten de Engelsen en vooral Churchill, die bekend stond om zijn Bolsjewisten haat, dat
Duitsland Rusland zou verpulveren, omdat ze in het Bolsjewisme toch een groter gevaar zagen dan het
Nazisme. Recent kwam nog aan het licht dat Churchill in 1918 massaal chemische wapens wilde inzetten
tegen de Bolsjewisten om daarmee de Witten te helpen in de strijd om de macht in Rusland.
Churchill and chemical weapons
Toen het in 1943 mis ging met de Duitse inval in Rusland, besloten de geallieerden wellicht te redden wat er
te redden viel, voordat heel Europa in Sovjet handen zou vallen en lanceerden de invasie op bezet West
Europa. Zoals al in eerdere artikelen werd aangehaald is het ook niet ondenkbaar dat doormiddel van een
zogenaamd heidens Germaans Nazi regime, de Christelijke wereld een kruistocht ondernam tegen het
atheïstische Bolsjewisme. Operatie Barbarossa was vernoemd naar de Keizer Barbarossa van het heilige
Romeinse rijk, die in de 12e eeuw kruistochten leidde.
Verder was het misschien voor de betrokkenen uit de Engelse elite zeer onwelgevallig als uitkwam dat ze op
de hoogte waren van de genocide op de Joden. Misschien bracht Hess hun op de hoogte van de
moordzuchtige plannen van Hitler en de oppositie die er was in Nazi kringen tegen de plannen van Hitler om
Rusland binnen te vallen. Als uit zou komen dat Engeland niet mee wilde werken met een Nazi oppositie en
daarmee de dood van wellicht miljoenen mensen had kunnen voorkomen, zou dat natuurlijk dodelijk zijn
voor de Engelsen. Dat de Engelsen en Amerikanen niet al te veel ophadden met de als Bolsjewistisch
bekend staande Joden mag duidelijk zijn. Wellicht vonden ze het opruimen van die revolutionaire vijfde
colonne in Europa wel gewenst en zou de genocide als aanjager werken voor de verwezenlijking van een
Joodse staat in Palestina. Een Joodse staat die de Angelsaksische belangen in het Midden Oosten zou
gaan dienen. De officiële verklaring is dat Hitler zich gigantische verkeek op Rusland. Hitler wilde de handen
vrij hebben voor Engeland en wilde niet aan twee fronten vechten. Hij dacht even snel Rusland te verslaan
om dan zijn handen vrij te hebben voor Engeland maar door een combinatie van tactische blunders en het
weer werd Duitland uiteindelijk teruggedreven.
Hoe dan ook, de affaire Hess geeft eens te meer aan dat er vele vieze spelletjes zijn gespeeld met de levens
van miljoenen mensen als onderpand. Daarbij waren Duitsland en Rusland natuurlijk de hoofdschuldigen,
temeer vanwege hun genadeloze houding tegenover de inwoners van de zogenaamde “bloedlanden”, Polen,
Oekraïne, Litouwen en Wit Rusland, waar ze samen ongeveer 14 miljoen mensen hebben vermoord. Dat
neemt niet weg dat ook de V.S. en Engeland een kwalijke rol hebben gespeeld, door hun tactische keuzes
ter behoud of uitbreiding van hun macht, de financiering van zowel Duitsland als Rusland en het profiteren
van de oorlog door Amerikaanse en Engelse Multi nationals.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/nazis_wilden_vrije_hand_in_rusland_in_ruil_voor_west_europa
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Shutdown Amerikaanse overheid: de gevolgen
donderdag, 03 oktober 2013
Er zijn nog maar weinig Amerikanen die respect hebben voor het Congres.
Burgers verwachten van het Congres echter wel een bepaalde vorm van
deskundigheid en verantwoordelijkheid.
Zelfs daar slaagt het Congres niet in. Specifieker gezegd slagen de
Republikeinse leiders van het Huis van Afgevaardigden daar niet in.
Zij moeten hun taken namens het Amerikaanse volk vervullen en anders
plaatsmaken voor bereidwillige beleidsmakers. Dit keer hebben Republikeinen
het grootste deel van de overheid platgelegd om de Affordable Care Act of Obamacare te dwarsbomen.
Gedwongen verlof
Vanwege alle propaganda is er weinig aandacht geweest voor deze
wet, die is opgesteld om zo’n 40 miljoen Amerikanen die zich geen
zorgverzekering kunnen veroorloven toch te verzekeren.
Republikeinen probeerden de wet tegen te houden, maar slaagden
daar niet in. Ze deden hun uiterste best om Obama uit het Witte Huis
te zetten, maar slaagden ook daar niet in.
Ze mogen het natuurlijk blijven probren, hoewel het beter zou zijn om
op een dag met een alternatief voorstel te komen. Nadat ze
maandenlang weigerden om samen met de Senaat een
begrotingsvoorstel te maken, eisten ze dat een speciale commissie
de overheid zes weken lang zou blijven financieren.
Ze weigeren de overheidsuitgaven terug te dringen, maar zijn dan weer wel voor een maatregel om het
aantal assistenten van congresleden terug te dringen. Deze assistenten verdienen echter vele malen minder
dan de congresleden zelf. De nieuwe FBI-directeur James B. Comey ontdekte tot zijn verbazing dat zijn
agentschap geen nieuwe mensen meer mag opleiden, strafzaken moet sluiten en zelfs benzinegeld voor
agenten moet weigeren vanwege aangekondigde bezuinigingen.
Na de shutdown van de overheid moeten 800.000 werknemers gedwongen met verlof en worden duizenden
anderen opgeroepen wel te komen werken, maar mogelijk zonder daarvoor betaald te krijgen. Deze
gevolgen vallen in het niet bij de economische malaise die gaat ontstaan als de overheid haar financiële
verplichtingen niet na zal komen.
Nu het Congres er niet in is geslaagd een akkoord te bereiken over de Amerikaanse overheidsfinanciën is er
sprake van een zogeheten government shutdown. Veel Amerikaanse overheidsdiensten zijn niet open
omdat de geldkraan is dichtgedraaid. Wat betekent dit in de praktijk?

Onmisbare overheidsdiensten die ervoor zorgen dat ouderen en jonge kinderen toegang hebben tot
gezond voedsel en gezonde maaltijden kunnen mogelijk niet blijven draaien

Callcenters, hotlines en regionale kantoren die oorlogsveteranen helpen gaan dicht. Ze kunnen in het
geval van een langere shutdown ook hun recht op een pensioen, compensatie of onderwijs verliezen

Alle nationale parken en monumenten in de Verenigde Staten, van Yosemite en het Smithsonian tot het
Vrijheidsbeeld, zijn gesloten

Er worden geen leningen meer verstrekt aan kleine bedrijven

Onderzoek naar levensbedreigende ziektes wordt stopgezet en er worden geen nieuwe patiënten meer
toegelaten tot klinische onderzoeken

Er wordt tijdens de shutdown geen onderzoek gedaan naar productveiligheid, financiële veiligheid en de
veiligheid van afvalverwerkingsinstallaties. De inspectie van chemische installaties en
drinkwatersystemen wordt opgeschort

Er worden geen vergunningen meer verstrekt

Er worden geen leningen meer verstrekt aan rurale gemeenschappen

Honderdduizenden overheidsmedewerkers krijgen niet betaald tot de shutdown wordt opgeheven

Honderdduizenden andere overheidsmedewerkers moeten gedwongen met onbetaald verlof
De volgende diensten blijven wel operationeel:

Mensen die recht hebben op een uitkering blijven geld ontvangen

De post wordt gewoon rondgebracht

Militairen moeten aan het werk blijven

Luchtverkeersleiders, gevangenisbewakers en grenswachten moeten doorwerken

NASA Mission Control blijft functioneren om de astronauten aan boord van het ISS te ondersteunen
Met het oog op de recente ontwikkelingen rond ISON en Niburu is het op zijn minst bijzonder te noemen dat
de Amerikaanse luchtmacht eerst bekendmaakt een belangrijk onderdeel van het Space Surveillance
System te zullen sluiten, NASA vervolgens contact verliest met de ruimtesonde Deep Impact en daarna bijna
geheel wordt stilgelegd.
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http://www.youtube.com/watch?v=HmRA_tML2tE&feature=player_embedded
Bron: Washingtonpost.com, Whitehouse.gov
http://www.niburu.nl/buitenland/5353-shutdown-amerikaanse-overheid-de-gevolgen

Is brood gezond?
Nederlanders zijn dol op brood. Men staat ermee op en gaat ermee naar bed.
Maar is deze gewoonte eigenlijk wel zo gezond?
Nederland is echt een broodland.?s Morgens nemen we brood als ontbijt en
tijdens de eerste pauze van 10 uur ook weer een sneetje. Dan rond het
middaguur ook weer een aantal boterhammen en vervolgens tegen 4 uur
kiezen we vaak ook voor een tussendoortje op basis van graan.
Wist je dat naast brood ook een liga evergreen, een koekje, pizzabodem,
pasta en couscous allemaal gemaakt zijn van graan? Dus tijdens de hoofdmaaltijd kies je misschien niet
voor brood, toch kun je weer graan binnenkrijgen in de vorm van pasta. Granen zijn in korte tijd populair
geworden toen de mens meer ging verstedelijken. Er moesten goedkoop en snel veel monden worden
gevoed en graan was een makkelijk gewas om te verbouwen. Met de komst van genetische manipulatie en
kennis om gewassen te kruisen werd het helemaal mogelijk om op grote schaal granen zoals tarwe te
verbouwen.
Wat zijn nu de problemen van granen?
Fytinezuur
Dit is een stof die van nature voorkomt in de buitenste lagen van granen en zaden. Het blokkeert de werking
van enkele mineralen zodat het ontkiemen alleen plaatsvindt wanneer de omstandigheden ideaal zijn. De
mineralen die het remt zijn ijzer, zink, magnesium, koper en calcium, waardoor deze mineralen niet of
nauwelijks kunnen worden opgenomen in het lichaam. Water neutraliseert het fytinezuur.
Pesticiden/herbiciden
Granen worden bespoten, maar zijn ook voorzien van een genetisch ingebouwde pesticide en herbicide door
onder meer kruising. Deze toxines belasten de darmen en het lichaam als geheel.
Gluten
Gluten is een eiwit dat voorkomt in alle graansoorten. Glutenintolerantie wordt echter veroorzaakt door de
stof gliadine, die in de gluten aanwezig is. Gliadine is samen met glutenine een onderdeel van het eiwit uit
gluten, ook wel een glycoproteïne genoemd. Mais en rijst zijn granen die wel gluten, maar geen gliadine
bevatten en hiermee dus veiliger. Gluten komen voor in: tarwe, rogge, gerst, meel, tarwemeel, griesmeel,
tarwebloem, couscous, bulgur, seitan, graankiemen, graankorrels, graanvlokken, roggemeel, roggebloem,
havermout, havervlokken, havermeel, gort, gerstemoutbloem, parelgort, grutten, spelt (wilde tarwe), kamut,
triticale en mout (bier). Haver kan ook incidenteel een gluut bevatten, maar is voor de meeste mensen geen
probleem om te nuttigen.
Koolhydraten
Het zetmeel van tarwe wordt in het lichaam afgebroken tot glucose en is dus gewoon een suiker. Suiker
voedt niet alleen schimmels en bepaalde kankersoorten, het jaagt ook nog eens de bloedsuikerspiegel tot
hoge waarden waardoor er hormonale disbalans kan ontstaan.
Omega-6
Granen, bonen, noten en zaden bevatten allen een aanzienlijke hoeveelheid vet. Het vetzuurprofiel van
graan laat ons zien dat er voornamelijk linolzuur in zit en dat is een omega-6 vetzuur. Omdat granen de
basis vormen voor ontzettend veel voedingsmiddelen, inclusief die van dieren, hebben we een omega-6
overschot. Een teveel aan omega-6 kan ontstekingen veroorzaken.
Opioïde peptiden
Enkele onderdelen van de gluten kunnen functioneren als opiaatachtige stoffen zoals de glutenexorfinen en
gliadorfine. Een opiaat werkt sterk in op de hersenen en heeft een kalmerende werking. De kalmerende
werking zou je ook als een versuffing kunnen zien, een minder heldere geest.
Acrylamide
Dit komt vrij bij het verhitten en geeft een heerlijke smaak en geur en zorgt voor een bruine kleur van
bijvoorbeeld de korst van het brood. Ook wanneer je andere voedingsmiddelen verhit, ontstaat er een bruine
kleur en een lekkere geur zoals bij het opbakken van pijnboompitten. Acrylamides zijn bewezen
kankerverwekkend.
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Hulpstoffen
Brood is zeer rijk aan hulpstoffen om de consistentie en houdbaarheid te verbeteren. Daarnaast heb ik al
diverse keren waargenomen dat brood in de supermarkt vaak bloem als basis heeft en er vervolgens
gebrande suiker wordt toegevoegd om het brood bruin te kleuren. Niet bevorderlijk voor de gezondheid.
Lekkende darm
Doordat alle hierboven genoemde stoffen de darmen belasten, kunnen deze verzwakt raken en kan de darm
poreus worden en verkeerde voedingsstoffen doorlaten. We spreken dan van een lekkende darm. Een
lekkende darm uit zich onder andere in huidklachten en een verminderde hersenwerking.
Wat zijn de alternatieven?
Kiembrood
Als tarwe is gekiemd, dan bevat het nauwelijks nog gluten. Het risico op een lekkende darm is daardoor
verkleind, maar nog steeds blijven het koolhydraten, dus is mijn advies om dit met mate te nemen,
afhankelijk van hoe je lichaam erop reageert.
Spelt/Rogge
Het beste is om te kiezen voor oergranen omdat deze niet gekruist zijn en minder schadelijke eiwitten
bevatten die de darmwand kunnen beschadigen. Speltbrood of roggebrood zijn dan prima alternatieven. Wel
wat duurder.
Glutenvrije granen
Er zijn ook alternatieven voor graan zoals rijst, teff, boekweit en mais. Van allen kan brood worden
gebakken.
Weken
Wanneer je granen een nachtje laat weken en vervolgens het water afgiet, heb je niet alleen de kooktijd
verminderd, maar ook nog eens het fytinezuur geneutraliseerd. Giet het water wel voor de zekerheid af
zodat ook het laatste beetje fytinezuur geen onderdeel meer uitmaakt van je maaltijd.
Neem de tijd
Bak je broden op een lage temperatuur voor een langere tijd, zo geef je het brood meer tijd om het fytinezuur
te neutraliseren en ontstaan er minder acrylamides.
Groente
Het beste is om te kiezen voor andere voedselbronnen dan granen. Goede vervangers zijn groenten. Het
beste is om?s middags warm te eten, omdat je lichaam dan beter overweg kan met vetten en eiwitten.
Bovendien verbrand je dan nog je calorieën en dat gebeurt meestal?s avonds niet meer.
Kies zoveel mogelijk voor glutenvrije producten:
? Maïs
? Peulvruchten
? Boekweit
? Quinoa
? Amaranth
? Zilvervliesrijst
? Lijnzaad
? Sesamzaad
? Maanzaad
? Noten
? Aardappels (zijn nl. helemaal niet zo gezond..)
? Zonnebloempitten
? Groente, fruit en rauwkost
? Gedroogde en gekweekte zuidvruchten
? Fibrex (bietenvezels)
? Fruitvezels
B-vitamines
Veelal zeggen mensen tegen mij dat je brood nodig hebt voor de B-vitamines. In tarwe zitten inderdaad een
aantal b-vitamines: b1 (0.13mg), b2(0.11mg), b6(0.08mb) en b11(25ug). Als we deze waardes vergelijken
met spinazie(11mg, 20mg, 20mg, 70ug), eieren(0,10 mg, 0,30 mg, 0,12 mg , 40ug) of rijst(0,40, 0,09mg,
0,65 en 36ug), dan zien we dat brood eigenlijk helemaal niet zo rijk is aan b-vitamines. Gezien de nadelen
van graan kunnen we beter voor andere voedingsmiddelen kiezen.
Probeer eens wat minder nadruk te leggen op granen in je voedselpatroon, of vermijd tijdelijk het gebruik
van graan in z?n geheel en kijk hoe je je hierbij voelt. In mijn geval werd ik stabieler en helderder omdat mijn
lichaam niet meer werd belast met stoffen die niet thuishoren in de bloedbaan.
Het omwerken van je voedingsgewoontes is in eerste instantie erg lastig, maar eenmaal in een nieuw ritme
gaat het na verloop van tijd vanzelf.
Met dank aan earth-matters
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Beast Tech (3): Totale controlemaatschappij veel dichterbij dan gedacht
Wetenschappers hebben DNA-spray ontwikkeld waarmee voedsel, drank en mensen kunnen worden
besproeid en gevolgd
Veel lezers zullen weten dat David Rockefeller in zijn Memoires
letterlijk toegaf dat er inderdaad een geheime eliteclub bestaat die
toewerkt naar een wereldwijd geïntegreerd politiek en economisch
systeem - 'één wereld, als u wilt... Als dat de aanklacht is, ben ik
schuldig, en ik ben daar trots op.' De wereldwijde crisis sinds 2008 is
een onderdeel van dit -voor geïnformeerden al lang niet meer zo
geheime- plan om zoveel mogelijk landen zover te krijgen hun macht
over te dragen aan supranationale instanties zoals de VN en de EU,
en uiteindelijk aan een wereldregering. Kortom: de Nieuwe Wereld
Orde is anno 2013 volop in de maak.
Wereldwijd socialistisch systeem
Tijdens de vereniging van de wereld onder één politiek, economisch en mogelijk ook religieus systeem
worden alle landen 'gelijk' getrokken en 'genivelleerd'. Dat betekent dat veel landen enorm van dit
wereldwijde socialistische systeem zullen profiteren, maar dat dit ten koste zal gaan van de economie,
welvaart, macht en onafhankelijkheid van andere -voornamelijk Westerse- landen.
Nu al worden stap voor stap alle persoonlijke rechten, vrijheden en bezittingen genationaliseerd of op een
andere manier ingeperkt of afgenomen. Dat gaat sluipenderwijs, zodat de meeste burgers niets in de gaten
hebben en zelfs meewerken, omdat de politiek beweert dat het 'voor ons eigen bestwil' is.
Wakker geworden mensen 'fundamentalisten'
Niet iedereen zal blind, of juist met open ogen, meewerken aan de totstandkoming van deze werelddictatuur.
Rockefellers machtselite beseft dat, en is daarom niet van plan om zachtzinnig met de tegenstanders om te
gaan. In een toespraak zei Rockefeller -en onlangs ook een ander lid van deze elite, Zbigniew Brzezinkskidat er inmiddels te weinig tijd over is om hun plan geleidelijk te voltooien. De snelheid zal daarom worden
opgevoerd, mede omdat de 'fundamentalisten' wakker beginnen te worden, met name dankzij het
alternatieve internet.
Rechten en vrijheden worden versneld afgepakt
Daarom werkt de machtselite in de komende tijd hard aan het versneld wegnemen van de rechten en
vrijheden van individuen en onafhankelijke landen. Andersdenkenden worden al jaren zwartgemaakt in de
grotendeels door de elite gecontroleerde massamedia, en worden in de VS inmiddels letterlijk 'terroristen'
genoemd. Mensen die weigeren met het nieuwe systeem mee te werken of hier openlijk kritiek op leveren,
zullen uiteindelijk worden geconfronteerd met de politie, het gerechtelijke apparaat, en zelfs het leger.
Totale controle van uw doen en laten
De enige manier om te zorgen dat iedereen goedschiks of kwaadschiks meewerkt met de Nieuwe Wereld
Orde, is door totale overheidscontrole mogelijk te maken. Daarvoor moeten ze u op ieder moment van de
dag overal kunnen vinden en volgen, en weten wat uw activiteiten zijn, met wie u communiceert, wat u tegen
hen zegt, et cetera. Sceptische mensen hoeven alleen maar naar het NSA-spionageschandaal te kijken om
te constateren dat we reeds ver gevorderd zijn op dit angstwekkende pad.
Gedwongen herverdeling welvaart
De Amerikaanse professor en auteur Richard Falk, vanwege zijn blinde haat tegen Israël aangesteld als
speciaal VN-rapporteur voor de Palestijnse 'zaak', schreef in een artikel dat de 'Nieuwe Wereld Orde zoals
die in Washington wordt gezien bestaat uit controle en toezicht.' Voor de duidelijkheid: Falk vindt dat een
goede zaak, want hij is een groot voorstander van de socialistische herverdeling van alle rijkdom en
welvaart, waardoor de Westerse landen veel armer zullen worden. De medewerking van de Westerlingen
kan alleen worden afgedwongen als ze 24/7/365 in de gaten worden gehouden.
Technologie is beschikbaar
Zoals we in eerdere artikelen hebben laten zien is de technologie voor dit in de maak zijnde totale
controlesysteem zo goed als uitontwikkeld. Natuurlijk zijn er nog steeds mensen die denken dat het
sciencefiction is, of deze hele 'Nieuwe Wereld Orde' afdoen als een waanzinnige complottheorie. Met name
evangelische christenen zien in de komst van deze totalitaire werelddictatuur de vervulling van de Bijbelse
eindtijdprofetieën over het 'Teken van het Beest' en de 'Antichrist'.
Uitbannen cash-geld volgende stap
Weinigen beseffen hoe dicht we bij een zeer belangrijke volgende fase zijn gekomen: het uitbannen van
cash-geld, en de complete overschakeling op elektronische betalingen. De argumenten die de overheid zal
gebruiken om de instemming van de burgers te krijgen zijn niet moeilijk te bedenken: het zal het terrorisme
terugdringen, diefstal, berovingen en roofovervallen zinloos maken, de internationale drugshandel stoppen,
belastingontduiking onmogelijk maken en fraude (met bijvoorbeeld uitkeringen) uitbannen. Tevens hoef je
nooit meer bang te zijn dat je je portemonnee verliest.
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Alles wat u heeft, bezit en schuldig bent geregistreerd
Gemak en veiligheid zullen dus de hoofdthema's zijn die voortdurend door politici en media zullen worden
herhaald. Echter, ook zonder de Bijbelse profetieën of NWO-complottheorieën in ogenschouw te nemen, zijn
er een groot aantal objectieve bezwaren aan te voeren tegen dit totale controlesysteem.
Zo zal alles wat u heeft, bezit en schuldig bent ergens zijn opgeslagen in een database, inclusief uw medisch
dossier, familiegeschiedenis, religie, opleiding, banen, kredietwaardigheid, politieke voorkeur, en noem maar
op. Dat betekent niet alleen dat iedereen die hiervoor geautoriseerd wordt toegang krijgt tot al uw
privégegevens, maar ook dat hackers deze data kunnen stelen en misbruiken. Overigens zijn veel van die
gegevens nu al simpel via Google op te vragen. Zo zal bijna iedereen wel eens zijn eigen huis hebben
opgezocht op Google Streetview.
Biometrische identificatie
Om fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen moet het identificatiesysteem enkel en exclusief alleen door u
kunnen worden gebruikt. Dat maakt biometrische identificatie -een vingerafdrukscan, irisscan,
handpalmscan- noodzakelijk. Ziet u waar dit toe kan leiden? Misschien wel een kleine biochip, net onder uw
huid geïmplanteerd, zodat u nooit meer bang hoeft te zijn dat u uw kaart kwijtraakt, en de toegang tot alle
'diensten' van de Nieuwe Wereld Orde altijd is gegarandeerd?
Dat is volgens sommige christenen precies wat er in Openbaring 13:16-18 wordt voorspeld. Het 'Teken van
het Beest', '666' - een verplichte geïmplanteerde chip. Kopen of verkopen, huren of verhuren, reizen, et
cetera, zal zonder deze chip onmogelijk worden gemaakt.*
* Eén van de uitleggingen van deze profetie. Alternatieve verklaringen zijn reeds in eerdere delen en andere
artikelen besproken.
'Moeilijke gevallen' het eerst gechipt
Dat zo'n systeem niet nog eens tientallen jaren op zich zal laten wachten blijkt uit de discussies die er zijn
om te beginnen met het chippen van de 'moeilijke' gevallen, zoals gevangenen, weglooptieners, demente
bejaarden, en zelfs baby's in het ziekenhuis, om te voorkomen dat ze worden gekidnapt. Bij de Amerikaanse
basis Guantanamo Bay kregen meer dan 50.000 vluchtelingen uit Hawaii en Cuba al een permanente
armband met daarin een RFID (radiofrequentie) chip. Omdat de polsen van kinderen te klein waren, kregen
die de armband om hun enkels.
SMART
Ook de 'Smart' golf is onderdeel van de in maak zijnde totale controlesamenleving. Smart Cards, Smart
Phones, Smart TV's - in reclames worden we er mee overspoeld. Dat heeft een doel: u moet zo aan de term
gewend raken, dat het normaal wordt, zelfs een 'tweede natuur', om alles wat 'Smart' is klakkeloos te
accepteren. Denk bijvoorbeeld aan de vingerafdrukscanner in de Apple iPhone 5. Ook Mastercard heeft
inmiddels aangekondigd uw vingerafdruk te willen koppelen aan uw creditcard (3).
DNA-spray
En wat dacht u van de nieuwste uitvinding, gedaan aan de Universiteit van Aveiro in Portugal.
Wetenschappers ontwikkelen daar een systeem waarmee op moleculair niveau voedsel en zelfs dranken
een 'DNA-label' kan worden gegeven. Hiermee kan er ook een DNA-spray worden ontwikkeld, waarmee
bijvoorbeeld demonstranten kunnen worden besproeid, die vervolgens voor een tijdje kunnen worden
gevolgd (2).
Veel dichterbij dan u denkt
Het in de maak zijnde boek 'Beast Tech' is bedoeld om de bevolking, die voor het grootste deel nog slaapt
en sluimert, wakker te maken voor de gevaren van dit NWO-controlesysteem. Volgens auteurs Thomas Horn
en Terry Cook is de implementatie van dit systeem veel dichterbij dan de meeste mensen denken. De elite
zou het jaar 2017 op het oog hebben om -na een geplande wereldwijde economische en financiële
instorting- de definitieve stap te zetten.
Xander - (1) Raiders News Update, (2) Strat Risks, (3) Infowars
Kernafval, een stille nucleaire ramp
In Duitsland voltrekt zich diep in de bodem een stille nucleaire ramp. In de zoutmijn Asse 2 ten zuiden van
Hannover ligt sinds 1969 radioactief afval opgeslagen. De mijn was toen nog droog. Maar vanaf 1988 loopt
er dagelijks 12000 liter water de mijn in. En dat kan elke dag meer worden!
Verslaggever Ellen van den Berg ging samen met kernenergie deskundige Herman Damveld naar Duitsland.
http://www.youtube.com/watch?v=EgwwiCyX0ZU
Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL7405DD8A0F4B59CD
Kernafval , een stille nucleaire ramp (duurt 19 minuten):
http://www.youtube.com/watch?v=EgwwiCyX0ZU
Dat gaat over de opslag van vaten radioactief afval in oude zoutmijnen in Duitsland. Die vaten zijn gaan
lekken en moeten nu worden opgegraven, want ze besmetten het grondwater. Dat kost tig-miljard euro!
Belastinggeld, natuurlijk! Kernenergie is duurder dan men denkt… Maar zout is geen stabiel gesteente, de
vaten zijn er in weggezonken, ze zijn gaan zweven. Nu kunnen ze die vaten niet meer vinden!
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Van vliegende schotels tot mind control: 7 vrijgegeven geheimen
maandag, 07 oktober 2013
De afgelopen jaren hebben de Amerikaanse overheid en het Amerikaanse
leger een aantal geheimen vrijgegeven.
Eind vorig jaar openbaarde de luchtmacht een aantal documenten over
een geheim programma, dat als doel had om vliegende schotels te
bouwen. Het ambitieuze programma, dat Project 1794 werd genoemd,
werd in de jaren vijftig opgestart. Een team deskundigen werkte aan een
schijfvormig voertuig dat supersonische snelheiden moest bereiken. Het
doel was om met de toestellen Mach 4 (vier keer de geluidssnelheid) en een hoogte van 30.480 meter te
bereiken. Project 1794 werd in december 1961 stopgezet.
Project Iceworm
In de jaren zestig bouwde het Amerikaanse leger in het diepste geheim een aantal nucleaire installaties
onder de ijskap van Groenland. Hoewel het project de naam Iceworm droeg, startte het leger een tweede
onderzoeksproject met de naam Camp Century om de aandacht af te leiden.
Ingenieurs bouwden een ondergronds netwerk van gebouwen en tunnels, waaronder woningen, een
ziekenhuis, laboratoria, een communicatiecentrum en een kerncentrale.
De basis, die geheim werd gehouden voor de Deense regering, was zeven jaar operationeel. De restanten
van Project Iceworm zouden nu bedolven liggen onder een dikke laag sneeuw.
Project MK-ULTRA
Tijdens de Koude Oorlog begon de CIA met Project MK-ULTRA, een geheim en illegaal
onderzoeksprogramma naar hersenspoeling. Tijdens het programma werden de effecten van hypnose en
drugs getest op mensen. Volgens sommige historici is het programma ontworpen om systemen te
ontwikkelen waarmee mensen kunnen worden gehersenspoeld. In 1973 gaf toenmalig CIA-directeur Richard
Helms opdracht om alle documenten over MK-ULTRA te vernietigen. Enkele jaren later werd een officieel
onderzoek ingesteld naar het project.
Area 51
Op zo’n 134 kilometer ten noordwesten van Las Vegas ligt Area 51, een topgeheime legerbasis die in
verband wordt gebracht met paranormale activiteiten. Ook zouden in Area 51 UFO’s en buitenaardsen
verborgen worden gehouden. In juli van dit jaar werd het bestaan van Area 51 officieel erkend door de CIA.
De basis werd onder meer gebruikt om spionagetoestellen zoals de U-2 te testen.
Project Grudge
De Amerikaanse luchtmacht deed herhaaldelijk onderzoek naar het bestaan van UFO’s. Project Grudge
werd in 1949 gelanceerd om ongeïdentificeerde vliegende objecten te bestuderen. Het project werd echter
bekritiseerd omdat het was opgezet om het onderwerp te ontkrachten.
Het programma werd voorafgegaan door Project Sign, dat werd ondergebracht op Wright-Patterson AFB in
Ohio. Commandant Edward J. Ruppelt concludeerde dat vliegende schotels echte toestellen waren en
waarschijnlijk niet van de aarde kwamen.
Operatie Paperclip
In september 1946 gaf president Harry Truman toestemming voor Operatie Paperclip, een programma dat
wetenschappers uit nazi-Duitsland in staat stelde om na de Tweede Wereldoorlog naar de Verenigde Staten
te komen. Werknemers van het Office of Strategic Services (de voorloper van de CIA) rekruteerden Duitse
wetenschappers om zoveel mogelijk technologische vernieuwingen naar de VS over te brengen.
De bekendste geleerde die de Amerikanen hiermee in handen kregen was Wernher von Braun, die met
vrijwel zijn gehele team van ingenieurs en geleerden naar de VS ging. Er zouden ook technologieën zijn
buitgemaakt die in nog altijd geheimgehouden militaire toestellen toegepast zijn. UFO’s zouden hiervan
voorbeelden zijn. Uit een geheim rapport dat in 2010 in handen van The New York Times kwam blijkt dat
Amerika na de oorlog een groot aantal nazi’s onderdak heeft geboden, waaronder raketwetenschapper
Arthur Rudolph. De CIA regelde voor hen verblijfspapieren en een baan.
Manhattanproject
Het Manhattanproject was de naam van de zeer geheime operatie waarmee de VS tijdens de Tweede
Wereldoorlog de atoombom ontwikkelde. Hoewel het onderzoek en de productie van nucleair materiaal op
meer dan 30 locaties plaatsvond, werd het Manhattanproject vooral uitgevoerd op drie geheime locaties:
Hanford (Washington), Los Alamos (New Mexico) en Oak Ridge (Tennessee). Er werkten ruim 130.000
mensen aan het project. Veel bekende wetenschappers werkten mee in het team dat de bom ontwierp,
waaronder Enrico Fermi, Robert Oppenheimer (wetenschappelijk projectleider), Richard Feynman, David
Bohm en John von Neumann.
Bron: Livescience.com
http://niburu.nl/het-complot/5365-van-vliegende-schotels-tot-mind-control-7-vrijgegevengeheimen?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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De overwinning nabij!
Geplaatst op oktober 6, 2013
Als u deze man ziet dan dacht u een paar jaar geleden nog aan “Change”. De
volslagen onbekende Obama kwam uit het niets als de gekleurde verlosser die ook
de Amerikaanse deelstaat Europa wist te overtuigen met zijn gesprekshypnose
technieken. De woorden die hij gebruikte gingen gepaard met handgebaren. De
combinatie van die twee zorgen voor een verankering in uw onderbewustzijn.
Daarover heb ik al een keer geschreven in dit artikel. Het programmeren van uw
onderbewuste is een krachtig middel. Het heet niet voor niets ‘onderbewustzijn’,
omdat het onder uw bewuste niveau door glipt.
Nu is nooit duidelijk gedefinieerd geweest wat die verandering nu feitelijk in zou houden. Wel was iedereen
gevoelig voor het charisma van Obama. Dit heeft hij nog in een tweede termijn weten te verzilveren. Maar
welke veranderingen hebben er nu echt plaats gevonden? Feitelijk kun je constateren dat Amerika de zelfde
imperialistische agenda voortzet als die al jaren gevoerd wordt. De vertrouwde lezers van alternatieve
nieuws sites hoef je eigenlijk niet meer te vermoeien met het verhaal dat er een NWO – New World Order –
gepland staat. Er zijn inmiddels genoeg boeken die hier over schrijven.
In feite komt het er op neer dat de wereld bestuurd wordt door enkele families. We noemen dit ook wel
bloedlijnen, omdat deze families aan handhaving van hun genetische eigenschappen doen door binnen de
groep te huwen en kinderen te krijgen. Je kunt dus niet echt spreken van families, omdat de genetische code
het belangrijkste is. Door verschillende achternamen te dragen en op papier tot een bepaalde familie te
behoren, lijken er talloze families te bestaan, maar in feite gaat het om een beperkte groep ‘bloedlijnen’ of te
wel een beperkte groep van een bepaalde ‘genetische samenstelling’. De handhaving van bepaalde
genetische codes is van een hoogstaander niveau dan u zich voor kunt stellen. De huidige wetenschap is al
zo ver dat de genetische code volledig te manipuleren valt. Men is zelfs al in staat om leven in een
laboratorium te bouwen zonder dat daar ouders aan te pas komen. Gaat u er maar vanuit dat deze kennis al
duizenden jaren oud is en binnen deze bloedlijnen bekend is.
In een eerder artikel heb ik uitgelegd hoe ik denk dat de mens zelf
een creatie is uit een genetische samenstelling tussen de
homoerectus en de Annunaki. Wat er daarna nog allemaal aan
ingrepen heeft plaats gevonden wilt u waarschijnlijk niet weten.
Mensen kunnen daar wel eens lacherig over doen, maar als je ze
dan bijvoorbeeld vraagt hoe bepaalde hondensoorten hebben
kunnen ontstaan vanuit het evolutieproces, begint het toch een
beetje te dagen. Natuurlijk zijn al die huisdiersoorten niet via een
natuurlijk proces tot stand gekomen. Waarom zou dit dan bij de mens
niet het geval kunnen zijn?
Stel nu dat deze bloedlijnen over bepaalde; deze families over bepaalde kennis beschikken die de
gemiddelde mens niet zou kunnen bevatten. Stel nu dat zij dit binnen hun groep gebruiken om de ‘gewone
mens’ te bestieren (lees hier). Wat voor hoop is er dan? Uiteindelijk is de mens van origine gebouwd als
slavenras om ‘de goden’ te dienen. De goden waren in feite de Nephilim, wat betekent: zij die van boven
neerdaalden. De schrijver Zechariah Sitchin legt uit dat dit de bewoners van de planeet Nibiru waren.
Persoonlijk denk ik dat de elitaire bloedlijnen – waarvan wordt beweerd dat het 13 bloedlijnen zouden zijn –
inderdaad van een ‘genetische code’ zijn die anders is dan die van de gemiddelde mens. Maar waarin zijn zij
dan anders en waarom is dit belangrijk?
Materialistische blik op de wereld
Als we uitgaan van een puur materialistische blik op de wereld zou je kunnen veronderstellen dat deze
bloedlijnen een soort semi-afstammelingen zijn van ‘de goden’ die ooit de mens gebouwd hebben. Laten we
ze voor het gemak even afstammelingen van de Annunaki noemen (waarop nog is ingegrepen is door
reptiel-achtigen; zie verderop). Dan zouden ze dus over kennis en genetische eigenschappen beschikken
die de gemiddelde mens inderdaad niet heeft. Onze makers waren dan immers al technologisch zo ver dat
ze ons konden samenstellen via IVF. Wij zijn nu pas op dat niveau.
En als deze elitaire bloedlijnen dan over meer kennis beschikken en
ook anders zijn qua genetische code, dan zouden we ons dus nooit
uit hun greep kunnen ontworstelen. Zij zijn immers bezig de NWO te
vestigen en geven er alle blijk van dat ze er alle vertrouwen in
hebben dat dit gaat lukken. De agenda die ze volgen lijkt zich ook
vlekkeloos uit te rollen. Albert Pike voorspelde al drie wereldoorlogen
en als we Henry Kissinger moeten geloven gaat die derde
wereldoorlog er gewoon komen. Ondertussen rolt de eugenistische
agenda zich ook uit en wordt de depopulatie openlijk verkondigd door
mensen als Bill Gates. Iedereen die een beetje bekend is met de
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agenda van de NWO, weet dat het doel is om een gedecimeerde wereldbevolking van 500 miljoen te
verkrijgen. Dit alles onder besturing van één centrale regering, met één wereldleger en één betaalsysteem.
Geld zal waarschijnlijk volledig verdwijnen en vervangen worden door een digitaal saldo. Dit saldo bevindt
zich op de chip in de dan inmiddels Androïde mens die full time aan het internet hangt en zich niet langer op
natuurlijke wijze voort kan planten.
De agenda van de NWO zal ook zijn dat kinderen niet meer uit een
moeder voortkomen, maar zuiver nog in een kunstmatige omgeving
geboren worden en niet bedoeld zijn om op te groeien, maar zuiver
dienen ter energetische consumptie voor deze elitaire groep.
Die kinderen die nog wel aan de populatie van de Androïde mens
worden toegevoegd, voldoen volledig aan een genetisch
geselecteerde transgender-achtige code en worden middels
nanotechnologie vanaf de geboorte aangepast en in vroeg stadium
androïde gemaakt en hangen volledig aan het internet. Althans, dat is de agenda.
Change
Maar ook al is de Obama ‘Change’ niet echt geloofwaardig gebleken, toch denk ik dat deze elitaire groep
minder sterk is dan zij lijken en dat wij wél een ‘Change’ kunnen bewerkstelligen. De formule ligt namelijk in
de kennis die zijn angstvallig bij ons vandaan proberen te houden. Mochten wij dit namelijk ontdekken, dan
blijken zij volledig de strijd te zullen gaan verliezen! In een eerder artikel heb ik al gesproken over ‘de soep‘
aan middelen die ze over ons uitstorten om ons bij dit inzicht vandaan te houden.
Er zijn schrijvers die beweren dat we het van de aantallen moeten
hebben. Hoe meer mensen ontwaken hoe krachtiger wij zijn tegen de
elite. We kunnen over ze heen walsen. Ik heb dit zelf ook al eens
gezegd in het vergelijk met de koeien in de wei die ontdekken dat de
boer niet one of the girls is; laat staan de stier. Als ze dit ontdekken
en hun gewicht in de strijd gooien walsen ze massaal over hem
heen. Maar waar doel ik eigenlijk echt op? Ik doel meer op een hoger
bewustzijn. In ‘Het verhaal van de Platlanders’ (zie hier) heb ik
geprobeerd uit te leggen hoe u zich hogere dimensie voor kunt
stellen. In dit artikel heb ik geprobeerd uit te leggen dat ons leven
niets meer is dan een beleving binnen onze biologische computer. Feitelijk vergt dat nog enige toelichting. Ik
zou daarom de hogere dimensies willen omschrijven in de vorm van beeldspraak.
Stelt u zich de vierde dimensie als het internet voor. De vijfde dimensie is de code die over het internet
gedragen wordt en zich pas in iets visueels en tastbaars aan u
presenteert op het beeldscherm van uw computer of smartphone. Zo
zou ik nog een x-aantal dimensies kunnen benoemen in deze
beeldspraak, maar laten we het simpel houden. De computer maakt
dat gene zichtbaar op het scherm, wat het internet door geeft. Het
internet is overal aanwezig. Vooral tegenwoordig in de draadloze
vorm. Uw apparaat dient alleen verbonden te zijn en aan te staan en
het internet brengt de informatie naar het apparaat. Zo zou u ons
menselijk lichaam als een apparaat/lichaamscomputer kunnen
beschouwen dat in de hogere dimensie ingeplugd moet zijn om het leven te ervaren. Het programma van het
leven komt echter uit een hogere dimensie. Dus u leeft niet uw leven vanuit uw lichaamsbeleving, maar uw
lichaamscomputer laat u beleven wat vanuit een hogere dimensie in uw beleving geprogrammeerd wordt.
Het programma (vijfde dimensie) komt via het internet (de vierde dimensie) binnen op uw ingeplugde
lichaamscomputer. En u beleeft dit als het leven.
Nu wil ik u er graag op wijzen dat ik vermoed dat de elitaire soort beperkter is in haar hogere dimensionale
connectie dan de mens. Dit is een gevolgd van hun genetische samenstelling. Zij zijn eigenlijk beperkter dan
wij. David Icke beweert dat zij een reptiel-achtige soort zijn. Ik durf hier geen keiharde uitspraken over te
doen. Wel denk ik dat ons waarnemingsvermogen gelimiteerd is, waardoor wij ze zien als medemens. We
zijn er als het ware van jongs af aan blind voor gemaakt. Stelt u zich even voor dat de elite een reptielachtige soort is die een andere genetische code in hun lichaamscomputer (als ik het even zo mag noemen) hebben. Stel dan dat zij
beperkt zijn in hun dimensionale connectie tot de vijfde dimensie – zijnde
die van de softwarecode die zich over het internet transporteer en zich uit
eindelijk presenteert via de lichaamscomputer als een beleving van het
leven – dan zijn zij wellicht beperkter dan wij. Want ik vermoed dat wij
niet alleen in staat zijn om in te pluggen in de vierde en vijfde dimensie,
maar zelfs een stap hoger, namelijk (in de beeldspraak) tot het
softwareontwikkelingsniveau. Kortom wij staan in verbinding met de
scheppende energie.

