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Pesticide-residu in 90% niet-biologische wijn..!
30 november 2013 Door GuidoJ.
Pesticide-residu in 90% niet-biologische wijn..!
2013 © WantToKnow.nl
Pesticide-residuen werden gevonden in het grootste deel van
de 300 geteste Franse wijnen, aldus wetenschappers die het
wijnonderzoek deden. Dat betekent dat slechts 10% van die
wijnen, schoon waren van elk chemisch middel, dat tijdens de
druiven/wijnbehandeling wordt gebruikt. Pascal Chatonnet en
het ‘EXCELL-laboratory’ in Bordeaux testen de 300 wijnen uit de wijnoogsten van 2009 en 2010 uit de
Bordeaux, de Rhone, en een groter deel van de zuidelijke Aquitaine regio, inclusief appellation-wijnen, zoals
de ‘Madiran’ en de ‘Gaillac’.

Toegestane wijntoevoegingen.. Daarbij ging het té vaak om het eindresultaat van de wijn, in plaats van de
werking op de mens en het milieu.
De wijnen werden op maar liefst 50 verschillende moleculen getest; moleculen van stoffen die tijdens de
wijnbereiding worden gebruikt, zoals pesticides en anti-schimmelmiddelen. Sommige wijnen bevatten tot 9
verschillende residuen van deze middelen. Daarbij was een anti-schimmelmiddel, tegen rotting, het meest
voorkomende. Dit middel wordt over het algemeen laat in het druivenseizoen toegepast en daardoor is het
verklaarbaar dat dit middel zo vaak voorkomt.
“Hoewel de gevonden, indiviuele moleculen beneden de giftigheidsgrenzen liggen, is er toch een groeiende
bezorgdheid over het gebrek aan onderzoek naar het accumulatie-effect van deze stoffen. Hoe stapelen
deze stoffen zich op in ons lichaam en wat hebben deze stoffen sámen voor effecten op ons lichamelijk
welzijn.”, aldus Pascal Chatonnet op de website Decancter.com. En, zo gaat hij verder: “Het is namelijk niet
ondenkbaar dat de aanwezigheid van verschillende moleculen gecombineerd, schadelijker is, dan een hoog
en schadelijk niveau van de moleculen van één enkele stof.”
In Frankrijk maken de wijngaarden maar zon 3% van het landbouwgebied uit, maar alleen al de wijnindustrie
gebruikt maar liefst 20% van de bestrijdingsmiddelen en zelfs tot 80% van de anti-schimmelmiddelen..! Al
sinds 2008 is er een Frankrijk een plan operationeel, om het pesticide- en anti-schimmelmiddelgebruik met
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50% te verminderd te hebben in 2018. Onderdeel van dit plan is onderzoek te doen naar de wijze waarop
organismen zich hebben aangepast aan hun omgevingsmilieu.
De kamertjes op de wijnboerderij of ‘het Chateau’, waar je als
bezoeker niet zo snel zult komen bij de rondleiding. De
‘gifkamer’ vol met additieven en bestrijdingsmiddelen..
Genetisch gemanipuleerde druiven..?
Het plan wekte grote weerstand op bij traditionele wijnboeren,
die het gebruik van chemische middelen als een soort
verworvenheid zien. Het was bijvoorbeeld de baas van
‘Chateau Sauternes’ Philippe Baly, uit de Bordeaux, die een
aanval lanceerde op de ban op mogelijk giftige stoffen in de
wijngaarden. Volgens hem kan de continue wetgeving tégen het gebruik van dit soort chemische en giftige
bestrijdingsmiddelen ervoor zorgen dat de productiviteit in de wijngaarden afneemt. Omdat er – naar zijn
zeggen- geen alternatieven zijn voor deze stoffen. “Er zal sprake zijn van minder opbrengsten. Wellicht dat
genetische gemanipuleerde druiven een oplossing zijn..”
Volgens Baly is een ander mogelijk alternatief het gebed.. (Wie weet echter dicht hoe deze cynische
opmerking van Baly bij de waarheid is..?) “En dan ben ik degene die nog gezegend is met een kapelletje op
mijn Chateau.” Feitelijk loopt de wettelijke restricties op het gebruik van chemicaliën als sinds 2002, toen
de ‘CAD’-wetgeving werd opgesteld. Hierdoor is al een groot deel van de giftige chemicaliën aan de horizon
verdwenen, simpelweg omdat het verboden is.
De ‘Franse slag’? Wetgeving die weinig uithaalt..!
“Maar in 2012, zo blijkt keihard, is er nog helemaal geen sprake
van een afname”, aldus Stéphane Boutou, van ‘EXCELL’ “Er is
zelfs sprake van een stijging van zo’n 2,7% tussen 2010 en
2011..” Ook in 2012, in Mei om precies te zijn, erkende de
Franse overheid officieel de link tussen pesticiden en Parkinson
bij landbouwkrachten en boeren. En terwijl de EU de limiet voor
een residu van pesticide in druiven heeft gebracht op 250
moleculen, blijken er dus geen limieten te zijn voor residu van
deze stoffen in wijn..
Volgens Chatonnet een vreemde situatie: “Sommige moleculen
breken af, tijdens het proces van fermentatie, waarvan in de wijnmakerij sprake is. We hebben gewoon meer
onderzoek te doen, om de synthese van deze stoffen te ontdekken, waarbij ook de opsporing van deze
stoffen in de wijn verbeterd dient te worden.. En laten we niet vergeten, dat het niet de consumenten van de
wijn zijn, die het meest door de chemische residu-stoffen worden geraakt, maar het zijn vooral de
seizoensarbeiders in de wijngebieden, die geacht worden deze middelen op de druivenstokken en plantages te gebruiken.”
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/pesticide-residu-in-90-niet-biologische-wijn/#comments

Sluipend vergif
Van alle vergiftigingen waarmee mensen zich in 2012 hebben gemeld bij een arts of ziekenhuis, is meer dan
de helft veroorzaakt door het innemen van te veel geneesmiddelen, zoals rustgevende middelen en
pijnstillers. Dit meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in het Jaaroverzicht 2012. Vorig
jaar werd 25.942 keer een vergiftiging door het innemen van te veel geneesmiddelen gemeld.
Bij volwassenen gaat het meestal om blootstelling aan vrij verkrijgbare pijnstillers, zoals paracetamol en
ibuprofen. Ook van rustgevende middelen als oxazepam werd vaak een hoge dosis ingenomen. Vaak gaat
het om doelbewuste overdoseringen, bijvoorbeeld bij zelfmoordpogingen.
Opvallend was dit jaar de stijging van het aantal meldingen over vloeistof voor rookmachines. Deze wordt
gebruikt om kunstmatige mist of rook te creëren. In de voorgaande zes jaar waren er slech
ts vier meldingen over het opdrinken van rookvloeistof, in 2012 acht. Uit onderzoek van het NVIC blijkt dat
rookvloeistof vaak verwisseld wordt met water en er per abuis koffie of thee van wordt gezet. Sommige
merken rookvloeistof bevatten een hoge concentratie van het zeer giftige diethyleenglycol. Het opdrinken
kan leiden tot ernstige nierschade en neurologische klachten.
Een andere opmerkelijke stijging betreft het aantal meldingen over chloortabletten. Deze worden gebruikt om
zwembaden en waterbedden te ontsmetten. De tabletten kunnen geen kwaad bij gebruik volgens de
voorschriften in het zwembad. Bij inname van zo’n tablet kan echter ernstige schade ontstaan aan mond,
keel, slokdarm en longen.
Bron : http://www.gezondheidsnet.nl/gezondheid-en-medicijnen/nieuws/12341/helft-vergiftigingen-door-geneesmiddelen
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Heb ook begrip voor ons Nederlanders......

(ingezonden)

Beste allemaal,
Heb ook begrip voor normale Nederlanders!
Respect a.u.b. voor ons, die hier al duizenden jaren wonen!
Wij respecteren onze buren en zullen hen helpen in tijden van nood.
Doch, wij zijn Nederlanders, geen POLEN, géén ALBANEZEN,
MAROKKANEN, TURKEN, AFGHANEN, NIGERIANEN, HAÏTIANEN enz.
Onze taal is NEDERLANDS en niet RUSSISCH, POOLS, ROEMEENS,
TURKS, AZIATISCH of ARABISCH.
Onze kinderen leren NEDERLANDS vanaf hun derde levensjaar op
school en wanneer wij als inwoners deze taal niet beheersen,
zijn wij slecht geschoold en kansloos in onze maatschappij.
Waarom zijn niet-Nederlands sprekende
migranten hier dan ineens bevoorrechte burgers?
Hollanders dragen jeansbroeken met hemd en onze vrouwen dragen topjes met rokjes. Zijn daardoor geen
HOEREN.
Wij Hollanders dragen géén lang kleed en géén hoofddoeken,
want er zijn hier geen “zandstormen“!
WAARDE MIGRANT
RESPECT BEGINT BIJ JEZELF!
Als u zich beledigd voelt door een dame met
korte rok en decolleté blijf dan waar u vandaan komt!
Wij eten frieten met kipsatésaté en brood met lever en pekelvlees.
Als u daar een probleem mee hebt kom dan niet naar ons
toe en blijf lekker in uw zandbak!
De LEEUW VAN NEDERLAND is ONS boegbeeld,
wie er niet mee kan leven gaat maar lekker KAMELEN bewonderen
in het thuisland waar Allah de baas is.
Wij hebben, zegt men, een rechtvaardig strafsysteem:
als u zich daarover denkt te moeten beklagen stel ik voor dat u opzout!
Wij hebben géén sharia, hakken géén ledematen af, steken géén ogen uit,
hangen géén homo's op, stenigen géén vrouwen die niet uitgehuwelijkt wensen te worden, hangen géén
demonstranten tegen het regime aan hun benen op om hen vervolgens dood te knuppelen,
gooien géén gehandicapte kinderen in de rivier, begraven géén criminelen levend, etc etc.
Wanneer iedereen van jullie dit nu eindelijk eens
gaat beseffen, kunnen we samen onze naam:
'NEDERLANDERS'
waardig en trots dragen en onze prachtige cultuur in stand houden,
iets waar onze NEDERLANDSE voorvaderen bloed,
zweet en tranen voor hebben gelaten!
Wij zijn NEDERLANDERS en houden van
Ons Kikkerlandje Nederland en van Zwarte PIET.

De explosie van de parkeermeters
Geplaatst op 2 december 2013 door admin
Kennelijk zit de overheid erg verlegen om geld…. ons geld. In het kader van het uitpersen van de
belastingbetaler, heeft de blik zich weer gericht op de automobilist. In vier jaar tijd is het aantal
parkeermeters vervijfvoudigd.
Niet altijd zou het echter gaan om gebieden waar een parkeerprobleem heerst. De ANWB is daar niet blij
mee. “Dat is niet goed voor de lokale economie. Winkels verliezen klanten. En het is ook niet goed voor
ouderen, die van bezoek afhankelijk zijn”, zo vertelde directeur Guido van Woerkom tegen de nieuwsrubriek.
Van Woerkom vermoedt dat gemeenten – nu inkomstenbronnen als de onroerendezaakbelasting onder het
vergrootglas liggen – op zoek zijn naar inkomsten.
Uw geld, op slinkse wijze toegeëigend door de overheid. Het is tegenwoordig een echte kunst aan het
worden om uw geld in uw eigen portemonnee te krijgen en houden.
http://langleveeuropa.nl/2013/12/de-explosie-van-de-parkeermeters/
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Franse wetenschappers: Arafat stierf natuurlijke dood
De 'vader van het moderne terrorisme' wordt door de
Palestijnen nog altijd als een held vereerd.
Een team Franse wetenschappers heeft bevestigd wat we
steeds hebben geschreven, namelijk dat de voormalige
Palestijnse terreurleider Yasser Arafat niet stierf door
vergiftiging, maar aan een 'infectie'. Een Zwitsers team had
onlangs nog geconstateerd dat Arafat mogelijk wel vergiftigd
was met het radioactieve polonium, maar tegelijkertijd
benadrukt dat dit onmogelijk met zekerheid was vast te
stellen.
De bewering dat Arafat door Israël zou zijn vergiftigd werd sowieso in twijfel getrokken, omdat het Arafats
weduwe was die het onderzoek financierde. Overigens kon ook een Russisch wetenschappelijk team geen
bewijs vinden dat Arafat met polonium was vergiftigd. Andere experts hadden er al op gewezen dat er 9 jaar
na de dood van de 'vader van het moderne terrorisme' onmogelijk nog polonium zou kunnen worden
aangetroffen, omdat het element heel snel vervalt.
Complottheorieën
Suha Arafat liet het lichaam van haar man opgraven nadat er op kleren die ze van hem had bewaard
polonium-210 zou zijn aangetroffen. Palestijnse officials beschuldigden onmiddellijk Israël ervan Arafat te
hebben vermoord. Dat beweerden ze in 2004 ook al, maar daar werd ook toen al geen greintje bewijs voor
geleverd. Israël ontkende en onkent alle aantijgingen.
De complottheorieën zijn echter gebleven. Sommige rivalen van Arafats opvolger, Mahmoud Abbas,
beschuldigen de huidige leider van de Palestijnse Autoriteit ervan betrokken te zijn geweest bij de moord op
Arafat. Anderen denken dat het de Amerikanen zijn geweest die hem hebben omgebracht.
AIDS
Begin november herhaalden we ons in juli 2012 gebrachte nieuws dat het Franse ziekenhuis waar Arafat in
zijn laatste dagen werd verpleegd, destijds schriftelijk bevestigde dat de Palestijn aan AIDS was overleden,
een conclusie die werd overgebracht door één van Arafats grootste vertrouwelingen Ahmed Jibril, de leider
van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP). Dit kwam overeen met de bevindingen van het
voormalige hoofd van de Roemeense inlichtingendienst, Ion Pacepa, die in opdracht van de KGB Arafat
jarenlang liet schaduwen. Volgens Pacepa hield Arafat complete orgieën met tienerjongens van soms nog
maar 13 jaar oud. NSA-analist James Welsh, die belast was met het afluisteren van Arafats communicatie,
bevestigde dat de Palestijnse leider regelmatig om jonge jongens vroeg. Xander