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 43

Ontwikkelaars
Los van het idee dat zij een reptiel-achtige soort zijn die onze kinderen energetisch consumeren (via
pedofiele sex), houden zij ons weg bij het bewustzijn dat wij meer zijn dan zij. Zoals een leeuwentemmer zijn
leeuwen als welpjes opvoedt en ze niet in verbinding laat komen met de gedachte dat hij – de temmer – een
potentieel prooi voor ze is. Ook de leeuwentemmer weet dat de leeuw een potentieel gevaar voor hem is.
Uitsluitend het feit dat hij de leeuw van welp af aan gebrainwashed heeft, geeft hem de zekerheid dat hij zijn
kop er niet af zal bijten. Daarom schreef ik aan het begin van dit artikel over het programmeren van uw
onderbewustzijn. Onze elite moet ons van jongs af aan programmeren, omdat wij anders in zouden kunnen
zien dat wij de leeuw zijn. En u bent de leeuw. De leeuw ziet door de manipulatie van jongs af aan
waarschijnlijk ook niet dat de leeuwentemmer geen leeuw is. Zo kunt u zich ook de beperking in onze geest
voorstellen, zonder welke we wel zouden kunnen onderscheiden dat de elite reptiel-achtigen zijn.
Prinses Diana heeft het zelf gezegd in een telefoongesprek met een vriend: “They are lizzards!”. Deze
reptiel-achtige soort heeft soms menselijke code nodig om binnen ons waarnemingsspectrum als mensen
zichtbaar te kunnen blijven. Daarvoor was iemand als Diana waarschijnlijk nodig als draagmoeder. Maar dat
terzijde.
De elite probeert ons krampachtig binnen onze drie-dimensionalevijf-zintuigelijke beperking te houden. Vergelijk dit met de
leeuwentemmer die de leeuw van welp af aan de underdog positie
laat voelen. Het draait dus om domineren. Middels ‘de soep’ zorgen
zij ervoor dat wij niet beter weten dan onze programmacodering die
wij beleven in onze lichaamscomputer als zijnde ons leven. Ons
leven heeft een chronologisch verloop, we hebben er geen enkele
invloed op en zij bestieren ons en leiden ons onherroepelijk richting
hun NWO…zo lijkt het. Maar er zit zoveel kracht in ons! Wij zijn
namelijk sterker dan zij. Kijkt u even naar de leeuw en de
leeuwentemmer. Die leeuw dat bent u! U bent namelijk in staat om in
te grijpen op het programma. U bent programmeur! Wat zij gedaan
hebben is de verbinding met de zesde dimensie (in de beeldspraak
noem ik het gemakshalve maar even ‘zesde’) uitgeschakeld. Hiervoor is zelfs een fysiek slot in ons brein
aangebracht (het reptielen brein; zie hier). Maar tevens gebruiken zij technologie om ons hierbij vandaan te
houden. Blijkbaar functioneert dit aangebrachte slot namelijk niet optimaal en hebben zij nog technologie,
vaccinaties en medicatie nodig om het effect te bekrachtigen. En daar zit onze mogelijkheid om dit systeem
omver te werpen. U kunt weer in contact komen met uw programmeurskwaliteiten. U kunt weer schepper
worden van uw eigen levensbeleving. En daarmee wordt de levensbeleving van de lichaamscomputer
feitelijk ook al min of meer ongelimiteerd. Vanuit de programmerings-dimensie (de scheppende dimensie)
kunt u namelijk alles aanpassen.
Hoe dan?
Wat moeten u en ik doen om weer scheppers te worden en de elite
die denkt boven ons te staan te gaan zien als een lagere soort die
feitelijk geen scheppende kracht heeft? Het is heel simpel. U hoeft
het alleen maar te gaan zien. Bewustzijn; daar draait alles om. Vanaf
nu bent u onaantastbaar. Het maakt niets meer uit wat wie u dan ook
aan probeert te doen. En de elite? En de NWO? De derde
wereldoorlog? Dat gaat allemaal niet gebeuren. Want hoe
oppermachtig en onoverwinnelijk zij ook doen voorkomen alsof ze
alles zonder slag of stoot al eeuwen lang over ons uitrollen. Die tijd is
geweest! Het omslagpunt is bereikt! The Lion Sleeps No More. Sta op en wees nooit meer bang! Niets kan u
meer schaden. Maakt u geen zorgen, om niks. Uw nieuwe bewustzijn brengt u in contact met uw
scheppende kracht en u bent sterker dan Henry Kissinger, dan Obama, dan Brussel, dan de oorlogen, dan
de NWO. Het spel is over. De beperking is eraf. Het slot doet het niet. Niets werkt meer. De overwinning
begint bij het inzicht en het weten. We Are Change!
http://martinvrijland.com/2013/10/06/de-overwinning-nabij/

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 44

Transhumanisme -verbetering mensen door technologie- rukt snel op
'Internet, Google, sociale netwerken al verlengstukken van ons mens-zijn' - Wetenschappers suggereren
stoffen aan drinkwater toe te voegen om gewelddadig gedrag te voorkomen
Transhumanisten zeggen de 'evolutie' een handje te willen helpen en
te willen verbeteren, zelfs als dat betekent dat we een deel van ons
mens-zijn zullen kwijtraken.
In de nieuwe documentaire 'Fixed: The Science-Fiction of Human
Enhancement' zegt James Hughes, de uitvoerende directeur van het
Institute for Ethics & Emerging Technologies (IEET), dat het
immoreel is als ouders ervoor kiezen om gehandicapte kinderen
geboren te laten worden. In plaats van de maatschappij op te
zadelen met de beperkingen van anderen, zouden dit soort mensen voortaan gewoon een huisdier moeten
nemen, vindt hij. Zijn opmerking laat goed zien hoe ver de wetenschap bereid is te gaan op het pad van het
transhumanisme, de permanente verbetering -en daardoor onomkeerbare verandering- van de mensheid.
Het is een pad waarop we dankzij technologie en medicijnen al verder zijn gevorderd dan de meeste
mensen beseffen.
Implanteerbare chips, bionische lichaamsdelen, hersen-computer interfaces, verandering van onze genen,
medicijnen - het zijn allemaal delen van een voortgaand proces om de mensheid te 'verbeteren'.
Transhumanisten hopen dat we uiteindelijk in staat zullen zijn om de mensen veel grotere capaciteiten te
geven, en zaken zoals ziekten, handicaps, afwijkingen -en uiteindelijk zelfs de dood- uit te bannen.
'Morele verplichting op gezond nageslacht'
Sommige transhumanisten geloven oprecht dat ouders de morele verplichting hebben om met alle mogelijke
middelen -zowel natuurlijke als kunstmatige- te zorgen voor zo gezond mogelijk nageslacht. IEET-directeur
Regan Brashear wil dat mensen serieus dit controversiële concept van 'voortplantingsvoordelen' gaan
nadenken.
Brashear stelt tevens de vraag of de huidige maatschappij wellicht een ongezonde obsessie met
prestatiegerichtheid heeft. Zo ja, wat gebeurt er dan als onze capaciteiten in de nabije toekomst door
technologie overbodig worden?
Biochemicus Gregor Wolbring, wetenschapper aan de Universiteit van het Canadese Calgary, vindt dat de
mensheid beter zijn beperkingen kan accepteren, dan te streven naar voortdurende verbetering. Wolbring,
die zelf geen benen heeft, denkt dat dit een pad zonder einde zou zijn. Naarmate de 'verbeteringen'
toenemen, zal het namelijk steeds moeilijker worden om ergens een grens te trekken.
Internet, Google en sociale media
Journalist Clive Thompson schrijft in zijn boek 'Smarter Than You Think' dat de mensheid zichzelf al aan het
verbeteren is door de sterke opkomst van digitale technologieën. Hij geeft als voorbeeld Google. Het
veelgebruikte Gmail slaat alle emails en andere info op in de 'cloud', wat daardoor feitelijk een forse
vergroting en externalisering -en dus verlengstuk- van ons eigen organische geheugen is.
Ook het internet zelf is een duidelijk voorbeeld. Iedere dag worden er 3,6 biljoen woorden aan het internet
toegevoegd, het equivalent van 36 miljoen boeken. Ter vergelijk: de complete bibliotheek van het
Amerikaanse Congres bevat ongeveer 35 miljoen boeken.
De sociale media krijgen een steeds grotere invloed. Wetenschappers spreken al van een 'omringend
bewustzijn', een intiem 'ESP' (buitenzintuiglijke waarneming)-achtige ervaring waarbij we 'bijna onbewust'
oppikken wat andere mensen denken, voelen en doen. Ook dit zou in wezen een vergroting van onze
normale menselijke vermogens zijn. (1)
1000 jaar leven door technologie?
De grote vraag is hoe ver de samenleving -u en ik- bereid zijn te gaan om de kwaliteit van leven -en dat van
onze kinderen- blijvend te verbeteren. Willen we daar een deel van onze menselijkheid voor opgeven?
Er zijn al transhumanisten die geloven dat we het leven zullen kunnen verlengen tot 1000 jaar. Behalve
chirurgie en medicijnen wordt daarbij met name aan genetische technologieën gedacht. Volgens Michael
Cook, redacteur van Mercator Net -een online magazine over bioethiek en menselijke waardigheid- schuilt
daarin een gevaar. 'Als -en dat is een grote 'als'- je de intelligentie, kracht, snelheid en levensduur van
kinderen genetisch kunt aanpassen, zouden we dan een andere soort worden? Misschien.'
Cook is bang dat er door deze nieuwe technologie in de toekomst twee klassen mensen ontstaan: degenen
die zich genetisch hebben laten verbeteren, en degenen die dit niet hebben willen of kunnen laten doen. Ook
dr. John Haldane, professor filosofie aan de Universiteit van St. Andrews (Schotland), denkt dat het een
illusie is dat we onszelf puur door technologie een gelukkig leven kunnen geven. 'Het kan betekenen dat we
daarvoor onze diepste kernwaarden moeten schenden.'
'Transhumanisme verdringt Gods plan'
Edward Richard, moreel katholiek theoloog en pastor in Sulphur (Louisiana), vindt het gebruik van
technologie om ons menselijker te maken op zich een goed idee. 'Maar wij niet moeten de technologie
dienen, maar de technologie ons. Als we door eugenese (aanpassen van onze genen om ons te verbeteren)

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 45

proberen Gods voorzienigheid en plan voor de mensheid te verdringen of te negeren, gaan we duidelijk de
grens over van wat moreel aanvaardbaar is.'
Hij wijst op een bekend voorbeeld uit het verleden waar dit streven toe kan leiden: de Nazi's, die een Arisch
'superras' wilden kweken, en alles wat in hun ogen minderwaardig was -Joden, zigeuners, gehandicaptenals ballast zagen en wilden uitroeien.
'Gij zult als god(en) zijn'
Volgens Cook is het transhumanisme zo oud als de mensheid zelf: 'De zin 'gij zult als god(en) zijn' komt in
mijn gedachten... Neem bijvoorbeeld Ray Kurzweil (transhumanist en technologisch directeur van Google).
Hij voorspelt dat we over 32 jaar onze hele herseninhoud in een computer kunnen uploaden, een mijlpaal die
de 'singulariteit' wordt genoemd. Uiteindelijk zullen we onsterfelijk worden. Ja, dat klinkt bekend.'
Klonen, stamcelonderzoek en het combineren van menselijke en dierlijke genen zijn volgens pastor Richard
allemaal zaken die tot het beginnende transhumanisme behoren. Dr. John Haldane ziet in de stelling
'niemand wil op deze manier geboren worden' -wijzend op handicaps of genetische tekortkomingen- het
gevaar dat mensen wier beperkingen nu als normaal worden geaccepteerd, straks zullen worden
uitgestoten.
Stoffen in drinkwater om geweld te voorkomen?
Cook wijst in dit verband op onder andere Oxford professor Julian Savulescu, die de inherente menselijke
neiging tot geweld en rebellie wil oplossen door genetische aanpassingen en door chemische stoffen aan
het drinkwater toe te voegen. 'Als mensen dit idee serieus nemen, zal de samenleving daaronder lijden.
Mensen met tekortkomingen -zowel lichamelijke, psychische als intellectuele- zullen dan als 'ondermensen'
worden beschouwd.'
Francis Fukuyama, politiek wetenschapper en auteur, noemt het transhumanisme zelfs het meest
gevaarlijke idee ter wereld. 'In theorie klopt dat waarschijnlijk,' zegt pastor Richard. 'Het zou namelijk het
einde van het menselijke ras betekenen.'
'Westen verliest gevoel voor menselijkheid'
Cook wil zover niet gaan, maar vindt wel dat er grote gevaren aan de huidige ontwikkelingen kleven. 'Neem
bijvoorbeeld obesitas. Moeten we dat met medicijnen en chirurgie (maagverkleining) oplossen, of met
wilskracht en oefeningen? Hoe zorg je dat kinderen zich gedragen? We geven ze Ritalin.
Tienerzwangerschappen? We geven ze de morning-afterpil. Deze manier van denken is gevaarlijk en ten
diepste onmenselijk.'
De redacteur constateert dat de Westerse samenleving langzaam zijn gemeenschapszin en traditionele rijke
gevoel voor menselijkheid, dat gebaseerd is op de eeuwenlange Joods-christelijke traditie, verliest. 'Het
transhumanisme probeert dit te vervangen. Ik denk dat dit gedoemd is te falen, maar de gepresenteerde
oplossingen zullen een tijdje logisch lijken en veel lijden veroorzaken.'
'Vernietiging hele mensheid dreigt'
Dr. Jose Perez Adan, socioloog aan de Universiteit van Valencia, noemt het transhumanisme 'veel erger dan
abortus, misdaad, oorlog en sektarische genocide bij elkaar opgeteld', omdat het 'de vernietiging van de hele
mensheid impliceert.' Als we niet oppassen en blijven denken dat alle wetenschappelijke vooruitgang
automatisch 'goed' is, dan 'zullen we uiteindelijk het onaanvaardbare goedpraten, dezelfde soort
'rechtvaardiging' die er destijds werd gegeven voor de Holocaust.'
Xander - (1) Slate, (2) Catholic World Report

China wil van de dollar af
Ronald Hendrickx 11/10/2013 - beurs.com
China heeft een oproep gelanceerd om een nieuwe wereld reservemunt te lanceren in de plaats van de
Amerikaanse dollar. Het stelt voor dat er een mandje van munten wordt samengesteld en onder het beheer
van het IMF wordt geplaatst. Het idee werd door de Verenigde Staten en Europa onmiddellijk verworpen,
aldus ABC news.
Het verrassende voorstel duidt op de zenuwachtigheid in China. Volgens China maakt deze crisis het
volgende duidelijk: ”inherent vulnerabilities and systemic risks in the existing international monetary system,”.
Hoewel China de dollar niet bij naam noemt, werd het rapport in het Chinees en in het Engels gepubliceerd
waardoor het duidelijk aangeeft dat het ook voor de buitenlandse media bedoeld was.
China steunt al heel lang op de Amerikaanse dollar voor zijn handel en buitenlandse valuta. Maar de
financiële crisis in de Verenigde Staten maakt duidelijk dat de problemen in de VS snel kunnen overslaan
naar de rest van de wereld. China moet de ontvangen dollar recycleren in de vorm van Amerikaanse
obligaties wil het zijn munt stabiel kunnen houden. Om die afhankelijkheid te doorbreken, wil China nu de
special drawing rights of de SDRs naar voor schuiven als alternatief betaalmiddel voor handel en de prijs
van grondstoffen.
http://www.beurs.com/2013/10/11/china-pleit-voor-een-nieuwe-reservemunt/32346
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Het stralende strand van Fukushima
2 oktober, 2013 | Auteur: mr. drs. Bou
Wat er op dit moment gebeurt in en rond Fukushima, dat wil je niet
weten! Het ergste is, dat we het ook niet mogen weten. De regering
van Japan zegt met een glimlach: “Niets aan de hand, kom gerust
naar de Olympische Spelen in 2020 in Tokio! Alles is veilig.” De
gruwelijke waarheid wordt verzwegen, want deze waarheid is niet in
het belang van de corporaties die kerncentrales exploiteren en
evenmin in het belang van de economie van Japan. De kernramp in
Fukushima bedreigt de hele wereld, maar dat gaat ons niet aan!
Enkele recente video’s laten zien wat de gevaren zijn. Tepco is van plan om de afgewerkte brandstofstaven
uit de poel van de verwoeste centrale 4 te halen. Als daarbij ook maar iets mis gaat, dan vliegen die staven
in brand en de radioactiviteit zal zich door de wind en de straalstroom verspreiden over het hele Noordelijk
Halfrond. De gevolgen laten zich samenvatten in drie woorden: kanker, misgeboorten en genetische
deformatie. Daarbij vallen de meeste slachtoffers onder de kinderen en in de komende generatie!
Eigenlijk zou de hele wereld zich nu zorgen moeten maken. Iedere atoomgeleerde zou moeten worden
vrijgesteld en ingeschakeld om te zoeken naar een oplossing. Ieder land zou financieel moeten bijdragen
aan het saneren van Fukushima, want noch Tepco, noch Japan heeft daar het geld voor. Maar in de VN
praat men liever over het niet bestaande voornemen van Iran om kernwapens te maken! Alsof deze niet
bestaande kernwapens de wereld zouden bedreigen…
Fukushima Needs World Wide Help Big Time duurt 54 minuten.
Fukushima is levensbedreigend voor ons allemaal. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond
deze kernramp, kan terecht op de website Fukushima Update en op het YouTube kanaal van
MsMilkytheclown1. Minder actueel, maar wel zeer gedegen is Fairewinds Energy Education, het
YouTube kanaal van de atoomgeleerde Arnie Gundersen. In de volgende recente video komt Gunderson
aan het woord: Nuclear Engineer: Japan’s PM “Lying to the Japanese People” About Safety of
Fukushima duurt 7 minuten. - Bekijk video in groter formaat
De volgende video bevat een artikel van de Japanse schrijver Takashi Hirose over Fukushima: A Letter to
all young athletes who dream of coming to Tokyo in 2020. Het artikel wordt voorgelezen, maar voor wie
het liever wil lezen: het staat ook hier.
Facts you should know about Fukushima duurt 11 minuten. - Bekijk video in groter formaat
Er is een groot verschil tussen mensen angst aanjagen, zoals nu weer gebeurt met het huidige Global
Warming Report van het IPCC, en de mensen waarschuwen voor de werkelijke gevaren. Fukushima is een
werkelijke bedreiging voor de mensheid en voor de hele natuur.
Fukushima The Coming Global Disaster duurt 14 minuten. - Bekijk video in groter formaat
Een langere documentaire over de ramp in Fukushima, gemaakt door Andrew Ebisu is On Fukushima
Beach. Er zijn nu drie versies en ik heb alleen de derde versie bekeken.
On Fukushima Beach duurt een uur.
On Fukushima Beach 2 duurt een uur en 5 minuten.
De derde video bevat schitterende beelden van de natuur, de cultuur, de bevolking en de geschiedenis van
Japan. In de 2e Wereldoorlog is Japan zwaar gebombardeerd met brandbommen, met tot slot twee
atoombommen. Men heeft er reeds ervaring met de gevolgen van radioactieve straling. Alleen Kyoto werd
gespaard, de voormalige hoofdstad van Japan, met een hoog gehalte aan cultureel erfgoed. Maar de
straling uit Fukushima is nu ook meetbaar in Kyoto, waar afvalverwerkingsfabrieken het besmette afval
verbranden!
Omdat de ramp in Fukushima plaats vond op 11 maart 2011, heeft Ebishu het over 3/11. Hij maakt een
rondreis door Japan met een geigerteller in de hand. Het stralingsniveau wisselt van plaats tot plaats, maar
ook met het weer! De documentaire vertelt zowel hoe de mensen in japan leven met het stralingsgevaar, als
welke politieke beslissingen er worden genomen. Deze verspreiden slechts het probleem van de
radioactiviteit, in plaats van het te beperken! Ook wordt de omvang van de ramp steeds verzwegen.
Omdat de straling van Fukushima de hele wereld dreigt te treffen, gaat de documentaire verder dan de
situatie in Japan. Kernenergie is nauw verweven met de huidige wereldpolitiek van hoog technologische
dominantie van een kleine elite over de grote massa. Ook dreigt er middels het terrorisme in Syrië een
wereldoorlog die gepaard zal gaan met kernbommen. De ramp in Fukushima staat niet op zichzelf, maar
maakt deel uit van het nucleaire militaire en industriële complex. Dit wordt beheerst door een kleine groep
mensen, die eigenlijk terecht zouden moeten staan wegens misdaden tegen de menselijkheid.
The Bombing of Kyoto – On Fukushima Beach 3 duurt een uur en 27 minuten.
Gepubliceerd op 24 sep 2013. Groot beeld aanbevolen!
http://www.boublog.nl/2013/10/02/het-stralende-strand-van-fukushima/
http://www.youtube.com/watch?v=6tLzUCsr49o&feature=player_embedded
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Beast Tech (4): GPS in smartphones voorloper van geïmplanteerde chip
Het is nog maar kort geleden dat de meeste mensen niets moesten
weten van het idee om hun huisdier te 'chippen', zodat het overal en
altijd kan worden teruggevonden. Anno 2013 wordt dat niet alleen
steeds normaler gevonden, maar zijn we ook begonnen met het
chippen van vee, wilde dieren, en zelfs bijen en vissen. Zo wordt de
samenleving stap voor stap voorbereid om -mogelijk veel eerder dan
de meesten van ons nu voor mogelijk houden- te accepteren dat ook
mensen zo'n geïmplanteerde microchip zullen moeten krijgen.
In Europa zou het chippen van vissen al tot de arrestatie van stropers
hebben geleid. Dit betekent dat de technologie inmiddels al zover is, dat de minuscule chips op grote afstand
kunnen worden gelokaliseerd, gescand en gevolgd, mogelijk ook door satellieten. De door sommigen
belachelijk gemaakte, maar door andere gevreesde totale controlemaatschappij, de 'Nieuwe Wereld Orde', is
daarom geen sciencefiction meer, maar kan op ieder gewenst moment worden ingevoerd.
GPS in smartphone voorloper
Biochips kunnen vanaf iedere plek ter wereld persoonlijke gegevens versturen en opdrachten ontvangen.
Iedere moderne smartphone bezit een GPS chip waarmee uw gangen en stappen voortdurend kunnen
worden gevolgd, óók als u uw toestel uitschakelt. Iedere keer als u een foto uploadt, wordt daar automatisch
de exacte tijd en precieze locatie aan verbonden, zodat u geheel 'vrijwillig' laat weten waar u op een zekere
dag was en wat u op dat moment deed.
Hoewel weinigen het zo zullen ervaren, is de GPS-chip in uw smartphone feitelijk de voorloper van een chip
die in uw lichaam kan worden geïmplanteerd. Immers, de meeste mensen nemen hun smartphone overal
mee naar toe, en laten hierdoor -bewust of onbewust- weten waar ze zijn en wat ze doen. Voor velen zal de
stap naar een door een toekomstige wereldregering verplichte geïmplanteerde chip dan ook niet groot zijn.
'Technologie voor chippen mensen eenvoudig'
Hoewel alle producenten van chips voor dieren ontkennen dat ze overwegen deze technologie ook bij
mensen te gaan gebruiken, schreef Tim Willard, hoofdredacteur van het blad Futurists van de World Future
Society, dat de beschikbare technologie voor een menselijke microchip 'behoorlijk ongecompliceerd en
nauwelijks ingewikkeld is, en voor tal van menselijke toepassingen gebruikt kan worden... Het is denkbaar
dat mensen al bij geboorte een nummer krijgen toegewezen, dat je hele leven bij je blijft.'
De meest logische plek voor zo'n implanteerbare chip is volgens hem 'de bovenkant van de rechter- of
linkerhand... zodat het eenvoudig in winkels te scannen is... Het kan gebruikt worden als een universele IDkaart die alle betaalpasjes, paspoorten en dergelijke vervangt. Bij de kassa in de supermarkt haal je simpel
je hand over een scanner, en het bedrag wordt automatisch van je rekening afgeboekt.'
De chip kan ook worden gebruikt voor medische doeleinden, bijvoorbeeld voor de opslag van het
elektronische patiëntendossier. Als je een ongeluk krijgt, hoeven de hulpverleners enkel je hand te scannen
om al je medische gegevens op te vragen. Dat zou met name een groot voordeel zijn als het slachtoffer
bewusteloos is.
Met één chip toegang tot... alles
Een volgende logische stap is de chip te gebruiken voor toegang tot je huis, je auto, je computer, et cetera.
Inbraak, diefstal, misbruik en fraude zal hierdoor een stuk lastiger, zo niet onmogelijk zijn. Het is dan niet
moeilijk voor te stellen dat veel mensen juist vanwege deze 'veiligheids'redenen graag zo'n microchip zullen
accepteren. Of zo'n chip het leven inderdaad veiliger maakt, is echter de vraag. Criminelen en hackers zijn
er tot nu toe in geslaagd om zelfs de best beveiligde systemen te kraken.
De nieuwste lichting biochips zijn gedeeltelijk gemaakt van levende proteïnen. Willard schreef dat zo'n chip
in de hersenen kan worden geïmplanteerd, waardoor 'je een ongelimiteerde hoeveelheid informatie in het
brein kan uploaden, zonder dat je ooit een boek hoeft open te doen.' Gehandicapten kunnen nu al een
hersenchip krijgen, waarmee ze weer gevoel krijgen in hun beschadigde lichaamsdelen of ledematen, en
deze zelfs kunnen besturen. Ook doof- en blindheid zouden op deze wijze kunnen worden aangepakt.
Alles kwijt door fout in centraal systeem
De risico's dat al onze persoonlijke informatie die in grote databases wordt opgeslagen door de overheid of
door andere partijen wordt misbruikt, is levensgroot. Bovendien is niet één systeem 100% foutloos. Wat
gebeurt er bijvoorbeeld als uw chip door een computerfout niet meer werkt, en hierdoor uw bankrekening is
verdwenen, en u ook geen toegang meer krijgt tot uw eigen huis, auto of computer? Hoe kunt u dit oplossen,
wetende dat de verantwoordelijken bij de overheid met wetten beschermd zijn tegen iedere vorm van
aansprakelijkheid?
Willard schreef dat zo'n zeer gecentraliseerd systeem het beste werkt als iedereen met behulp van een
geïmplanteerde chip en één algemeen identificatienummer toegang krijgt tot werkelijk alles. 'Mensen hebben
de neiging idealistisch te zijn over hun onafhankelijkheid en privacy, maar de realiteit is dat de meeste
informatie over uw onderwijs, kredietgeschiedenis, of wat dan ook, eenvoudig beschikbaar is voor iedereen
die ernaar vraagt,' vervolgde hij.
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NWO-systeem bestaat en wacht op laatste stap
Robert Mittmann van het Institute for the Future, een nonprofit onderzoeksinstelling in Californië, vergelijkt
de microchip met de verplichte tatoeages die gevangenen kregen in de concentratiekampen van de Nazi's.
Volgens hem zijn er betere methoden dan het 'schenden van de integriteit van iemands huid... Mensen
zouden er sommige burgerrechten voor moeten opgeven.'
De vraag is dus niet langer óf het Nieuwe Wereld Orde systeem al bestaat, maar wanneer de laatste stap het eerst vrijwillig, en daarna verplicht implanteren van mensen- wordt genomen. Veel christenen vrezen dat
zo'n verplichte chip het in de Bijbel voorzegde 'Teken van het Beest', de 'Antichrist' (666) is.
Mensen straks in de rij voor de chip?
Of deze uitleg aangaande de komst van het laatste, satanische wereldrijk inderdaad de juiste is, moet nog
blijken. Eén ding is echter zeker: de technologie om een op geïmplanteerde microchips gebaseerd
wereldwijd controlesysteem in te voeren, is volledig beschikbaar. Het enige wat nog ontbreekt is het 'juiste'
moment, wat mogelijk doelbewust zal worden gecreëerd door een geplande wereldwijde financiële en
economische instorting.
Als mensen door die instorting -mogelijk getriggerd door een nieuwe, enorme 'false flag' aanslag en/of een
grote oorlog- alles kwijt dreigen te raken wat ze hebben, zullen ze ongetwijfeld in de rij staan voor een chip,
waarmee ze hun geld, bezittingen en hun oude leventjes weer terug kunnen krijgen, zelfs als dit betekent dat
ze hun privacy moeten opgeven en willoze slaven worden van een totalitaire wereldregering.
Weigeren chip vrijwel onmogelijke opgave
De Bijbel waarschuwt niet alleen dat iedereen die het 'teken van het Beest' (666) accepteert, voor eeuwig
verloren gaat, maar ook dat de misleiding in de eindtijd zó sterk zal zijn, dat zelfs de uitverkorenen zouden
kunnen worden verleid. Als bedacht wordt dat we in de toekomst zonder microchip mogelijk niets meer
zullen kunnen doen -niet kunnen kopen, verkopen, wonen, salaris/uitkering krijgen, nergens geen toegang
meer kunnen krijgen- dan lijkt het weigeren van zo'n chip voor de meeste mensen inderdaad een
onmogelijke opgave te worden.*
* Nogmaals: ALS deze uitleg van deze Bijbelse profetieën inderdaad de juiste blijkt. In eerdere delen en
artikelen zijn diverse alternatieve verklaringen besproken.
Xander

Wilde dieren krijgen eigen drones
Foto: Thinkstock
Wilde dieren kunnen dankzij een nieuw soort gps-tag vanuit de lucht
worden gevolgd door drones.
Dat meldt het Britse tijdschrift New Scientist.
De nieuw ontwikkelde gps-tag met de naam Mataki is ongeveer even groot als
een postzegel en kan aan het lichaam van bijvoorbeeld een wolf, cheeta, olifant
of schildpad worden bevestigd.
Het apparaatje, gemaakt door het bedrijf Technology for Nature, verzamelt
informatie over de route en de afstand die een dier aflegt.
Met een speciaal signaal kan het digitale labeltje een drone oproepen, die vervolgens naar het dier vliegt,
een filmpje schiet en de verzamelde gegevens afleest vanuit de lucht.
Roedel
Het idee voor de nieuwe uitvinding is afkomstig van Robert Freeman, een bioloog die vaak gebruik maakt
van gps-tags bij zijn onderzoek naar dieren. Bij dat soort studies is het vaak erg moeilijk om de gelabelde
dieren later terug te vinden en goed te observeren.
De nieuwe tags maken niet alleen het lokaliseren van dieren makkelijker. De digitale labels kunnen onderling
ook informatie uitwisselen en een soort draadloos netwerk opzetten, waarmee gegevens van meerdere
individuen worden doorgestuurd naar een drone.
"Als je de data van één wolf uit een roedel te pakken hebt, krijg je ook de data van de andere gelabelde
individuen waarmee het dier in contact is geweest", aldus Freeman.
Jagen
Enkele proefprojecten met de nieuwe gps-tags staan op het punt van beginnen. Zo willen onderzoekers in
Zambia binnenkort met behulp van drones in kaart brengen in welke mate er wordt gejaagd op wilde honden
en cheeta's.
Biologen op de Seychellen zijn van plan om reuzenschildpadden in voor mensen onbegaanbare gebieden te
volgen met drones.
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
http://www.nu.nl/wetenschap/3598414/wilde-dieren-krijgen-eigen-drones.html
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Alternatieve websites in handen van overheid?
Woensdag, 09 oktober 2013
Wij gaan er altijd vanuit dat alternatieve of nieuwe mediawebsites de
tegenhangers zijn van de mainstream websites.
Wat gebeurt er nu als deze outlets onder controle van de overheid staan?
Daar waar de mainstream media orders opvolgen en alleen publiceren wat
goedgekeurd is door de eigenaren, gaan we er vanuit dat dit bij de
alternatieve media absoluut niet het geval is.
Echter, ook hier moeten we toch weer voorzichtigheid betrachten. Een
zogenaamde “conspiracy website” zoals ze ook wel worden genoemd onder controle voor de overheid is
natuurlijk een machtig wapen om het publiek een bepaalde richting op te sturen.
We hebben de afgelopen week de sluiting gehad van de Amerikaanse Federale overheid. Mensen werden
naar huis gestuurd en websites die behoren bij bepaalde overheidsinstanties werden ook op zwart gezet.
Echter, op exact hetzelfde moment dat de medewerkers van de overheid de sites op zwart zetten gebeurde
dit ook met een aantal van de meest bekende “conspiracy websites”. Dat waren onder andere Godlike
Productions, Above Top Secret en Lunatic Outpost.
Wat zijn de kansen dat deze websites ineens uit de lucht gaan op exact hetzelfde moment dat di van de
overheid worden gesloten?
Uiteraard had men als vrij snel in de gaten dat er een vergissing was gemaakt en kwamen de sites weer
online. Above Top Secret kwam met een verklaring dat ze waren aangevallen, de andere twee zeiden er
niets over.
Zeker over Godlike Productions doen al langere tijd geruchten de ronde dat de moderators op dit
waarschijnlijk grootste “conspiracy forum” ter wereld, NSA agenten zijn.
Op zich is het natuurlijk niet zo vreemd dat de overheid grip wil krijgen op zoveel mogelijk van de
alternatieve websites. Ze kunnen ze dan op twee manieren inzetten.
Ze kunnen bewust desinformatie verspreiden tussen de berichten die wel waar zijn waardoor optimale
verwarring ontstaat of ze kunnen ze gebruiken om een deel van de bevolking “in slaap te houden”.
Deze laatste categorie zijn dan van het soort waar je alleen maar positieve berichten aantreft. Van die
websites waar mensen mee “resoneren” en waar de wereld nooit iets kwaads zal overkomen en waar zaken
als satanisch kindermisbruik verboden issues zijn.
Het door de overheid overnemen van dit soort websites, althans de ultieme controle, is gemakkelijker dan je
zou denken. De meeste websites in dit circuit worden begonnen met goede bedoelingen. Vanuit een
oprechte motivatie om de mensheid wakker te schudden, de wereld beter te maken en meer van dit soort
gedachten.
Echter, het is ook een bekend gegeven dat alle eigenaren van dit soort websites arm zijn. Het publiek
weigert nu eenmaal te betalen voor nieuws uit deze categorie omdat geld iets is dat thuishoort bij de elite en
als je de waarheid boven tafel wil brengen moet je dat doen vanuit “licht en liefde”. Dat deze mensen die hun
ziel en zaligheid geven om hun publiek zo goed mogelijk te informeren en dat ze daardoor geen geld hebben
om hun normale rekeningen te betalen, is hun probleem.
Dat betekent dan ook per definitie dat dit een zeer kwetsbare groep is. Kwetsbaar in de zin dat als er iemand
op de stoep staat die belooft dat er een eind komt aan de financiële zorgen, dit voor sommigen na jaren
sappelen een te grote verleiding is.
We hebben vorige week al geschreven over de “scam” met betrekking tot alles wat met duurzaam te maken
heeft. Daar komt bovenstaande nog dan nog bij.
Moraal van het verhaal? Niemand zal jou met honderd procent zekerheid kunnen vertellen door wie of wat
een bepaalde website wellicht wordt gestuurd of gecontroleerd.
Daarom zeggen wij altijd, "Geloof geen woord van wat wij zeggen, maar gebruik de informatie om zelf op
onderzoek te gaan".
Bron: Reddit
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6001:alternatieve-websites-inhanden-van-overheid&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Gaat president Obama underground?
Donderdag, 10 oktober 2013
Vorig jaar december was men eindelijk klaar met een vier jaar durend
“renovatieproject” van het Witte Huis.
Toen alle schermen die het uitzicht hadden geblokkeerd waren weggehaald wachtte
de nieuwsgierigen een grote teleurstelling. Er was helemaal niets veranderd.
Wat wel zeker is is dat er in die periode veel werd gegraven. Zo werd er in 2010 een enorm gat gegraven,
diep genoeg voor een gebouw met diverse verdiepingen.
Daarvan is nu helemaal niets meer te zien want alles is in de originele staat teruggebracht. De officiële uitleg
is dat dit gat nodig zou zijn geweest om verouderde waterleidingen en rioolsystemen te vervangen.
Dit klopt niet met wat ooggetuigen, waaronder journalisten, hebben waargenomen. Om een lang verhaal kort
te maken; er is een compleet gebouw onder de grond in de tuin van het Witte Huis gemaakt.
Men heeft er alles aan gedaan om dit project geheim te houden. Dat was de reden dat tijdens de bouw
middels een grote omheining het zicht werd geblokkeerd. De werklui werden tot geheimhouding gezworen
en de vrachtauto’s die spullen afleverden waren aan de buitenkant afgeplakt zodat niemand kon zien welk
bedrijf deze klus uitvoerde.
Nu zijn er berichten uit Rusland die zeggen dat President Obama zijn voorgenomen bezoek aan Azië heeft
afgezegd omdat hij in de buurt van zijn nieuwe ondergrondse onderkomen wil blijven omdat men “de grote
gebeurtenis” verwacht. (Opvallend genoeg zegt ook minister Dijsselbloem zijn bezoek aan Washington af, zo
was vandaag te lezen in de verschillende dagbladen.)
Wat er dan niet bij wordt verteld is wat deze “grote gebeurtenis” dan zou zijn.
Dat er een grote ondergrondse schuilplaats is gebouwd onder het Witte Huis is zeker. Of Obama inderdaad
zijn reis naar Azië heeft afgeblazen vanwege een “grote gebeurtenis” is wat moeilijker vast te stellen.
Gezien de huidige staat waarin de wereld en dan in het bijzonder Amerika zich bevindt, zou het heel goed
waar kunnen zijn. Zo zijn er toch wel een aantal merkwaardige zaken die kunnen wijzen op iets ongewoons.
Direct na de aanval op de Twin Towers in 2001 werd er op 14 september een zogenaamde Declaration of
National Emergency uitgeroepen door de toenmalige president George Bush.
Zonder dat hier publiciteit aan is gegeven, heeft Obama vorige maand stilletjes deze “noodtoestand” met
wederom een jaar verlengd, vanwege wat hij zei, “de voortdurende dreiging van terrorisme”. Gedurende een
dergelijke “noodtoestand” heeft de president veel grotere bevoegdheden dan normaal gesproken het geval
is. Eergisteren vond er een vergadering plaats tussen Obama en vijf conservatieve journalisten die volledig
op zijn hand zijn en alles schrijven wat hij wil. Men noemt dit soort journalisten ook wel presstitudes. De
vergadering was “off the record”, wat betekent dat het een zeer vertrouwelijk onderonsje was.
Wat de Russen suggereren is dat Obama bezig is met een soort totale machtsovername, mede gezien
eerdere berichten in de media.
Zo roept een Congreslid, Sheila Jackson Lee, dat Obama de Martial Law moet invoeren om een eind te
maken aan de overheidsperikelen die ervoor hebben gezorgd dat de Federale Overheid is gesloten.
Een opiniestuk in de New York Times dat oproept om als één man achter Obama te staan. Een vroegere
staatssecretaris van Financiën, Paul Craig Roberts, die schrijft dat de president de noodtoestand moet
afkondigen en gaan regeren als een dictator. Zo zijn er nog een aantal artikelen die allemaal willen dat
Obama de volledige de macht grijpt.
In dat licht is de vergadering met de vijf journalisten misschien wel de volgende stap in een mediaoffensief
om de burger voor te bereiden op een president die zal heersen als een dictator.
Ondertussen heeft Obama al wel de beschikking over een soort privéleger. Personeel van meer dan 70
overheidsinstellingen dragen nu allemaal wapens. Bekend was dat uiteraard instanties zoals de CIA en FBI
waren bewapend, maar dat geldt nu ook voor de Environmental Protection Agency, een soort milieupolitie en
ook bijvoorbeeld ook bibliothecarissen van The Library of Congres. Al met al heeft Obama nu de beschikking
over 120.000 bewapende agenten waarvan wordt gezegd dat deze minstens zo machtig zijn als het leger.
Wat “de grote gebeurtenis” zal zijn is uit bovenstaande niet op te maken. Dat er zoiets op handen is, is heel
aannemelijk. Alleen kan die gebeurtenis allerlei vormen aannemen, variërend van totale chaos als er geen
overeenstemming wordt bereikt over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond tot een regen van
meteorieten uit de ruimte.
Bronnen: WhatDoesItMean ; Huffington Post ; Right Wing Watch ; Voice of Russia ; USA Today ; Politico
MSNBC
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6010:gaat-president-obamaunderground&catid=10:buitenland&Itemid=23
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NASA ontdekte Russische asteroide via Twitter (video)
Woensdag, 09 oktober 2013
Een voormalig Amerikaans astronaut noemt de situatie op aarde als het gaat
over asteroïden, een spel van kosmische roulette.
Niemand, maar dan ook echt helemaal niemand, had de asteroïde bij het
Russische Chelyabinsk opgemerkt.
Een gebeurtenis die eens in de honderd jaar voorkomt, zo wordt er gezegd. Echter, die vlieger gaat
inmiddels niet meer op. Zoals we de afgelopen weken hebben gezien is er een alarmerende toename van
het aantal vuurbollen in de lucht.
Zelfs de mainstream televisie komt nu met programma’s waarbij het publiek duidelijk wordt gemaakt dat er
wel degelijk een dreiging bestaat vanuit de ruimte door wat men tot voor kort beschouwde “ongevaarlijk
ruimtepuin”.
Hieronder zie je een deel van het programma 60 minutes van CBS met de befaamde Anderson Cooper.
In het programma praat hij met een aantal experts van NASA die toegeven dat ze geen flauw idee hebben
over wat er allemaal op ons af komt. De eerste keer dat zij gewaar werden dat er een asteroïde in de vorm
van een meteoriet boven Rusland was ontploft, was toen ze dit vernamen via Twitter.
Dat er op diezelfde dag nog een asteroïde rakelings langs de aarde scheerde werd ook niet opgemerkt door
NASA, maar wel door een amateur astronoom.
In het onderstaande programma geven de experts van NASA toe dat ze veel meer weten over ver
verwijderde zonnenstelsels dan objecten die dicht in de buurt van de aarde dreigen te komen. Zeker als
deze asteroïden overdag vanuit de richting van de zon komen, zijn ze bijna niet waar te nemen.
Nog steeds wordt er geruststellend gezegd dat de kansen dat een dergelijk object de aarde zal raken
minimaal is, maar dat is zoals gewoonlijk gebaseerd op historische gegevens en niet op de huidige stand
van zaken waarbij dingen drastisch zijn veranderd.
Het is niet voor niets dat via de mainstream media en mensen zoals Anderson Cooper het publiek wordt
voorbereid op de mogelijkheid dat we wel degelijk een herhaling kunnen verwachten van Chelyabinsk of
erger, een asteroïde die inslaat op aarde zoals dat waarschijnlijk is gebeurd in Toengoeska in 1908.
Gedurende een lange tijd zagen astronomen de asteroïden die dichtbij de aarde komen als puin uit de
ruimte, lastige ruimterotsen die het uitzicht blokkeren op de verre sterrenstelsels. Dat is nu allemaal
veranderd.
De elite is uiteraard al langere tijd op de hoogte dat er potentiële bedreigingen vanuit de ruimte op ons
afkomen. Ze hebben niet voor niets zich de laatste dertig jaar beziggehouden met het graven van
ondergrondse schuilplaatsen.
NASA weet dat ook zij weinig kunnen doen om de mensheid bescherming te bieden in de vorm van
waarschuwingen. Dat is dan misschien wel de reden dat ze in onderstaand programma nogal lacherig doen
over het feit dat ze de Russische asteroïde hebben ontdekt via Twitter en Youtube.
Zij maken zich geen zorgen, want deze mensen zijn tenslotte verzekerd van een ondergrondse schuilplaats,
voor het geval dát.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Xph2hPri8gg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6004:nasa-ontdekte-russischeasteroide-via-twitter-video&catid=35:universum&Itemid=48

Econoom waarschuwt voor Martial Law (video)
Maandag, 07 oktober 2013
Het maakt niet uit of de Federal Reserve geld bij blijft drukken of niet, in beide
gevallen zal het systeem inelkaar storten.
Er zal straks in Amerika een soort Sovjet-achtige Staat ontstaan waarbij alles en
iedereen afhankelijk wordt van de overheid.
Iedere dag komt de zon weer op, zijn er nieuwe kansen en lijkt de wereld weer klaar voor een dag vol
alledaagse dingen, die wij als vanzelfsprekend aannemen.
Wij rijden met onze auto naar het benzinestation en gaan tanken, gaan naar de supermarkt waar de
schappen vol liggen met verse producten en dit is voor ons heel gewoon. Hoe kan het ooit anders zijn?
We bevinden ons in een tijd waarin dingen anders zijn dan anders. Waarin zoveel bizarre ongewone dingen
gebeuren dat het nauwelijks meer is bij te benen. Of het nu in de hemel boven ons is met de toenemende
stroom meteorieten, of de aarde zelf die schudt en beeft als nooit tevoren, of de economie die werkelijk met
draadjes bijelkaar wordt gehouden, het zijn allemaal situaties die wij nog niet eerder zo hebben
meegemaakt.
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De alsmaar slechter draaiende economie is iets waar wij vandaag wat meer naar gaan kijken en wel door de
ogen van Peter Schiff.
Hij is een Amerikaanse beurshandelaar, investeringsanalist, auteur en econoom. Hij beheert zijn eigen
beursbedrijf Euro Pacific Capital Inc. en steunde in 2008 Ron Paul voor het presidentschap.
Schiff, tot enkele jaren geleden nog nauwelijks serieus genomen in de financiële media, waarschuwde al
vroeg voor het uitbreken van de kredietcrisis. Hij zei in 2006 dat de stijgende huizenprijzen in de VS
onhoudbaar waren en dat veel huiseigenaren in de subprime categorie hun hypotheken niet meer zouden
kunnen betalen als de rentes omhoog gingen.
Keer op keer blijkt opnieuw dat Peter Schiff het met zijn voorspellingen bij het recht eind heeft. In het
onderstaand interview met Alex Jones zegt hij dat de Amerikaanse economie er slechter voor staat dan aan
de vooravond van de Grote Depressie in de jaren dertig.
Dat de Federal Reserve vast zit in een spiraal waar ze niet meer uitkomen. Dat ze gedwongen blijven om
Amerikaanse schuldpapieren op te kopen omdat op het moment dat ze hiermee stoppen de rente omhoog
gaat. Die is vervolgens door Amerika niet meer te betalen omdat de schuld zo gigantisch groot is.
Als ze echter doorgaan met wat ze aan het doen zijn zoals geld bijdrukken, zal de economie ook exploderen.
Zoals Peter Schiff uitlegt is het probleem op te lossen door de vrije markt haar werk te laten doen. Hierdoor
zullen er op korte termijn verliezen geleden worden, mensen banen verliezen en banken omkieperen. Maar,
daarna heb je dan wel weer een gezonde economie.
Doordat dit niet gebeurt en men het schip met misleidend geruststellende woorden recht op de rotsen
afstuurt, weet je dat dit planmatig zo bedacht is. Dát die bel uitelkaar zal barsten, dát er een Martial Law zal
worden afgekondigd en dát er daarna in Amerika een soort Sovjet-achtige Staat zal ontstaan waarbij alles en
iedereen afhankelijk wordt van de overheid.
Net zoals Europa overigens, wat op weg is om een nieuwe Nazi Staat te worden. Op de langere termijn
zullen dan ook de afzonderlijke blokken worden samengevoegd en heeft men de lang begeerde
wereldsuperstaat en is de New Wolrd Order een feit.
Voor die tijd zullen en Europe en Amerika door een proces gaan waarbij alles anders wordt. Waar de
onvermijdelijke ineenstorting voor chaos zal zorgen. Omdat Amerika daain iets verder gevorderd is dan
Europa is dat dan ook het land waar men in de praktijk als eerste kennis zal maken met Martial Law (militaire
handhaving/staat van beleg).
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t_Z_6vbY33U
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=5987:econoom-waarschuwt-voormartial-law-video&catid=10:buitenland&Itemid=23