Vaccinvrij (1)
deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje geplukt uit het
(reikhalzend naar uitkijkend) binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door Door
Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).
Door : Een ongemakkelijk gevoel - daarmee begon het. Ik had net de oproep van het consultatiebureau
gekregen, en ziektekiemen van vijf verschillende ziekten in één keer inspuiten voelde niet goed. Toen ik er
kort daarna achter kwam dat er naast ziektekiemen ook giftige hulpstoffen in vaccins zitten, was mijn eerste
reactie: “Dat kan niet waar zijn!” - maar de arts op het consultatiebureau vertelde me dat het wel waar was.
“Maar”, zei ze meteen, “het zijn maar hele kleine hoeveelheden, het is heel goed onderzocht en je hoeft je
nergens zorgen over te maken.”
Ik maakte me wel zorgen. Hoe was het dan onderzocht en door wie en wat werd er precies ingespoten? De
arts begreep mijn ongerustheid niet en kon me nergens een overtuigend antwoord op geven - ze vond me ‘te
kritisch’. Mijn laatste vraag was: “Zou je bij je eigen kindje giftige stoffen inspuiten?” Ik was ervan overtuigd
dat ze nee zou zeggen, maar ze zei: “Ja, dat zou ik doen. Het is ons beleid en ik volg het beleid.” Mijn mond
zakte open. Beleid…...?! Eén lange seconde keken we elkaar zwijgend aan. Toen dacht ik: “dat gaat niet
werken tussen ons.” Ik heb mijn kindje opgepakt, liep naar buiten en zei: “Je ziet me hier nooit meer terug.”
De artsen die je tegenkomt op het consultatiebureau volgen het beleid - ze doen wat hun opgedragen wordt
en geven de prikken netjes volgens een bepaald schema en ze geven ons voorlichting. Ze vertellen óns
weer wat zíj op school geleerd hebben, en dat is niet alleen ‘dat er vroeger vreselijke epidemieën waren die
we gelukkig hebben overwonnen doordat we ertegen zijn gaan vaccineren’ (toen ze praktisch niet meer
voorkwamen), maar ook dat we, nu ze uitgeroeid zijn wel moeten blijven doorgaan met vaccineren, ´want als
we dat niet doen komen die ziektes weer terug.`
Wordt vervolgd....
Bron : © Door Frankema - VaccinVrij !:
http://www.lemniscaat.nl/Volwassen/Opvoeding/titels/9789047706052/Vaccin%20vrij!
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Deal met Iran: Vervult Obama islamitische profetie over wegbereider Mahdi?
Twaalfde imam, de islamitische messias, kan nu op het toneel verschijnen
Barack 'Hussein Is Met Ons' lijkt verdacht veel op de vervulling van een
eeuwenoude islamitische profetie die de wegbereider van de Mahdi
aankondigt.
Ruim vijf jaar geleden besteedden we er voor het eerst aandacht aan: een
uit de 17e eeuw stammende islamitische hadith, een heilige tekst, die over
een nog veel oudere profetie zou gaan waarin wordt voorspeld dat er in
de eindtijd, vlak voor de terugkeer van de Mahdi, de ultieme islamitische
verlosser, een 'lange zwarte man' in het Westen aan het hoofd van het 'sterkste leger ter wereld' zal staan,
die in zijn naam een duidelijk teken van de derde imam -Hussein ibn Ali- zal meedragen. Deze zwarte man
zal er voor zorgen dat de Mahdi op het toneel kan verschijnen.
De profetie zou afkomstig zijn van imam Ali ibn Abi-Talib, de neef, schoonzoon en beoogd opvolger van de
profeet Mohammed. De hadith over deze profetie staat opgetekend in het basiswerk van de Shi'itische islam
getiteld Bahar al-Anvar ('Oceanen van Licht'), geschreven door Mullah Majlisi. Abi-Talibs zoon Hussein was
in het jaar 680 de verliezende partij van een bijna 50 jaar durende machtstrijd met het Umayyad kalifaat om
de opvolging van Mohammed. Hierna werden de Soennitische moslims de dominante stroming in de islam.
Apocalyps: moslims roeien joden uit en verslaan het Westen
Na de nederlaag van Hussein in de slag bij Karbala hielden de Shi'itische moslims zich vast aan Abi-Talibs
profetie dat één van zijn -en Mohammeds- ware afstammelingen in de verre toekomst opnieuw het
leiderschap over de moslims op zich zou nemen. De terugkeer van deze twaalfde of 'verborgen imam' zou
plaatsvinden tijdens de apocalyps, waarin de moslims de joden uitroeien en het Westen in een bloedige
wereldoorlog verslaan en grotendeels vernietigen.
Lange zwarte man Hussein 'is met ons'
Abi-Talib voorspelde dat deze islamitische messias geholpen zal worden door een wegbereider in het
Westen, een lange zwarte man die aan het hoofd van het dan sterkste leger ter wereld zou staan. Deze man
zou een duidelijk teken van de derde imam met zich meedragen, waardoor de Shi'iten zouden weten dat 'hij
(de mahdi) met ons is'. Obama's eerste en tweede naam 'Barack Hussein' betekent in zowel het Arabisch als
het Perzisch 'de zegen van Hussein'. Zijn familienaam, Obama, leest in het Perzische alfabet als O Ba Ma,
wat 'hij is met ons' betekent - de magische formule in de hadith van Majlisi.
Imam Mahdi geholpen door Isa
De twaalfde imam, Mohammad al-Mahdi, zou in het jaar 874 onder mysterieuze omstandigheden zijn
verdwenen, maar volgens de traditie nooit zijn gestorven. Via zijn helpers zou hij regelmatig boodschappen
en profetieën aan zijn volgelingen hebben overgebracht. Aangaande de eindtijd voorspelde hij dat het
mededogen van de mensen zou verdwijnen, en de aarde zou worden overspoeld met tirannie en geweld.
Zodra het lijden van de moslims een toppunt bereikt, zou hij terugkeren om hen te verlossen.
Ook Mohammed zelf zou hebben voorspeld dat de twaalfde imam de 'wederopgestane' zou worden
genoemd, degene die vrede en rechtvaardigheid zal brengen door de hele wereld te onderwerpen aan de
islam (1). Daarbij zou hij worden geholpen door de eveneens teruggekeerde Isa, de islamitische versie van
Jezus, die in hun ogen nooit aan het kruis is gestorven, noch weer is opgestaan uit de dood. Hij zou de
christenen laten zien dat zij het altijd bij het verkeerde eind hebben gehad.
Terugkeer 12e imam versnellen door kernoorlog
Doorgewinterde Shi'itische hardliners, zoals de Iraanse opperleider Ayatollah Khamenei, zouden de
terugkeer van de twaalfde imam willen versnellen door de in de profetieën voorspelde totale oorlog te
veroorzaken. In een nucleair bewapende wereld kan dat alleen als de Shi'iten zelf ook over kernwapens
beschikken, en bijvoorbeeld een bom op Tel Aviv of een stad in het Westen gooien. Dat zou vrijwel zeker de
Derde Wereldoorlog doen ontketenen, waardoor de imam wel op het toneel zou moeten verschijnen om de
moslims te redden. Jarenlang hebben de Iraanse theocratische leiders er geen geheim van gemaakt dat zij
de VS als de 'Grote Satan', en Israël als de 'Kleine Satan' zien, die de belangrijkste doelwitten van deze
oorlog zullen zijn. In het licht van deze even opmerkelijke als angstaanjagende profetieën zou de deal die de
regering Obama met Iran sloot dus verregaande, zelfs catastrofale gevolgen kunnen hebben.
Werkt Obama doelbewust mee?
Het kan eveneens niet worden uitgesloten dat Barack Hussein Obama doelbewust meewerkt aan de komst
van de Mahdi, die niet alleen door de Shi'itische, maar ook door de meeste Soennitische moslims wordt
verwacht. Hij is hoe dan ook een 'lange zwarte man' die aan het hoofd van het nog altijd 'sterkste leger ter
wereld' staat, en wiens middelste naam Hussein letterlijk verwijst naar de derde imam.
Als daarbij bedacht wordt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Obama inderdaad heimelijk een moslim is denk bijvoorbeeld aan zijn ring met de inscriptie 'Er is geen god dan Allah', en zijn 'verspreking' in 2008 ('Mijn
moslimgeloof')-, dan lijkt de vervulling van de eeuwenoude islamitische profetieën over de Mahdi en de
apocalyps inderdaad aanstaande.
Xander - (1) Frontpage Mag
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Rijken der aarde geven meer uit dan ooit aan ondergrondse bunkers
Van de 'elite' -politici, bankiers, topmanagers- krijgen wij gewone mensen
voortdurend te horen dat de crisis (bijna) voorbij is en alles weer in orde
komt. Waarom lijken steeds meer rijken dan precies het tegendeel te
verwachten? Nog nooit gaven ze zóveel geld uit aan steeds luxueuzer
wordende ondergrondse bunkers, waar soms genoeg water en voedsel in
wordt opgeslagen om het drie complete generaties (!) te kunnen
uithouden. Weten ze soms iets dat wij niet weten, of zijn ze gewoon
overbezorgd? Vooral in de Verenigde Staten is de vraag naar veiligheidsbunkers enorm toegenomen.
'Bunker' is nauwelijks meer het goede woord, aangezien deze meestal ondergronds gebouwde constructies
werkelijk van alle gemakken en luxe zijn voorzien.
De beveiliging van deze bunkers is nog veel geavanceerder dan in de recente bioscoopfilm 'The Purge' is te
zien, waarin de weinige rijken zich moeten beschermen tegen de armen, die één nacht per jaar toestemming
van de overheid krijgen om te plunderen en te moorden. Sommige bunkers zijn uitgerust met
hittedetectoren, die in staat zijn om mensen tot op 15 kilometer afstand te herkennen.
Rijken bescherming zich tegen instorting, apocalyps
Wat heb je aan dergelijke systemen, die in de huidige situatie totaal nutteloos zijn? Toch wordt de moderne
samenleving door almaar dunner wordende draadjes overeind gehouden. Overal nemen de economische,
financiële en sociale spanningen toe. Zodra deze ook in het Westen tot uitbarsting komen, dan is het idee
van de rijken om zich veilig in een bunker te kunnen terugtrekken, mogelijk zo gek nog niet.
Steeds meer rijke families nemen daarom het zekere voor het onzekere. Of het nu om de instorting van de
samenleving, een natuurramp, een (kern)oorlog of zelfs de apocalyps gaat - futuristische bunkers die hier
bescherming tegen bieden zijn enorm in trek. Fabrikanten van soms zeer kostbare constructies, geheime
gangen, vluchtwegen, panic rooms en detectiesoftware maken gouden tijden door.
Biometrische detectiesystemen
Zo heeft Al Corbi, de eigenaar van SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), recent zijn eigen
huis in Los Angeles in een ware vesting omgetoverd. Potentiële klanten mogen er een kijkje komen nemen.
Biometrische detectiesystemen zorgen ervoor, dat alleen zijn eigen gezin tot het huis wordt toegelaten.
Sleutels zijn daarom niet meer nodig. In het complex is een 'huis in een huis' gebouwd dat 2500 vierkante
meter groot is, en is versterkt met staalbeton, waardoor de familie Corbi geen angst voor aardebevingen
hoeft te hebben.
Tot drie generaties opgesloten
SAFE-bunkers worden met aardwarmte van energie voorzien en beschikken over eigen voedselproductie,
waterbronnen en een medische hulppost. Veel SAFE-bunkers zijn tevens uitgerust met bioscoopzalen,
restaurants en een fitnesscentrum. Voor een paar klanten bouwde Corbi een promenade met een
handgeschilderde blauwe hemel, en n'winkels' waarin de familie-erfstukken tentoon worden gesteld.
Corbi schat dat gezinnen en families het in de best uitgeruste bunkers tot maar liefst drie generaties kunnen
uithouden. 'Dan zouden ze ongeveer als nieuwe Adams en Eva's zijn, die in ieder opzicht weer opnieuw
zouden beginnen.'
3 miljoen 'preppers'
Maar ook veel minder gefortuneerden lijken zich voor te bereiden op een catastrofe, die het dagelijkse leven
voorgoed op zijn kop zou kunnen zetten. In de VS zijn er naar schatting 3 miljoen 'preppers', afgeleid van het
woord 'prepare', voorbereiden. Zij hebben meestal geen geld voor dure bunkers, maar slaan wel massaal
houdbaar voedsel, wapens, medicijnen en andere eerste levensbehoeften in. Sommige rijken kunnen zeker
tot deze 'preppers' worden gerekend. De meesten lijken echter vooral een veilige plek voor hun gezin achter
de hand te willen hebben. Dat is niet zo vreemd als bedacht wordt dat het aantal geweldsmisdrijven in de VS
vorig jaar met 15% toenam, en de woede van de bevolking tegen de rijke elite steeds groter wordt.
2/3 vertrouwt medemens niet meer
De ongekende interesse voor bunkers en andere 'prep'middelen laat in ieder geval zien dat het vertrouwen
van de mensen in de samenleving in snel tempo afneemt. Uit een recente AP-Gfk peiling, de 'General Social
Survey' die al in 1972 voor het eerst werd gehouden, bleek dat het vertrouwen in de medemens in ruim 40
jaar tijd drastisch is gedaald. In 1972 had nog de helft van de Amerikanen vertrouwen in andere mensen; nu
is dat nog slechts een derde. Tweederde vindt dat 'men niet voorzichtig genoeg kan zijn, als het om de
omgang met de medemens gaat.' (1)
Vertrouwen, basis van economie, wankelt
Vertrouwen is tevens de belangrijkste basis van het fiat-geldsysteem en de op consumptie en schulden
gebaseerde economie. Zodra dit vertrouwen wegvalt, zal het complete systeem als een kaartenhuis
instorten. Nu de centrale banken serieus overwegen om negatieve rente in te stellen -dan gaat u dus betalen
voor uw (spaar)geld op de bank, in plaats van rente te ontvangen- zou de gevreesde totale crash wel eens
veel dichterbij kunnen zijn dan de meeste mensen beseffen.
Xander - (1) KOPP
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Eerste topbankiers naar veilige locaties gevlucht*
'Instorting binnen 1 tot 2 jaar'
Bankenprotest in Ierland. Feitelijk hebben de banksters wel
degelijk een 'place to hide', als het hen te heet onder de voeten
wordt.
Volgens 'V', de 'Guerilla Econoom' die we het afgelopen jaar al
vaker hebben aangehaald, zijn de eerste topbankiers inmiddels
naar veiligere oorden gevlucht, vanwaar ze hun zaken regelen.
Dat betekent niet dat de 'grote crash' al morgen of volgende
week komt. Het betekent wel dat de wereldsituatie veel onstabieler is dan u doorgaans te horen krijgt. 'V'
denkt daarom dat het nog hooguit 1 tot 2 jaar duurt, voordat de gevreesde instorting een feit zal zijn.
'V', die ooit als topanalist bij één van de grootste Britse banken werkte en zich baseert op zijn contacten in
die wereld, opereert Jamie Dimon, president van megabank JPMorgan, inmiddels vanaf één van zijn privé
eilanden, en is ook zijn gezin voorbereid om daarheen te vluchten. Michael Corbat, CEO van Citigroup, is
druk doende dezelfde weg te bewandelen. Lloyd Blankfein, topman van het notoire Goldman Sachs, zit op
dit moment in zijn verblijf ergens in de staat New York, maar zal zeer spoedig het land verlaten.
Meer dan 1000 topbankiers stopten er al mee
Sinds 2011 hebben meer dan 1000 topbankiers en -managers plotseling ontslag genomen. Volgens V
wisten zij dat het einde eraan komt, en wilden daarom tijdig hun schaapjes op het droge krijgen.
Ondertussen wordt het gewone volk onwetende gehouden, onder andere met behulp van valse cijfers en
statistieken, waaruit zou blijken dat het weer de goede kant opgaat.
Het tegendeel is echter waar, zegt V. De Russell 2000 Index (de kleinere en middelgrote beursgenoteerde
bedrijven) is 30% overgewaardeerd, de DOW Jones index (Wall Street) zelfs 67%, en de technologie index
NASDAQ 50%. 'Toch hebben de idioten 'op straat' en de kopstukken op tv het over de terugkeer van goede
tijden. Maar hoe kan de markt zó hoog staan, terwijl alle belangrijke economische indicatoren een
voortdurende krimp laten zien?'
Negatieve rente signaal van naderend einde
De echte economie heeft zich dan ook definitief losgemaakt van de financiële (schijn)wereld van de beurzen.
Hoge aandelenkoersen zeggen hoegenaamd niets meer over de werkelijke financieel-economische situatie,
die vele malen ernstiger is dan wordt voorgesteld.
Eén van de duidelijke tekenen hiervan is het -ook in het vorige artikel genoemde- plan om kosten te gaan
berekenen voor positieve banksaldo's. De gewone man zal dan geld moeten betalen om zijn geld op de
bank te 'mogen' laten staan. Dit betekent volgens V dat het einde van het systeem nabij is.
Ratten verlaten het zinkende schip
'Degenen in de machtselite verlaten als de spreekwoordelijke ratten het zinkende schip. Ik ben er rotsvast
van overtuigd dat -onvoorziene gebeurtenissen daargelaten- we misschien nog een tot twee jaar hebben
voordat de stekker uit de terminaal zieke patiënt genaamd Amerika wordt getrokken.' En zodra dat gebeurt,
gaat de rest van de wereld -in meer of mindere mate, al naar gelang landen zich verbonden hebben met de
Amerikaanse economie en dollar- mee. (1)
In minder in het oog springende landen is te zien hoe penibel de situatie reeds is. In Panama, een
opkomende economie, is het voor Amerikanen al een maand uiterst moeilijk om geld op te nemen bij
pinautomaten van verschillende banken. (2)
'Financieel verkracht' tijdens economische systeemcrisis
Twee weken geleden maakte V duidelijk dat de problemen beslist niet beperkt zullen blijven tot de VS.
'Ongeacht waar u leeft en wat uw bank is, u staat op het punt om op een zeer systematische en
methodische wijze financieel verkracht te worden.'
Dit gaat veel verder dan de stapsgewijze afbraak van onze koopkracht door het creëren van enorme
hoeveelheden nieuw geld. 'Het gaat veel dieper,' legde hij uit. 'De centrale banken verzamelen wereldwijd al
uw persoonlijke informatie, zodat ze u aan hun controle kunnen onderwerpen.' Dit is in zijn ogen de opmaat
naar een 'al lang geleden geplande wereldwijde economische systeemcrisis.' (3)
Xander - (1) Steve Quayle, (2) Steve Quayle, (3) Northeast Intelligence Network