IMF geeft 'groen licht' voor eenmalige supertaks van 10% op uw spaargeld
10 okt 2013
Het IMF stelt voor om een eenmalige belasting van 10% te heffen op
het spaargeld in de 15 landen van de eurozone. Dat meldt Le
Figaro. Het idee is niet nieuw. Al in 2011 merkte de Boston
Consulting Group op dat een belasting van 30% op alle activa de
enige uitweg uit de eurocrisis zou zijn.
Steen Jakobsen, de hoofdeconoom van de Saxo Bank, stelde zich
in april van dit jaar iets conservatiever op en sprak toen van een
belasting op activa à rato van 10 à 15%. Ongeveer het percentage
waarmee het IMF nu afkomt.
Het IMF verwijst in haar Fiscal Monitor (deel 2 op p. 27 - Taxing Our Way out of—or into?—Trouble, of zie
onderaan dit artikel) naar een studie van de Duitse econoom Stefan Bach. Die berekende in 2012 dat indien
enkel de Duitsers die meer dan 250.000 euro op de bank hebben staan eenmalig zouden worden belast à
rato van 3,4%, men ruim 100 miljard euro zou kunnen ophalen, 4% van de Duitse openbare schuld.
De economen van het IMF schrijven nu dat wat betreft de 15 landen van de eurozone:
'Het verleidelijke van zo'n belasting is dat ze kan worden geïmplementeerd vooraleer mensen zich er
aan kunnen onttrekken en dat wordt verondersteld dat ze éénmalig is en ze het gedrag niet verstoord
(en door sommigen als fair wordt beschouwd). (...) De belastingsgraad die nodig is om de schuldratio
(ten opzichte van het bbp) van de landen terug te brengen tot hun niveau van 2007 vergt een heffing
van ongeveer 10% op alle spaartegoeden van gezinnen met een positief netto saldo.’
Opgemerkt moet worden dat het nog 'om zuiver theoretische voorstellen' gaat, ‘maar bestaan er ‘zachte
oplossingen’ om de schuldencrisis op te lossen?’, vraagt Le Figaro zich af.
Hét punt is dat belastingen op deposito’s makkelijk te innen zijn, uit de privé komen en 'fair' zullen worden
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gevonden door mensen aan wie geen geld verschuldigd is. Wie geen geld op de bank heeft staan, heeft er
ook geen problemen mee dat er op geld op de bank een belasting wordt geheven. Dankzij de huidige
politieke strategie om vooral geen hervormingen door te voeren wordt de groep mensen die geen geld op de
bank heeft met de dag groter.
Volgens Monfinancier.com is zo’n belasting enkel een kwestie van tijd. De Fransen hebben berekend
dat door de 12.000 miljard euro die de Franse gezinnen op spaarboekjes hebben staan te belasten ze
uiteindelijk het gat in de staatskas zullen kunnen dichten en de stijging van de overheidskosten kunnen
financieren.
'Er zit weinig anders op dan die weg op te gaan,' schrijft het financiële magazine, 'want zowel de personenals bedrijfsbelastingen hebben een punt bereikt waar elke verdere stijging riskeert de economie definitief in
de afgrond te storten. Vele socialisten verdedigen de stelling dat spaargeld slaapt of - erger nog - 'enkel de
rijken rijker maakt'. Na de bedrijven, de rijken en de ondernemers zijn nu de spaarders het nieuwe doelwit.
En het IMF heeft net zijn zegen gegeven.
Maar hoe lang gaat dit nog duren? Mensen die niet werken bevoordelen tegenover zij die werken, mensen
die niet ondernemen bevoordelen tegenover mensen die dat wel doen, en nu degenen bevoordelen die geld
hebben uitgegeven zonder het te hebben tegenover mensen die een appeltje voor de dorst hebben opzij
gezet.
Kan een systeem dat aanzet tot luiheid, risico-aversie en hulpbehoevendheid overleven?'
http://www.express.be/business/nl/economy/imf-geeft-groen-licht-voor-eenmalige-supertaks-van-10-op-uwspaargeld/196918.htm
De volgende wanhopige stap van de Griekse overheid
Donderdag, 10 oktober 2013

De overheid in Griekenland, en uiteraard ook andere landen, wordt dermate
zwaar door de bankiers onder druk gezet, dat ze wanhopig worden.
Het in beslagnemen van privébezittingen is dan ook de volgende stap op de agenda.
De stap naar de New World Order verloopt via verregaande controle van de overheid over de bevolking. Die
op hun beurt weer worden gecontroleerd door de bankiers, die weer in dienst staan van de Jezuïeten.
Het bovenstaande is de kern van alles wat er om ons heen gebeurt en een prachtig voorbeeld hiervan zien
we deze week in Griekenland.
Zoals bekend zit de Griekse economie zwaar in het slop. De werkeloosheid in het land is naar een
recordhoogte gestegen en ondanks mooie praatjes van de overheid en bankiers ziet de toekomst er niet
bepaald rooskleurig uit voor het land.
Als de economie het zwaar heeft, is het voor bedrijven uiteraard moeilijk om het hoofd boven water te
houden. Dat is te merken aan de afdracht van de sociale premies door deze bedrijven. Het merendeel slaagt
er niet in om deze geheel of gedeeltelijk te betalen. Dat is dan uiteraard weer een groot probleem voor de
overheid die op deze manier zwaar tekort komt voor allerlei uitkeringen.
Nu is het verantwoordelijke Ministerie in Griekeland, Werk en Sociale Voorzieningen, van plan om drastische
actie te ondernemen om alsnog het geld binnen te halen. Bedrijven worden binnenkort voor de keus gesteld:
betalen of hun bezittingen worden in beslag genomen. Het gaat ook niet om een klein bedrag; deze sociale
premies moeten 14 miljard Euro in het laatje brengen oftewel 8 procent van het Bruto Nationaal Product
(BNP).
De inbeslagname bij bedrijven betreft dan niet alleen onroerendgoed, maar zelfs hun vorderingen op andere
bedrijven of personen (debiteuren). Dit heeft uiteraard wederom een rampzalig effect op de Griekse
economie. Niet alleen voor bestaande bedrijven die het moeilijk hebben, maar ook voor eventuele nieuwe
ondernemingen/investeerders die zich wel drie keer achter de oren zullen krabben voordat ze iets in
Griekenland beginnen.
In de praktijk zal dit plan betekenen dat grote delen van de bezittingen van Griekse bedrijven naar de
overheid en van daaruit naar de bankiers zullen worden overgeheveld. De volledig corrupte politici werken
maar al te graag mee aan dit soort plannen, omdat ze of gechanteerd worden of omdat ze in de gelegenheid
worden gesteld ook hun eigen zakken te vullen.
In Cyprus zagen we voor de eerste keer hoe een overheid er niet voor terugdeinst om privébezittingen van
de bevolking te confisqueren (stelen) om, in dit geval, de banken te redden. Een zogenaamde bail-in. Wat
we nu zien in Griekeland is dat hetzelfde principe zich uitstrekt naar andere sectoren in de economie.
Overheden die door de bankiers zodanig onder druk worden gezet, dat ze wanhopig naar middelen grijpen
om de privébezittingen van de bevolking te roven. Alles om hun opdrachtgevers maar tevreden te stellen.
Nog stééds zijn er mensen die denken dat overheden en bijbehorende politici er zijn voor het belang van de
bevolking.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6013:de-volgende-wanhopige-stapvan-de-griekse-overheid&catid=10:buitenland&Itemid=23
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'Obama kan shutdown gebruiken om absolute macht te grijpen'
Grootste geldmarktfonds VS begonnen Amerikaanse staatsobligaties af te stoten - Peiling: Nog maar 18%
burgers (diepterecord) tevreden met overheid - Invoering Obamacare compleet drama: Slechts 5 burgers
staat Iowa geaccepteerd - 'Obamacare bedoeld om VS te laten crashen'
Eén minuut voor 12 - de door de globalistische elite geplande crash van
de VS komt dankzij Obamacare heel dichtbij.
Volgens de voormalige staatssecretaris van Financiën onder president
Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, bestaat het reële gevaar dat
president Obama de politieke crisis rond de verhoging van het
schuldenplafond zal aangrijpen om de noodtoestand uit te roepen, en
volledig per decreet te gaan regeren - iets dat Obama sowieso al meer
dan alle eerdere presidenten doet. Daarmee zou Obama zich definitief een positie van vrijwel absolute
macht verschaffen, en de facto een dictator worden. (1)
De Democraten en Republikeinen zijn het nog steeds niet eens over de begroting en de verhoging van het
schuldenplafond. De 'shutdown' van een groot deel van de overheid duurt dan ook nog steeds voort, wat de
belastingdienst overigens niet verhinderde om van 1 tot 9 oktober $ 56 miljard te innen, bijna $ 1 miljard
meer dan in dezelfde periode vorig jaar (2).
Als het schuldplafond van circa $ 17 biljoen niet wordt verhoogd, dan dreigt de VS op 17 oktober zijn
rekeningen niet meer te kunnen betalen en bankroet te gaan. Roberts denkt dat Obama kan proberen om,
onder het mom van deze dreigende financiële en economische instorting, zichzelf quasi-dictatoriale
volmachten te geven en de noodtoestand uit te roepen. Dat betekent dat hij eigenmachtig het
schuldenplafond kan verhogen, en het Congres permanent buitenspel wordt gezet.
Grootste geldmarktfonds wordt nerveus
Roberts acht de kans daarom groot dat de partijen het alsnog eens worden, al was het alleen maar omdat
het Congres zichzelf niet buitenspel wil laten zetten. De tijd voor een deal begint wel te dringen. Het grootste
Amerikaanse geldmarktfonds Fidelity Investments, dat zo'n $ 430 miljard beheert, heeft de afgelopen weken
voor de zekerheid al zijn kortlopende Amerikaanse staatsobligaties verkocht, een duidelijk signaal dat de
financiële wereld steeds nerveuzer wordt (3).
Diepterecord: Slechts 18% tevreden met overheid
De Amerikanen hebben het inmiddels helemaal gehad met de politiek. Nog maar 18% van de bevolking is
tevreden over de overheid, een absoluut diepterecord. 81% is ontevreden, een evenaring van het oude
record uit 2011 (4). Grootste pijnpunt: Obamacare, het peperdure, en tot nu toe totaal niet werkende nieuwe
socialistische zorgstelsel. Uit een peiling van Associated Press blijkt dat maar liefst 90% van de mensen die
zich online voor Obamacare wilden opgeven, het niet gelukt is zich in te schrijven (5).
Slechts vijf mensen staat Iowa geaccepteerd
Desondanks moet iedereen die geen verzekering heeft zich voor 1 januari verplicht opgeven, op straffe van
een hoge boete. Bovendien blijkt de inschrijving dermate complex, dat tot nu toe slechts 1 op de 100 wél
gelukte aanvragen werd geaccepteerd. De staat Iowa telt hierdoor 'maar liefst' 5 (VIJF) mensen die zich
konden verzekeren (6). Volgens de Wall Street Journal gaat het landelijk om 'enige honderden' (7). Kortom:
de invoering van Obamacare is tot nu toe een totale mislukking (5).
'Obamacare bedoeld om VS te laten crashen'
Volgens John Rappoport van Infowars is het van meet af aan de bedoeling geweest dat Obamacare op een
chaos zou uitlopen. 'Het doelwit was Amerika zelf, om het te destabiliseren - een stokoude strategie.' In het
streven naar het wereldwijd uitwissen van nationale grenzen en onafhankelijke staten, zou de globalistische
machtselite Obamacare gebruiken om de ondergang van de VS
te bespoedigen.
'Het is de inleiding van een Nieuwe (Wereld) Orde, een nog
hartelozere, onderdrukkende Orde. Obamacare is slechts één
van de honderden voorbeelden. Operatie Chaos heeft de VS al
meer dan 100 jaar op de korrel... Voor Obama's presidentschap
werd het nationale zorgstelsel gekozen om een schok te
veroorzaken, en om de slapende vijandigheden in het hele land
te vergroten... Voor de globalisten is het opnieuw een
gelegenheid om het systeem te laten crashen.' (8)
Xander - (1) KOPP, (2) CNS News, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Infowars, (5) CNBC, (6) Washington Free
Beacon, (7) Wall Street Journal, (8) Infowars
Het schuldenplafond per president
Geschreven door Biflatie.nl op 13 oktober 2013
Via het Whitehouse.gov & FrederiekeH
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DUS TOCH… nieuw licht op de zaak Marinanne Vaatstra
Nieuwe rechtszaak moord Marianne Vaatsta 28 oktober 2013
Alhoewel Jasper Steringa is veroordeeld voor de moord op Marianne
Vaatstra en hij heeft afgezien van een hoger beroep komt er toch een
nieuwe rechtszaak rondom de moord op Marianne Vaatstra. De
moord op Marianne leek opgelost met de bekentenis en de 100%
DNA match van Jasper. In een eerder artikel heb ik al één
onmogelijkheid besproken in het Requisitoir van Henk Mous. Echter
als u de tijd zou hebben en het zelf zou bestuderen komt u nog veel
meer onmogelijkheden tegen. Daar u niet de tijd heeft om een
moordonderzoek dat meer dan 13 jaar duurde zelf uit te pluizen wil ik u er toch op wijzen dat Jasper Steringa
hoogst waarschijnlijk niets met de moord te maken heeft. En dit is nu precies wat er op 28 oktober 2013
(voorlopig vastgestelde datum) opnieuw in de rechtszaal ter sprake zal komen…..
Achtergrond rechtszaak 28 oktober 2013 moord op Marianne Vaatstra:
Door de blunders, fouten, onprofessionele werkwijze en zelfs leugens van het OM de afgelopen 13 jaar zijn
er enkele onderzoekers zelfstandig op onderzoek uitgegaan. Sommige zijn actief betrokken geraakt bij het
onderzoek op verzoek van Marianne’s moeder, Maaike Terpstra. Zo ook onderzoeker Wim Dankbaar.
Uit de vele bevindingen die uit deze onderzoeken naar boven gekomen zijn ontstaat een compleet ander
beeld. Een alternatief en veel waarschijnlijker scenario wat er op die fatale koninginnenacht in 1999 is
gebeurd. De meesten van jullie hebben waarschijnlijk ook wel enkele van deze scenario’s gehoord en na de
veroordeling van Jasper Steringa bent u weer over gegaan tot de orde van dag.
Welnu op 28 oktober 2013 moet één van deze onderzoekers, Wim Dankbaar, voorkomen en zich
verantwoorden voor het onderzoek dat hij heeft gedaan met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra.
Al zijn bevindingen en inspanningen heeft Wim de afgelopen jaren gepubliceerd op zijn website Recht is
Krom. Wim heeft namelijk een aantal betrokkenen met naam en toenaam genoemd op zijn website en deze
lieden hebben een aanklacht ingediend wegens smaad/laster/belediging, wat overigens hun goed recht is.
Op dit moment zal ik u niet verder lastig vallen met alle details rondom de moord op Marianne Vaatstra en
evenmin zal ik dieper op de genoemde rechtszaak ingaan. Dit kunt u immers zelf volgen via Recht is Krom.
Maar ik verzeker u dat deze rechtszaak niet een simpel smaad en laster gevalletje gaat worden. Het kan
maar zo zijn dat de hele beerput opengaat en dat ook u zich ervan bewust wordt dat er hele smerige lieden
in de top van het OM zitten en dat de werkelijke moordenaar(s) van Marianne Vaatstra gewoon vrij rondlopen………… Maar dat wist u natuurlijk allang want wat kun je ook anders verwachten als de afgelopen 10
jaar de hoogste baas van het ministerie van Veiligheid en Justitie, Joris Demmink, een pedofiele crimineel is.
Truth is immediate, radiant, herenow. It is not that truth has to be discovered — only YOU have to become
aware. Truth is already here.

Kunstmatige intelligentie, naar ons beleven een groot gevaar!
11 oktober 2013
Qualcomm wil smartphones ‘hersenen’ geven
Chipfabrikant Qualcomm werkt aan processors die de werking van het menselijk brein kopiëren en zo
kunstmatige intelligentie naar robots en smartphones kunnen brengen.
Dat vertelt CTO Matt Grob tijdens een toespraak waar Technologie Review bij aanwezig was.
De ‘hersenchips’ kopiëren de structuur van het menselijk brein en manier waarop dit functioneert. De kracht
is uiteraard veel beperkter, maar de processors zouden veel complexere taken kunnen uitvoeren en veel
minder energie gebruiken. Volgend jaar wil Qualcomm met partners al chips verwerken in bijvoorbeeld
robots. De processors zorgen dan voor kunstmatig zicht, kunnen de robot aansturen en zouden gebruikt
kunnen worden als hersenimplantaten. Op termijn zouden de chips zelfs in smartphones gebruikt kunnen
worden zodat informatie efficiënter wordt verwerkt. Qualcomm, dat nu ook chips maakt voor onder meer
telefoons, heeft al software ontwikkeld dat de werking van het menselijk brein simuleert. Deze software
wordt gebruikt om de zogeheten neural processing units (NPU) te bouwen.
Leren
Apparaten worden door het gebruik van zulke processors leergierig. Ze kunnen dingen leren van een mens
of van informatie die ze krijgen en verwerken. Ook zorgen deze chips voor bijvoorbeeld gezichtsherkenning,
weersvoorspellingen en het beter herkennen van spraak.
“De belofte is een machine die geprogrammeerd wordt zonder software”, aldus Grob. “Machines kunnen
leren zoals je je kind iets leert.”
Bekijk hoe onderzoekers een computermodel van het menselijk brein maken
Moeten we bang zijn voor kunstmatige intelligentie?
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Censuur op internet, omstreden 10% spaargeld belasting artikel VERWIJDERD !
Voor wie het gemist had afgelopen week op 9 Oktober was er een
vergadering van het IMF. Eén van de voorstellen die als mogelijkheid
werden geopperd is het belasten van de spaargelden van 15
lidstaten van de EU met 10%. (Door deze maatregel zou de
Europese schuldenlast in 1 klap teruggebracht kunnen worden naar
het niveau van voor 2007)
Het origineel door de morgen.be geplaatste artikel is echter na 3
dagen al verwijderd. Waarom plaatst een krant een dergelijk artikel en belangrijker waarom is het alweer
verwijderd? Speelt er op de achtergrond soms meer af dan de burgers van de EUSSR mogen weten? De
vraag stellen is ‘m feitelijk beantwoorden. Het gewraakte artikel is namelijk ook niet via de diverse
archiverings sites van google en webcrawler terug te halen.
Het adres van het inmiddels verwijderde artikel is : www.demorgen.be/dm/nl/3324/Financielecrisis/article/detail/1720618/2013/10/10/IMF-overweegt-eenmalige-taks-van-10-procent-opspaargelden.dhtml
Een gewijzigde versie werd integraal overgenomen en geplaats door express.be.
http://www.express.be/business/nl/economy/imf-geeft-groen-licht-voor-eenmalige-supertaks-van-10-op-uwspaargeld/196918.htm
Deze pagina is (nog) wel opvraagbaar, maar de gelegitimeerde vraag is hier voor hoe lang nog. Want dat er
wellicht mogelijk een lange censuur arm uit de contreien van het IMF/EUSSR de media beheerst,
controleerd en dicteerd is zeer aannemelijk.
Om te voorkomen dat de censuur nog verder reikt is deze pagina inmiddels als PDF opgeslagen. Mocht ook
dit artikel ineens verdwijnen dan weten wij als argeloze lezertjes in elk geval dat er meer aan de hand is dan
men wenst te vertellen.
Ter aanvulling.
Voordat men daadwerkelijk overging tot het confisceren van
spaartegoeden en bankrekeningen op Cyprus hadden velen
ook het idee dat het niet zover zou komen. Toch gebeurde
het. De bankroof van Cyprus werd door een aantal gezien
als testmiddel om te kijken wat de reacties en uitkomsten
zouden zijn. Achteraf gezien is e.e.a. toch nog vrij rustig
verlopen, geen grootschalige rellen, burgeroorlog en extreme
gebeurtenissen zijn er uit voortgekomen. Uiteraard waren er protesten maar al met al hebben de meesten
het gelaten over zich laten komen. Uiteindelijk bloedde het nieuws over Cyprus vrij snel dood o.a. met de
garantie van de EU dat dit éénmalig zou zijn.
Willem Middelkoop (toch niet één van minsten binnen de economische
wereld) schreef erover op twitter
Nee Cyprus was niet éénmalig maar slechts een middel om te zien of zoiets
ook op grote schaal kan worden toegepast, en dat kan blijkbaar.
Ook nu wordt de massa in slaap gesust met zoete berichten dat het
allemaal niet zo’n vaart zal lopen. En zijn de negatieve berichten verwijderd.
Totdat de Europese burger ineens op een ochtend uit de slaap ontwaakt
om te bemerken dat hij/zij in een Nachtmerrie van armoede is wakker
geworden.
http://pineut.wordpress.com/2013/10/12/censuur-op-internet-omstreden-10spaargeld-belasting-artikel-verwijderd/
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Belasting op spaargeld slechts kwestie van tijd
Geschreven door Biflatie.nl op 10 oktober 2013.Geplaatst in Crisis
Eind maart 2013 begon Meneer Teun dit artikel, genaamd: Let op:
Uw spaargeld is in gevaar, met de volgende woorden: Voor alle
mensen die denken dat het spaargeld weer veilig is na de
geruststellende woorden van Dijsselbloem, artikelen van belangrijke economen en de zachte zinnen
van de Radio 1 presentatoren, think again. Het komt eng dicht bij de waarheid, want het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) heeft voorgesteld om een eenmalige belasting van 10% te heffen op het spaargeld
van de burgers in de 15 landen van de eurozone.
IMF wil tax op Europees spaargeld
Express.be heeft even vertaald wat er nu precies staat in de Fiscal Monitor van het IMF en het lijkt erop alsof
de belasting op Europees spaargeld slechts een kwestie van tijd is: “Het verleidelijke van zo’n belasting is
dat ze kan worden geïmplementeerd vooraleer mensen zich er aan kunnen onttrekken en dat wordt
verondersteld dat ze éénmalig is en ze het gedrag niet verstoord (en door sommigen als fair wordt
beschouwd). (…) De belastingsgraad die nodig is om de schuldratio (ten opzichte van het bbp) van de
landen terug te brengen tot hun niveau van 2007 vergt een heffing van ongeveer 10% op alle spaartegoeden
van gezinnen met een positief netto saldo.”
Let op! Geld hebben kost geld - Wie wil er nu nog spaargeld?
Het IMF ziet de belasting op spaargeld als een alternatief voor belastingverhogingen en bezuinigingen en
volgens het desbetreffende rapport van het IMF is de belasting op sparen een ongebruikelijke, maar
effectieve maatregel. Let op! Niet alleen geld lenen kost geld, ook geld hébben kost geld. De Zwitserse bank
Credit Suisse liet eind vorig jaar overigens haar cliënten al weten dat het verstandig zou zijn om zo weinig
mogelijk cash aan te houden.
Het meest bizarre aan het hele verhaal is dat de IMF-economen verwachten dat het vertrouwen van
spaarders niet zal worden aangetast door deze nieuwe maatregel. Wie laat er nu bij zijn volle verstand een
deel van zijn of haar vermogen op een spaarrekening staan?? Natuurlijk is het handig om iets achter de
hand te hebben om een rekening bij de bank, maar er komen steeds meer redenen om uw geld van de bank
te halen. Het risico van een haircut van 10% zal menig burger een dikke vette kluis laten doen aanschaffen.
In ieder geval wordt er via Google steeds vaker gezocht naar de definitie ‘kluis kopen‘.
http://biflatie.nl/artikelen/crisis/belasting-spaargeld-slechts-kwestie-tijd/

Amerika houdt rekening met binnenlandse chaos
Geschreven door Extern op 11 oktober 2013. biflatie.nl
Er circuleren berichten dat het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) bezig is met een
massale, geheime opbouw van de Amerikaanse binnenlandse strijdkrachten. Een artikel van februari 2013 in
de Associsted Press bevestigt een open kooporder door DHS voor 1,6 miljard stuks aan uiteenlopende
soorten munitie. Volgens een opiniestuk in Forbes is dit genoeg om een oorlog van het formaat “Irak” meer
dan 20 jaar vol te kunnen houden. Ook zijn er zwaar gepantserde tanks en voertuigen aangeschaft die al
verscheidene keren in de straten gezien zijn. Blijkbaar verwacht de Amerikaanse regering een aantal zéér
ernstige maatschappelijke onlusten. De vraag is, waarom?
Instorten van de openbare orde
Een artikel op BBC News van 21 september 2013 geeft wellicht een antwoord op die vraag. Damian Mc
Bride, de spindoctor van Gordon Brown, de voormalige Eerste Minister van Groot Brittannië, zegt hierin dat
de Britse Premier aan vooravond van de financiële crisis in 2008 bang was dat de openbare orde in zou
storten. Hij citeert Brown, die zei: “Als de banken hun deuren sluiten en de geldautomaten niet meer werken,
en de mensen gaan naar Tesco (supermarktketen) waar hun kaarten niet geaccepteerd worden, dan zal de
hele boel ontploffen. Wanneer er geen voedsel, benzine of medicijnen meer kunnen worden gekocht, zullen
de mensen massaal de straat op gaan om zich deze goederen desnoods met geweld toe te eigenen. Zodra
de mensen dit op TV zien gebeuren is dat het einde, want iedereen zal denken dat dit nog de enige manier
is om aan je benodigdheden te kunnen komen en er zal totale anarchie uitbreken”. Mc Bride zei dat Gordon
Brown die nacht serieus heeft overwogen om het leger de straat op te sturen, de staat van beleg af te
kondigen en een avondklok in te stellen.
Verenigde Staten
Aan de andere kant van de oceaan vonden soortgelijke taferelen plaats, waar de toenmalige Amerikaanse
Minister van Financiën, Henry Paulson, dreigde de staat van beleg af te kondigen als de Wall Street banken
niet gered zouden worden van de financiële ondergang. In beide landen werd deze dramatische en
rigoureuze maatregel op het nippertje voorkomen omdat de wetgevers bezweken onder deze enorme druk
en, met hun rug tegen de muur, besloten de banken te redden. Lees meer op Gewoon-Nieuws.nl
http://biflatie.nl/artikelen/crisis/amerika-houdt-rekening-binnenlandse-chaos/
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Zwitsers willen iedereen basisinkomen van ruim € 2000 per maand geven
Om de petitie kracht bij te zetten stortte het comité 8 miljoen
muntstukjes van 5 cent -één voor iedere Zwitser- voor de
regeringsgebouwen in Bern.
Een Zwitsers comité is erin geslaagd meer dan 100.000
handtekeningen te verzamelen voor het voorstel om iedere inwoner
zonder bijkomende voorwaarden een maandelijks basisinkomen van
2500 Frank (2030 euro) te geven. Vanwege het grote aantal
handtekeningen is het Zwitserse parlement gedwongen om het
voorstel in stemming te brengen. Aan een universeel basisinkomen,
vooral populair onder rassocialisten, kleeft echter een enorm bezwaar: in het huidige systeem is het
onbetaalbaar.
Werk of geen werk, rijk of arm, brave burger of crimineel - het zou volgens het comité allemaal niets moeten
uitmaken. Iedere burger moet gewoon iedere maand standaard dik 2000 euro op zijn rekening krijgen
gestort, zonder dat hier ook maar één tegenprestatie voor hoeft te worden geleverd.
'Juist socialisten snijden in sociale zekerheid'
Volgens de Amerikaanse econoom John Schmitt, werkzaam bij het progressieve Center for Economic &
Policy Research, wordt er al tientallen jaren gesproken over zo'n basisinkomen. Hij denkt dat de hernieuwde
discussie een reactie is op de financiële crisis, en de mede daardoor steeds groter wordende financiële
ongelijkheid in de meeste Europese landen.
Ondanks de massale, vaak gewelddadige demonstraties is het de bevolking in Griekenland, Spanje en
Portugal niet gelukt om het bezuinigingsbeleid van tafel te krijgen. Schmitt verbindt de opkomst van het
rechtse nationalisme in Europa aan het feit dat juist de socialistische partijen (/ sociaal-democraten) in alle
landen diep snijden in de sociale zekerheid.
Basisinkomen is extreem duur
Het grootste bezwaar van een basisinkomen zijn volgens Schmitt de extreem hoge kosten die eraan
verbonden zijn, waardoor de financiering van de bestaande sociale zekerheid juist in gevaar komt. Mocht het
Zwitserse voorstel worden aangenomen, dan bestaat het risico dat de overheid 'in ruil' voor het
basisinkomen vrijwel alle subsidies -dus ook voor het onderwijs en de gezondheidszorg- schrapt, waardoor
voorzieningen vele malen duurder worden.
'Ik denk dat het erg moeilijk is om de onder vuur liggende bestaande sociale zekerheid te beschermen, en
daar tegelijk een verbazingwekkend, nieuw, alomvattend en genereus inkomen aan toe te voegen.' Schmitt
is overigens van mening dat een basisinkomen in theorie zou kunnen werken, omdat er genoeg rijkdom op
de wereld is om het te kunnen betalen. 'Maar politiek gezien zijn we nog niet zover.'
'Star Trek economie'
Het idee van zo'n 'Star Trek economie' -vernoemd naar de 'replicators' die met behulp van enkel energie
vanuit het niets drank, voedsel, voorwerpen et cetera kunnen 'scheppen'- is dat ook mensen die niet (willen)
werken voor het basisinkomen, hun geld toch wel uitgeven aan consumptie, en daarmee de economie
draaiende houden. Tegelijk houden ze zo meer tijd over voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere taken
die normaal gesproken slecht worden betaald en waar weinig animo voor is.
Betaald worden om niets te doen?
Amerikanen zullen in zijn ogen echter nauwelijks te porren zijn voor dit idee. 'Zou de rechtse politiek in de VS
een programma toestaan dat mensen letterlijk betaalt voor niets doen? Daar zou heel snel van gezegd
worden dat het mensen betaalt om niets te doen.' Zelfs de meest linkse Democraten zullen zich er dan ook
niet aan wagen, denkt hij.
Afbraak sociale zekerheid door immigratie
Historici constateren dat er in Europa juist door de etnische homogeniteit en lagere immigratie van
oorsprong meer steun was voor de opbouw van een goede sociale zekerheid (1). Die conclusie zien we nu
bevestigd in de stapsgewijze afbraak van de sociale zekerheid en het steeds feller wordende verzet
hiertegen door de autochtone bevolking, die heel goed beseft dat die afbraak -ondanks alle ontkenningen
van de meeste politieke partijen- mede het gevolg is van het jarenlang gevoerde ruimhartige
immigratiebeleid.
Xander - (1) Salon
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'Vervolging christenen grootste mensenrechtenprobleem ter wereld'
Pakistaanse bisschop ziet Groot Brittannië actief anti-christelijk worden - Pakistaanse schoolboeken leren
moslimkinderen dat vermoorden christenen nodig is om martelaar te worden
Een Pakistaanse christen komt tijdens een protest tegen islamitische
aanslagen op kerken met gevaar voor eigen leven uit voor zijn geloof
- iets dat 99% van de christenen in het Westen hem niet na durven of
willen doen.
De Pakistaan bisschop Michael Nazir-Ali waarschuwt op basis van
zijn persoonlijke ervaringen met vervolgingen, dat Groot Brittannië
een actief 'antichristelijk' land dreigt te worden. Tegelijkertijd roept
auteur, journalist en Vaticaan-expert John Allen Jr. in zijn nieuwe
boek 'The Global War on Christians' de hele wereld op de massale
vervolgingen van christenen op de eerste plaats van de mensenrechtenagenda te zetten. Sinds begin deze
eeuw worden er jaarlijks circa 100.000 christenen enkel vanwege hun geloof vermoord, hoofdzakelijk door
moslims.
Bisschop Nazir-Ali, president van OXTRAD (Oxford Centre for Training), zegt dat vervolging 'altijd begint met
het marginaliseren en discrimineren op het werk en in het publieke leven.' Tenzij dit wordt aangepakt, dreigt
Groot Brittannië in dit opzicht niet enkel 'onchristelijk', maar zelfs 'antichristelijk' te worden.
Discriminatie, ontslag, zwart gemaakt in de media
In zijn voorwoord in dr. Richard Scotts boek 'Christians in the Firing Line' schrijft de bisschop dat christenen
in Groot Brittannië nu al de prijs moeten betalen, doordat ze vanwege hun geloof worden gediscrimineerd,
ontslagen, op een zwarte lijst worden gezet waardoor ze niet meer bij instellingen aan het werk kunnen, en
zwart worden gemaakt in de media omdat ze vasthouden aan hun op de Bijbel gebaseerde principes. (1)
Grootste mensenrechtenprobleem ter wereld
Auteur, journalist en jarenlang Vaticaan-expert John Allen Jr. pleit er in zijn nieuwe boek 'The Global War on
Christians' voor dat christenen vanwege de ernstige vervolgingen als het grootste mensenrechtenprobleem
ter wereld worden beschouwd.
'In de jaren '70 hoefde je niet Joods te zijn om je zorgen te maken over de dissidente Joden in de Sovjet
Unie; in de jaren '80 hoefde je niet zwart te zijn om ongerust te zijn over de apartheid in Zuid Afrika; op
dezelfde wijze hoef je geen christen te zijn om te erkennen dat christenen de meest vervolgde religieuzen op
de planeet zijn.'
Ieder uur 11 christenen vermoord vanwege hun geloof
Veel Westerse christenen doen nog steeds of het martelaarschap iets uit het verleden is. Het tegendeel is
echter waar: sinds begin deze eeuw worden er jaarlijks zo'n 100.000 christenen -11 per uur- vanwege hun
geloof vermoord, hoofdzakelijk door moslims. In totaal staan tot zo'n 200 miljoen christenen regelmatig bloot
aan -voornamelijk islamitische- vervolgingen (4).
Maar ook in niet-islamitisch Azië (China, India, Noord Korea, Myanmar, Indonesië, Filippijnen, Indonesië),
Afrika, Latijns Amerika en Oost-Europa krijgen christenen het steeds zwaarder.
'Grootste deel christelijk lijden door de islam'
Allen vindt dan ook dat de wereld 'niet naïef' moet zijn dat een groot deel van het lijden van christenen op de
wereld veroorzaakt wordt door volgelingen van de islam. Dat christenhaat er bij jonge moslims soms al vroeg
wordt ingestampt, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat in Pakistaanse schoolboeken letterlijk staat dat moslims
christenen moeten vermoorden om het martelaarschap (en daarmee een zekere plek in het paradijs) te
verdienen (3).
Tegelijkertijd zegt de journalist dat we niet moeten vergeten dat de vervolgers ook bestaan uit niet-moslims.
'De meest gewelddadige anti-christelijke pogrom ooit was in India,' en werd gepleegd door Hindoes.
Westerse christenen wakker schudden
Met zijn boek hoopt Allen christenen in het Westen wakker te schudden, zodat zij actief iets gaan doen aan
het lot van hun geloofsgenoten in de rest van de wereld (2). Dat betekent echter dat zij -ook in Nederlandrechtstreeks tegen de heersende politieke correctheid in hun eigen land en kerken moeten ingaan, en zich
openlijk moeten verzetten tegen met name de antichristelijke ideologie van de islam.
Xander - (1) Christian Concern, (2) Catholic News Agency, (3) CP World (via Walid Shoebat),
(4) The Jewish Journal
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EU-dictatuur en de terugkeer van honger in Europa
Geplaatst op 12 oktober 2013 door admin
‘Miljoenen Europeanen met honger bedreigd’: Door de economische crisis hebben 43 miljoen mensen in
Europa onvoldoende te eten. 120 miljoen mensen lopen het risico in armoede te vervallen. Dat schrijft de
Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanorganisaties in een rapport dat donderdag in
Rome en Genève is gepubliceerd. Secretaris-general Bekele Geleta van de federatie zei dat Europa met de
zwaarste humanitaire crisis in 60 jaar wordt geconfronteerd. Weliswaar gaat het in enkele Europese landen
economisch beter, maar elders op het continent dreigen miljoenen mensen niet meer rond te kunnen komen.
Uit de studie blijkt dat de afgelopen 3 jaar het aantal mensen dat van voedselbanken van hulporganisaties
afhankelijk is, in 22 Europese landen met 75 procent is gestegen.
Het resultaat van het beleid van de EU, humanitaire organisaties luiden de noodklok over het (onlangs nog)
rijke westerse Europa… En bedankt EU!
Prijs voor invoering euro te hoog
U denkt mogelijk ‘ja, lekker makkelijk, de EU overal de schuld van geven!’. Helaas gaat het wat dieper. Door
de EU/Euro/Eurozone-constructie is de flexibiliteit en vrije speelruimte namelijk geheel verdwenen. De
landen in het eurozone faillissementspakt kunnen nu namelijk niet meer zelf ingrijpen in hun economie. Er is
een heel vervelend keurslijf ontstaan voor Rutte en co, waardoor ze alleen nog maar kunnen grijpen naar
ons geld, en niet de handvatten meer hebben die ze hadden waarmee ze konden ingrijpen in het
functioneren van de economie. Lastig, als je geen soevereiniteit meer hebt, als je geen zeggenschap meer
hebt over je eigen land. Dit alles was reeds voorspeld in 1997, voor de introductie van de euro, in een boekje
geschreven door economen die wel nog konden nadenken. Burgerforum-EU citeerde recentelijk belangrijke
delen daarvan: [De economen waarschuwen] voor de gevaren van de Europese ‘krap geld’ politiek. Om toe
te treden tot de EMU verplichten regeringen zich namelijk om de vinger op de knip te houden; het verschil
tussen overheidsuitgaven en inkomsten mag, op straffe van forse boetes, niet groter zijn dan drie procent.
De EMU wordt ingevoerd onder leiding van de Europese Centrale Bank die de beleidsruimte van de
betrokken regeringen strak inkadert en de ‘vrije’ markt ruim baan geeft. En de inwoners van de Unie? Zij
leven nog lang en gelukkig, als je de Europese beleidsmakers mag geloven. De kritische economen zien dat
heel anders. De EMU [De euro], daar zijn de kritische economen het over eens, vormt de doodsteek voor de
sociaal democratische crisispolitiek dat in de jaren dertig door de econoom Keynes ontwikkeld werd. Door
het drie procentscriterium tot dogma te verheffen, zijn de EMU regeringen niet langer in staat om extra te
investeren wanneer zich een economische crisis voordoet. Wat de effecten van deze vorm van ‘zelfcastratie’
zijn, zullen we waarschijnlijk binnen enkele jaren ervaren. De afgelopen eeuw heeft zich elke 8 tot 11 jaar
een economische crisis binnen de wereldeconomie voorgedaan. Een kwestie van aftellen dus!
We hebben het ondertussen aan den lijve ondervonden. Lees meer hier
Het goede voorbeeld: Amerika
Als het goede voorbeeld volgt de EU altijd graag de Verenigde Staten, kijk dan ook nu even goed naar
Amerika, waar het merendeel (60%) van de bevolking vindt dat het hele Hogerhuis naar huis gestuurd (i.e.
ontslagen) zou moeten worden (een 10% approval rate), waar het lagerhuis op z’n gat ligt (overigens
grotendeels onzin en grotendeels theater), waar de overheid zich voorbereidt voor rampen (letterlijk, vooral
burgeroorlog, maar ook flink opgeklopt door media en overheid), en grote stakingen (vrachtwagen
blokkades) zijn aangekondigd, dat de VS daadwerkelijk gewaarschuwd wordt door China dat ze moeten
stoppen met aanklooien en crisissen creëren en ze gewoon hun schulden moeten afbetalen. (Ja, wie is de
baas in het VS-huis als je 1,3 biljoen dollar – 1.300 miljard – schuld hebt aan China?)
Zo doe je dat dus, Unie-politiek anno 2013.
Het kan slechter…
Ja, het kan uiteraard nog slechter in Europa, maar het kan niet zo heel veel sneller verslechteren dan nu
onder dictatuur van de EU. Om het zo te verknallen, daar is uiteraard een EU-organisatie voor benodigd.
Tijd dus voor een alternatief voor de EU en de eurozone? Soevereiniteit terug bij natiestaten, zodat de
landen zichzelf kunnen redden? Tijd voor *vrijwillige* samenwerking? Lastenverlagingen voor het volk zodat
die gewoon weer eens eten kunnen kopen? Een basisinkomen voor iedereen zoals waar Zwitserland over
gaat stemmen? Er zijn vele goede ideeën, maar er zijn alleen niet vele politici die voor rede vatbaar (kunnen)
zijn, en dus klooien ze verder met die euro, en dus blijven ze uw geld stelen: in inflatie, in lage spaar-rente,
in waardevermindering, in belastingen, in lastenverzwaringen, in faillissementen van bedrijven, in ontslagen,
in diefstal van 10% van uw spaargeld – zoals de IMF graag ziet. En de kloof tussen politici en burger wordt
groter en groter. We herkennen en erkennen elkaar niet meer.
Nederland onder Nederlandse leiding?
Snel terug naar een Nederland onder eigen leiding? Laten we gewoon weer eens proberen of we zelf onze
boontjes kunnen doppen! We deden dat al zo’n 500 jaar sinds 1588, dat kunnen we nu dus ook. Veel
slechter dan de EU en de VS kunnen we het in ieder geval alvast niet doen.
Dit bericht werd geplaatst in Informatief door admin
http://langleveeuropa.nl/2013/10/eu-dictatuur-en-de-terugkeer-van-honger-in-europa/
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Nederlandse democratie gered: D66, CU en SGP verkopen hun ziel
Geplaatst op 12 oktober 2013 door admin
Jippie! Kunduz II is akkoord!! Er zijn kennelijk weer voldoende pluche zeteltjes akkoord om het sloop-beleid
van de EU (en Rutte) te rechtvaardigen en voort te zetten. Rutte heeft krampachtig vastgehouden aan het
pluche, en het werkte! Met dank aan D66, CU en SGP die hun zeteltjes en zieltjes (en de zieltjes van hun
kiezers) hebben verkocht. De Nederlandse democratie heeft weer krachtig gesproken. Gefeliciteerd
Nederland!
De ellende voor de burger kan versterkt voortgaan:
Ze hebben door ompraten van die drie oppositiepartijen de “kleinst mogelijke meerderheid”, De
“democratische” manier van besluitvorming heeft het weer gehaald en de burgers die vallen onder de 50%-1
stem kunnen nu legaal gedwongen worden zich bij deze afspraakjes neer te leggen.
Het kabinet [heeft] de 8 nieuwe begeerde stemmen die ze nodig hadden om met hun begroting door te gaan.
Een begroting die gewoon opgedrongen is door Brussel en nu dus moet van Brussel. En de mono-partij
heeft weer gewonnen, alles is weer goed in Democratisch Nederland! Maar uhm, welke “oppositiepartijen”
waren er nu eigenlijk echt in Nederland? Er blijkt steeds weer helemaal geen enkele politieke oppositie te
zijn!
Het voordeel van de mono-partij democratie
Als een aflevering van uw favoriete serie op TV. In elke aflevering is er in een klein half uurtje tijd een
gecreëerd probleem, een fictieve strijd en een fictieve ontknoping. De bekende en geliefde helden
overwinnen de strijd uiteraard, en de kijker leeft nog lang en gelukkig in de wetenschap dat strijd was
geleverd en de ‘good-guys’ weer hebben gewonnen.
Het gedoe met GroenLinks, CDA, D666, CU, SGP is gewoon een toneelstuk om het idee te wekken van
oppositie, het idee te wekken van een democratisch proces, het idee te wekken van een functionerende
democratie. Het is slechts een toneelstuk, de uitkomst van dit toneelstuk was al beschreven in het script van
het toneelstuk, geschreven door de EU-dictatoren. Er is in Nederland geen oppositie, de wil van de EUdictatoren is hier ijzeren wet.
Wat is het dan toch fijn om in een democratie te leven waar alle politici dezelfde ideeën hebben (dat wil
zeggen: niets veranderen, lasten verzwaren), dezelfde toekomst visie hebben (de EU moet), dezelfde
prioriteiten hebben (rijke bankiers ‘redden’ boven alles) en hetzelfde belang hechten aan het welzijn van het
volk (geen). De Nederlandse politiek is één grote mono-partij, met een paar losse verloren zielen (PVV, SP,
PvdD) om de burger het idee te geven van inspraak.
Het voordeel van een mono-partij democratie? “Impasses” duren nooit langer dan een week of wat
toneelspel, gewoon om het volk de indruk te geven dat het doorvoeren van de lastenverzwaringen een
democratisch overlevingsgevecht was. Dan gaat het volk immers weer akkoord met de volgende diefstal en
lastenverzwaringen die er nu dus weer aan komen.
Geen veranderingen, geen verbeteringen, wel meer betalen
OK, kennelijk is Kunduz Akkoord II dus nu feit. En wat is er nu veranderd aan de dynamiek van probleemcreatie en schulden-creatie? Niets, Nul, Nada, Zip, Zero, Zilch. Er is niets veranderd, het kost ons nu alleen
meer geld. Net als hetzelfde toneelstuk dat parallel ook wordt opgevoerd voor de kijkers in het Amerika van
de gesloten overheid. Er verandert steeds weer helemaal niets, het kost ons alleen steeds meer geld. Het is
de wet op behoud van pijn, een toneelstuk met als doel om toch vooral de status quo van het uitpersen van
de belastingbetaler te continueren.
Er verandert helemaal niets, na 5 jaar crisis is er niets veranderd. Ja, de EU is machtiger geworden, en de
rekening flink hoger. Veel gedoe dus, maar geen enkel resultaat is bereikt. Ze stelen alleen weer meer van
ons geld, en gaan rustig verder op het ingeslagen, kansloze en complete falende pad. Er is niets veranderd,
en er verandert niets.
Met steun van D66, CU en SGP gaat de vicieuze neerwaartse spiraal naar het faillissement van de
Nederlandse samenleving door. Na vijf jaar is de crisis de nieuwe normaal geworden, precies zoals gewenst
door Brussel omdat ze dat nodig hebben voor hun staatsgreep op alle natiestaten op het Europese
continent.
De tussen-formatie is dus afgelopen, welk ministerie komt nu eigenlijk onder leiding van Pechtold? Komt er
ook weer een nieuwe bordes-foto met koning Willem Alexander?
http://langleveeuropa.nl/2013/10/nederlandse-democratie-gered-d66-cu-en-sgp-verkopen-ziel/
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Hoofdartikelen: De leugen van de Homeopathie-leugen..
5 oktober 2013 Door GuidoJ.
De kop boven het artikel zegt het eigenlijk allemaal. Waarom wordt de
homeopathie-werkt-niet-leugen niet onderuit gehaald..? Waarom is er zo weinig
aandacht van de overheid voor de zegeningen van homeopathie.. Het zijn de
wetenschappers met de ‘grote bekken’, die homeopathie in het verdomhoekje
stoppen. Terwijl erudiete collega’s overduidelijk hebben aangetoond dat
homeopathie werkt, en ook HOE het werkt, blijft dit clubje zwartmakers,
waaronder in Nederland ook de negatieve club achter de ‘Stichting Skepsis’ zit,
maar doorgaan met het besmeuren van deze natuurlijk wijze van genezen.
Samuel Hahnemann (1755-1843) wordt algemeen gezien als de grondlegger
van de homeopathie. Sinds zijn onderzoeken en onderzoeksconclusies is er
een grote welles/nietes-strijd losgebarsten rondom het fenomeen
‘Homeopathie’.
De vraag is hoe de financiële miljardenwinsten van de farmaceutische industrie gelinkt zijn aan een
dergelijke Stichting, die kost wat het kost homeopathie onderuit probeert te halen. Van een neutrale houding
is bij de(ze) Sceptici namelijk al lang geen sprake meer.. Van het ene vooroordeel naar het andere..
Wetenschappers die bewijzen dat homeopathie werkt, zijn niet goed bij hun hoofd volgens deze mensen..
En hoe kun je dan de homeopathie béter besmeuren, dan je kletsverhalen erover op bijvoorbeeld Wikipedia
te dumpen, of op andere sites, die geacht worden neutrale informatie te verschaffen over o.a. homeopathie.
Volksmennerij, manipulatie en leugens verspreiden.. Nogmaals is de vraag daarbij, waaróm deze mensen,
waaronder wetenschappers, dit doen..? Terwijl de bewijzen dat homeopathie WERKT, overal om ons/hen
heen liggen..!
Homeopathie doet feitelijk datgene wat elk geneesmiddel en elke dokter doet of dient te doen. Het
bekrachtigen van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam. En dus niet het weghalen van de
symptomen van een ziekte of aandoening. En dát homeopathie dat doet, is dus geen nieuws meer, maar
toch weer wel.. Wellicht wist jij helemaal niet dat zelfs een Nobelprijswinnaar zich verbáást over het FEIT dat
homeopathie werkt. De vraag is hoeveel huisartsen deze kennis hebben. Hoeveel ziekenhuisspecialisten dit
wéten..
Hieronder een aantal wetenschappelijke feiten en weetjes, die hopelijk jouw visie op homeopathie zodanig
zullen veranderen, dat een andere groep nu in het beklaagdenbankje mogen plaatsnemen, in plaats van de
homeophaten die er nu zitten. Namelijk de pro-BigPharma-jongens, die koste wat kost, de burgers van
Nederland aan de farmaceutische kunstpillen willen houden..
Vertel het verhaal aan anderen, stuur hen dit artikel, heel simpel door bovenaan te klikken op ‘e-mail’..
Samen maken we het verschil voor een betere wereld. Een wereld die met een open mind durft te kijken
naar de manipulaties die plaatsvinden. Manipulaties met ons goede vertrouwen, manipulaties vanuit angst
en onbegrip..!
‘Onthullingen Snowden over Nederland komen binnenkort’
Oktober 2013 - Door : Gerard Driehuis
De Amerikaanse journalist Glenn Greenwald, die de gestolen
documenten van klokkenluider Edward Snowden publiceert, onthult
binnenkort informatie over de spionageactiviteiten van de VS in
Nederland.
Dat zegt hij in een interview met de Volkskrant. De 46-jarige Greenwald toont zich vastberaden door te gaan
met het publiceren van Amerikaanse staatsgeheimen. ‘De onthullingen over Nederland komen binnenkort’,
aldus de Amerikaan. ‘Jullie hebben nog geen idee van de omvang van de Amerikaanse spionage in
Nederland.’
‘Ik heb veel materiaal over Nederland maar kan daar inhoudelijk nog niet op ingaan. Dat kan pas als ik door
het hele journalistieke proces ben gegaan. De toon van het debat zal waarschijnlijk wel veranderen zodra de
onthullingen er zijn.’
Greenwald onthult sinds begin juni druppelsgewijs het materiaal dat hij kreeg van klokkenluider Edward
Snowden, die tienduizenden geheime documenten heeft gestolen van de Amerikaanse veiligheidsdienst
NSA. De vader van Snowden is donderdag in Moskou aangekomen. Hij hoopt zijn zoon te ontmoeten die in
Rusland tijdelijk asiel heeft gekregen.
Lon Snowden zei bij aankomst dat hij ,,extreme dankbaarheid” voelt dat zijn zoon veilig en vrij is. Van de
klokkenluider is niets meer vernomen sinds zijn vertrek op 1 augustus van het vliegveld Sjeremetjevo in
Moskou, waar hij wekenlang wachtte op zijn asielaanvraag.
Bron: Wel.nl
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De leugen van de homeopathieleugen
januari 2012 © WantToKnow – Guido Jonkers
Een internationaal gezelschap van gerenommeerde wetenschappers heeft
bevestigd dat er bewijs is voor de effectiviteit van homeopathie. Op een
conferentie van de European Committee for Homeopathy (ECH) hebben zij
hun verbazing uitgesproken over het gebrek aan reactie van de
gezondheidsautoriteiten bij zulke opmerkelijke wetenschappelijke resultaten.
De professoren hebben zich gebogen over diverse onderzoeksvelden, van
diergeneeskundig en humaan klinisch onderzoek tot en met onderzoek naar
het werkingsmechanisme van homeopathie, het zgn. fundamentele
onderzoek. Vandaag (Novemer 2004) is het officiële verslag van de
conferentie, die plaats vond in Brussel van 12-14 november jl., openbaar geworden.
Een derde deel van de Nederlanders raadpleegt wel eens een behandelaar voor complementaire
geneeskunde. In de helft daarvan gaat het om homeopathie. Sinds minister Hoogervorst in februari 2004
een opmerkelijke uitspraak deed over homeopathie, is een openbare discussie op gang gekomen over het
wetenschappelijk bewijs. De Artsenvereniging voor homeopathie VHAN wil de uitspraken van de
wetenschappers aan dit debat toevoegen.
Een aantal van die revolutionaire uitspraken, verscheen in een persbericht, n.a.v. deze conferentie.
We geven je een paar gefundeerde uitspraken van deze wetenschappers over de werking van
Homeopathie:
“De door meta-analyses bevestigde conventionele dubbelblinde studies, hebben evenzeer de
doeltreffendheid van de homeopathische geneeskunde aangetoond voor specifieke indicaties zoals
hooikoorts, reumatoïde artritis, postoperatieve ileus, astma, diarree bij kinderen, fibromyalgie, griep,
middenoorontstekingen, pijnklachten, bijwerkingen van radiotherapie, verstuikingen, K.N.O.-infecties.
Er zijn positieve effecten gevonden bij angst, hyperkinetisch syndroom, spastisch colon, migraine,
premenstrueel syndroom en artritis. De eerste resultaten zijn ook zeer bemoedigend voor chronisch
vermoeidheidssyndroom, ziekte van Crohn en eczeem.”
Prof. Harald Walach,
universiteit Freiburg, Duitsland
~~~
Dan is er terechte vraag van veel tegenstanders van homeopathie, waarom er niets zichtbaar is in
een homeopathische verdunning.. Waarom er geen moleculen of andere fysieke elementen zichtbaar
zijn in een homeopathische verdunning. En waardoor een uiterst heftige verdunning, zoals er sprake
is bij homeopathie, nog werkzaam kan zijn.. Over de afwezigheid van zichtbare moleculen in de
homeopathische oplossing, doen de volgende 2 professoren hun uitspraken:
“Omdat de moleculaire scheikunde niet in staat is deze activiteit te begrijpen, moesten de fysici overtuigd