Duitse oplossing voor België
Brief in Der Spiegel van een Duitse abonnee als reactie op een artikel over de Belgische politiek
Indien België dan toch moet verdwijnen, hecht dan Wallonië aan bij Frankrijk, Vlaanderen bij Nederland
en de Oostkantons bij Duitsland.
En Brussel dan?
Heel eenvoudig. Verkoop Brussel aan het meest biedende Noord-Afrikaanse land. De bevolking is er al.
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Verband tussen autisme en darmproblemen
Hoe de darm de geest kan bevriezen - door René de Vos
Briljante arts-schrijver Oliver Sacks zou het ongetwijfeld in drie, prachtig allitererende woorden vatten: de
relatie tussen de miljardenbevolking van onze darmen, het complexe immuunsysteem dat ermee verknoopt
is en de mentale gezondheid van hun eigenaar. Professor Huub Savelkoul lukt het – wél heel nuchter – in
vier woorden: Verstoorde darmflora en autisme. Zo heette ook zijn bijdrage aan het Folia-symposium. Een
pleidooi voor onderzoek én het inzetten van probiotica.
De gang van het Wageningse universiteitsgebouw Zodiac hangt vol posters van vissen en viskweekexperimenten. Achter een van de deuren op deze gang heeft professor Huub Savelkoul zijn kamer.
Savelkoul is hoogleraar celbiologie en immunologie. Zijn interesse gaat niet speciaal uit naar vissen; het
afweersysteem van vissen is min of meer vanzelf de grote deskundigheid van dit ‘departement’ geworden.
Nee, de prof is gefascineerd door het raakvlak van immuniteit en gezondheid bij mens en dier. Hij wil
begrijpen hoe een verkeerd functionerend immuunsysteem bijdraagt tot een verhoogde gevoeligheid voor de
ontwikkeling van ziekten. Savelkouls grootste actuele uitdaging is de relatie tussen darmziekten en autisme
te helpen ontrafelen.
Mysterieuze ziekte
Hij legt een dun hangmapje op zijn bureau. “Dit is alles wat ik bij elkaar heb kunnen schrapen over
onderzoek waarin het verband tussen darmziekten en autisme meer of minder aandacht krijgt. Er bestaan
121 vaktijdschriften immunologie en vrijwel nérgens is er onderzoek naar die relatie te vinden. Dat is toch
ongelooflijk?!”
Ja, dat is ongelooflijk. Want wat ouders van autistische kinderen al heel lang heel goed uit de harde praktijk
weten is ook in wetenschappelijk cijfermateriaal wel terug te vinden: autistische kinderen vertonen een scala
aan afwijkingen in hun biologische systemen, waaronder darmziekten. Bijvoorbeeld het Leaky Gut
Syndrome, waarbij onvoldoende afgebroken eiwitdelen door de darmwand heen in het bloed lekken. Ze
kunnen de bloed-hersenbarrière passeren en in de hersenen schade aanrichten omdat ze grote gelijkenis
vertonen met boodschapper-moleculen. Het is één verklaring voor de afwijkende mentale toestand van een
autist. Want het is ook slechts één van de vele factoren die tot de typische verschijnselen van autisme
leiden, zo benadrukt Savelkoul. “Mankementen in het nauwverbonden immuunsysteem, in het neurale
systeem, het metabolisme en de leverfunctie zijn medeverantwoordelijk.”
Hij schetst een schemaatje op een notitieblok: “Aan de basis van deze mysterieuze ziekte staan genetische
defecten. Je kunt er vijf, zeven, twaalf, twintig hebben die riskant zijn in verband met autisme. Maar alleen
een bepaalde combinatie van defecten lokt een van de kenmerken van autisme uit. Er zijn tal van
combinaties van defecten mogelijk en er is ook een hele reeks kenmerken van autisme. Bijna elke autist
heeft een uniek ‘bundeltje’. Dat maakt het zo moeilijk om deze aandoening te begrijpen.”
Gouden driehoek
Toch is dat wat Savelkoul wil. En dan interesseren hem in het bijzonder afwijkingen in het immuunsysteem
én de darmfunctie. “Dat is de Gouden Driehoek: afweer-darm-brein.” Er zijn tientallen
immuunsysteemgerelateerde ziekten, dus Savelkouls potentiële onderzoeksterrein is bijna grenzeloos.
Waarom koos hij dan autisme? Het was een beetje onontkoombaar en een beetje toevallig.
“Wageningen heeft een grote naam op het gebied van kennis over voeding. Míjn vakgebied is immunologie.
De verbindende factor is allergie. En allergie is een bekend aspect van autisme. Je leest vaak dat dat zo is,
maar je vindt vrijwel niks over de aard van die relatie. Dat intrigeert me. Komt nog bij dat er goed onderzoek
bestaat naar de betekenis van probiotica in dit verband. Als moeders tijdens de zwangerschap probiotica
slikken en hun baby’s krijgen die ook in de eerste levensmaanden, dan is de kans op een allergie bij die
baby half zo groot als anders. Het moet nog verder worden onderbouwd, maar als het waar is, ligt daar een
kans.”
Savelkoul heeft de nacht vóór ons gesprek juist een hoofdstuk afgerond over probiotica en allergie bij
kinderen voor het Werkboek Kinderallergologie. Wat hij leerde over probiotica zette hem óók aan het denken
over therapie voor autisten. “We begrijpen de ziekte nog niet, maar we kunnen wel alvast symptomen
proberen te verlichten. Probiotica zijn een interessante optie omdat ze verstoringen van het immuunsysteem
kunnen corrigeren, zónder bijwerkingen. Het is nog niet goed bewezen en de commerciële belangen zijn
groot maar juist daarom dient er meer en goed onderzoek naar dit vermogen van probiotica te gebeuren. Het
is jammer dat zoiets vanwege de noodzakelijke financiering maar langzaam en kleinschalig van de grond
komt, terwijl intussen steeds meer patiënten rondlopen die het verdienen dat ze adequaat worden geholpen.
Dat is een trieste constatering.”
Of probiotica bij autisme werken zoals Savelkoul verwacht, dat zal met onderzoek hard gemaakt moeten
worden. En dat onderzoek wil hij dus. Maar om nog een andere reden ook: uit klinisch onderzoek zou wel
eens een setje parameters voor autisme vastgesteld kunnen worden. “In zo’n onderzoek passen we diverse
vormen van therapie toe. We meten heel goed wat de resultaten zijn, maar we houden intussen ook allerlei
waarden – bijvoorbeeld bloedspiegels – bij. Aan het eind van het onderzoek moet je dan kunnen zien dat
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bepaalde waarden een betrouwbare indicatie vormen voor het ontwikkelen van autisme.” Lees verder
op:http://gezondheid.webblad.info/darmgeest.php
Opmerkelijk is ook dat Drs. Sietse Werkman in zijn recentelijk verschenen boek over autisme hier als één
der weinige deskundigen, met succes, aan heeft gerefereerd. Veel van deze onderzoeken worden in
begrijpelijke taal uitgelegd in dit boek en Sietse Werkman past de verworven resultaten dan ook met succes
toe in zijn werk/onderzoek met autistische kinderen. Zie ons boekwinkeltje
www.moeilijkverkrijgbareboeken.nl ,mocht u interesse hebben in dit opzienbarende boek.

'Israël en Saudi Arabië ontwikkelen super-Stuxnet virus tegen Iran'
Iraanse official: Obama heeft ons tot nieuwe strategische partner gemaakt
De Iraanse kerncentrale in Bushehr was 3 jaar geleden één
van de doelen van het Amerikaans-Israëlische Stuxnet virus.
Volgens het Iraanse persbureau Fars werken de
inlichtingendiensten van Israël en Saudi Arabië samen aan
een nieuwe, nog schadelijkere variant van het Stuxnet
computervirus, dat in 2010 grote delen van het Iraanse
nucleaire programma wist te ontregelen. Een Iraanse official
wist te melden dat president Obama deze keer niet meedoet
met de cyberoorlog, omdat hij van koers is veranderd en
besloten heeft om Iran tot zijn nieuwe strategische partner in
het Midden Oosten te maken.
Algemeen wordt aangenomen dat het originele Stuxnet-virus
ruim 3 jaar geleden werd ontwikkeld door Israël en de VS. Als recente berichten kloppen, zou dit virus nog
altijd de ronde doen en zowel een Russische kerncentrale als het Internationale Ruimtestation hebben
bereikt. In drie jaar tijd zijn de machtsverhoudingen op de wereld flink verschoven. Wie had ooit kunnen
denken dat de Verenigde Staten, dat net als Israël jarenlang dreigde met militair ingrijpen, een radicale
ommezwaai zou maken, en dat de inlichtingendiensten van Israël en Saudi Arabië zouden gaan
samenwerken.
Saudi"s zien deal met Iran als 'westers verraad'
Dat is althans wat Fars beweert. Prins Bandar bin Sultan, hoofd van de Saudische inlichtingendienst, en
Tamir Pardo, leider van de Israëlische Mossad, zouden op 24 november -kort na het tekenen van de interim
overeenkomst met Iran- samen met hun beste cyberoorlogspecialisten in Wenen bij elkaar zijn gekomen om
een virus te ontwerpen, dat erger is dan Stuxnet en dat de software van het Iraanse nucleaire programma
moet gaan vernietigen.
Het project werd in gang gezet nadat de 5+1 machten hun handtekening onder het voorlopige akkoord met
Iran zetten, dat door de Israëliërs een 'historische fout' en door de Saudiërs zelfs 'Westers verraad' werd
genoemd.
Publiek geheime ontmoetingen
Dezelfde Iraanse bron 'onthulde' dat prins Bandar en Tamir Pardo elkaar meerdere malen hebben ontmoet
in de Jordaanse havenstad Aqaba. Toen dit een publiek geheim werd, zou de Saudische kroonprins Salman
bin Abdulaziz prins Bandar hebben gewaarschuwd dat de nauwe samenwerking met de Mossad het
koninklijke huis toch zorgen baarde.
De bron wist ook te melden dat prins Bandar in het geheim naar Israël reisde, precies op het moment dat de
Franse president Francois Hollande op 17 en 18 november op bezoek was in de Joodse staat. Bandar zou
samen met de Israëliërs en Fransen hebben overlegd over hoe het Iraanse nucleaire programma alsnog een
halt toe kan worden geroepen.
Diplomatiek schaakspel
Om diplomatiek tegenwicht te bieden, stuurde Iran minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif naar enkele
Arabische Golfstaten, maar niet naar Saudi Arabië. Door prins Bandars samenwerking met de Mossad te
benadrukken, hoopt men in Teheran de interne machtsstrijd over de troonsopvolging in Riyad verder aan te
wakkeren. De Iraanse mullahs maken zich namelijk grote zorgen over de samenwerking van het land met
Israël.
De 'onthulling' van deze samenwerking moet tegelijkertijd de interne oppositie in Teheran overtuigen hun
verzet tegen de deal met de 5+1 machten op te geven. Iran zou, bijvoorbeeld als het weigert de afspraken
met het Westen na te komen, anders alsnog alleen tegenover Israël en Saudi Arabië kan komen te staan.
Israëlische defensiespecialisten merken op dat de onthullingen wel door de Russische media, maar niet door
de Westerse werden overgenomen. Dit zou kunnen duiden op een nauwe samenwerking tussen de Iraanse
en Russische inlichtingendiensten.
Xander - (1) DEBKA

Nieuwsbrief 190 – 15 december 2013 – pag. 10

Staat dwingt bedrijven om gehandicapten aan te nemen
Geplaatst door Michael van der Galien op 2 december, 2013 – Bron: de Dagelijkse Standaard.
Zelden heb ik zoiets belachelijks gelezen.
De betweters in Den Haag hebben weer eens een nieuw plannetje bedacht om ‘de zwakken’ een handje te
helpen. Zoals u gewend bent van die betweters moet dit ten koste gaan van ‘de sterken’:
Bedrijven moeten tot 2026 minstens 100.000 extra werknemers met een arbeidsbeperking aan de slag te
helpen. Lukt dat niet, dan worden zij gedwongen een vast percentage arbeidsgehandicapten in dienst te
nemen. In 2016 vindt de eerste meting plaats. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) schrijft dat in
een wetsvoorstel dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Dus of ze zorgen er samen voor dat er 100.000 gehandicapten aan het werk komen óf de staat dwingt ze
om… gehandicapten in dienst te nemen. ‘Of jullie nemen deze mensen vrijwillig aan, of we dwingen jullie om
dat alsnog te doen, hoewel op een iets andere manier.’ Blijkbaar ontgaat het de PvdA en de VVD dat beide
ideeën feitelijk op hetzelfde neerkomen: in beide gevallen is er sprake van dwang.
Zelden heb ik zo’n slecht plan gehoord. Werkgevers worden, als deze wet wordt goedgekeurd, namelijk
gedwongen om arbeidsgehandicapten in dienst nemen, ook als er 100% gezonde werklozen zijn die
dezelfde functie beter en effectiever kunnen invullen.
Met een dergelijk beleid zorg je er alleen maar voor dat gezonde werknemers/werkzoekenden zwaar
gefrustreerd raken én dat bedrijven het financieel lastiger krijgen. Zij zouden namelijk al lang veel meer
arbeidsgehandicapten in dienst hebben genomen als ze net zo productief of zelfs productiever zijn dan
gezonde arbeidskrachten.
Het zal dit anti-kapitalistische kabinet verbazen, maar werkgevers kijken eerst en alleen naar effectiviteit en
efficiëntie. Als een ‘arbeidsgehandicapte’ net zo productief is als een gezonde werknemer wordt hij of zij
onmiddelijk in dienst genomen. De reden dat er in het gemiddelde bedrijf weinig gehandicapten rondlopen
laat zich dan ook raden: ze leveren het bedrijf minder op… of kosten het bedrijf zelfs. Dat gaat uiteindelijk
niet alleen ten koste van de winst, maar ook van de werkgelegenheid.
Als deze wet door de Kamer komt – en dat zal wel gezien het nogal linkse karakter van het parlement –
moeten bedrijven ‘m onmiddelijk aanvechten. Stap maar naar de rechter en dwing af dat je je eigen
aanneembeleid mag bepalen. Ga net zo lang door tot je je zin hebt óf Den Haag het opgeeft en je tegemoet
wil komen. Zulke sterke knieën hebben ze daar namelijk niet, zeker niet als je als bedrijfsleven een enorme
pr-campagne begint waarin je uitlegt dat dit soort wetten ten koste gaan van goede, effectieve, gezonde
werklozen, die door overheidsbemoeienis nóg langer in de WW mogen zitten… of uiteindelijk zelfs in de
bijstand terecht zullen komen. Niet omdat er geen banen voor ze zijn, maar omdat de overheid het
belangrijker vindt dat iemand die er geen aanspraak op maakt, maar ‘zielig’ is wat te doen heeft.