worden om verdere studies uit te werken over de geneesmiddelen. Deze fase is dus aangebroken en de
eerste zeer belangwekkende resultaten komen te voorschijn. Het is namelijk vandaag de dag mogelijk
om vast te stellen dat er een aan het geneesmiddel specifieke ‘informatie’ aanwezig is in de
hooggepotentieerde homeopathische oplossingen.
Prof. Louis Rey, Genève, Zwitserland
“Het woord ‘informatie’ vormt de sleutel tot elke verklaring van de werking der homeopathische
geneesmiddelen. De moleculaire farmacologie, de immunologie (leer van het afweersysteem) en de
endocrinologie (hormonenleer), kunnen alle functies van het levende organisme niet meer uitleggen.
Het molecuul verklaart namelijk niet alles. Een nieuw wetenschappelijk paradigma is noodzakelijk om het
leven te begrijpen. De hedendaagse informatie-farmacologie laat niet alleen toe de werking van de
homeopathie te begrijpen, maar tevens ontelbare andere natuurlijke, tot nu toe onverklaarbare functies.”
Prof. Madeleine Bastide, Immunologe aan de universiteit van
Montpellier, Frankrijk
2008 Nobelprijswinnaar professor dr. Luc Montagnier heeft geen
goed woord over voor de tegenstanders van Homeopathie. ZIjn
woorden wijzen op een farmaceutische maffia, zo simpel is het
feitelijk..!
Tot zover het persbericht en enkele van de wetenschappers, die we
citeerden. En dan is er natuurlijk ook Nobelprijswinnaar, professor
dr. Luc Montagnier. Hij publiceerde een artikel in het tijdschrift
SCIENCE, in december 2010, waarin hij, voor de goede verstaander
(waaronder toch ook minder begenadigde wetenschappers gerekend
zouden moeten worden), uithaalt naar de club van onwetenden..
Volgens Montagnier gaat het om een ‘Intellectuele terreur van
onwetenden‘..! De werking van homeopathie is zo simpel als de verklaringen van de andere
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wetenschappelijke toppers. Montagnier concludeert aan de hand van zijn vele onderzoeken, o.a. naar DNA,
dat de hoge verdunningen waarvan homeopathie gebruik maakt, geen onzin zijn. Hij zegt:
“Sterke verdunningen zijn reëel, het zijn feitelijk de nabootsingen van de originele moleculen. De sterke
verdunningen zijn werkzaam en het zijn waterstructuren geworden, die de originele moleculen van de
werkzame stof nabootsen, waarbij hij uitging van verdunningen van 10-18. Er is dan geen enkel molecuul
van de werkzame stof meer in het water aanwezig, maar we kunnen wel een signaal opvangen van de
oorspronkelijke werkzame stof.”
Maar Nobelprijswinnaar, prof. Montagnier is weggegaan en gaat zijn onderzoek voortzetten aan de Jiaotong
Universiteit in Shanghai, China. Volgens de 79 jarige wetenschapper heerst daar een heel andere mentaliteit
over en openheid voor homeopathisch onderzoek en is er in Europa een angstcultuur ontstaan over nietmoleculair-zichtbare oplossingen..
Er is zelfs een zo’n schandalige druk op homeopathische onderzoekers, dat resultaten van onderzoek, dat
uitwijst dat homeopathische oplossingen werken, vaak niet wordt gepubliceerd door top vakbladen, omdat er
groepen zichzelf ‘wetenschappers’ noemende, inquisiteurs zijn, die een intellectuele terreur uitoefent op
deze onderzoekers.
Hij verwijst in dit verband ook naar collega professor Benveniste, die zodanig door de terreur tegen hem
werd geraakt, dat hij alles verloor..! Zijn baan, laboratorium, zijn onderzoeksgeld en prestige. Montagnier
verklaart overduidelijk dat homeopathie geen pseudowetenschap is en ook geen kwakzalverij. Maar de zaak
is nog veel erger.. Er is een feitelijke terreur gaande van figuren, die zich tot voor kort ook op WantToKnow
manifesteerden. Een groep die zichzelf ‘wetenschappers noemt’ en die er niet voor terug deinst om op de
medische pagina’s van Wikipedia VOLLEDIG VALSE informatie te plaatsen. En zodra anderen zich ermee
bemoeien, door te corrigeren en/of eigen stukken te plaatsen, wordt deze gemanipuleerd of verwijderd..!
Feitelijk dezelfde terreur als waar Montagnier over spreekt..! Zo dichtbij en zo onzichtbaar..
Lees dit commentaar van een acupuncturist, die op Wikipedia zijn verhaal kwijt wilde: “De Wikipedia is in
handen van fanatieke kwakbusters, oftewel zogenaamde anti-kwakzalvers. Elk medisch onderwerp
waarin maar enigszins een complementaire behandelvorm beschreven wordt, wordt meteen
gecensureerd. Alle linken, literatuurreferenties en verwijzingen naar ondersteunende bronnen
worden eruit geknipt. De Wikipedia wordt vervolgens geheel volgeschreven met de medische info
van deze ‘kwakbusters’. Knap van ze, dat wel. Het is maar dat je het weet! Wij zelf hebben
bijvoorbeeld vaak objectieve bronnen en verwijzingen geplaatst naar ondersteunende literatuur. Hup,
binnen enkele minuten tot uren waren die verwijzingen weg. En soms ook meteen hele delen tekst.
Zonder discussie. Gewoon hoppa, weg.”
Voor meer informatie en doorkliks, kijk HIER naar het artikel over het SCIENCE interview met Luc
Montagnier.
Hoe een homeopathische verdunning van 1 op 50.000 tot stand komt
(klik voor link naar site over homeopathie)
Waarom is homeopathie voor veel goedwillende
wetenschappers zo moeilijk te geloven?
Het is me ook wat hoor.. Als je als wetenschapper wordt opgeleid en
je dient allerlei zaken aan te tonen, bijna zwart op wit, dan zit je bij
een homeopathisch middel natuurlijk wel heel erg achter de oren te
krabben. Met de vraag ‘Waarom’ en ‘Hoe’ in je maag.. Want hoe kan
het, dat bij een verdunning van bijvoorbeeld 1 op 50.000, er nog
sprake kan zijn van een ‘werkzame stof’, terwijl er totaal, maar dan
ook totaal NIETS van de werkzame stof in het homeopathische
middel valt te ont-dekken..? Rara, of kijken we niet goed genoeg..?
En toch het feitelijk té simpel voor woorden..
Omdat namelijk élke stof een eigen frequentie heeft, zeg maar een karakteristieke trilling én water de
mogelijkheid heeft om frequenties vast te houden en zélfs essentieel de frequentie van een stof vast te
houden, kom je op een unieke combinatie van een verdunde frequentie-in-water, in plaats van een
verdunde stof. Dus dáár waar de wetenschappers vergeefs zoeken naar een ‘verdunde moleculaire stof’,
zouden ze op zoek dienen te gaan naar een ‘verdunde frequentie’, om het zo maar even te noemen. Met de
juiste meetapparatuur zou het dus mogelijk moeten zijn deze AAN HET WATER OVERGEDRAGEN
FREQUENTIE te meten..!
Op het plaatje hiernaast zie je de verdunning van de verdunning, die bij homeopathie de normaalste zaak
van de wereld is. Het is zelfs zo, dat de werking van het krachtiger middel, vaak té veel is voor een patiënt,
en dat deze dient te beginnen met een lichtere verdunning.
Water houdt frequenties vast..??
Over de eigenschap van water om informatie vast te houden, wat frequenties feitelijk zijn, verscheen in 2007
een speciale editie van het Engelse tijdschrift ‘Homeopathy’ (2007;96:141-230). Het is het vaktijdschrift van
de Britse ‘Faculty of Homeopathy’ en was in deze editie dus volledig gewijd aan het onderwerp ‘memory of
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water’, oftewel het geheugen van water.. Het concept van het geheugen van water ontstond in 1988, toen
professor Jacques Benveniste in het tijdschrift ‘Nature’ claimde dat extreem hoge (ultramoleculaire)
verdunningen van een antistof effect hadden in de degranulatietest van menselijke basofiele granulocyten,
een laboratoriummodel voor een immuunrespons. Met andere woorden, het water ‘herinnerderde zich’ de
antistof lang nadat die niet meer aanwezig was. Heb je goed gelezen wat hier dus staat..? Dat water dus een
geheugencapaciteit heeft.. Benveniste’s bevindingen konden nooit overtuigend herhaald worden en werden
als pseudowetenschap aangemerkt, maar desondanks is het idee nooit verdwenen.
Professor Dr. Jacq. Benveniste (1935), ook wel ‘mister Homeopathie’ genoemd,
stierf in 2004 als een gedesillusioneerd man. Inmiddels is er alle reden zijn
pionierswerk, rondom het geheugen van water, in ere te herstellen!
Maar wetenschappers uit Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Italië, Rusland, GrootBrittannië en de VS publiceerden in deze editie voor het eerst, hun nieuwe
onderzoeksresultaten en reviews en discussieerden over wetenschappelijk werk
waarin het idee dat water geheugen kan hebben, wordt onderzocht. Dit concept
van ‘het geheugen van water’ is voor de homeopaten zoals gezegd een belangrijk,
zo niet essentieel onderdeel van hun vakgebied.
Professor Martin Chaplin van de afdeling ‘Toegepaste wetenschappen’ aan de
London South Bank University merkt in zijn overzicht op: ‘Er zijn sterke bewijzen
voor dat het mechanisme van het geheugen op veel manieren tot stand kan
komen. Ook zijn er mechanismen waardoor zulke verdunde oplossingen
effecten kunnen hebben op biologische systemen die substantieel verschillen
van die van gewoon water.’
Chaplin is daarbij uiterst kritisch over de ‘niet-wetenschappelijke retoriek’ van sommige wetenschappers die
het idee van het geheugen van water verwerpen ‘zonder enig begrip van het onderwerp, zonder enig
onderzoek en zonder beoordeling van het totale pakket aan bewijzen’. Feitelijk is dit wetenschappelijkdiplomatieke taal voor de uitdrukking: “Je kletst als een kip zonder kop!”.. Chaplin is het met hoofdredacteur
Peter Fisher eens dat het huidige ‘bewijs’ het vinden van een verklaring voor de claims van de homeopathie
een stap dichterbij brengt en dat het geheugen van water een realiteit is.
Dat bewijs zou onder meer komen van onderzoek naar de fysisch-chemische veranderingen in extreme
verdunningen, die onverwacht afhankelijk blijken van de ouderdom van het monster en het volume waarin de
verdunning is bewaard. Weer ander onderzoek laat zien dat door spectroscopische metingen een
onderscheid is te maken tussen twee sterk verdunde homeopathische middelen, en iets dergelijks laat de
studie van L.Rey zien, maar nu door middel van thermoluminescentie.
‘Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode zoveel lijden van kinderen en hun ouders
kan oplossen. Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen
toepassen.’
Tinus Smits (1946-2010)
Emoto en zijn ijskristallen
Het was het pionierswerk van de Japanse hoogleraar Emoto, dat aantoonde dat water in staat is
energetische ladingen in haar moleculaire structuur op te slaan. Zijn foto’s van ijskristallen zijn
wereldberoemd en zijn boek over de experimenten die hij met de draagkracht van watermoleculen deed, is
een bestseller over de hele wereld.
Feitelijk toont Emoto de intelligentie aan van water, want water blijkt ook in staat een bepaalde menselijke
emotie vast te houden. Het verschil in de ijskristallen van een meertje waar omheen door Buddhistische
monniken is gemediteerd, is vóór alswel ná deze meditatie volledig veranderd.
Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog
dagelijks vruchten af!!
Vaccinatie-ontstoringen
We kennen allemaal het werk van de inmiddels overleden Nederlandse arts
Tinus Smits. Ken je het niet dan raden we je aan kennis te nemen van het
levenswerk van deze erudiete pionier. Zijn werk is indrukwekkend, vooral op
het gebied van de ontstoringen, veelal bij kinderen, van de schadelijke effecten
van vaccinaties. Jazeker, je hoort het goed.. De schadelijke effecten op het
lichaam die door vaccinaties worden toegebracht.
De arts en homeopaat dokter Tinus Smits ontdekte zo’n 25 jaar geleden in
eerste instantie bij kinderen dat er een duidelijke relatie was tussen de
toegediende vaccinaties en diverse keel-, neus- en oorklachten, maar ook
huidklachten en (matige) gedragsklachten bij baby’s, peuters en kleuters.
Daarin was hij niet alleen, want ook de Haarlemse huisarts Dr. Hans
Moolenburgh sr. kwam achter dit verband.
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dr. Hans Moolenburgh: “Met dit boek heeft u één van de belangrijkste
meesterwerken van de 21ste eeuw in handen, daar durf ik mijn reputatie om te
verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale ongeneeslijke
afwijking, een uit de genen voortkomend noodlot. Maar dr. Tinus Smits noemt
het echter een ‘aandoening’, die met met de juiste aanpak enorm kan
verbeteren en zelfs geheel kan genezen..! Ik kan het weten, wan één van zijn
dankbare leerlingen ben ikzelf. En ik zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had
gehouden.” (klik voor lead)
Tinus Smits kwam in aanraking met homeopathie, doordat hij werd getriggerd
door het optreden van deze vaccinaties-symptomen bij zijn eigen zoon Erwan.
Deze zoon kreeg namelijk al op het einde van zijn eerste levensjaar last van
astmatische bronchitis, die werd genezen door een homeopathische
behandeling, maar pas nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende
antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’…
Nieuwsgierig van nature, kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van
Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij
homeopathie ging studeren. Vooral die kinderen waarbij alle hoop door ouders en de gezondheidszorg was
opgegeven, werden door Tinus Smits weer ‘gereanimeerd’ met zijn behandelwijze.
Die bestond er puur uit, dat Tinus Smits, homeopathische verdunningen toediende van de vaccins, die deze
baby’s en peuters hadden gekregen. Deze werkwijze is natuurlijk helemáál tegen het zere been van de grote
farmaceuten en starre wetenschappers.. Zowel de schadelijkheid van vaccinaties, als de werking van
homeopathie werd hiermee echter opnieuw bewezen.
En in de dertig jaar dat hij werkzaam was als homeopaat, was hij getuige van de explosieve toename van
het aantal autistische kinderen. Tijdens zijn behandelingen en onderzoek heeft hij meer dan 300 autistische
kinderen kunnen behandelen en in veel gevallen kregen de ouders hun kinderen 100% genezen verklaard.
Hun ervaringen – en zijn ontdekkingen – staan opgetekend in het hoopgevende boek: ‘Autisme, de wanhoop
voorbij’. (foto)
Kijk hier op WantToKnow naar artikelen over het werk van Tinus Smits. (HIER en HIER)
x
Hoe het zover kon komen en hoe homeopathie gewoon ook door ‘beroemde mensen’ wordt
gebruikt..!
x
Het is bekend dat John Rockefeller, de grote financier en ‘evil root’ achter de Big Pharma-industrie, nooit
zonder zijn lijfarts op reis ging. Maar dat deze dokter een geschoolde homeopatisch arts was, is veel minder
bekend. Met andere woorden, John Rockefeller gebruikte zijn eigen, op aardolie gebaseerde, chemische
medicijnen niet.. Maar dat was kennelijk wel goed genoeg voor het pleps, zodat hij daar zijn fortuin verder
mee kon uitbreiden..?
John D. Rockefeller, oliemagnaat en potentatisch alleenheerser.. Onderdrukker
van homeopathie als natuurlijke geneesWIJZE..
Na de uitvinding van homeopathie door Hahnemann, werd deze toegepast door
heel Europa en Noord-Amerika, gedurende 1850 – 1900. Hoewel John D.
Rockefeller dus regelmatig homeopathie voor zich zélf en zijn familie gebruikte,
zorgde hij ervoor dat zijn aandelen in de farmaceutische industrie geld waard
bleven, door alles in het werk te stellen dat de -op petrroleum gebaseerdechemische medicijnen gebruikt bleven worden. Zo sneed het mes voor Rockefeller
aan twee kanten, want hij was ‘s werelds grootste leverancier van aardolie..
Rockefeller zorgde ervoor dat op de medische scholen en voor de licenties van
traditionele genezers, homeopathie en kruidenleer op de achtergrond werd
gedrongen. En vroeg in de jaren 1910 – 1920 werd de ‘American Medical
Association’ (AMA) de belangrijkste besluitvormende instantie, die bepaalde welke
medicijnen het label ‘betrouwbaar’ mochten dragen en welke niet..
En er waren er rond die eeuwwisseling nog zo’n 43% van de medische scholen in
de VS die homeopathie onderwezen; op dit moment zijn er nog maar bijzonder
weinig scholen die zich specialiseren in homeopathie.
Alle door de Rockefeller foundation erkende medische scholen, onderwezen farmaceutische geneeskunde..
En de homeopathie, de zachte, natuurlijke wijze van genezen, verdween naar de achtergrond. Het was
precies hetzelfde kunstje dat Rockefeller geflikt had met zijn aardolie. Want toen er sprake was van de
opkomst van alcohol als verbrandingsvloeistof, in o.a. auto’s, zorgde hij ervoor dat deze alcohol onterecht in
een bijzonder slecht daglicht kwam te staan, en uiteindelijk aardolie, ZIJN aardolie het won. (zie HIER op de
site!)
Voor meer over deze achtergronden van homeopathie, kijk op de site van Natural News. HIER
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Maar is het toeval dat er toch zoveel bekende personen (en vooral
langlevenden..) zijn die homeopathie gebruiken. Dat vroeg Dana Ullman zich af,
toen hij het boek schreef ‘The Homeopathic Revolution: Why Famous People &
Cultural Heroes Choose Homeopathy’.
Wist je dat 11 Amerikaanse presidents, 7 pausen, Charles Darwin, David
Beckham, Tina Turner en Moeder Theresa allemaal baat hadden bij
homeopathie..? En er lovend over spraken en het mensen aanraden ook te
gebruiken..?
Mensen die homeopathie gebruiken horen bij de culturele reuzen uit de
geschiedenis en van vandaag. Er zijn namelijk goede redenen dat zoveel
succesvolle en beroemde mensen de laatste 200 jaar homeopathie hebben
gebruikt en er lovend over gesproken hebben..! In zijn boek staat een aantal
verbazingwekkende levensverhalen van deze mensen in relatiet tot het gebruik
van homeopathie. Het boek gaat uitgebreid in op de voorkeur van al deze mensen
voor homeopathische medicijnen. En zouden ze dat doen als homeopathie nep
was, of niet zou werken..? Stel je voor dat ze geen homeopathie gebruikt zouden hebben.. Had bijvoorbeeld
dan Charles Darwin zijn boek ‘The Origin of Species’ kunnen schrijven. Darwin kreeg homeopathie, volgens
zijn eigen brieven, van scheepsarts Dr. Gully.
Talloze wetenschappers en conventionele doktoren roepen bijzonder positieve dingen over homeopathie.
Hieronder zijn Sir William Osler (de ‘vader van de moderne geneeskunst’), Emil Adolph von Behring, MD (de
‘vader van immunologie’), August Bier, MD (de ‘vader van de ruggeprik anesthesie’), C. Everett Koop, M.D.
(voormalig hoofdchirurg van het Amerikaanse leger) en Brian Josephson, PhD. (Nobel Laureate &
Cambridge professor).
Wist je dat minstens 11 Amerikaanse presidenten homeopathie gebruikten en/of homeopathisch onderzoek
op intensieve wijze sponsorden..? Dit waren de presidenten Lincoln, Tyler, Hayes, Garfield, Arthur, Harrison,
McKinley, Coolidge, Harding, Hoover, & Clinton. Ook Tony Blair, oud premier van het UK, gaf altijd te
kennen dat hij een voorkeur had voor homeopathie..
Er zijn veel leiders van spirituele en kerkelijke gemeenschappen die de voorkeur hebben voor
homeopathische medicijnen. Hieronder zijn 7 pausen, veel rabbi’s en moslimleiders. Maar ook veel Oosterse
spirituele leiders..
Veel van de grote Amerikaanse literaire fenomenen schreven over de zegeningen van homeopathie,
waaronder we aantreffen: Ralph Waldo Emerson, Henry Wadsworth Longfellow, Louisa May Alcott,
Nathaniel Hawthorne, and Mark Twain. En uiteraard zijn er ook veel Europese literaire grootheden die
homeopathie een warm hart toedroegen, zoals Goethe, Sir Arthur Conan Doyle, Lord Alfred Tennyson en
George Bernard Shaw.
An open mind is all that it takes to let the light in…!!
Ook sportgrootheden scheppen op over het gebruik van homeopathische
middelen voor hun algehele welbevinden en gezondheid. Hieronder zijn
voetballer David Beckham, tennisspelers Martina Navratilova en Boris Becker
en zo zijn er nog veel meer.
Ook op het gebied van de muziekcomponisten vinden we homeopathiesymphatisanten. Hieronder o.a.Ludwig van Beethoven, Robert Schumann,
Chopin, Sir Yehudi Menuhin, Cher, Tina Turner, Paul McCartney, George
Harrison, Pete Townshend, Annie Lennox, Bob Weir, Paul Rodgers, Axl
Rose, Moby, Jon Faddis, and Dizzy Gillespie.
En last but not least de film- en tv-sterren die homeopathie als favoriete
geneesmiddel keizen. Wat dacht je van Sarah Bernhardt, Douglas Fairbanks,
Marlene Dietrich en John Wayne. Of de huidige sterren waaronder Catherine Zeta-Jones, Lesley Ann
Warren, Pamela Anderson, Jane Seymour, Suzanne Somers, Lindsay Wagner, Michael York, Dr. Phil and
Robin McGraw, Priscilla & Lisa Marie Presley, Jennifer Aniston, Jade Jagger, Tobey Maguire en Orlando
Bloom. Je bent dus in beroemd en bekend gezelschap als ook jij aan homeopathie de voorkeur geeft boven
de zogenaamde ‘reguliere’ chemisch-farmaceutische middelen.
Tot slot, de micro-kosmos
In de omgeving van het atoom komt materie al heel dicht in de buurt van een energetisch ‘uitdrukking’.. En je
weet dat deze wereld van kleinste deeltjes een uitermate verbazingwekkende is, die ons
voorstellingsvermogen te boven gaat. Deeltjes hebben er geen ‘afmetingen’ meer, ze worden alleen nog
maar gezien als een soort energiepakketjes.De nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op dit terrein,
bijvoorbeeld op het gebied van de Nano-technologie, toont aan dat deeltjes zelfs, naarmate ze kleiner
worden, KRACHTIGER eigenschappen krijgen en heftiger reacties teweeg brengen.
De logica en de natuurkundige wetten van onze grote wereld gelden niet in deze microkosmos.. Een deeltje
kan zelfs, zo toont natuurkundig kwantum-onderzoek aan, op twee plaatsen tegelijk zijn!! Feitelijk zijn we in
een laatste stadium van de oude wetenschap aangelandt.. En feitelijk is alles, maar dan ook álles in onze
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wereld, terug te voeren tot de kleinste deeltjes van de microkosmos, die dus geen’ materie’ meer zijn. Ergo:
alle materie is energie…!
***
Laten we ook even een homeopathische huisarts aan het woord, zodat het allemaal niet blijft bij
theorie.. (Heb je interesse in het tweede deel van het interview met Dr. Gio Meijer, dan klik je HIER)
Informatie over homeopathie.
We kunnen ons voorstellen dat je een beetje horendol wordt van de welles/nietes-spelletjes van de antikwak-mensen en je eigen mening wilt funderen. Dat is niet meer dan een gezonde opstelling.. Er is op het
internet heel veel gedegen informatie te vinden over homeopathie, niet in de laatste plaats op Nederlandse
sites. Kijk hieronder het artikel ook eens naar de boekentips rondom
het thema ‘homeopathie’.
Wij raden je in ieder geval aan, indien je interesse dieper gaat dan er
zo nu en dan over lezen, je op de gratis nieuwsbrief te abonneren van
deze site Hpathy.com. Zij schrijven en plaatsen over werkelijk álles
wat te maken heeft met homeopathie. Of het nu om boeken gaat, of
over artikelen rondom homeopathie, over links naar andere relevante
websites of dierenhomeopathie, het staat er allemaal op. Gewoon
even doen, snuffel in ieder geval eens even rond.. Al was het alleen
maar om reden van vertrouwen-in-homeopathie..!
Tot slot: een lijvig wetenschappelijk rapport. Lovend over
homeopathie, zonder fratsen. Download het rapport (afbeelding
hieronder) en lees het, als je nog steeds wantrouwend bent over
homeopathie. (.pdf HIER) Een uitgebreid rapport van 83 pag. waarin
bijna alle onderwerpen die met homeopathie te maken hebben aan de
orde komen. Weliswaar Engelstalig, maar uit het rapport blijkt, zoals
Professor Iris Bell het verwoordt:
“Bewijs voor de werking van homeopathie, afkomstig van tal van
laboratoria, technologieën en onderzoekers, is overweldigend”.
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-leugen-van-de-homeopathie-leugen/

Ik stop ermee: Kleuter in Nederland verdient beter
maandag, 07 oktober 2013
Erica Ritzema werkte 29 jaar in het kleuteronderwijs. Afgelopen
schooljaar is zij gestopt om zij zich niet meer kon conformeren aan
alles wat er van haar werd verlangd als leerkracht.
Ritzema stelt dat het kleuteronderwijs in een crisis verkeert. De
kleuterperiode is een unieke levensfase waarin een kind al spelend de
wereld om zich heen verkent.
Het onderwijs in de Nederlandse kleuterklas gaat volgens haar voorbij
aan deze unieke fase. Er wordt tegenwoordig gewerkt met methoden
die uitgaan van vooropgezette leerlijnen in plaats van het ontwikkelingsniveau van het kind.
Spelend leren
We zetten onze kleuters aan tweedimensionale werkbladen en proberen er onverantwoord vroeg letters en
cijfers in te pompen. Het spelend leren is op de achtergrond geraakt.
De echte kleuterjuf signaleert met pijn in het hart het kwaliteitsverlies omdat zij ooit haar kleuters met een
gerust hart op het niveau van een schoolkind overdroeg aan de leerkracht van groep 3.
Overal in ons land komen bewegingen op gang om deze ontwikkeling, die voorbijgaat aan de identiteit van
de kleuter, een halt toe te roepen en om ervoor te zorgen dat kostbare kennis niet verloren zal
gaan.Opbrengstgericht
“Ik ben beland in een periode waarin kleuters de leerstof van groep 3 krijgen voorgeschoteld en de
resultaten moeten worden geregistreerd in een observatiemodel dat is voortgekomen uit de
orthopedagogiek, alsof er alleen nog maar kinderen met afwijkingen zouden bestaan,” licht Ritzema toe.
“Kinderen zijn gereduceerd tot vaatjes, waarin ik dagelijks van bovenaf de opgelegde informatie moet
stoppen en daarnaast dien ik onmiddellijk de korte termijn resultaten te registreren.”
“Alles draait om snelle winst, opbrengstgericht werken wordt dat genoemd, just for profit, not for people,”
gaat ze verder. “Ik meen te werken aan het ontwikkelen van een maatschappij waarin mensen geen uiting
meer zullen kunnen geven aan hun emoties en dit zal zich gaan openbaren in een explosieve toename van
zelfmoordpogingen en een verharding van de maatschappij.”
Volgens Ritzema wordt de identiteit van de kleuter meer dan ontkend. De kleuter in Nederland heeft zijn
identiteit verloren en mag helemaal geen echte kleuter meer zijn. Bron: Wegwijs.in
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http://www.hethaagsecomplot.nl/
Van het document uit het boek de Demmink Doofpot ontbreekt het Turkse
origineel. Het kan daardoor niet op authenticiteit beoordeeld worden. Het
origineel van het OM van 22 maart j.l. is authentiek. Daar bestaat bij mij geen
enkele twijfel over. Meer in het bijzonder (en dat is iets wat u niet kunt weten)
zie ik dat aan de wijze waarop het document gevouwen is geweest.
Persoonlijk heb ik tientallen van dit soort brieven van de Turkse justitie
ontvangen en die worden, vergezeld van een voorblad voor de aangetekende
verzending per PTT, exact op deze wijze aangeboden. Ook het Nederlandse
ministerie van justitie heeft inmiddels bevestigd dat het om een origineel gaat.
Daarmee staat vast dat volgens de Turkse overheid Demmink op 20.07.1996 Turkije is ingereisd en dat,
naar mijn persoonlijke mening, de respectievelijke ministers daarover niet alleen 'onwaarheden' hebben
verteld, maar opzettelijk, willens en wetens, intentioneel en met voorbedachte rade keihard hebben staan
liegen. Zwart-op-wit, daar kan geen onduidelijkheid over bestaan.
Bij zulke serieuze aantijgingen gaat normaliter een ieder direct onder geïsoleerde omstandigheden de
gevangenis in, zoals bijv. Frans H. uit de Bredase zedenzaak is overkomen, enkel op één aangifte van een
rancuneuze vrouw. Bij Demmink liggen er meerdere aangiften, van verschillende personen, uit verschillende
landen. Demmink heeft daarbij geen aannemelijk alibi kunnen verschaffen, terwijl inmiddels is gebleken dat
de omstandigheden tot het plegen van de (vermeende) delicten weldegelijk hebben bestaan.
Demmink is zelfs de gelegenheid geboden om, hangende het nooit gepleegde onderzoek, bewijsmaterialen
te vernietigen en vanuit zijn invloedrijke positie de onafhankelijke rechtsgang te obstrueren. Dat op zich is al
een ernstig strafbaar feit, waarvoor nu voldoende aanleiding is om de man ogenblikkelijk alsnog in isolatie te
plaatsen. Maar er is nog veel meer aan de hand. Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft opzettelijk,
anders is het niet uit te leggen, de zaak onvoldoende, of zelfs misleidend onderzocht en gerapporteerd. Het
nagaan van de reisbewegingen wat betreft Turkije is namelijk buitengewoon simpel. Een raadplegen van de
paspoorten (meervoud, in ieder geval ook diplomatiek) had de diverse stempels kunnen laten zien. Of
iemand nu op een toeristenvisum een speciaal visum of met een verblijfsvergunning naar Turkije komt, het
paspoort wordt afgestempeld door de Turkse douane.
Nu zou Demmink hebben gezegd dat hij zijn paspoorten niet meer heeft, maar -volgens Knijff- nog wel zijn
agenda. Als ik een psychologisch profiel zou moeten maken dan zou ik verwachten dat JD dusdanig
neurotisch is dat hij zijn oude paspoorten heeft bewaard. Maar goed er zijn alternatieve mogelijkheden.