Vergrijzing van de jeugd
Als wijze raad gaf Hans Moolenburgh sr tijdens zijn recente lezing het publiek mee om de krachten te
bundelen en de politiek onder druk te zetten. Want: “Een goed idee gekoesterd door een idealist is sterker
dan een atoombom.“
Wat hij alom ziet, is een vergrijzing van de jeugd. De buitenkant is hetzelfde maar van binnen doen zich
processen voor die voorheen alleen bij senioren optraden. Objectieve metingen laten zien dat het weefsel
van jonge mensen versneld veroudert.
Tien tips van Moolenburgh
1. Vermijd het drinken van leidingwater; er zitten resten in van de anticonceptiepil.
2. Eet geen roofvissen (tonijn, heilbot) want daarin hopen zich de resten op van de plastic soep uit de
wereldzeeën.
3. Eet waar mogelijk uit natuurvoedingswinkels.
4. Drink anderhalve liter mineraalwater per dag.
5. Volg regelmatig ontgiftingskuren.
6. Vermijd langdurige gesprekken met een mobieltje vanwege stralingsgevaar.
7. ´Ontscherm´ kinderen tot 12 jaar omdat bewezen is dat ze digitale dementie kunnen oplopen.
8. Laat kinderen vooral bewegen.
9. Ent niet in tegen griep maar ziek gewoon uit.
10. Bereid geen voedsel in de magnetron want vetten veranderen in transvetten en alle enzymen gaan
kapot.
http://www.mmv.nl/nieuws/moolenburgh-ziet-kinderen-steeds-zieker-worden
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Prikkeltjes
* HPV-vaccin kan MS veroorzaken: Een 18-jarig Franse jonge vrouw heeft klacht neergelegd tegen het
farmaceutische bedrijf Sanofi Pasteur en het Franse ministerie van Volksgezondheid. De klacht betreft
bijwerkingen die zouden zijn veroorzaakt door het vaccin Gardasil (baarmoederhalskanker). In België wordt
ook met Gardasil gevaccineerd (in Nederland met Cervarix). Toen ze vijftien was kreeg zij twee keer een
injectie met Gardasil (Merck (MSD), in Europa verdeeld door Sanofi). Binnen een paar maanden werd het
meisje met multiple sclerose in het ziekenhuis opgenomen. Bron :
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=dmf20131124_00854765.
Inmiddels hebben zich 3 andere meisjes hierbij aangesloten, die met hun advocaat de komende 14 dagen
eveneens een juridische procedure tegen Sanofi zullen opstarten. Binnenkort zullen nog 20 klachten volgen.
De franstalige groepering Initiative Citoyenne vatte dit bericht als volgt samen (en dit geldt natuurlijk ook voor
het Cervarix-vaccin met gelijkluidende bijwerkingen): 'Gardasil: wanneer àlle vaccinatieslachtoffers massaal
klacht zouden neerleggen, dan kan Sanofi definitief zijn deuren sluiten':
http://www.initiativecitoyenne.be/article-gardasil-si-toutes-les-victimes-portent-plainte-sanofi-peut-fermerdefinitivement-ses-portes-121278798.html
* Formaldehyde: Tandartsen mogen formaldehyde als vulmateriaal niet meer gebruiken. Een berichtje uit de
FB groep natuurlijk opvoeden : "Vandaag moest ik een verplichte bijscholing volgen. Deze keer sprak een
tandarts. Hij zei onder meer: "formaldehyde als tijdelijk vulmateriaal bij een wortelkanaalbehandeling mogen
wij als tandartsen niet meer gebruiken. Het is verboden want het is carcinogeen oftewel kankerverwekkend".
In mijn praktijk voor Kindigo® therapie vind ik vrijwel altijd (vooral bij kinderen) een belasting met
formaldehyde. En waar zit dat in? In de vaccinaties. Een baby krijgt op zeer jonge leeftijd, namelijk bij 2, 3 en
4 maanden oud vier verschillende vaccinaties toegediend, die per keer 7(!) ziekten moeten voorkomen (bij
11 en 14 maanden volgen nog meer vaccinaties). In deze vaccinaties zitten dus (ook) kankerverwekkende
stoffen! Tandarts niet, farmacie wel... snappen jullie het nog?" www.kinderenbewustopvoeden.nl
* Tekort griepvaccins : Door een tekort aan griepvaccins in België moeten sommige apothekers de spuitjes
in het buitenland bestellen. Dat maakt de spuitjes duurder, want vaccins uit het buitenland worden niet
terugbetaald door het ziekenfonds. Maar er is een oplossing in de maak: binnenkort verwachten ze 20.000
extra vaccins uit Duitsland, en die worden wèl terugbetaald: http://nieuws.vtm.be/binnenland/69052-tekortgriepvaccins-binnenkort-opgelost
Viroloog Prof. Marc Van Ranst had eind september de senioren nog opgeroepen niet meteen een vaccin te
halen. ‘Wacht tot half november, dan ben je beter beveiligd’, klonk het. In dit verband interessant om ook nog
even Ab Osterhaus te citeren in zijn oproep aan 5 miljoen Nederlanders (26 oktober 2012 in het AD) : 'Haal
altijd de griepprik, ook al weet je niet of het werkt'... En Roel Coutinho (RIVM) vorig jaar : "Ook al is het
onduidelijk hoe effectief de jaarlijkse griepprik is, het intenten moet voorlopig gewoon doorgaan". Coutinho
gaf toe dat de huidige vaccins 'matig' zijn. Nieuw onderzoek vindt hij niet ethisch en praktisch niet haalbaar.
http://www.nursing.nl/Verpleegkundigen/Nieuws/2012/6/Gewoon-blijven-geven-die-griepprik-NURS007982W/?cmpid=NLC

De strijd van de zorgverzekeraars om U! om Ú als lid/verzekerde te kunnen imschrijven
Beste Lezer,
Weet je waar ik me over verbaas? Over al die spotjes van zorgverzekeraarsom je te verleiden om
over te stappen. Wat kost al die reclame wel niet? Renske Leijten wist het antwoord. Verzekeraars
geven 571 euro uit voor iedere overstapper. 571 euro! Dat is ongeveer het bedrag dat ik betaal om
vijf maanden voor zorgkosten verzekerd te zijn. Alles bij elkaar kost dat hele overstapcircus de
verzekeraars een half miljard euro per jaar. Volgens mij moeten we stoppen met deze gekte. Jaar op
jaar gaat een half miljard euro over de balk aan reclame, werving en administratie. Leg dat eens
naast bijvoorbeeld de 900 mensen die nu weer bij zorginstelling Philadelphia ontslagen worden. Dat
moet toch anders kunnen? Eén duidelijke verzekering zonder kleine lettertjes. Goed samenwerken en
samen tot de beste zorg komen. Dat moeten we toch kunnen regelen? Dan kan dat half miljard aan
zorg worden besteed. De marktwerking in de zorg, de concurrentie, heeft veel nadelen en leidt tot
verspilling van veel geld. De zorg is geen markt! Vanavond ga ik op bezoek bij de medewerkers van
Sensire. Namens 2.784 lezers van deze nieuwsbrief mag ik hen feliciteren met hun overwinning en
het behoud van hun baan. Mooi dat je meedeed; het wordt vast gezellig vanavond!
Emile Roemer
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Pangasius: de waarheid over de wondervis uit het vriesvak
Door: redactie - 6/02/10
Misschien hebt u hem al gezien en zelfs gekocht uit het vriesvak
van uw supermarkt of vishandel: de exotische pangasius. Het
lijkt op het eerste gezicht een goeie keuze. Want op grote schaal
gekweekt in Azië, ergo een ethisch verantwoord alternatief voor
het eten van gevangen, bedreigde soorten. Zo simpel is het echter niet.
Waterkwaliteit is niet echt een punt en je kan heel veel vissen in heel weinig water kweken. De norm is
zowat 150 stuks in een drijvende kooi van een kubieke meter, en een stuk of tachtig per vierkante meter in
een kunstmatige vijver.

De Mekong is één van de zwaarst vervuilde rivieren ter wereld. De hoeveelheid arseen in de stroom ligt tot
acht keer hoger dan wat de Wereldgezonheidsorganisatie als veilig acht. In het grondwater is de
concentratie zelfs twintig keer hoger dan veilig. Het gif komt onder meer van een quasi ongecontroleerd
gebruik van pesticiden.
Vrouwelijke pangasius groeit opmerkelijk sneller en legt sneller en meer eieren wanneer ingespoten met een
hormonenextract dat een Chinese firma produceert uit gedehydrateerde urine van zwangere vrouwen.
Er is ook een soort feodaal systeem ontstaan langs de oevers van de Mekong, waarbij een arme viskweker
het vissenvoer "in bruikleen" geleverd wordt. De leverancier van het voer neemt na 180 dagen de vissen af
tegen een vergoeding die per persoon neerkomt op ongeveer de armoedegrens.
Een keer verwerkt, krijgt de pangasiusfilet een injectie met een pentanatriumtrifosfaatoplossing. Die
bedraagt tussen 10 en 20 procent van het gewicht van de filet. De filet wordt daardoor zwaarder (en brengt
meer op) plus zorgt dat hij langer bewaard kan worden.
De kweek van pangasius heeft sterk bijgedragen tot het verdwijnen van de populatie van irrawaddydolfijnen
(orcaella brevirostris) in de Mekong. Er zouden er nog hooguit een vijftigtal zijn.
Pangasius is een Vietnamees succesverhaal. 90 procent van alle pangasius wordt gekweekt in de Mekongrivierdelta. Het gaat eigenlijk om twee soorten katvis: tra (pangasianodon hypophthalmus) en basa
(pangasius bocourti). In 1995 bedroeg de 'oogst' 10.000 ton, in 2008 was het al meer dan 1,1 miljoen ton.
Die groei is marktgedreven. Pangasius wordt nu uitgevoerd naar 130 landen, bijna allemaal in de vorm van
witte filets. 80 procent van de export ging naar de VS, maar dat is de jongste jaren veranderd, en nu is
Europa met 35 procent de grootste afnemer, en hangen de States aan het staartje met amper 4 procent.
Waterkwaliteit is niet zo'n punt
Het succes van pangasius heeft de vis onder meer te danken aan een fysiologisch kenmerk. Door z'n unieke
zwemblaas kan de soort direct zuurstof halen uit de lucht. Dat betekent dat kwekers niet te veel moeten
wakker liggen van het zuurstofgehalte van het water. Lees: waterkwaliteit is niet echt een punt en je kan heel
veel vissen in heel weinig water kweken. De norm is zowat 150 stuks in een drijvende kooi van een kubieke
meter, en een stuk of tachtig per vierkante meter in een kunstmatige vijver.
Poisson poison
De Mekong is één van de zwaarst vervuilde rivieren ter wereld. De hoeveelheid arseen in de stroom ligt tot
acht keer hoger dan wat de Wereldgezonheidsorganisatie als veilig acht. In het grondwater is de
concentratie zelfs twintig keer hoger dan veilig. Het gif komt onder meer van een quasi ongecontroleerd
gebruik van pesticiden. De impact is nog niet duidelijk: de effecten van chronische arseenvergiftiging zijn
vaak pas na tien jaar te zien. Daarnaast munt de Mekong uit door de prominente aanwezigheid van
kankerverwekkende PCB's, DDT's, CHL's, HCH's en HCB's.
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De vis-apotheker
Uw pangasiusfilet leeft niet alleen in dat water; het wordt ook gebruikt om hem in te vriezen. Dat is niet alles.
De sjiekste zelfstandigen in de regio zijn de handelsreizigers die met een koffer vol geneesmiddelen tegen
parasieten in de vis, pre- en antibiotica en nog van dat fraais aankloppen bij de viskweker. In het assortiment
ook steevast trifluralin, dat met recht en rede in Europa verboden is. Het pesticide excelleert in zowat alles
wat u niet in de buurt van vis voor consumptie wil: persistent in de bodem en niet gemakkelijk biologisch
afbreekbaar en een hoog potentieel voor bioaccumulatie, met name in waterorganismen. De viskwekers
vinden het echter een doeltreffend middel tegen ongewilde plantengroei in hun vijvers.
Urine van zwangere vrouwen
Een ander middeltje dat gretig wordt afgenomen: vrouwelijke pangasius groeit opmerkelijk sneller en legt
sneller en meer eieren wanneer ingespoten met een hormonenextract dat een Chinese firma produceert uit
gedehydrateerde urine van zwangere vrouwen.
De kip en de vis
De pangasius krijgt korrel als eten. Daarin onder meer vismeel (dat komt uit Zuid-Amerika, waar 90 procent
van de ansjovisvangst verwerkt wordt tot beestenvoeder, maar dat is een ander verhaal), eiwitten van
plantaardige oorsprong zoals soya, maar ook eiwitten van dierlijke oorsprong en nogal wat pluimen van
kippen en andere bijproducten van gevogelte. Dat laatste kan het risico met zich meebrengen dat het in die
regio gangbare vogelgriepvirus ook in de vissector terecht komt.
Pentanatriumtrifosfaat
Een keer verwerkt, krijgt de pangasiusfilet een injectie met een pentanatriumtrifosfaatoplossing. Die
bedraagt tussen 10 en 20 procent van het gewicht van de filet. De filet wordt daardoor zwaarder (en brengt
meer op) plus zorgt dat hij langer bewaard kan worden.
Feodaal systeem
Niet dat het de viskwekers echt rijk maakt allemaal. Een maximum maandinkomen van 50 Amerikaanse
dollar is gewoon. Er is ook een soort feodaal systeem ontstaan langs de oevers van de Mekong, waarbij een
arme viskweker het vissenvoer "in bruikleen" geleverd wordt. De leverancier van het voer neemt na 180
dagen de vissen af tegen een vergoeding die per persoon neerkomt op ongeveer de armoedegrens.
Katvis vermoordt dolfijn
De kweek van pangasius heeft sterk bijgedragen tot het verdwijnen van de populatie van irrawaddydolfijnen
(orcaella brevirostris) in de Mekong. Er zouden er nog hooguit een vijftigtal zijn. De dolfijnen zijn bijna
allemaal gestorven als gevolg van een bacteriële infectie, waarschijnlijk afkomstig door aanraking met
kweekkooien. Die ziekte is op zich niet dodelijk, behalve wanneer het immuunstelsel van de dieren is
aangetast. Bij de autopsie troffen onderzoekers toxische niveaus van pesticiden (vooral DDT) en PCB's aan.
Zwarte markt
Vorig jaar werd in de VS een lading pangasius onderschept van 4.545 ton. Op de verpakkingen stonden de
namen van duurdere vissen zoals tongfilet, kabeljauw en zeebaars: alles behalve pangasius. Het kopstuk
achter de zwendel werd gepakt en kreeg 63 maanden cel. Maar het zou naïef zijn om te denken dat deze
vangst niet meer dan het topje van de ijsberg was.
En dan is er de strontmond
Tilapia is oorspronkelijk Afrikaans, maar nu wordt hij voornamelijk in Zuid-China, Indonesië en Bangladesh
gekweekt. De export gaat grotendeels richting Amerika, maar ook in Europese supermarkten duikt de vis op.
Het grootse probleem met tilapia zijn hormonen. Alleen de mannetjes van de soort zijn bruikbaar om
verwerkt te worden. Dus worden van de vrouwtjes op jonge leeftijd mannetjes gemaakt. Dat kan door het
toedienen van grote dosissen testosteron. Te veel testosteron kan onder meer leiden tot borstkanker.
Tilapia wordt ook wel "strontmond" genoemd door z'n kwekers. De vis is de kampioen in het eten van zijn
eigen uitwerspelen; hij consumeert tot zes keer meer uitwerpselen dan dat hij er zelf produceert. (mvl)
Lees ook
 Bijvangst, een mooi woord voor de grootste verspilling op aarde
 "Als we zo doorgaan zijn alle oceanen binnen 30 jaar dood"
 De vis die u ziet is niet de vis die u eet
http://www.hln.be/hln/nl/6276/Overbevissing/article/detail/1062874/2010/02/06/Pangasius-de-waarheid-over-de-wondervis-uit-het-vriesvak.dhtml
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Waarom je ook geen Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!
26 november 2013 Door GuidoJ.
103 Reacties E-mail Print A A A
Ongeacht leeftijd of locatie… Waarom je ook nooit een Tetanus-vaccinatie nodig hebt..!
2013 © WantToKnow.nl/.be - (Vertaald door Marame 21-11-2013 Bron: HIER)
Zoals met de meeste vaccins worden we geacht te geloven dat een tetanus prik een
noodzaak is om ons te beschermen tegen een zogenaamde virulente ziektekiem die kan leiden tot onze
dood. Als we zorgvuldig enkele van de feiten over tetanus overwegen die gemeld zijn in de medische
literatuur, vinden we veel tegenstrijdigheden, inconsistenties en zelfs onwaarheden in relatie tot de
werkelijke feiten over de bacterië die het neurotoxine produceert. Indien sporen van deze bacteriën zijn
gevonden in grote aantallen van wonden zonder dat dit tetanus veroorzaakt, waarom is het dan toch
beschouwd als een degelijke bedreiging voor ons allemaal?
Ook informatie over vaccinatie-schade, ook van Tetanus-injecties, komt steeds vaker naar buiten!
Ziektes voorkomen doe je niet met een pil of vaccinatie. Gif heeft deze mogelijkheid niet. Tetanus is uniek
onder de zogenaamde door vaccin te voorkomen ziekten, omdat het niet overdraagbaar is. Het ‘kuddeimmuniteit’ argument is dus niet van toepassing. Tetanus als ziektebeeld is verbonden met de bacterie
Clostridium tetani. Maar deze bacterie wordt in slechts 30% van de tetanusgevallen in een wond gevonden,
en vaak geïsoleerd van patiënten waarbij helemaal geen tetanus is ontwikkeld.
De tetanus-bacterie is alomvertegenwoordigd. Het wordt gevonden op het oppervlakte van het lichaam, in de
mond, in het maag-darmkanaal, en in huisstof en kleding. Het komt veelvuldig voor in gecultiveerde aarde.
Het organisme leeft gewoonlijk onschuldig in de darmen van vele dieren, maar niet in de mens
(plattelandsbewoners zijn hogere intestinale dragers dan stedelingen). Ondanks de alom
vertegenwoordigheid van de zogenaamde oorzaak is de incidentie van tetanus toch beduidend laag.
Het is niet de bacterie zelf die de ontwikkeling van tetanus veroorzaakt maar de toxins die zij produceren
onder anaërobe (zuurstofarme) omstandigheden. “Onder normale omstandigheden treed geen ziekte op als
sporen worden geïntroduceerd in een wond.” (J. Ark Med Soc Vol 80, No 3 p134) en “Het is de
gecompromitteerde host, of getraumatiseerde patiënt -hetzij door operatie of ongeval- die de meeste kans
heeft om tetanus te ontwikkelen. “(J Foot Surgery Vol 23, No 3 P235).
De clostridium tetani is relatief onschuldig, maar het gaat om een bepaald toxine, tetanospasmin, waarvan
de gevolgen moeilijk te bepalen zijn. Drs. Cecil en Loeb zeggen in hun ‘Textbook of Medicine’, dat “het
tetanus toxine geen herkenbare pathologische laesies produceert in de weefsels die het beïnvloedt. Noch
treden er specifieke veranderingen op in de plaats van infectie door Clostridium tetani.” Laten we eens kijken
naar enkele van de in de medische literatuur gerapporteerde feiten.
In de medische literatuur gerapporteerde feiten.
In 1920 zei Sir Leonard Hill in een rapport tegen het ‘Comite Medical Research’; “Tetanus en gasgangreen
bacillen zijn schoon gewassen en geïnjecteerd onschuldig.” In ‘A System of Bacteriology’ Volume III, blz.
307, zeggen Drs Bosanquet en Eyre: “De bacillen zijn in zuivere cultuur niet in staat om te vegeteren in Viro,
oftewel om te vermenigvuldigen in het lichaam.” Bovendien wordt in ‘Official History of the War, Pathology
1923′ vermeld dat: “Tetanus bacillen zijn gevonden in 20% van oorlogswonden hoewel er geen symptomen
van tetanus aanwezig waren,” en “in 50% van de onbetwistbare tetanus gevallen zijn de bacillen niet te
traceren.”
Kennis uit de wereldoorlogen niet gebruikt..?
“Tetanusbacillen zijn gevonden in 20% van oorlogswonden, hoewel er geen symptomen van tetanus
aanwezig waren,”
en
“In 50% van de onbetwistbare tetanus gevallen zijn de bacillen niet te traceren.”
Uit hetzelfde boek blijkt ook dat clostridium tetani “gekweekt is uit de wond van een man die geen bewijs van
tetanus toonde, 882 dagen nadat de wond was toegebracht” en “tijdens de oorlog besefte men dat het
tetanus-bacil of haar sporen aanwezig kunnen zijn in een groot aantal wonden zonder dat ze tetanus
produceren.”
We kunnen uit de bovenstaande feiten afleiden dat we als aanstichter van tetanus een bacterie hebben die:
(a) onschadelijk is een pure cultuur
(b) niet in staat is te vermenigvuldigen in het lichaam
(c) aanwezig in 50% van de onbetwiste tetanus gevallen, en
( d) aanwezig in 20% van de gevallen waarin geen tetanus symptomen verschenen, en vaak zelfs nog
aanwezig in het lichaam na maanden of jaren zonder ooit symptomen te veroorzaken. Dit is dan wel een
heel bijzondere aanstichter. Er wordt aangenomen dat hoewel de bacteriën zelf enigszins zwak zijn, hun
sporen gedurende langere tijd kunnen blijven sluimeren in weefsels.
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Als dit zo is, wat zijn dan de factoren die het de sporen mogelijk maken om uit te kunnen uitgroeien tot
bacteriën die toxinen aanmaken? Wat zorgt ervoor dat ze actief worden? Waarom blijven ze sluimeren
gedurende lange perioden? De antwoorden op deze vragen zijn niet aanstaande. Ze kunnen het antwoord
leveren over de oorzaak van de ziekte, en in feite alle ziekten, want deze vragen hebben natuurlijk
betrekking op de host (gastheer) in plaats van op de bacteriën. En het is de gastheer waarnaar we moeten
kijken voor de oorzaak. Dáár zullen we de oorzaak van tetanus vinden, niet in een microscopisch stukje
protoplasma dat wij begiftigen met bijna almachtige eigenschappen. Bacteriële ziekten hebben zogezegd
een biochemische basis.
De tetanusbacteriën kunnen een factor van tetanus zijn. Het toxine kan wellicht betrokken zijn op een andere
manier, maar dat deze de fundamentele veroorzakers zijn is nonsens. Anders zou de ziekte veel vaker
voorkomen, gezien het feit dat de bacteriën zo vaak gevonden worden in en op ons lichaam.
De geografische spreiding van tetanus over de hele wereld volgt in het algemeen de gebieden van vochtig,
warm klimaat met vruchtbare aarde – de hoogste percentages komen voor in de ontwikkelingslanden, met
name in landen in de buurt van de evenaar. De meeste mensen associëren tetanus met de wond van een
roestige spijker of diepe steekwond waarbij het moeilijk is voor zuurstof om de wond te bereiken. Dit soort
wonden zijn slechts verantwoordelijk voor iets meer dan de helft van de teteanus gevallen in de ontwikkelde
landen. Andere genoemde oorzaken zijn; midden-oorontsteking, amandelontsteking, appendicitis,
tandheelkundige infecties, abortussen en in sommige gevallen is er zelfs nóch een geschiedenis van letsel,
nóch een detecteerbare wond! Ook laboratoriumonderzoeken produceren vaak negatieve resultaten.
De Tetanus-folder van het RIVM, uitgedeeld in het kader van het FVP, het
Rijksvaccinatieprogramma. Bewuste leugens of ‘onkundig gekneuter’..?
Wat is de echte oorzaak van tetanus?
Hoe kan het worden voorkomen, en hoe kan een patiënt herstellen wanneer tetanus
zich heeft ontwikkeld? De echte oorzaak van tetanus is niet een ziektekiem, maar
vuil en smerigheid. De bacteriën zijn onschadelijk wanneer geplaatst in een
chirurgisch schone wond. Tetanus ontstaat wanneer er in een wond vuil wordt
vastgehouden in de weefsels. De bacillen circuleren niet in het bloed. Ze blijven op
de plaats waar ze binnen kwamen in de wond en produceren toxine. Een van deze
toxines, tetanospasmin, is een van de meest gevaarlijkste toxines die we kennen die
de gelegenheid geeft voor drastische activiteit in de zenuwweefsels.
De andere toxine, tetano-lycin, kan een aftakeling veroorzaken van de bloedcellen.
Als een goede wonddrainage wordt vergemakkelijkt vanaf het begin, zal tetanus niet
ontwikkelen als gevolg van een wond. Als tetanus zich al heeft ontwikkeld, moet er
een insnede worden gemaakt om drainage toe te laten zodat de vreemde stoffen
afgevoerd kunnen worden. Zodra de wond wordt geleegd en gereinigd, zijn de bacteriën niet in staat om de
krachtige toxinen te veroorzaken die als gif in het lichaam werken. Zodra de vergiftiging ophoudt, zal de
patiënt zich gaan herstellen. Het kunnen tegengaan, vernietigen en het elimineren van toxine zal afhangen
van de gezondheid en kracht van de patiënt.
De patiënt die lijdt aan tetanus moet naar bed worden gebracht om te rusten, warm gehouden worden, en
het vasten moet onmiddellijk worden gestart. Zij moeten heilzame hygiënische drainage krijgen en het
vasten moet voortgezet worden totdat alle symptomen verdwenen zijn. Wonden moeten nooit worden
toegestaan om zich op te hopen. Drainage moet worden aangeboden, en als dit gedaan is, is er geen
gevaar.
De Tetanus-types
Een tekst uit 1940 biedt nog steeds wat van de meest waardevolste informatie over Tetanus die er is. Het is
geschreven voordat antibiotica bestond, en in een tijd waarin men nog een grondige kennis van tetanus had.
Er zijn vijf soorten tetanus en deze kunnen alle worden voorafgegaan door aspecifieke waarschuwende
symptomen zoals rusteloosheid, prikkelbaarheid en hoofdpijn.
1. Subacute tetanus wordt gekenmerkt door een zekere halsstijfheid in de spieren aan de achterkant
van de nek; spasticiteit, evenals verhoogde spier rek-reflexen, vooral in de onderste ledematen.
Patiënten hebben over het algemeen meestal ‘s nachts korte spasmen.
2. Lokale tetanus (zeldzaam) is wanneer de contracties van de spieren slechts in het gebied van de
infectie zelf voorkomen. Deze samentrekkingen kunnen wekenlang aanhouden wanneer ze
behandeld worden door de traditionele ziekenhuis methode.
3. Cephalic tetanus (zeer zelden) wat kan optreden na middenoorontsteking met een gebarsten
trommelvlies, of na verwijdering van tanden of tandheelkundige werk, met slechte wondbehandeling.
(Maar nogmaals, gastheercondities bepalen de uitkomst). Clostridium tetani kan worden gevonden
in schraapsels van het middenoor. Soms worden de tetanus sporen juist ingebracht door de conus
die door de arts in het oor wordt gestoken om een kijkje te nemen, of zijn ze via vingers
overgebracht naar het oor. De belangrijkste symptomen van deze vorm van tetanus zijn in gebied
van het hoofd en het gezicht.
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4. Gegeneraliseerde tetanus (meest voorkomende soort, ongeveer 80%). De symptomen beginnen
bij het hoofd en dalen naar beneden. Reflex spasmen doen zich gewoonlijk binnen 24-72 uur voor,
dit is bekend als de “onset-time” (“aanvangstijd”). In het begin zal de persoon moeite hebben met het
openen van de mond, een stijve nek hebben, en moeite hebben met slikken.
5. Neonatale tetanus werd geëlimineerd uit ontwikkelde landen VOORDAT vaccins of antibiotica
werden uitgevonden, in de eerste plaats vanwege toename van basishygiëne.
Tetanus sporen zijn overal in de omgeving te vinden. Op uw boekenkast, in de achtertuin, in kleding en
huisstof en in je mond en ontlasting. Tetanus staat erom bekend voor te komen na chirurgie en
onschadelijke procedures zoals huidtesten of intramusculaire injecties van medicijnen en vaccinaties.
Clostridium bacteriën komen vooral voor in de darmen en uitwerpselen van ratten, cavia’s, kippen, katten,
honden, schapen, runderen en paarden. Ongeveer 5% van de mensen heeft vermenigvuldigende clostridium
tetani in hun darmen zonder dit te weten. De tekst uit 1940 gaat echter uit van zelfs 25%.
Vaccins voorkomen Tetanus niet. Een tetanus vaccin beschermt NIET tegen
het krijgen van tetanus. Terwijl de medische professie graag de eer voor
ALLE achteruitgang van tetanus aan een vaccin geeft, is dit gewoon onwaar.
Het bewijs daarvan ligt bij de neonatale tetanus van de ontwikkelde wereld, die
VERDWENEN is ver vóór het bestaan van zowel anti-toxinen of een vaccin.
Volgens beschrijvingen en documentatie van Dr. Kenneth Bock is ongeveer één
derde van de Amerikaanse kinderen getroffen door de 4-A aandoeningen: Autisme, ADHD, Astma en
Allergieën[40]. Als we kijken naar de gedocumenteerde ‘Tetanus Sterfte Engeland & Wales 1901-1999‘,
vinden we dat de toediening van het tetanus vaccin waarschijnlijk geheel
zinloos is, en dat het vooral voor kinderen risico’s op bijwerkingen van de
vaccins vergroot zijn. Zoals met veel virale ziekten en epidemieën vond de
achteruitgang van Tetanus plaats ver voor het tetanusvaccin. Sterfgevallen in
verband met Tetanus en tetanus incidenten zijn in het algemeen sterk gedaald lang
voordat het vaccin op grote schaal werd geïntroduceerd tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Debat over de vraag of de mens in de afwezigheid van vaccinatie
circulerend antitoxine tegen tetanus kan ontwikkelen is zinloos, omdat het bewijs
van natuurlijke immuniteit al wereldwijd is waargenomen.
Tegenstrijdige studies..?
Hoewel er tegenstrijdige resultaten waren, hebben sommige studies uit Brazilië, China, Ethiopië, India, Italië,
Israël, Spanje en de Sovjet-Unie aangetoond dat er een aanzienlijk deel van geïmmuniseerde populaties is
met detecteerbare niveaus van antitoxine. Specifieker nog hadden tot 80% van de mensen in India en tot
95% van de personen in een groep Ethiopische vluchtelingen niveaus van antitoxine die bescherming
suggereren. Het is toegegeven door medische experts dat dit fenomeen niet voldoende is onderzocht. En
toch blijkt dat als er onverwachte of ongewenste bevindingen naar voren komen, er in plaats van erkenning
van de resultaten het slechts wordt gepresenteerd als een lopende discussie!
De ontwikkeling van tetanus door een diepe punctie wond staat erom bekend eventuele latere immuniteit
niet te garanderen. Dan rijst dus de serieuze vraag – hoe is een vaccin in staat om langdurige immuniteit te
bieden? Een goede en natuurlijke immuniteit wordt bereikt door de inname van tetanus sporen op natuurlijke
wijze, wat het immuunsysteem met al zijn niveaus op een passende manier stimuleerd. Critici van de
vaccinatie benadrukken vaak het feit dat het injecteren van vreemd antigeen in het lichaam een deel van het
immuunsysteem overslaat, wat juist leidt tot een beschadigde gastheer.
Dr. Vera Schreibner
Dr. Viera Scheibner, een onderzoeker naar de doeltreffendheid en gevaren van vaccinaties,
wijst erop dat elke injectie feitelijk een diepe steekwond is. Tetanus wanneer via een wond
veroorzaakt geeft geen langdurige goede immuniteit. Net als de soortgelijke actie van
vaccineren; we slaan dan zelfs een gedeelte van ons uitgebreide immuunsysteem over als
gevolg van onnatuurlijke binnenkomst. Met een duidelijk gebrek aan begrip over dit aspect
van de wereldgezondheids ‘experts’ van vandaag, is het verrassend dat hun algemene
conclusie is dat “zelfs indien natuurlijke immuniteit optreedt bij bepaalde bevolkingsgroepen,
er niet op kan worden vertrouwd om tetanus onder controle te hebben.”
In 1973 was van de naar schatting één miljoen tetanus sterfgevallen wereldwijd 60 tot 90% (oftewel de
meeste tetanus gevallen) neonataal. De meest eenvoudige en effectieve manier om dit probleem te
verminderen is natuurlijk verbeterde hygiëne aan het kraambed, naast voor de hand liggende verbeteringen
van de gezondheid van de bevolking in het algemeen. Het volgende is ontleend uit ‘the Medical Press’, uit 3
november 1948:
“Het niet zelden falen van de tetanus antitoxine profylacse blijkt uit het feit dat sterfgevallen door tetanus
optreden in 7% van de civiele gevallen en in 50% van de militaire gevallen, ondanks het gebruik hiervan.” Uit
‘The Medical History of the Second World War, Medicine and Pathology’, merken we op; “Het is
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teleurstellend om te zien dat de sterfte dezelfde is als in 1914-1918. Er is nog steeds geen overtuigend
bewijs dat anti-tetanische serum genezende waardes bezit.” Veel meer van dergelijke uitspraken van strikt
‘orthodoxe’ bronnen kunnen worden aangehaald om onze bewering dat het serum niet in staat is enige
bescherming tegen tetanus biedt te bevestigen. Maar we moeten nu echter naar een ander belangrijk aspect
met betrekking tot de tewerkstelling van het serum.
Is er een gevaar in wat betreft de injectie van het vaccin, en zo ja, bestaat er ook maar een test waarin de
waarschijnlijkheid van de ontwikkeling van ‘allergische reacties’ in bepaalde patiënten wordt aangetoond? Er
kunnen ernstige gevolgen optreden na de introductie van het tetanus anti-toxine in het lichaam, en er is geen
geldige manier om van te voren de mogelijkheid van deze bijwerkingen te bezien. De meeste handboeken
over bacteriologie wijzen op de ‘feilbaarheid van de intradermale gevoeligheid test’. De zogenoemde
allergische verschijnselen kunnen onmiddellijk na de injectie verschijnen, of vertraagd na gedurende 1-14
dagen.
Directe ‘reacties’ op toxoïde omvatten anafylactische shock, bewusteloosheid en de dood. Latere reacties
kunnen koude rillingen, koorts, urticaria (netelroos), angioneurotisch oedeem (plotselinge pijnlijke
opzwellingen van diepere weefsels), gezwollen lymfeklieren, of pijn in de spieren en gewrichten zijn. De antitoxine kan fataal zijn. Er is ook een ander gevaar in verband met de gevaarlijke doch dramatische praktijk
van bloedtransfusie. Dr Meyer heeft dit te zeggen in zijn boek ‘Side Effects of Drugs’: “Zes gevallen van
transfusie reacties traden op in 8 ontvangers van bloed van O-donoren die eerder gevaccineerd waren met
anti-toxinen (difterie en tetanus anti-toxinen).”
Ze weigeren de medicijnen, het vaccin en de sera de schuld te geven voor de ‘reacties’ die op hun
toediening volgen, maar beweren dat de patiënt ‘gevoelig’ was. Het enige wat dit betekent is dat de
medicijnen niet schuldig zijn. De schuld ligt bij de patiënt. Hij of zij was ‘gevoelig’. In meer of mindere mate,
zijn we allemaal gevoelig voor vergif. Dat wil zeggen dat wanneer vergif via een bepaalde manier in ons
lichaam wordt gedrongen, er een poging wordt gedaan om dit vergif te weerstaan, te verdrijven of te
neutraliseren, het lichaam ervan te ontdoen, om ze te vernietigen. In het proces van het neutraliseren is
uitstoot van en verzet tegen de acute vergiftigingssymptomen de actie van het lichaam, niet van de
medicijnen of serum. Het zijn acties van het lichaam om zich te verdedigen tegen het gif.
Tetanus Vaccin Ingrediënten.
Er zijn inmiddels maar liefst 15 verschillende tetanus-bevattende
vaccins vervaardigd, door diverse farmaceutische bedrijven die in
Amerika gelicenseerd zijn. De tetanus-bevattende vaccins zijn alleen
voor volwassenen gelicenseerd, vier hebben een licentie voor het
gebruik als herhaal-vaccin (booster-shot), één van de vaccins bevat
alleen tetanus en heeft een licentie voor gebruik door personen van 7
jaar en ouder, en de rest zijn combinatievaccins die een of meerdere
van de volgende vaccins bevatten: kinkhoest, difterie, hepatitis B, Hib,
polio en / of meningokokken.
Vanaf augustus 2012, zijn er 22.143 bijwerkingen bij kinderen en volwassenen gemeld aan de ‘Vaccine
Adverse Events Reporting System’ (VAERS) als gevolg van tetanus vaccins of tetanus bevattende vaccins
in combinatie met het difterie vaccin (TT, TD, DT), en 67 sterfgevallen. En ernstige, gerapporteerde tetanus
vaccin bijwerkingen zijn onder andere: shock, zenuwziekte, toevallen, encefalopathie, verlammingen,
Guillain-Barre Syndroom (GBS), en de dood.Het vaccin wordt gemaakt van het tetanustoxoïde wat
geïnactiveerd is door formaldehyde. Om de toxoïde te produceren wordt de bacterie gekweekt in een
vloeibaar medium in vergisters met grote capaciteit.
Het medium bestaat uit spijsverteringsenzymen uit melkeiwit – naar verluidt vrij van verontreinigingen – die
wordt geoogst door middel van filtratie, dan gezuiverd en ontgift. Het vaccin bevat ook aluminiumhydroxide
of fosfaat, wat fungeert als een adjuvant (een stof gebruikt in een combinatie om activiteit te verhogen). Ook
thimerorsal, een kwik-bevattende verbinding, wordt in de ingredientenlijst van enkele DTaP vaccins
gevonden; waarvan beweerd wordt dat het bacteriële verontreiniging door overgroei kan voorkomen.
De risico’s van tetanus vaccins wegen feitelijk veel zwaarder dan
enig voordeel..!
Volgens de medische literatuur is tetanustoxoïde een van de meest
potente vaccinaties routinematig gebruikt bij kinderen, waarbij
beschermende niveaus worden verkregen door vaccinatieschema’s vanaf
de neonatale periode. Blijkbaar in tegenstelling tot de difterietoxoïd, die
juist wordt belemmerd in de aanwezigheid van passief overgedragen
maternale anti-toxines, wordt bij de tetanustoxoïde aangenomen dat deze
juist minimaal geremd wordt door maternale antitoxine.
Interessant is echter dat studies in de VS hebben aangetoond dat baby’s hoge niveaus van circulerende
tetanus antitoxine hebben, ruim boven het beschermende niveau, op de leeftijd van 2 maanden vóór het
begin van vaccinatieschema’s. (Barkin RM et al. DTP reacties en serologische respons in een schema met
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een verlaagde dosis, J Pediatr 105:.. 189-94, 1984 – Barkin RM et al. Pediatric difterie en tetanustoxoïden
vaccin J Pediatr 106: 779-81, 1985.) .
In één studie ontwikkelden 11 gezonde proefpersonen die het tetanus herhaal-vaccin kregen een verlaging
van de T-lymfocyt helper/onderdrukker ratio, zoals ook wordt gezien bij patiënten met AIDS. (NEJM, 1984,
310:198-9. Eibi MM et al. Abnormale T-lymfocyten subpopulaties bij gezonde proefpersonen na tetanus
booster).
In een artikel over tetanus door dr. Kris Gaublomme, een medisch gekwalificeerd homeopaat en vaccin
onderzoeker, besluit hij met: “De overweldigende hoeveelheid literatuur over nadelige bijwerkingen van
het tetanustoxoïd vaccin en de ernst van deze complicaties, maken het absoluut onmogelijk om ze
weg te zetten als zeldzaam en onschuldig. Dit kan alleen maar aantonen dat er een groot gebrek aan
kennis is van de desbetreffende literatuur.”
Sommige medische professionals dringen er op aan om adrenaline direct beschikbaar te hebben wanneer
tetanustoxoïd wordt toegediend; waarmee ze dus toegeven dat de vaccinatie in feite een levensbedreigende
medische interventie is – zelfs in ogenschijnlijk gezonde individuen. Dit spreekt voor zich. Een leven op het
spel zetten door een interventie die waarschijnlijk niet effectief is een ziekte die waarschijnlijk nooit zal
optreden te vermijden, is geen goede medische handeling.
Het enige wat nodig is wereldwijd om de meerderheid van de tetanusgevallen te voorkomen, is een schone
schaar om de navelstreng van een pasgeborene door te knippen. Informatie, zeep en peroxide doen allicht
meer dan dat de tetanusvaccinatie doet. Geneesmiddelen, vaccins en anti-toxines zijn een gevaar voor de
gezondheid. Een zieke kan niet vergiftigd worden voor goede gezondheid..!!
Vertaald door Marame 21-11-2013.
***
Andere waardevolle wetenschappelijke publicaties die de tetanus vaccins koppelen met de ziekte:
Griffin MR, et al, “Risk of seizures and encephalopathy after immunization with the diphtheria-tetanuspertussis vaccine,” JAMA 1990 Mar 23 30;263(12):1641-1645.
Blumberg DA, “Severe reactions associated with diphtheria-tetanus-pertussis vaccine: detailed study of
children with seizures, hypotonic-hypo-responsive episodes, high fevers, and persistent crying.”Pediatrics
1993 Jun; 91(6):1158-1165. Vaccinations and Convulsions Citations.
Baraff LJ, “Infants and children with convulsions and hypotonic-hypo-responsive episodes following
diphtheria-tetanus-pertussis immunization: follow-up evaluation,” Pediatrics 1988 Jun; 81(6):789-794.
Gross TP, Milstien JB, Kuritsky JN, “Bulging fontanelle after immunization with diphtheria-tetanus-pertussis
vaccine and diphtheria-tetanus vaccine.” J Pediatr 1989 Mar;114(3):423-425.
Jacob J, Mannino F, “Increased intracranial pressure after diphtheria, tetanus, and pertussis immunization.”
Am J Dis Child 1979 Feb;133(2):217-218.
Paradiso, G et al, “Multifocal Demyelinating Neuropathy after Tetanus Vaccine”, Medicina (B Aires), 1990,
50(1):52-54.
Walker AM, “Neurologic events following diphtheria-tetanus-pertussis immunization,” Pediatrics 1988
Mar;81(3):345-349.
Greco D, et al, “Case-control study on encephalopathy associated with diphtheria-tetanus immunization in
Campania, Italy,” Bull World Health Organ 1985;63(5):919-925.
Baraff, LJ, et al, “Possible Temporal Association Between Diphtheria-tetanus toxoid-Pertussis Vaccination
and Sudden Infant Death Syndrome”, Pediatr Infect Disorder, Jan-Feb 1983, 2(1): 5-6.
Flahault A, “Sudden infant death syndrome and diphtheria/tetanus toxoid/pertussis/poliomyelitis
immunisation.”, Lancet 1988 Mar 12;1(8585):582-583.
Burmistrova AL, “[Change in the non-specific resistance of the body to influenza and acute respiratory
diseases following immunization diphtheria-tetanus vaccine],” Zh Mikrobiol Epidemiol Immunobiol 1976;
(3):89-91.
Pantazopoulos, PE, “Perceptive Deafness Following Prophylactic use of Tetanus antitoxin”, Laryngoscope,
Dec 1965, 75:1832-1836.
Bron: Dave Mihalovic- Why You Never Need A Tetanus Vaccine, Regardless of Your Age or Location
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/vaccinaties-gezondheid/waarom-je-ook-geen-tetanus-vaccinatienodig-hebt/
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Ingezonden: De droom van één Europa
Dit is een ingezonden bijdrage bedoeld ter discussie. Vrijspreker.nl
Staat niet per se achter de meningen die erin verkondigd worden.
Het is in de geschiedenis al vaker voorgekomen dat de gedachte van één groot
Europa bij iemand opgekomen was, maar het bleken achteraf zonderlinge
figuren te zijn, die met wapengeweld en onderdrukking de macht tot zich
namen. De geschiedenisboeken staan vol van deze ellendige situaties. Nu zijn
de gedachten van één EU gelukkig op een politieke wijze gerealiseerd en is het
niet met wapengeweld gepaard gegaan.
Echter is het op een of andere manier wel voelbaar voor alle inwoners, namelijk
in hun portemonnee en de beperkingen van hun vrijheden.
De macht van de Politiek is overheersend, met financiële uitbuiting om een te
groot bestuursapparaat te realiseren, wat weer veel weg heeft van onderdrukking van alle burgers.
Nederland stond altijd bekend als een gastvrijland, en met haar kleine oppervlakte was het een klein
Paradijs op aarde. Er waren veel mensen die dachten een voorbeeld voor de gehele wereld te moeten zijn.
De politici maakten allemaal mooie plannen, zoals de sociale voorzieningen voor mensen die door
omstandigheden buiten de boot vielen. Daar werd een financieel vangnet voor gemaakt, het collectieve
stelsel.
Doordat men vaker over de grenzen ging kijken en in aanraking kwam met andere culturen, bedacht de
politiek om een multiculturele samenleving te realiseren. Het nadeel was dat er al gauw veel economische
vluchtelingen kwamen, waardoor de echte vluchteling gedupeerd werd, en het een onbetaalbare financiële
last werd.
Andere wensen van bestuurders waren om in EU samenwerking alles te willen regelen. En zo zijn wij als
klein land opgegaan in een groot geheel. Maar gelukkig zijn wij nog steeds een koninkrijk in Nederland. Het
leek allemaal zo mooi, maar de inwoners worden steeds ontevredener en het vertrouwen in elkaar is naar
een dieptepunt gedaald.
De open grenzen heeft voor de export wel positieve gevolgen voor de vervoerders, er staan er geen rijen
vrachtwagens meer voor de grenzen, maar de administratieve afwikkelingen zijn gewoon gebleven. De
burgers kunnen nu wel vrij naar andere landen gaan en hoeven geen geld meer te wisselen.
De gevolgen zijn wel dat rijke landen mee betalen om arme landen te steunen, wat voor de burgers geen
punt is. Maar het uitbuiten van arme landen door pseudo-kapitalistische instellingen via
beleggingsinvesteringen, die deze landen niet kunnen terugbetalen, en waar de burgers in Nederland nu aan
moeten bijdragen is te ver doorgeschoten.
Als beleggers winst of verlies op een Beurs hebben, gaat de burger daar ook niet van profiteren of aan
bijdragen. Beurzen stijgen of dalen altijd en als de beurs zakt moet je niet in paniek raken maar afwachten
tot betere tijden.
Zo gaat het ook met de huizenmarkt, met het verschil dat dit altijd een langere termijn visie zal zijn. Door de
beperkte oppervlakte van Nederland zal de grondwaarde op termijn altijd stijgen en zullen huizen in waarde
stijgen, dat is onomkeerbaar!! In Amsterdam zijn de huizen duurder dan in een klein dorpje waar meer
bouwgrond is er minder vraag naar woningen is.
Een groot probleem wat ook om de hoek komt kijken is een te groot bestuursapparaat wat onoverzichtelijk
en onbeheersbaar is, en dat tot chaos zal gaan leiden.
Daarbij alle politici met hun eigen machtsdrang en idealen zal voor de burgers in deze grootschalige situatie
geen verbetering brengen. Het verschil van inkomsten in de diverse landen zal altijd een reden zijn om te
verhuizen naar beter betalende landen, en criminelen krijgen overal ingangen.
En Nederland was eens een Paradijs op aarde.
Economisch blijven wij achter op andere grote landen doordat wij als klein landje veel kapitaal geïnvesteerd
hebben in het oplossen van de CO2 perikelen, waarbij andere landen. die de meerderheid van de CO2 in
het luchtruim veroorzaakt hebben, maar naar oppervlakte verhouding minder investeren in het opheffen van
CO2.
Nu andere landen weer kolencentrales opstarten zou het wijsheid zijn even een paar jaar het geld en
subsidies anders te gaan besteden om de economie op orde te brengen. Gaat dat goed, dan is het altijd
mogelijk verder te investeren. Eerst geld verdienen dan pas geld uitgeven hebben wij op school al geleerd.
Als iemand denkt of de indruk heeft en dat ik voor of tegen EU zou kunnen zijn, dan moet ik hem of haar
teleurstellen, ik denk slechts aan mijn “Vaderland” wat ik hoog in het vaandel heb.
Dus kom ik voor onze volledige vrijheid op en steun geen mensen die ons alleen maar in een
onderdanige positie brengen of als dienaren van op machtsbeluste mensen, enkel om zichzelf te kunnen
verrijken over de rug van de gewone burgers.
Ingezonden door Reiny
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/12/de-droom-van-een-europa/#more-123339
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Selectieve verslaggeving demonstraties Oost Europa
Geplaatst op 1 december 2013 door admin
Wel in het nieuws: een flink clubje pro-EU demonstraties in Kiev (Oekraïne), ongetwijfeld wat betreft omvang
flink opgeblazen in het nieuws, eindeloos herhaald. Zoals u weet heeft de EU ondanks afpersing en
chantage hier bot gevangen.
Niet in het nieuws: dagenlange demonstraties tegen het EU-beleid in Bulgarije. Zeer deskundig nagenoeg
volledig buiten het nieuws gehouden. Hier regeert de EU het land reeds kapot.
http://langleveeuropa.nl/2013/12/selectieve-verslaggeving-demonstraties-oost-europa/