Iedere grenspassage, van ieder individu, wordt namelijk geregistreerd in een netwerk-aangesloten
computersysteem. Een simpel verzoek van de AIVD c.q. de Rijksrecherche aan de Turkse overheid om zo'n
uitdraai zou een complete lijst hebben opgeleverd die er uit ziet als onderstaand voorbeeld.
Maar ook dat lijkt niet te zijn gedaan. Ik kan dan
ook niet anders concluderen dat de overheid, in
complot en samenzwering, willens en wetens het
onderzoeksproces heeft gesaboteerd, zoals dat
ook zou zijn gebeurd met het Rolodex onderzoek,
het HIK-team, de IRT-affaire en vele andere
zaken.
Als dit alles waar is (want daar lijkt het op), dan
hebben we hier te maken met een zwaar
criminele organisatie die een directe bedreiging
vormt voor de Staatsveiligheid en de belangen
van Nederland. De Tweede kamer heeft een
morele en wettelijke plicht om dat uit te zoeken. Er
zijn al vaker adviezen door gerenommeerde
deskundigen, advocaten en rechters gegeven om
hierover een parlementaire enquête te houden.
Wanneer zal de Kamer nou eens een keer
doorpakken teneinde het vertrouwen in de
rechtsstaat te herstellen?
Lees meer over dit onderwerp in het dossier: Joris
Demmink. Henk Krol is inmiddels 'kaltgestellt' en
Fred Teeven heeft geen optimale
manoeuvreerruimte. In ieder geval hebben de
Kamerleden Pieter Omtzigt en Peter Oskam de
zaak opgepakt. Luistert u ook eens naar dit
radiofragment van vandaag 07.10.2013 op radio 1
(vanaf minuut 29:45). Peter Oskam beantwoord enkele vragen over het belang van deze zaak.
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Elektriciteitsbedrijven waarschuwen voor stroomstoringen
dagelijksestandaard.nl
Geplaatst door Hans Labohm op 12 oktober, 2013
De voorgeprogrammeerde ellende komt nu angstig dichtbij.
Onder de titel, ‘Our energy crisis, like America’s debt idiocy, is
self-inflicted’, schreef Allister Heath: Lees hier.
Maar de Britten zijn niet de enigen die hem zitten te knijpen.
De dreiging is in grote delen van Europa actueel.
Onder de titel, ‘Eendrachtig strijden energiereuzen tegen
subsidie op schone energie’, schreef Marco Visser in Trouw:
De Europese elektriciteitssector slaat de handen ineen om
een einde te maken aan subsidies op zonne- en windenergie.
Topmannen van tien grote nutsbedrijven, samen goed voor de helft van de Europese elektriciteitsmarkt,
hingen vandaag met hun volle gewicht aan het Europese energiebeleid om meer marktwerking en minder
overheidsbemoeienis af te dwingen. .
De Europese Unie investeert in zonne- en windenergie omdat deze nog altijd duurder is dan fossiele
brandstoffen en de EU in 2020 twintig procent van haar energie duurzaam wil opwekken. Maar de
nutsbedrijven, waaronder het Nederlandse GasTerra, het Duitse RWE en het Zweedse Vattenfall vinden dat
de subsidies ontwrichtend werken op een markt die toch al last heeft van overcapaciteit.
De topmannen bespraken hun gezamenlijke problemen afgelopen voorjaar in het Brusselse museum van de
Belgische surrealist Rene Magritte. Sindsdien gaan zij door het leven als de informele maar machtige
Magrittegroep. En die macht laat zich voelen in Europa. Zo hebben diverse landen, waaronder Spanje,
Duitsland en Frankrijk al aangekondigd opnieuw naar de subsidies te kijken. Binnenkort kan ook premier
Mark Rutte een bezoekje verwachten.
De groep wil de Europese Commissie en nationale parlementen overtuigen dat de huidige energiepolitiek
niet werkt. Zo loopt de EU het gevaar haar drie belangrijkste doelstellingen te missen; lagere energieprijzen,
energiezekerheid en minder CO2-uitstoot.
De lagere energieprijzen blijven uit omdat door de subsidies steeds meer zonne- en windenergie wordt
geleverd, deze energie de voorkeur krijgt op het elektriciteitsnetwerk en van de hand gaat tegen
vastgestelde prijzen die boven de marktprijs liggen.
Ook de doelstellingen voor CO2-reductie komen in gevaar, voornamelijk omdat het emissiehandelssysteem
niet functioneert. Dit systeem waarbij CO2-rechten worden geveild, is het hart van het Europese
klimaatbeleid, maar door de lage prijzen van de rechten, is er voor de industrie geen enkele prikkel om
schoner te produceren. Dat is nadelig voor de nutsbedrijven die werken met relatief schone energiebronnen
als gas en kernenergie. De Magrittegroep dringt er dan ook op aan het emissiehandelssysteem opnieuw op
te tuigen. [Noot HL: Definitief aftuigen lijkt mij beter.]
Dat zou ook een oplossing betekenen voor de overcapaciteit die het gevolg is van de golf aan goedkope
kolen uit Amerika die Europa momenteel overspoelt. De Verenigde Staten draaien meer en meer op
schaliegas, wat de prijs voor kolen drukt. Die kolen zorgen vervolgens samen met de zonne- en windenergie
voor overcapaciteit waardoor moderne Europese gascentrales onrendabel worden en moeten sluiten. In
totaal heeft Europaal voor 51 gigawatt aan gasgestookte centrale moeten sluiten; goed voor de helft van de
Nederlandse energiecapaciteit.
Door deze sluitingen kan de energiezekerheid in gevaar komen, zegt Gerard Mestrallet van het Franse GDF
Suez, een van de leden van de Magrittegroep. Een strenge winter waarbij de temperaturen twee weken lang
tot onder min tien dalen, kan volgens hem leiden tot een energietekort omdat Europa niet genoeg energie
achter de hand heeft. ….
Lees verder hier.
En aan wie hebben we de ontwrichting van de elektriciteitsmarkt te danken? Wat te denken van de
‘Duurzame 100’ die in dezelfde krant, Trouw, de hemel wordt ingeprezen? Hoe incoherent en verdwaasd
kun je zijn?
Voor mijn eerder DDS–bijdragen zie hier.
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.

Onderwerp: online petitie: Stop dokter Corrie
Beste mensen,
Hierbij ter info een link naar een vandaag gestarte online petitie om 'dokter Corrie' te stoppen.
Vriendelijke groet, Shirley van der Tuijn
http://www.stopdoktercorrie.nl/index.php
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Prikbord nr. 365 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
De ‘sponsoractie’
om met 300 bijdragen een advocaat financieel te ondersteunen, die het namens de slachtoffers opneemt
tegen enkele dubieuze collega’s (Orde, curatoren) en een rechter-commissaris, is helaas niet geslaagd.
Ondanks een nadere toelichting – onder meer via de website burgergazet.nl – was de opbrengst tot dusver
slechts € 200; met hartelijke dank aan de gevers. In ieder geval wel genoeg om een bewijs van waardering
en morele steun te overhandigen, want inmiddels heeft hij een beroepsprocedure geïnitieerd. Het is spijtig te
constateren dat de ondermijning van onze rechtsstaat door Justitie en de advocatuur niet de tegenkrachten
mobiliseert, die dringend nodig zijn. Ook meineed, vervalste PV’n van zittingen, leugens door advocaten,
misbruik van recht, gemanipuleerde accountantsverklaring en intimidatie door rechters die het dossier niet
hebben gelezen, blijven niet alleen onbestraft, maar nemen bovendien toe doordat de Orde van advocaten
en presidenten van rechtbanken alle klachten wegwuiven, daarbij gedekt door de Hoge Raad, het Europese
Hof en door politici die zich vooral met partijbelangen bezighouden.
Buiten boekje
Minister Hennis gaat op dienstreis naar Indonesië; een land waarvan de regering even betrouwbaar en
integer is als in Rusland. Wat heeft een minister van Defensie daar te zoeken?
Ook GroenLinks en de chanterende achterban daarvan gaan buiten hun boekje. Het is ongelooflijk hoeveel
ondemocratische invloed op de geldstromen deze sekte heeft. En krijgen ze in Den Haag niet hun zin, dan
regelen ze het wel in Brussel met die betrouwbare en integere EU-functionarissen. Of er komt een VNrapport met zgn. wetenschappelijke conclusies.
Gelukzoekers
Het opportunistische geklets binnen de EU over een herverdeling van Afrikaanse gelukzoekers, zal de
mensensmokkelaars zeer welkom zijn. Dan kunnen ze hun inspanningen en verdiensten verdubbelen, ook
vanuit het oosten, terwijl intussen het hele asielsysteem met internationaal afgesproken procedures en
criteria wordt gesaboteerd. Dan beter het vluchtelingenverdrag helemaal opzeggen en de grenzen sluiten.
Nationale ombudsman
Mr. Brenninkmeijer heeft in een tv-programma de kijkers opgeroepen om via internet melding te maken van
onaanvaardbare situaties en fouten die een gevolg (kunnen) zijn van vergaande automatisering bij de
overheid. Daar de behandelde voorbeelden vooral over lamlendige ambtenaren op gemeenteniveau en bij
de UWV gingen, rijst de vraag waarom niet alle misstanden bij de overheid op deze wijze kunnen worden
gemeld.
Ontslagpremie Van Rompuy
Naar verluidt krijgt de idealist Van Rompuy een vertrekbonus mee van bijna 500.000 euro. De wijze waarop
het belastinggeld van hardwerkende Europeanen wordt verkwanseld, interesseert het EU-parlement
kennelijk geen bal. Al die privileges onderstrepen immers het (eigen)belang van de hele ivoren toren in
Brussel, zodat men daarna altijd nog ergens minister van Defensie kan worden.
Schuldvraag
Het softe beleid van de EU en de VN heeft niet alleen tot boskampen van illegalen bij Calais geleid, maar nu
ook tot meer dan 300 doden bij Lampedusa. Verdronken, omdat gewetenloze mensensmokkelaars en
pedante EU-functionarissen blijven beweren dat Afrikaanse gelukzoekers uiteindelijk in Europa (moeten)
worden toegelaten. Ook Spanje heeft destijds een verkeerd signaal gegeven door honderdduizenden een
paspoort te verstrekken, terwijl de eigen burgers nu uit hun huizen worden gezet wegens gebrek aan
inkomen. Met de huidige technische middelen kan precies worden vastgesteld uit welke havens de
smokkelboten vertrekken. Dus meteen enteren,
de bemanning arresteren en vervangen, en met
de boot terugvaren tot binnen de territoriale
wateren van het land van vertrek, maakt
duidelijk welke regering verantwoordelijk is voor
de criminele doorvoer van illegalen. De VN
moet dan maar afdwingen dat dit land
maatregelen neemt.

Nieuwe 100 Dollar biljet laat nucleaire vernietiging en Tsunami zien
http://www.youtube.com/watch?v=fafxhMLeGeA&feature=player_embedded
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Komst Bulgaren en Roemenen: Dortmund vervallen tot getto vol armoede en geweld
Meeste immigranten hebben geen enkele opleiding, velen zijn zelfs analfabeet - Duitse Roersteden voelen
zich het 'reparatiebedrijf van de EU-uitbreiding' - Migratiedeskundige: 'Als er niets gebeurt, gaan er doden
vallen'
Bulgaarse vrouwen in het getto Dortmund-Nord, waar behalve Duitsers nu
ook geen Turken en studenten meer willen wonen.
De Nederlandse regering probeert al enige tijd de vrees voor de komst van
grote aantallen migranten uit Bulgarije en Roemenië -als gevolg van het in
2014 toetreden tot het Schengenverdrag van beide landen- te
bagatelliseren. Vlak over de grens kan echter nu al met eigen ogen worden
aanschouwd waar dit toe kan leiden. De gezaghebbende Frankfurter
Allgemeine schrijft dat het noorden van de grootste stad van het Roergebied, Dortmund, dankzij deze
migranten is vervallen tot een 'getto vol armoede, criminaliteit en geweld.'
Armoede, prostitutie, criminaliteit en geweld
Getto's in het midden van Duitsland - ze bestaan. De Frankfurter schrijft dat het hele gebied ten noorden van
het Centraal Station in de stad met zo'n 572.000 inwoners - ca. 40.000 minder dan Rotterdam- alle
kenmerken van een getto heeft, zoals krotten waar prostitutie en geweld aan de orde van de dag zijn.
De voorzitter van de politievakbond van de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is uiterst somber over de
stad. 'Onze collega's staan tegenover enorme hordes om de situatie daar meester te worden.'
Voor het 'Europa-Café' staan voortdurend Roemeense en Bulgaarse dagloners, 'Roma', hopend op een paar
uur werk. Volgens de autoriteiten bestaan deze mensen echter niet, omdat het verboden is om etnische
afkomst in de officiële statistieken over werkloosheid en criminaliteit op te nemen.
300% meer immigranten
De afgelopen jaren is de immigratie uit Roemenië en Bulgarije met 300 % toegenomen. Dat zijn overigens
niet uitsluitend armoedzaaiers; Roemeense artsen zouden zelfs dringend nodig zijn in Duitse ziekenhuizen.
Roemenen en Bulgaren melden zich minder vaak als werkloze dan andere migranten aan, maar dat geldt
enkel degenen die zich officieel laten registreren.
Na Duitsers willen nu ook Turken weg
De inwoners van Dortmund en ook Duisburg hebben dan ook geheel andere ervaringen. De massa's
Roemenen en Bulgaren komen vooral af op de goedkope krotwoningen in de steeds sneller in verval
rakende Roersteden. Een in de jaren '60 naar Dortmund-Nord geëmigreerde Turk had vroeger Duitse buren,
maar die zijn al lang weg vanwege de sterk toegenomen armoede. Nu wil hij zelf ook het liefste vertrekken.
Veel immigranten analfabeet
Volgens Birgit Zoerner, hoofd bij de Sociale Dienst, hebben de meeste nieuwe immigranten geen enkele
opleiding. 'Velen zijn zelfs analfabeet.' De Roersteden hebben de regering in Berlijn schriftelijk laten weten
zich het 'reparatiebedrijf' van de EU-uitbreiding te voelen. In Dortmund alleen leven zo'n 4000 Roemenen en
Bulgaren, die maandelijks circa een miljoen euro kosten. Tevens zijn ze niet verzekerd.
Voor 50 euro naar het Westen
Vanwege de aanverwante taal trokken de Roma aanvankelijk het liefst naar Italië en Spanje, maar daar is
door de crisis geen werk meer te vinden. In Duitsland nog wel - althans, dat houden de Roma hun klanten
voor. Voor 50 euro per persoon worden ze met busjes naar het Roergebied gebracht. Daar heeft men echter
geen enkele behoefte meer aan mijnwerkers. Vervolgens worden ze soms met tientallen tegelijk in een
woning -als het die naam al mag hebben- gepropt.
Regels omzeild
Officieel mogen Roemenen en Bulgaren alleen in Duitsland werken als ze zelfstandig zijn. De Roma
brengen de migranten dus handig onder bij een zogenaamd 'bouwbedrijf', waar ze als slaven moeten werken
om de 50 euro voor de rit, de 200 euro voor het matras en de 150 euro voor het bevolkingsregister terug te
betalen. Vrouwen doen dat veelvuldig middels prostitutie. Zij worden door dealers in de gaten gehouden.
'In die ellende wil ik niet wonen'
Marita Hetmeier, die voor de socialistische SPD in de gemeenteraad zat, verhuurt 70 woningen, ook in
Dortmund. 'In die ellende wil ik niet gaan wonen,' zeggen haar Duitse klanten. Zelfs studenten willen er niet
meer komen. Ze vreest dat als er nog meer Roma-migranten komen, de wijk waarin ze woont verloren is.
Ook zij constateert dat er in inderdaad sprake is van gettovorming: armoede trekt armoede aan.
Vanaf 2014 complete families voor uitkering deze kant op
Vanaf januari 2014 dreigt het nog veel erger te worden, want dan krijgen de Roemenen en Bulgaren vrije
toegang tot de rest van de EU. Onder bepaalde voorwaarden hebben zij dan niet enkel recht op
kinderbijslag, maar ook op een bijstandsuitkering. De Berlijnse migratiedeskundige Klaus Jürgen Bade
verwacht dan ook dat 'complete families' uit Roemenië en Bulgarije naar onze contreien verhuizen.
Rovende kinderbendes
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In Duisburg hebben Duitsers en Turken al gezamenlijk geprotesteerd tegen de komst van de Roma, die in
openbare parken hun behoefte zouden doen. De politie heeft het over dievenbendes, die doelbewust
bestaan uit kinderen die nog niet onder het strafrecht vallen. Volgens Hetmeier bestaan dergelijke 'criminele
verbanden' ook in Dortmund.
'Als er niets gebeurt, vallen er doden'
Migratie-expert professor Klaus Bade vreest het ergste. De komst van Roemenen en Bulgaren blokkeren is
volgens hem niet meer mogelijk, want we kunnen beide landen niet meer uit de EU zetten. Hij hoopt dan ook
dat het mogelijk is om de Roma uit hun overvolle krotten te halen, en hen over te halen hun kinderen naar
school te sturen. Daar zijn echter honderden miljoenen euro's voor nodig. 'Maar als er niets gebeurt, gaan er
doden vallen.'
Xander - (1) Frankfurter Allgemeine

Het verzwegen verhaal over kanker
Al bijna een eeuw kan kanker voorkomen en genezen worden
Auteur: Brian Peskin
Samenvatting & achtergrondinformatie
Het verzwegen verhaal over kanker, een lijvig boek van 544 pagina's,
maakt duidelijk dat professor Brian Peskin als een van de weinigen in
staat is om de ongezouten waarheid helder en krachtig naar voren te
brengen. Het boek is geschreven voor zowel de leek als de
professional.
Het verzwegen verhaal over kanker ontsluit voor het eerst een groot
deel van de wetenschap die nooit eerder beschikbaar was voor het
grote publiek. Professor Peskin wordt wel 'de grootste
kwantumvoedingsdeskundige van onze tijd' genoemd. Wereldwijd is
hij voor velen dé autoriteit op het gebied van gezondheid en voeding.
Dit boek bewijst dat.
Kanker is een van de meest afschuwelijke woorden in de
Nederlandse taal: het staat voor de verschrikkelijkste ziektebeelden
en het wordt te pas en te onpas gebruikt als scheldwoord. Kanker is
een wereldwijde plaag geworden, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ons wordt verteld dat kanker in
onze genen zit en dat daar niets aan te doen is.
Decennia geleden al ontdekte Nobelprijswinnaar Otto Warburg, arts en fysioloog, de primaire oorzaak van
kanker. Deze heeft weinig van doen met de huidige kankerwerende aanbevelingen, zoals het eten van meer
groenten en fruit, het toevoegen van soja, het jezelf ontzeggen van heerlijk (biologisch-dynamisch) vlees, het
- zogenaamd - gezond eten en het beoefenen van meer lichaamsbeweging.
Na jaren van uiterst nauwkeurig, wetenschappelijk onderzoek is kanker nu volledig ontrafeld. Je zult
ontdekken hoe je de primaire oorzaak van kanker kunt stoppen. Het eenvoudige, kankerwerende
vijfstappenplan in dit boek laat zien hoe je jezelf kunt beschermen tegen alle vormen van kanker. Wereldwijd
vertrouwen artsen op de inzichten en conclusies van professor Peskin met betrekking tot kanker en andere
gezondheidskwesties.
Ontdek in dit boek:
* Waarom kanker niet genetisch is. Moleculair biologen van wereldfaam vertellen waarom.
* Dat er een verband bestaat tussen hartaandoeningen en kanker.
* Hoe je een tumor goedaardig houdt.
* Dat borstkanker is te voorkomen.
* Dat mammografie kanker niet vroeg opspoort en waarom het schadelijk is.
* Dat, in tegenstelling tot de algemene overtuiging, vezels niet gezond zijn. Ontdek het dodelijke verband
tussen vezels en het krijgen van kanker.
Het gratis Engelstalig rapport dat op pagina 461 van het boek wordt beloofd: klik hier voor het rapport
De PDF voor je oncoloog (pagina 441 van het boek): klik hier
Welke vetten zijn goed? Klik hier voor een pdf.
De powerpoint presentatie die professor Peskin heeft gebruikt op het oncologen congres te
München, juni 2012-06-27 (Engelstalig)
Beknopte handleiding om professor Peskin's benadering te begrijpen. (Engelstalig)
http://www.succesboeken.nl/?isbn=9789079872435&pc=86C1DE31
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Shutdown: Eerste relletjes en plunderingen supermarkten in VS
Rellenpolitie Washington ingezet tegen soms stokoude en
gehandicapte oorlogsveteranen - Oproep tot 'niet-gewelddadige
revolutie' tegen 'moslimpresident Obama'
De rellenpolitie moest eraan te pas komen tegen oorlogsveteranen,
die woedend waren omdat Obama de monumenten precies tijdens de
jaarlijkse herdenkingen had laten afsluiten.
Eergisteren vonden in de VS de eerste 'mini-rellen' en supermarktplunderingen plaats, nadat burgers in 17
staten enige uren hun EBT-pasjes -'digitale voedselbonnen'- niet meer konden gebruiken. Als de
Democraten en Republikeinen het over 3 dagen nog altijd niet eens zijn geworden over de begroting en de
verhoging van het schuldenplafond, dan dreigen dit soort rellen en plunderingen op massale schaal uit te
breken. (1). Sinds het aantreden van Obama is het aantal Amerikanen dat afhankelijk is van voedselbonnen
bijna verdubbeld. 50 miljoen arme Amerikanen zijn inmiddels de 'trotse' bezitters van EBT-pasjes. Toen het
systeem afgelopen zaterdag in 17 staten blokkeerde, konden talloze mensen hun boodschappen niet meer
afrekenen. In een Wal-Mart (grote Amerikaanse supermarktketen) in Philadelphia (Mississippi) brak hierdoor
een 'mini-rel' uit, waardoor de winkel gesloten moest worden.
Misbruik en plunderingen
In Springhill en Mansfield (Louisiana) werden lokale Wal-Marts zelfs geplunderd. Wat bleek: de EBTpasjeshouders hadden door de storing plotseling een onbeperkte limiet gekregen. Daar maakten velen
ogenblikkelijk misbruik van door hun karretjes vol met zoveel mogelijk boodschappen te gooien. Eén vrouw
probeerde op deze manier voor $ 700 te stelen, terwijl ze nog maar $ 0,49 op haar kaart had staan. (2)
Het probleem werd pas 's avonds weer opgelost. Velen vroegen zich af waarom de overheid uitgerekend
tijdens de winkel'spits' op zaterdag onderhoud aan het systeem moest plegen. Sommigen vermoeden dat
het een doelbewuste test was in het kader van de 'shutdown'.
'Steden in VS na 72 uur in chaos'
Als de politiek het op 17 oktober nog altijd niet eens is geworden en Amerika bankroet gaat over zijn
schulden, dan dreigt het digitale voedselbonnensysteem namelijk in het hele land in te storten. Volgens Mike
Adams ('Natural News') zal iedere Amerikaanse stad in totale chaos worden gestort als de EBT-kaarten 72
uur land niet meer werken.
Truckersprotest
De onrust onder de Amerikaanse bevolking neemt van dag tot dag toe. Het afgelopen weekend
protesteerden enkele duizenden truckers in Washington tegen de 'shutdown' en tegen de sterk gestegen
dieselprijzen, die inmiddels ruim 20% van de transportkosten uitmaken (3). Recent liep de Amerikaanse
hoofdstad helemaal vol met bijna een miljoen 'bikers', die eveneens protesteerden tegen het afbraakbeleid
van de regering Obama.
Rellenpolitie tegen oorlogsveteranen
Veel Amerikanen reageerden verontwaardigd toen de rellenpolitie in Washington gisteren hard ingreep
tegen soms stokoude en gehandicapte oorlogsveteranen, die woedend waren omdat Obama de
oorlogsmonumenten precies tijdens de jaarlijkse herdenkingen had laten afsluiten. (4) Zo'n 1000 veteranen
pikten het niet en duwden de hekken omver, met als doel de monumenten te 'bevrijden' (5). Eén van de
sprekers op het podium riep de Amerikanen op een 'niet gewelddadige revolutie' te beginnen tegen
'moslimpresident' Obama, en te eisen dat hij 'de Koran neerlegt' en vertrekt uit het Witte Huis. (6)
Xander - (1) Infowars, (2) Natural News, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Infowars / YouTube,
(5) Infowars, (6) Breitbart

Zuurstofbelasting !
Het vrijdag gesloten akkoord van coalitie en oppositie slaat
een gat van 650 miljoen in de begroting van dit jaar.
Gelukkig heeft Rutte de oplossing voor dit Kapitale bedrag
gevonden door middel van “De Zuurstof Belasting !” Er
komt binnenkort een speciale heffing op Adem Halen en
dat vind iedereen gewoonweg BRILJANT !
http://pineut.wordpress.com/2013/10/14/zuurstof-belasting/
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Een wereld van verschil tussen de Arabische en Israëlische beleving
Door: L.J.J. Dorrestijn
Toch mooi dat Arabische vrouwen kunnen studeren en tegelijk primitief blijven.
http://likud.nl/2013/10/arabische-mannen-moeten-israelische-vrouwenverkrachten/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+LikoedNederland+%
28Nieuwsbrief+Likoed+Nederland%29
Arabische mannen mogen Israëlische vrouwen verkrachten.
http://www.youtube.com/watch?v=3E1FSOkKyIE
Gedeelte uit een interview met de Egyptische juriste Nagla Al- Imam, uitgezonden op Al- Arabiya TV
op 31 oktober 2008.
Deze uitzending is van een paar jaar geleden, maar nemen wij toch alsnog op omdat het inzage geeft
in de gestoorde visie op het Arabisch-Israëlische conflict en op de man-vrouw verhoudingen, zoals
die op de Arabische televisie vertoond wordt.
Interviewer: “De Egyptische advocaat Nagla Al- Imam heeft voorgesteld om jonge Arabische mannen
Israëlische meisjes – waar ze ook mogen zijn – seksueel te laten intimideren en op alle manieren. Dit als
een nieuw middel in de strijd tegen Israël. We hebben hier advocaat Nagla Al- Imam uit Caïro.
Welkom. Wat is de bedoeling van uw voorstel?
Nagla Al- Imam: “Dit is een vorm van strijd. Naar mijn mening zijn zij een gerechtvaardigd doelwit voor alle
Arabieren, en er is niets mis mee.”
Interviewer: “Op welke grond?”
Nagla Al- Imam: “Ten eerste overtreden zij onze rechten, zij verkrachten het land. Weinig dingen zijn zo
ernstig als de verkrachting van land.
Naar mijn mening is dit een nieuwe vorm van strijd.”
Interviewer: “Als advocaat, denk je niet dat dit Arabische jongeren bloot zou stellen aan straf, vanwege het
overtreden van de wetten tegen seksuele intimidatie?”
Nagla Al-Imam: “De meeste Arabische landen – met uitzondering van drie of vier Arabische landen die toch
geen Israëlische vrouwen binnen laten – beschikken niet over wetten tegen seksuele intimidatie.
Dus als zij [Arabische vrouwen] een speelbal zijn voor Arabische mannen, dan is er niets mis mee
dat dit ook geldt voor Israëlische vrouwen.”
Interviewer: “Betekent dit ook verkrachting?”
Nagla Al- Imam: “Nee, seksuele intimidatie … In mijn ogen, hebben zij geen recht om te reageren. De
verzetsstrijders zouden zoiets niet beginnen, omdat hun morele waarden veel verhevener zijn dan dat. Maar
als zoiets toch zou gebeuren, zouden zij [de Israëlische vrouwen] geen recht om iets te vragen.
Dit zou ons namelijk op gelijke voet zetten:
Verlaat het land, zodat we je niet zullen verkrachten. Deze twee dingen zijn gelijk. Ik wil niet dat jonge
Arabische mannen worden ondervraagd. Ik wil dat deze zionistische meisjes met een Israëlisch
staatsburgerschap worden uitgewezen uit onze Arabische landen. Dit is een vorm van strijd, en een manier
om hun aanwezigheid af te wijzen.

Gif in margarine
Het dagelijkse EU-bestuur moet snel actie ondernemen, nu blijkt dat peuters, kinderen en ouderen kans
lopen om teveel van de kankerverwekkende stof 3-MCPD binnen te krijgen. Dat vindt onafhankelijk
Europarlementariër Kartika Liotard. Donderdag bleek uit onderzoek van de Europese
Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) dat vooral margarine en vergelijkbare vetproducten bijdragen aan een te
hoge inname van 3-MCPD. 3-MCPD is een stof die voorkomt in vet of producten met een hoog vetgehalte.
EFSA stelt vast dat acht van 64 onderzochte groepen teveel 3-MCPD per kilogram lichaamsgewicht
binnenkregen. Het gaat daarbij om peuters, kinderen, en ouderen. Volwassenen blijven in alle onderzochte
gevallen onder de veiligheidslimiet van 2 microgram per kilogram lichaamsgewicht, per dag.
Liotard noemt het een ‘zorgelijke ontwikkeling’ dat juist de kwetsbaarste groepen teveel gif binnenkrijgen.
"Zeker nu de samenleving steeds ouder wordt." Volgens EFSA dragen vooral margarine en vergelijkbare
producten eraan bij dat we 3-MCPD tot ons nemen. Maar de kankerverwekkende stof, die vooral gevaarlijk
is voor de nieren, zit ook in brood, banket, babymelk en gerookt vlees. EFSA beveelt verder onderzoek aan
naar gefrituurde producten en ander voedsel 'dat in potentie 3-MCPD bevat'.
Liotard heeft de Europese Commissie gevraagd om grenswaardes te bepalen voor de hoeveelheid 3-MCPD
in voedingsproducten. Op dit moment geldt er alleen een grenswaarde voor sojasaus. “Verder onderzoek is
noodzakelijk, maar tegelijkertijd moet er ook actie worden ondernomen. Het is daarbij belangrijk om rekening
te houden met het consumptiepatroon van kinderen en senioren, want juist zij krijgen teveel 3-MCPD
binnen,” aldus Kartika Liotard. Bron : http://www.kartikaliotard.eu/dossiers/dossier.php?d=7
Aanvullende info 3-MCPD : http://nl.wikipedia.org/wiki/3-chloor-1,2-propaandiol
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Het wondermineraal magnesium
oktober 14, 2013 By: Sietse Werkman
Studies hebben aangetoond dat 75% tot 95% van de mensen een magnesiumtekort heeft, met alle
daaruit voortvloeiende gevolgen.
bron: wanttoknow.nl
Magnesium wordt het ‘wondermineraal’ of ‘de vonk van het leven’ genoemd. Wist jij dat in de ‘top drie’ van
de meest essentiële levensbehoeftes van een mens, magnesium op plaats drie staat? Nummer één en twee
zijn.. zuurstof en water.
Het blijkt dat magnesium voor de broodnodige ontspanning van alle skeletspieren, ingewanden en van de
hersenen (!) zorgt. Het zorgt voor een goede slaap en is minstens zo belangrijk voor een goede botopbouw
als calcium.. Studies hebben aangetoond dat 75% tot 95% van de mensen een magnesiumtekort heeft, met
alle daaruit voortvloeiende gevolgen. Lees het verhaal van Cora hieronder..
Wat zijn dan die gevolgen van een magnesiumtekort..? Deze zijn indrukwekkend te noemen en zeer