Het ongelijk van de paus
Toen Jorge Bergoglio begin dit jaar tot paus werd verkozen, waren de
reacties positief. Na de conservatieve Benedictus zou het Vaticaan
eindelijk weer eens door een verstandige man worden geregeerd. Dat
was een misvatting, zo blijkt nu. In zijn eerste eigen document schreef
paus Fransiscus het volgende:
‘’Zolang de problemen van de armen niet radicaal worden opgelost door
de autonomie van de markt en de financiële speculatie te verwerpen, en
de structurele oorzaken van de ongelijkheid aan te pakken, zal er geen
oplossing voor de problemen van deze wereld […] gevonden worden.’’
Voor de oplossing van de armoede kijkt Fransiscus naar de politiek. Deze zou meer actie moeten
ondernemen tegen de vrije markt.
Helaas zit de paus er volledig naast. De liberalisering van de internationale handel heeft er de afgelopen
decennia voor gezorgd dat meer mensen uit de armoede zijn geholpen dan ooit tevoren. In 1991 leefde nog
43 procent van de wereldbevolking in extreme armoede, negentien jaar later is dat cijfer gedaald naar 21
procent. Een halvering in nog geen twintig jaar tijd. China is verantwoordelijk voor bijna driekwart van de
daling. Sinds de deur daar werd opengezet voor buitenlandse investeringen zijn maar liefst 680 miljoen
Chinezen uit de armoede ontsnapt.
Het is dus juist het kapitalisme dat de armen helpt, in tegenstelling tot wat de paus beweert. Maar ondanks
de daling is er nog steeds veel armoede in de wereld. Met name in Afrika en Zuid-Azië. Hoe kan het dat veel
van die landen nog zo arm zijn?
Het antwoord op die vraag is vrij simpel: een gebrek aan economische vrijheid. Zo worden in de 2013 Index
of Economic Freedom van het Amerikaanse Heritage Instituut maar tien Afrikaanse economieën als ‘vrij’ of
‘redelijk vrij’ bestempeld. De overige 41 Afrikaanse landen die zijn opgenomen in de ranglijst scoren allemaal
slecht. Zolang hun leiders in het socialisme blijven geloven zullen zij nooit aan de armoede ontsnappen. De
rijkste landen van de wereld staan juist vrijwel allemaal bovenaan in de lijst met meeste economische
vrijheid. Ook Nederland. Dus als u het weer eens helemaal heeft gehad met het rampzalige beleid van Marx
Rutte, laat het dan een schrale troost zijn dat het nog slechter kan.
Dat economische vrijheid zo belangrijk is wordt duidelijk als de twee Afrikaanse landen met de meeste
economische vrijheid (Mauritius, Botswana) met de twee met de minste economische vrijheid (Eritrea,
Zimbabwe) worden vergeleken. Het BBP per hoofd van de bevolking ligt in de eerstgenoemde landen op
zo’n 15.000 US dollar, terwijl dat in de twee economische meest onvrije landen van Afrika op 500
respectievelijk 700 dollar ligt. Ook in Afrika is welvaart dus mogelijk.
Het meest inspirerende verhaal is echter dat van Hong Kong. Vijftig jaar geleden was men daar nog net zo
arm als in grote delen van Afrika, terwijl het nu één van de rijkste landen ter wereld is. En dat zonder
grondstoffen of ontwikkelingshulp. De welvaart is het resultaat van het laissez-faire beleid dat werd ingezet
door Sir John Cowperthwaite, waardoor Hong Kong de nummer 1 werd op de lijst van economisch meest
vrije landen. Dit plaatje illustreert op uitstekende wijze hoeveel verschil een beleid van economische vrijheid
kan maken:
Het wordt tijd dat paus Fransiscus zijn socialistische
gedachtegoed bij het grofvuil zet. Ontwikkelingshulp of meer
regulering zullen de armen niet helpen. Niet de overheid, maar
de markt is de oplossing in de strijd tegen de globale armoede.
Er is al veel bereikt in de afgelopen decennia, maar er is nog
een lange weg te gaan. Laat het daarom niet vergeten worden dat alleen meer vrijheid het pad kan vormen
naar een meer welvarende en rechtvaardige samenleving. Zowel hier als in de derde wereld.
Ingezonden door Gale Boetticher
http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/12/het-ongelijk-van-de-paus/#more-123389
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Fundamentele Euro vragen worden niet beantwoord
Geplaatst op 2 december 2013 door admin
In een boeiend artikeltje op Gewoon-Nieuws.nl met de naam ‘Euro oorzaak van armoede en verval in
Europa‘, schrijft de schrijver (via Citareg) een interessant stukje over fundamentele vragen die maar
onbeantwoord blijven:
Wat hebben wij als Europese burgers eigenlijk nog aan de EU, laat staan de eurozone? Niemand is
gelukkig. De bevolkingen in de Zuid-Europese landen lijden en die van de Noordelijke landen morren. Er
hang één grote depressie over Europa. Wie schenkt klare wijn? Waar blijft het grote Europadebat? Wie geeft
antwoord op de volgende vragen?
1. Wat willen de afzonderlijke landen eigenlijk met Europa?
2. Wat verwacht de burger van Europa en waarom wordt dat niet in kaart gebracht?
3. Waarom worden de EU en de eurozone zo krampachtig op een hoop gegooid?
4. Waarom wordt de burger in de waan gelaten dat de euro onvermijdelijk is en zijn alternatieven
onbespreekbaar?
5. Waarom vormen de cultuurverschillen, de kern waar alles om draait, tussen Noord- en Zuid-Europa een
taboe in de euro-discussie?
De belangrijkste vraag is echter: waarom is een hechte samenwerking van soevereine staten zonder méér
‘Brussel’ geen optie?
Inderdaad, waarom..? Het brengt ons vooral veel armoede, honger en verval in Europa. Waarom? En:
Waarom hebben we het daar niet over? Het enige dat we steeds weer horen is ‘De EU en de euro is, de EU
en de euro zal en de EU en de euro moet.’
En het antwoord: ‘Om u te beschermen’ past uiteraard niet, de aangebrachte schade is daarvoor te groot. En
‘voor de veiligheid / tegen oorlog’ is ook een drogreden, want daar stevenen we nu juist op af, we weten hoe
het normaliter afloopt met dit soort toren-hoge schulden: knokkend. En ‘om te kunnen overleven’ is de
omgekeerde wereld, zie Zwitserland en Noorwegen. En ‘voor samenwerking en handel’ kan prima zonder de
EU en de euro, zie weer Zwitserland en Noorwegen.
We weten het echte antwoord op deze vragen uiteraard wel, maar als we dat vertellen zijn we meteen weer
‘domme, extreem rechtse, complot-denkende nationalisten’… We weten ondertussen hoe de politici die
leiden aan eurofilie reageren op deze vragen, maar echt beantwoorden doen ze niet.
Lees meer van het artikel op Gewoon-Nieuws.nl
http://langleveeuropa.nl/2013/12/fundamentele-euro-vragen-worden-niet-beantwoord/

Duitsland blokkeert toegang Roemenen en Bulgaren tot EU
door Tom Reijner 5 dec 2013
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer stemde voor het openen van
de Roemeense en Bulgaarse grenzen - Foto: EPA
Duitsland gaat niet akkoord met het openstellen van de grenzen voor
Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari volgend jaar. De Duitse
minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich heeft tijdens
een bijeenkomt met zijn Europese collega’s zijn veto uitgesproken.
Dat schrijft de Duitse krant Die Zeit donderdag. Volgens de minister is er in Roemenië en Bulgarije nog 'te
veel corruptie' en 'te weinig rechtstaat'. Hoewel beide landen enkele vorderingen maken, zijn die nog
onvoldoende om tot het Schengengebied te worden toegelaten.
In maart dit jaar dreigde Friedrich al met een veto. Volgens de minister blaast de gebrekkige aanpak van
corruptie Schengen op. Inwoners van buiten de Unie kunnen immers via omkoping in Roemenië of Bulgarije
een EU-visum bemachtigen en zo ongecontroleerd door de Unie reizen.
Meerderheid
De Tweede Kamer stemde dinsdag met een grote meerderheid in met de vrije toelating van Roemenen en
Bulgaren tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Maar die instemming geldt volgens een peiling van Maurice de
Hond niet voor de Nederlandse burger.
Volgens Elsevier
Carla Joosten: Vrij verkeer van personen in EU is verworden tot vrij verkeer van armen
Zeker acht op de tien Nederlanders zien de Roemenen en Bulgaren die per 1 januari vrij naar
Nederland mogen reizen, liever gaan dan komen. Van de 1.800 ondervraagden vindt zeker 80
procent dat Roemenen en Bulgaren niet vrij naar ons land mogen komen voor werk. Onder de
PVV-kiezers ligt dat aantal zelfs op 100 procent, bij de VVD op 91 procent, SP 82 procent en PvdA en CDA
75 procent. Zelfs bij D66-stemmers, die de Europese Unie vaak geen strobreed in de weg willen leggen,
vindt 53 procent dat we niet zomaar de grenzen moeten openen voor Roemenen en Bulgaren.
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/nieuws/2013/12/Duitsland-blokkeert-toegang-Roemenen-en-Bulgaren-tot-EU-1425014W/
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Ook Moskou en Athene roepen islam en nieuwe moskeeën halt toe
560 jaar geleden veroverden de Turken Constantinopel, en
veranderden de Hagia Sophia kerk, het centrum van het
orthodoxe christendom, in een moskee. De Grieken zijn
woedend dat Turkije het gebouw opnieuw als officiële moskee in
gebruik wil nemen.
Met het oog op de talloze verschrikkingen die radicale moslims
in bijna alle landen waar ze de baas zijn of proberen te worden
aanrichten, beginnen langzaam maar zeker beginnen steeds
meer landen actief weerstand te bieden aan de oprukkende
islam. De stad Moskou heeft inmiddels besloten om geen
toestemming meer te geven voor de bouw van nieuwe moskeeën. Ook Athene blijft ondanks enorme druk uit
Turkije standvastig in zijn weigering om de Fethiye moskee -de enige officiële in de stad- open te stellen.
Burgemeester Sergei Sobyanin verklaarde letterlijk dat 'Moskou genoeg moskeeën heeft en er geen nieuwe
bouwvergunningen meer worden afgegeven... De Moskovieten raken geïrriteerd van mensen die een andere
taal spreken, andere gewoonten hebben, en agressief gedrag vertonen. Dit is niet een pure etnische
kwestie, maar verbonden met enkele etnische karakteristieken.'
'Bijbel leert geen tolerantie'
Rushan Abbyasov reageerde namens de Russische Raad van Mufti's, dat 'het heel duidelijk is dat er juist in
iedere wijk van de stad snel een moskee moet worden gebouwd.' Tijdens een pro-christelijke demonstratie
op de Russische Dag van Nationale Eenheid vroeg de 58 jarige orthodox Oleg Smirnov zich hardop af 'wat
(zij) de moslims proberen te doen. Laten ze hun kracht zien? In ons eigen land zouden we in de
meerderheid moeten zijn.'
Leonid Simonovich-Nikshich, mede gelovige, zei 'tegen het idee van tolerantie en politieke correctheid' te
zijn. 'De bijbel maakt geen melding van tolerantie.' Tijdens de demonstratie droegen Russische gelovigen tshirts met de tekst 'orthodoxie of de dood'. (1)
Athene weigert moskee te openen
In Athene heerst een vergelijkbare anti-islam stemming. Ondanks de circa 200.000 moslims weigert de stad
ook maar één officiële moskee te openen. De islamitische Turken, altijd al aartsvijanden van de orthodoxe
Grieken geweest, oefenen grote druk uit om de Fethiye moskee alsnog open te stellen. Zolang dit niet
gebeurt weigeren de Turken op hun beurt de in 1971 gesloten Grieks-orthodoxe school in Istanbul te
heropenen. (2)
Ook in de westelijke Griekse provincie Thrace krijgen de daar wonende levende 150.000 moslims geen
toestemming om een moskee te bouwen.
Symbool van islamitische slachtpartij
In historisch opzicht dateert het conflict tussen de christelijke orthodoxen en moslims al van eeuwen
geleden. De Hagia Sofia kerk werd in de 4e eeuw door keizer Constantijn gebouwd, en is nog altijd de
belangrijkste plek voor de Oosterse Orthodoxe Kerk. In 1453 veroverden de Turken Constantinopel,
slachtten talloze christenen af, en veranderden de kerk in een moskee.
De kerk is al tijden niet meer in gebruik als moskee, maar de Turkse vicepremier Bulent Arinc verklaarde
deze maand dat de Hagia Sophia mogelijk als spoedig weer als zodanig zal functioneren. Het Griekse
ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde fel dat 'herhaaldelijke verklaringen van Turkse officials over
het veranderen van Byzantijnse christelijke kerken in moskeeën de religieuze gevoelens van miljoenen
christenen kwetsen.'
Politiek correcte Westerse kerken zwijgen
Anno 2013 worden er in Noord Afrika en het Midden Oosten opnieuw grote aantallen christenen afgeslacht
door moslims. De meeste, 'tolerante' en 'politiek correcte' Westerse kerken lijken er echter koud onder te
blijven, of zijn bang ook maar iets negatiefs te zeggen over de islam, uit angst om door moslims en hun vele
im- en expliciete steunbetuigers in politiek Den Haag voor racisten te worden uitgemaakt.
Xander - (1) Christian Science Monitor (via Shoebat), (2) World Bulletin (via Shoebat)
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Bankenschandaal 2013: manipulatie en controle van vrijwel alles
Posted on 29/11/2013 by airwave
Complotters in de wereld, zij die weten van de geheime agenda van de Rothschilds, de vrijmetselaars en de
Illuminati, wij sceptici zijn u een excuus verschuldigd. U had gelijk. De wereld wordt door schaduwmachten
geregeerd. We kwamen hier pas in de afgelopen maanden achter, toen een serie aan elkaar gerelateerde
corruptie schandalen uitkwamen binnen de financiële sector, waaruit blijkt dat grootste banken ter wereld de
prijzen manipuleren van, tja van vrijwel alles eigenlijk.
Libor heeft een tweelingbroer
U heeft waarschijnlijk al gehoord van het “LIBOR”schandaal waarbij minimaal 3 en mogelijk zelfs 16 van de
grote “to big to fail” banken betrokken waren en de rente standen manipuleerden waardoor gerommeld werd
met financiële instrumenten ter waarde van $500 biljoen. Toen het schandaal afgelopen jaar uitkwam was
het gemakkelijk het grootste geval van financiële fraude in de geschiedenis. MIT professor Andrew Lo stelde
zelfs: “dwarfs by orders of magnitude any financial scam in the history of markets.”, wat zich vertaalt als: In
orde van grootte zijn alle voorgaande financiële fraude gevallen dwergen vergeleken bij deze in de historie
van de financiële markten.
Dat was al erg genoeg, maar LIBOR zou wel eens een tweelingbroer kunnen hebben. Het is uitgelekt dat de
in Londen gevestigde firma ICAP, ‘s werelds grootste makelaar van renteswaps, wordt onderzocht door de
Amerikaanse autoriteiten voor gedrag wat akelig overeenkomt met het gedrag dat we ook opmerkten tijdens
de LIBOR puinhoop. Toezichthouders onderzoeken of een kleine groep van makelaars bij ICAP kan hebben
samengewerkt met maximaal 15 van de grootste banken ter wereld om de ISDAfix, een benchmark-nummer,
dat wereldwijd wordt gebruikt om de prijzen van renteswaps te berekenen te manipuleren.
Weer dezelfde banken
Interest-rate swaps zijn een instrument dat wordt gebruikt door grote steden, grote bedrijven en soevereine
regeringen om hun schulden te beheren, en de omvang van het gebruik ervan is bijna onvoorstelbaar groot.
Het gaat over een markt van $ 379 biljoen, wat betekent dat iedere vorm van manipulatie een stapel van
activa ter waarde van ongeveer 100 keer de grootte van de federale begroting van de Verenigde Staten zou
beïnvloeden.
Het zou niemand nog mogen verbazen dat onder de spelers welke genoemd worden in dit schandaal
wederom dezelfde namen opduiken, namelijk de megabanken, waaronder Barclays, UBS, Bank of
America, JPMorgan Chase and the Royal Bank of Scotland, dezelfde spelers welke ook deelnemen aan
het LIBOR panel wat zorg draagt voor het indiceren van de globale rentestanden. Veel van deze banken
hebben in de afgelopen jaren miljoenen betaald aan schikkingen voor anti concurrentie manipulatie in
verschillende vormen (Naast hun betrokkenheid bij het LIBOR schandaal waren sommige banken ook
betrokken bij anti concurrentie manipulatie fraude). Hoewel de wirwar van financiële acroniemen klinkt als
wartaal voor de leek, feit is dat nu er schandalen blijken te zijn waar zowel LIBOR als ISDAfix bij betrokken
zijn, wordt het aannemelijk dat het hier gaat om één grote samenzwering voor grootschalige prijsmanipulatie.
Dit hangt nu boven de ogenschijnlijk competitieve fineer van de Wallstreet cultuur.