uiteenlopend. We noemen er hier ‘maar’ een paar..
Verstijfde, verharde en verkrampte spieren; uitputtingsverschijnselen en (chronische) vermoeidheid;
overspannenheid; slaapstoornissen; onrust en nervositeit; prikkelbaarheid; concentratie- en
geheugenstoornissen; hoofdpijn; duizeligheid; een té hoge of juist té lage bloeddruk; hyperactiviteit en
onhandelbaarheid bij kinderen..
Vooral vijftig plussers hebben vaak een ernstig chronisch magnesiumtekort, bij hen komen vaak problemen
met circulatie, spijsvertering, spieren en het zenuwstelsel voor.
Magnesium ontspant spieren en zenuwen op een heel natuurlijke wijze. Het zorgt voor evenwicht in de
calciumopname en het herstelt het magnesiumgehalte in het lichaam tot een gezond niveau. Bij dagelijkse
inname van magnesium verbetert vrijwel onmiddellijk de slaap en het vermogen om met stress om te gaan.
En ook treden er minder gewrichts- en spierpijnen op. Hoe zeer magnesiumtekort een heftig resultaat tot
gevolg heeft, blijkt uit dit verhaal van Cora. (e-mail bij de redactie bekend)
Anti-depressiva en magnesium..
2013 © Cora / wanttoknow.nl/.be
“In Nederland slikken 1 miljoen mensen antidepressiva! Ik vind dat
heel erg veel… Wist je dat het veel mensen niet lukt om met dit
middel te stoppen, omdat zij en de artsen vaak niet genoeg op de
hoogte zijn van informatie over het afbouwen ervan? Zoals: wat zijn
de ontwenningsverschijnselen, hoe kun je deze beperken? Hoe kun
je het verschil herkennen tussen ontwenningsverschijnselen en een
eventuele terugkeer van de depressie. Een antidepressivum lost
geen problemen op! Er wordt naar mijn mening vaak te weinig
gekeken naar de oorzaken van een depressie, zoals een tekort
aan.. Magnesium. Ik vertel nu graag mijn verhaal.
5 Jaar lang was ik ernstig depressief. Nadat ik ontslagen werd, was
ik een maand lang erg verdrietig. Dit vond ‘men’ te lang, dit was dus
een depressie, de officiële diagnose. Vervolgens heb ik alles
meegemaakt wat een mens zich daar maar bij kan voorstellen. Het
ging zelfs tot een poging tot zelfdoding en de isoleercel aan toe..;
het leven was voor mij een hel. Na 5 jaar besloot ik dat ik letterlijk
en figuurlijk lang genoeg van alles had geslikt in de GGZ, en heb ik
de behandelaars gevraagd één medicijn af te bouwen. Maar ze
waren hier faliekant tegen; volgens hen had ik toch écht deze
medicatie nodig.
Zonder hen begon ik toch af te bouwen. Er was geen instantie die
mij hierbij wilde helpen, ook bij de apotheek kon ik geen
afbouwschema lospeuteren. Ook zij wezen mij terug naar de
behandelaar..! Op een van de afspraken was duidelijk aan mijn
gewicht te zien, dat ik aan het afbouwen was gegaan. Want door de
medicatie in die tijd, was ik zeker 25 kg zwaarder geworden. De
behandelaars kon ik niet meer bezoeken, omdat ik erachter kwam dat mijn lichaam sterk reageerde als ik
alleen maar het gebouw betrad! Mijn bloeddruk en hartslag stegen enorm en mijn energie daalde! Ik heb
geprobeerd dit met de behandelaars te bespreken, maar er kwam geen oplossing of doorverwijzing.
Ik had iemand nodig die de recepten voor mij uitschreef om af te bouwen. De psychiater schreef toen uit wat
ik voorstelde, verder was er ook per mail geen sprake van begeleiding. Dat kon volgens hem ook niet, als ik
het pand niet wilde bezoeken. Intuïtief begon ik toen met het slikken van.. Magnesium. En toen.. toen begon
ik RAZENDSNEL op te knappen..! Na het eerste middel te hebben afgebouwd volgde ook de andere
medicaties. Álles heb ik zelf uit moeten zoeken: wat de ontwenningsverschijnselen zijn van elk van de

Nieuwsbrief 186 – 15 oktober 2013 – pag. 77

medicaties, hoe de ontwenningsverschijnselen te beperken en hoe het verschil te herkennen tussen
ontwenningsverschijnselen en de terugkeer van een depressie..
Verslaafd zijn en verslaafd houden..?
Volgens de behandelaars kon ik niet zonder medicatie. Maar het tegendeel bleek waar: ik werd
hoogstwaarschijnlijk alleen maar zieker van al die medicatie, zag het leven niet meer zitten. Vaak sprak ik
het niet uit, maar het spookte wel steeds door mijn hoofd!! Deze bijwerking staat zelfs in de bijsluiters
vermeld, bij de verschillende medicaties die ik kreeg. In een gesprek, op mijn verzoek (dat ik na een half jaar
dacht aan te kunnen) werd mij veel duidelijk. Zij waren volgens mij op veel gebieden ondeskundig! Want zij
wisten niets van afbouwen af, wisten niet hoe je verschijnselen kon beperken of hoe je het verschil tussen
een depressie en ontwenningsverschijnselen kan herkennen!!! Ik was de expert geworden..
Ik herstelde zo snel nadat ik was begonnen om magnesium te slikken. Het is een stof die wij in Nederland
écht te weinig binnenkrijgen, en die ook steeds minder in onze voeding zit. Magnesium wordt extra hard door
het lichaam verbruikt bij stress. Mensen met een vertraagde schildklier (zoals ik) hebben vaak een tekort aan
magnesium. Mensen die een zelfmoordpoging doen hebben zelfs vaak een aanwijsbaar groot tekort aan
magnesium..! Ik ben zo dankbaar dat ik na al deze ervaringen, zélf de weg uit mijn depressie heb gevonden.
Ik ben tegen alle adviezen van professionals en naaste omgeving ingegaan en soms was de weg erg
eenzaam…. Mensen zeggen nu dat zij een metamorfose bij mij hebben gezien in het laatste halfjaar. Nu ben
ik zo blij; naast dat de depressie als sneeuw voor de zon is verdwenen, zijn ook alle bijwerkingen weg.
En de professionals?
Zij hebben mij werkelijk laten vallen als een baksteen. Had ik met medicatie elke 14 dagen een gesprek
nodig, nu reageerde de verpleegkundige, nu ik zonder medicatie was, zélfs niet eens meer op mijn e-mails..
Had ook net het medisch dossier gelezen wat ik na een half jaar gevecht met haar, had weten te
‘bemachtigen’… Het bleek dat ze dat steeds achtergehouden hadden, omdat ik hiervan helemaal in de war
zou raken. Volgens hen.. Het laatste stukje hiervan had ik net gelezen… Ik wil nu niet zeggen dat iedereen
op zal knappen van magnesium, maar wat ik wel belangrijk vind, is dat de reguliere geneeskunde soms ook
verder zou kunnen kijken. Helaas willen, mogen of kunnen zij dit niet.
Ik denk dat ieder goed zijn/haar eigen verantwoordelijkheid zal moeten nemen, niet klakkeloos moet slikken
wat de ‘professionals’ hen voorschotelen. En MIJN MOTTO? Luister goed naar jezelf! Naar jouw wijsheid en
vaar je EIGEN koers! Ik hoop dat jullie wat met mijn verhaal kunnen, want ik zou zo graag willen dat deze
‘hel’ voor mensen korter zal zijn dan die voor mij was, en/of dat deze hen helemaal bespaard zal worden! Ik
zou het daarom erg fijn vinden als jullie dit bericht zouden willen verspreiden.”
Met vriendelijke groeten,
Cora

"Arafat vergiftigd met polonium-210"
Bewerkt door: redactie − 14/10/13 - Bron: ANP
© afp. Yasser Arafat.
De Palestijnse leider Yasser Arafat is hoogstwaarschijnlijk vergiftigd
met de stof polonium-210, een zeldzame giftige en radioactieve
stof. Bij onderzoek van Arafats lichaam en persoonlijke bezittingen
zijn volgens onderzoekers uit Lausanne onverklaarbare en hoge
niveaus van de stof aangetroffen. Onderzoeksresultaten zijn in het wetenschapstijdschrift The Lancet
gepubliceerd en ze onderbouwen de vergiftigingstheorie die vorig jaar al op basis van het onderzoek werd
gelanceerd door de nieuwszender al-Jazeera.
Onderzoekers hebben de in 2004 in Frankrijk overleden Arafat onderzocht op aandringen van zijn weduwe,
Suha. Zij verdenkt Israël ervan haar man te hebben vermoord. Eind vorig jaar werden de stoffelijke resten
van Arafat, die in een mausoleum in Ramallah liggen, opgegraven.
In The Lancet hebben onderzoekers onder leiding van dokter François Bochud van een gespecialiseerd
instituut in Lausanne bevestigd dat er inderdaad sprake is van hoge niveaus radioactief polonium in Arafats
lichaam en spullen. Maar het onderzoek zelf is nog steeds gaande.
Arafat overleed 11 november 2004 op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis bij Parijs, circa een maand nadat
hij in Ramallah erg ziek was geworden. Een van de tot dusver bekendste slachtoffers van polonium-210 is
de Russische dissident Aleksander Litvinenko (1962-2006), die er in Londen aan bezweek.
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1722974/2013/10/14/Arafat-vergiftigd-metpolonium-210.dhtml
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Zo werkt Monsanto en hun propaganda
Zondag, 13 oktober 2013
Het is verrassend hoe een standvastig “nee” tegen het
verbouwen van genetisch gemanipuleerde gewassen zomaar
kan omslaan in een ogenschijnlijk overtuigd “ja”.
De voorzitter van de machtige Franse boerenorganisatie FNSEA
zegt nu dat het “nee” van Frankrijk een enorme vergissing was.
Afgelopen zomer zijn er tussen Europa en de Verenigde Staten de
eerste besprekingen geweest om te komen tot een zogenaamd
Vrijhandelsverdrag tussen beide continenten. Wat ons betreft is de
timing opvallend simultaan (beiden afgelopen zomer) met de
onderhandelingen over het verdrag met de bijnaam Death star of
formeel TPP (Trans Pacific Partnership). Het lijkt inhoudelijk over
hetzelfde te gaan, met dit verschil dat partijen aan tafel verschillen.
De eerste resultaten van de gesprekken over het Vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU waren
bemoedigend, zoals toen werd gemeld:
“De hoofdonderhandelaars toonden zich optimistisch dat er een akkoord komt. Naar verwachting zullen de
gesprekken over 's wereld grootste vrijhandelszone meer dan een jaar duren. "We zullen snel handelen,
maar ook voorzichtig. Er moet vooral een goed akkoord komen", aldus de Amerikaanse onderhandelaar. Zijn
Europese evenknie knikte instemmend mee. Een vrijhandelspact moet belemmeringen voor de onderlinge
handel wegnemen en aan beide kanten van de Atlantische Oceaan de economische groei een stimulans
geven”. Zo’n verdrag bestaat uiteraard uit allerlei deelgebieden (vast en zeker ook Copyright zoals bij TPP)
en één daarvan is landbouw. Een van de grote struikelblokken op dit gebied is het verbouwen van genetisch
gemanipuleerde gewassen (GMO) van bedrijven zoals Monsanto.
In dat kader kregen wij van een lezer een interessant artikel opgestuurd uit de gedrukte Telegraaf (dank!).
Daarin staat dat Europa, Oostenrijk en vooral Frankrijk tot nu toe de meest felle tegenstanders zijn geweest
van het verbouwen van GMO gewassen. Men wil hooguit de import van GMO veevoer toestaan, maar
daarmee houdt het wel zo ongeveer op.
Er schijnt een landbouwconferentie te zijn geweest in Mexico Stad voor Noord Amerikaanse en Europese
boerenleiders. Daar heeft Xavier Beulin, voorzitter van de machtige Franse boerenorganisatie FNSEA
gezegd dat het Franse “nee” tegen het verbouwen van GMO gewassen een grote vergissing is geweest.
Vervolgens houdt deze man een pleidooi voor het toestaan van GMO gewassen en komt met het standaard
rijtje propagandavoordelen zoals de planten hebben minder kunstmest nodig en zijn resistent tegen plagen.
Onnodig om te zeggen dat de Amerikanen hier heel positief op reageerden omdat dit één van de grote
struikelblokken vormt.
Dan komt er ook nog even een bijdrage uit Nederlandse hoek, bij monde van Albert Jan Maat, voorzitter van
LTO-Nederland.
“Op andere continenten groeien miljoenen hectaren van dit soort gewassen. Je kunt niet volhouden dat dat
voor een ecologische woestenij heeft gezorgd”. “De open houding van de Franse boerenorganisatie past in
de trend van acceptatie in Europa”.
In het artikel wordt het gezondheidsaspect als volgt afgedaan: “door activisten aangewakkerde angsten dat
gentech ongezond zou zijn en slecht voor het milieu”.
Over de schadelijke effecten van GMO voedsel bestaat intussen geen enkele twijfel. Zo schreven wij in een
eerder artikel:
"Het genetisch manipuleren van ons voedsel heeft met een honderd procent garantie schadelijke
nevenefecten. Er zijn verschillende redenen waarom er wordt gezegd dat ons eten op die manier bewerkt
moet worden en de officiële reden is uiteraard omdat het veiliger en beter voor ons zou zijn. De werkelijke
reden, u raadt het al, is natuurlijk GELD".
Dan voel je de bui al hangen. Dat Vrijhandelsverdrag gaat er komen en men zal alles uit de kast halen om
ervoor te zorgen dat het verbouwen van GMO gewassen van Monsanto en collega’s geen struikelblok meer
zal vormen. Helaas is bijna alles te koop in deze wereld. Van wetenschappers en politici tot belangrijke
boerenleiders. Daar speelt maar één belang, het eigen(financiële)belang.
O ja, wij zijn ook heel benieuwd waar die miljoenen hectaren dan wel precies zijn waar Albert Jan Maat het
over heeft. Naar wat ons bekend is is dit complete duimzuigerij afgezien dan van de testvelden die er zijn in
Amerika. En die heten niet zonder reden zo.
Als iemand meer informatie beschikbaar heeft over de inhoud van het Vrijhandelsverdrag waarover de EU
nu aan het onderhandelen is met Amerika, dan houden we ons aanbevolen. Dank alvast!
Bron: Gedrukte Telegraaf ; Nu
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6040:zo-werkt-de-monsantopropaganda&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Bankenunie: EU-ministers besluiten vandaag over grootste roof en crash ooit
'Armageddon plundermachine': Megabanken zullen met behulp van politiek complete landen leegroven
Vandaag besluiten de EU-ministers van Financiën over de volgende
stap naar een Europese bankenunie. Daarmee zullen ze de weg
vrijmaken voor de grote zelfvernietiging van het wereldwijde financiële
systeem, waar de internationale megabanken enorm van zullen
profiteren. De klanten van de banken en de belastingbetalers zullen
opnieuw de rekening moeten betalen. De EU-ministers gaan ervoor
zorgen dat deze massale, wereldwijde onteigening -de grootste roof
uit de menselijke geschiedenis- volledig legaal kan worden uitgevoerd.
Het internationale geldsysteem is in de afgelopen tientallen jaren
veranderd in een wereldwijd casino, een gigantisch gokspel. Geld hoeft niet meer gebaseerd te zijn op
zaken van echte waarde, maar op stukjes papier waarop staat dat deze geld waard zijn. Vroeger hadden we
de goudstandaard, maar die was een blok aan de been van de grote financiële spelers, die niet alleen meer
en meer winst wilden, maar ook totale controle over de geldstromen wilden krijgen.
Subprime-crisis en derivaten
President Bill Clinton en FED-topman Alan Greenspan stonden in de jaren '90 met hun beleid aan de basis
van de subprime-crisis in 2008. Amerikaanse banken bleken voor miljarden aan kredieten te hebben
verstrekt aan mensen die zich die totaal niet konden veroorloven. De banken hadden deze kredieten zo vaak
opnieuw gebundeld en doorverkocht, dat niemand meer wist of deze schulden ooit nog zouden kunnen
worden terugbetaald. Dit soort bundels noemde men derivaten. Mega-investeerder Warren Buffett
waarschuwde al dat dit 'financiële massavernietigingswapens' zijn. Iedere keer als een bundel opnieuw werd
ingepakt en doorverkocht, werden er opnieuw rente en vergoedingen over berekend. Hierdoor blies de
derivatenhandel zichzelf gigantisch op, volgens sommige schattingen tot wel $ 1,5 biljard ($
1.500.000.000.000.000). Om zoveel mogelijk van dit soort bundels te kunnen kopen, leenden de banken
geld bij andere banken. Dat gebeurde door zogenaamde terugkoopovereenkomsten, repo's genoemd: Bank
A verkoopt derivaten aan Bank B. Bank A krijgt daarvoor krediet, en betaalt dit na korte tijd aan Bank B
terug. Zodra dit krediet met rente is afbetaald, krijgt Bank A zijn waardepapier terug.
Crisis in 2008 was gepland
Repo's werden gebruikt om snel hoge winsten te behalen. De kopers kregen snel geld om daarmee te
speculeren, en de verkopers incasseerden de rente. Dat ging lang goed, totdat sommige spelers de andere
banken niet meer vertrouwden en hun geld terug wilden. Dat hadden die banken echter niet meer. Als zo'n
eis om terugbetaling -een 'margin call'- plotseling op tafel wordt gelegd, dan wordt het moeilijk: of de bank
heeft voldoende eigen kapitaal en betaalt het bedrag terug, of de bank gaat failliet.
Dat overkwam Lehman Brothers en Bear Stearns in 2008. Overkwam, of was het doelbewust? Het wordt
steeds duidelijker dat het omvallen van deze banken een geplande test was. Toen Bear Stearns instortte,
was JP Morgan Chase de grote winnaar. Het Britse Barclays, het Japanse Nomura en -natuurlijk- Goldman
Sachs profiteerden het meest van het omvallen van Lehman.
'Armageddon plundermachine'
Documentairemaker David Malone noemt dit systeem, waarmee de banken met behulp van derivaten en
repo's het basisprincipe van geld zonder tegenwaarde geperfectioneerd hebben, 'de machine die aan het
eind op de brutaalste rooftocht aller tijden zal uitlopen' (lett. 'Armageddon Looting Machine').
Het belangrijkste wat de 'too big to fail' megabanken van de crisis leerden is dat zij vrijwel zonder risico's
onbeperkt konden doorgaan met hun extreem risicovolle speculaties, wetende dat de politiek hen uiteindelijk
toch wel overeind zou houden, en de rekening daarvan op de belastingbetalers zou afwentelen.
Duivels plan geslaagd: Staatsgaranties voor derivaten
Om het spel te laten doorgaan, stuurde Goldman zijn beste man naar het Amerikaanse ministerie van
Financiën, Hank Paulson. Hij beloofde dat de overheid haar geld met winst zou terugkrijgen. Voorwaarde
was dat de banken gewoon konden blijven speculeren met derivaten en repo's, waarmee er onvoorstelbare
hoeveelheid 'nieuw' geld konden worden geschapen. Dat was een aanbod wat Washington niet kon
weigeren. Immers, ze zouden het aan de banken gegeven geld met winst weer terugkrijgen. De banken ging
vervolgens verder met hun duivelse plan, dat verbijsterend genoeg nauwelijks werd opgemerkt: ze dwongen
de politiek staatsgaranties voor hun derivaten te geven. Deze derivaten werden tot 'veilige havens' verklaard.
Om dit te bereiken werden de faillissementsregels voor de banken veranderd. Voortaan kregen banken een
voorkeursbehandeling bij het bankroet van een tegenpartij, iets dat onder de klassieke regels was verboden.
De klanten van de bank, de belastingdienst en de normale aandeelhouders hebben het nakijken, en
verliezen hun geld. Dit is niets anders dan een volledig gelegaliseerde onteigening.
Beleggers door lage rente in derivaten gelokt
De deal: de banken verkopen derivaten met naar verhouding weinig rente aan beleggers en investeerders.
Het motto: 'een veilige investering - lage rente'. Omdat de centrale banken de rente naar bijna nul
terugschroefden, werden beleggers rechtstreeks in de derivatenhandel gelokt.
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En voor de banken geldt: wie derivaten heeft, wint, want zo wordt niet alleen het eigendom van de
schuldenaren in beslag genomen, maar wordt dit vervolgens ook nog eens met winst doorverkocht. Het spel
gaat dus gewoon verder.
MF Global: ook gewone klanten onteigend
Na het omvallen van Lehman kwam er -ondanks de belofte het geld met rente terug te betalen- steeds meer
weerstand tegen het redden van de banken met belastinggeld. Toen werd het tijd voor de volgende test: MF
Global. In tegenstelling tot de investeringsbanken Bear Stearns en Lehman -die enkel met andere banken,
ondernemingen en grootaandeelhouders werken- beheerde MF Global ook geld van gewone klanten.
MF Global kreeg 'liquiditeitsproblemen', omdat de andere banken de benodigde repo-kredieten weigerden.
Van het ene op het andere moment werden de beleggers onteigend. Dankzij de 'safe haven' regels
belandden de derivaten legaal bij andere banken. $ 1,2 miljard was verdwenen, maar uiteindelijk werd
niemand daar verantwoordelijk voor gesteld. Het is niet te bewijzen, maar men vermoedt dat het geld in de
vorm van derivaten bij JP Morgan terecht is gekomen.
Bankenwereld geeft niets om echte economie
Na het omvallen van MF Global werden de kleinere financiële spelers bang dat ze het volgende slachtoffer
van de megabanken zouden worden, en wilden stoppen met het repo-spel. Oud Goldman Sachs bankier
Mario Draghi verklaarde vervolgens, in zijn functie als president van de ECB, dat 'de interbancaire markt niet
functioneert. De banken lenen elkaar geen geld meer.' Ook beklaagde hij zich erover de banken geen geld
meer uitleenden aan de 'echte economie'.
Dat is een andere belangrijke peiler van het perverse financiële systeem: de echte economie zal de banken
een worst wezen. Het geld wordt gebruikt voor de winstgevende derivatenhandel. Na de huizenmarktcrisis
werden de banken enorm creatief in het vinden van nieuwe vormen derivaten: studentenleningen, goud,
grondstoffen, levensmiddelen, ondernemingen. Dankzij deze 'Asset Backed Securities' kon de 'Armageddonmachine' van de banken op volle snelheid blijven doordraaien. Omdat al dit geld niet in de echte economie
terecht komt, is de inflatie laag. De ECB noemt dat echter een verdienste van zichzelf. Het geld mág deze
gesloten kringloop niet eens verlaten, want anders zou de inflatie exploderen.
Derivatenhouders kregen bevoorrechte status
Nadat de interbancaire markt was ingestort, begonnen de ECB, de FED en de andere belangrijke centrale
banken massaal geld bij te drukken. De Fed koopt maandelijks voor $ 85 miljard aan Amerikaanse
staatsobligaties op. In het permanente Europese noodfonds ESM zit € 700 miljard. Al dit geld wordt gedekt
door de belastingbetalers. Ondertussen liep de Europese staatsschuldencrisis volledig uit de hand. De
banken bijten echter niet in de handen van hun weldoeners in de politiek, dus blijven ze -met het nieuwe
geld van de centrale banken- staatsobligaties opkopen.
Door twee geheime EU-richtlijnen kregen de derivatenhouders ook in Europa een bevoorrechte status. Dat
maakte de weg vrij voor het volgende experiment: Cyprus. Hier werd voor het eerst besloten tot een
gedwongen bijdrage van aandeel- en bankrekeninghouders, een 'bail-in'. De derivatenbezitters bleven buiten
schot, want zij hadden van de politiek de status van bevoorrechte schuldeisers gekregen.
Geraffineerde misleiding door schaduwbankensysteem
Om de schijn op te houden dat de politici geleerd hadden van het uitbreken van de financiële crisis in 2008,
voerde de EU nieuwe bankenregulering in. Volgens advocaat en financieel criticus Ellen Brown zijn deze
regels een zeer geraffineerde misleiding van de aandeelhouders en belastingbetalers. De derivatenhandel
werd namelijk verplaatst naar een schaduwbankensysteem, die volgens persbureau Reuters zo'n $ 60
biljoen groot is. De profiteurs zijn dezelfde megabanken, die tegenover het publiek doen alsof ze zich aan de
nieuwe regels onderwerpen. Met behulp van Hedgefondsen, Private Equity firma's en andere creatieve
middelen werden de enorme risico's die de banken bleven nemen verhuld, zodat de officiële balansen er
opeens een stuk gezonder uitzagen. Dit systeem werd met volledige en uitdrukkelijke toestemming van de
machtigste bank ter wereld opgezet, de Bank for International Settlements (BIS), die de belangen van de
grote centrale banken vertegenwoordigt.
Belastingbetalers en klanten hebben nog steeds niets door
Als de EU-ministers van Financiën vandaag met veel vertoon aankondigen dat de bankenunie op de goede
weg is, betekent dit in werkelijkheid dat de eindstrijd, het beruchte 'End Game', van de financiële haaien om
Europa is begonnen. Banken zullen op basis van de zorgvuldig in elkaar gedraaide 'stresstesten' failliet
worden verklaard. De daarop volgende crash zal in etappes plaatsvinden. Iedere keer zal er in Europa een
nieuwe Bear Stearns, Lehman of Dexia zijn - banken die omvallen, ook als ze -zoals het Frans-Belgische
Dexia- in eerdere stresstesten voor 'gezond' werden verklaard.
Bizar genoeg hebben degenen die uiteindelijk totaal zullen worden onteigend, de belastingbetalers, de
aandeelhouders, de spaarders en de bankenklanten, nog altijd niets in de gaten. Die zullen 'verrast' worden
door het plotselinge failliet van hun banken. Op een dag zullen burgers, als ze geld willen pinnen, merken
dat hun geld 'plotseling' verdwenen is, net als de klanten van MF Global moesten ondervinden.
Bankrun op lege pinautomaten
Er zal een bankrun ontstaan, maar de kassen en pinautomaten zullen leeg zijn. Het geld zal namelijk
volledig legaal naar de zakken van de derivatenbezitters zijn verplaatst, zodat die vrolijk door kunnen blijven
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gaan met hun grote gokspel. Klagen en rechtszaken zullen niet helpen, want de grote spelers met het geld
hebben van de politiek een veel betere rechtspositie gekregen dan degenen van wie het geld eigenlijk is. Of
beter gezegd: was. De compleet uitgeplunderde, radeloze belastingbetalers, spaarders en aandeelhouders
zullen echter nooit te weten komen waar hun geld gebleven is.
Megabanken zullen landen compleet leegroven
Wanneer dit precies gaat gebeuren, weet niemand. Malone schrijft dat dit 'Plan B' van de megabanken niet
enkel bedoeld is om de kwetsbare banken in zwakkere landen te vernietigen, maar ook om de landen zélf
leeg te roven. Deze rooftocht hoeft geen maanden te duren, maar kan in enkele uren en zelfs minuten
worden voltooid.
De politiek heeft ervoor gezorgd, dat niet één bankier hier ooit voor terecht zal hoeven staan. Het enige wat
er nog hoeft te gebeuren is een 'trigger' voor de volgende crash, die de megabanken nodig hebben om
enkele van hun kleinere tegenstanders te verpletteren.
Dat bevel kan in Washington, maar ook in Beijing worden gegeven. Het slachtoffer kan een grote bank zijn,
maar ook een aantal kleinere. Er zullen hoe dan ook veel verliezers zijn, die gegarandeerd te laat zullen
komen en alles zullen kwijtraken. Vandaag maken de Europese ministers van Financiën opnieuw een stukje
zekerder, dat de megabanken als de grote overwinnaars uit de chaos tevoorschijn zullen komen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Mega cycloon op ramkoers met kerncentrale Fukushima
Dinsdag, 15 oktober 2013
In Japan heeft men alarmcode “rood” afgegeven in verband
met de nadering van een zeer krachtige cycloon.
De route van dit natuurmonster zal dwars door de kreupele
kerncentrale in Fukushima voeren.
Japan is wel wat gewend als het gaat over cyclonen. Nu is er echter
één onderweg waarvan men zegt dat deze zo krachtig is dat het
maar eens in de tien jaar voor komt.
Dat is nog daar aantoe, maar wat erger is; de kracht van deze
cycloon met de mooie naam Wipha, zal neerbeuken op de half
ingestorte gebouwen van wat er van de kerncentrale in Fukushima
nog overeind staat. Men verwacht dit keer letterlijk zwaar weer.
Er zijn al 450 vluchten gecancelled waardoor inmiddels al bijna 70.000 passagiers zijn gestrand. De cycloon
bevindt zich nu nog boven zee en zal morgen aan land komen met windsnelheden tegen de 150 kilometer
per uur. Men verwacht dat deze cycloon woensdag vroeg (lokale tijd) aan land zal komen en rond het
middaguur Fukushima bereikt zal hebben. Dat is in de nachtelijke uren die nu eraan komen in Nederland.
Uiteraard horen we geruststellende geluiden vanuit Tepco, het energiebedrijf dat tot nu toe heeft laten zien
dat het niet om kan gaan met een ramp van deze omvang.
Ze krijgen te maken met geweldige regenval wat er waarschijnlijk weer voor gaat zorgen dat er nog meer
besmet water zal weglekken, maar het grootste probleem dit keer is de wind.
De grote angst tot nu toe was altijd een aardbeving die kon veroorzaken dat het gebouw van reactor 4
inelkaar zou storten. Als dit gebeurt en de staven die open en bloot in een bassin liggen in datzelfde gebouw
tuimelen naar beneden en raken elkaar, dan zijn de rapen meer dan gaar.
Zo ziet het gebouw van reactor 4 er op dit moment uit:
Zoals we schreven in een eerder artikel:
Professor Charles Perrow van de Yale Universiteit zegt:
“De condities in het bassin van unit 4, dertig meter boven de grond,
zijn hachelijk en als twee van de staven in dat bad elkaar raken, dan
kan dit een nucleaire reactie veroorzaken die niet onder controle te
houden is.
De straling die dan zou vrijkomen zou de evacuatie betekenen van
alle omringende gebieden, inclusief Tokyo. Als de 6.375 staven in
het bassin van unit 4 niet afdoende gekoeld kunnen worden dan zal
dit kernsplijting veroorzaken en zal de mensheid duizenden jaren lang worden bedreigd”.
Dan nu de krachtigste cycloon in tien jaar tijd die met volle kracht tegen het gebouw van unit 4 zal beuken.
Een paar schietgebedjes lijken hier geen overbodige luxe.
Bronnen: RT News ; Real Agenda
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6060:mega-cycloon-op-ramkoersmet-kapotte-kerncentrale-fukushima&catid=10:buitenland&Itemid=23
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