Nieuwsbrief 190 – 15 december 2013 – pag. 24

De scam die Wall street van de Mafia leerde
Waarom? Omdat Libor al invloed uitoefent op de prijzen van de renteswaps, waardoor een manipulatie op
manipulatie situatie ontstaat. Als de beschuldigingen blijken te kloppen, dan zal dat betekenen dat swap
klanten hebben betaald voor twee verschillende lagen van corruptie met betrekking tot prijsafspraken. Als u
zich kan voorstellen dat u 20 dollar betaalt voor een waardeloze Peanut butter and jelly sandwich omdat
sommige kwaadwillenden in de agribusiness ondernemingen samenspanden om de prijzen van zowel de
pinda’s en pindakaas te manipuleren, komt u dicht bij het begrijpen van de waanzin van de financiële
markten, waar zowel de rentetarieven en renteswaps zijn gemanipuleerd tegelijkertijd, vaak door dezelfde
banken.
Hoogtepunt criminaliteit
“Het is een dubbele samenzwering ‘, zegt een verbaasde Michael Greenberger, een voormalig directeur van
de handel en verdeling markten op de Commodity Futures Trading Commission en nu een professor aan de
Universiteit van Maryland. “Het is het hoogtepunt van criminaliteit.”
Het slechte nieuws stopte niet bij swaps en rente. In maart kwam het ook uit dat twee toezichthouders: de
CFTC in de VS en de in Madrid gevestigde International Organization of Securities Commissions, werden
aangespoord door de Libor openbaringen, de mogelijkheid te onderzoeken van heimelijke manipulatie van
de goud en zilver prijzen. “Gezien de manipulatie inspanningen die we zagen tijdens de Libor benchmarks
neem ik aan dat andere benchmarks, veel andere benchmarks legitieme gebieden voor onderzoek zijn
geworden,” aldus de CFTC commissaris Bart Chilton.
Niet ontvankelijk
Maar de grootste schok kwam uit een federale rechtszaal eind maart. Hoewel,wanneer u dergelijke zaken op
de voet volgt, was het wellicht helemaal niet zo schokkend, toen een Mega class-action civiele rechtszaak
tegen de banken voor de Libor-gerelateerde misdrijven niet ontvankelijk werd verklaard. In dit geval
accepteerde een federale rechter het ongelooflijke argument van de bankier-verdachten: Als steden,
gemeenten en andere investeerders schade hebben geleden als gevolg van Libor manipulatie, dat hun
eigen schuld was voor denken dat de banken altijd in de eerste plaats concurrenten waren.
“Een farce,” was het antwoord van een antitrust advocaat over de tenenkrommende niet ontvankelijk
verklaring.
“Ongelooflijk”, zegt Sylvia Sokol, een advocaat voor Constantine Cannon, een firma die gespecialiseerd is in
antitrustzaken.
Al deze verhalen kwamen collectief op hetzelfde neer: Deze
banken, die reeds beschikken over een enorme macht alleen al
op grond van hun financiële belangen, in de Verenigde Staten,
de top zes banken, velen van hen dezelfde namen die je ziet op
de Libor en ISDAfix panelen, zijn eigenaar van activa gelijk aan
60 procent van de natie’s BBP en ze beginnen zich de
geweldige mogelijkheden te realiseren op het gebied van meer
winst en politieke macht die zou komen met samenspannen in
plaats van te concurreren. Bovendien is het steeds duidelijker
geworden dat zowel het strafrechtelijk systeem als de burgerlijke
rechter machteloos kan zijn om hen te stoppen, zelfs als ze
betrapt worden op samenwerken om het spel van het systeem te manipuleren.
Als dat waar is, zou dat ons laten leven in een tijdperk van onverholen, real-world samenzweringen, waarbij
de prijzen van valuta, grondstoffen zoals goud en zilver, zelfs de rente en de waarde van het geld zelf, van
bovenaf gedicteerd kan worden, en dat wellicht al is. En degenen die het doen komen er mee weg. Vergeet
de Illuminati, dit is het echte werk, en het is geen geheim. Het staart u direct in het gezicht.
Bron: http://urubin.com
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Bitcoinkoers stort in en mtgox legt handel stil
De reden voor het massaal dumpen van de digitale munt is omdat de eerdere berichten dat Chinese banken
er welwillend tegenover stonden zijn ingetrokken. De Chinese banken en regering ondersteunen de munt en
ook betalingen van en naar bitcointrading plaatsen niet meer. Door dit standpunt van de Chinese banken en
regering heeft ook de Chinese Google, Baidu besloten geen betalingen meer in bitcoins aan te nemen.
Hierdoor is de angst dat de munt geen recht van bestaan heeft gegroeid onder gebruikers en wordt deze
massaal van de hand gedaan. De massale dumping van de bitcoin ging echter zo hard dat MTGOX de
grootste trading plaats voor bitcoin heeft besloten de handel een tijdje stil te leggen.
Clarkmoody is de plaats waar je de actuele koers kunt bekijken.
Prikbord nr. 373 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Afwentelen
Alsof de regering nog niet genoeg afwentelt op het bedrijfsleven, komt staatssecretaris Klijnsma nu met een
gehandicaptenmaatregel. Zo niet vrijwillig, dan wettelijk verplicht. Zou ze wellicht slechtziend (een PvdAziekte) zijn en de cijfers over werkloosheid, failliete bedrijven en overige verplichtingen niet kunnen lezen?
Zoals het innen van de hogere btw, de betaling absurde boetes (verkeer, jaarrekening, milieu etc.), de
voorgestelde ontslagpremie voor 50+ers in strijd met de wet (€ 75.000 maximaal), de kosten voor militaire
reservisten en de bestaande regelingen voor schoolverlaters, vrouwelijke werknemers, reïntegratie en
vrouwen-/allochtonenquota.
AIVD
Op de AIVD kon niet worden bezuinigd, beweerde men onlangs, nu wil men de taken zelfs uitbreiden.
Wellicht kan dan meteen de ‘taak’ van de beveiligingsdienst voor het koninklijk huis worden overgenomen,
waar het gaat om langdurig onderzoek naar ‘staatsgevaarlijke’ figuren zoals De Roy van Zuydewijn. Bij de
AIVD is het immers normaal om tonnen uit te geven aan het volgen en tappen van klokkenluiders, ‘nieuwe’
politici (Fortuyn, Wilders), onderzoeksjournalisten en andere lieden die (te) veel weten van onze elites. En
net als bij de Stasi worden zelfs studenten ingeschakeld voor het leveren van informatie. De bizarre verhalen
van De Roy worden daarmee steeds geloofwaardiger.
Armoede
Gebrek aan geld is iets ergs. Over de schaamte en pijn zijn boeken geschreven. De gevolgen van een
armoedige jeugd duren een leven lang. Dit is echter geen excuus voor ouders om schulden te maken en
vervolgens aan te kloppen bij hulpinstanties, de voedselbank of de schuldsanering, want anderen blijven dan
met de onbetaalde rekeningen zitten. Of te doen zoals die mevrouw uit Oss, die naar verluidt meer dan €
100.000 uit een levensverzekering had ontvangen, maar zich door een tv-programma liet sponsoren om
haar huis tegen de gewenste prijs te verkopen. Kinderen opvoeden met voorbeelden van ‘daar heb ik recht
op’ is tien keer schadelijker dan ze fatsoen en trots bijbrengen ondanks een smalle beurs.
Brussel ‘slaapt’ nog steeds?
Voor wat betreft de voormalige oostbloklanden slaapt Brussel kennelijk nog steeds. Van de enorme
bedragen die in de Balkan werden gepompt, zijn inmiddels vele miljarden ‘zoek’. De snelle groei van
corruptie en maffia zal daar wel niets mee te maken hebben. Maar hoe zit het met de corruptie bij de EUorganen? Ook de blunder om een dictatuur als de Oekraïne te beschouwen als een serieuze
gesprekspartner, duidt op een hoge mate van naïviteit of op het zoeken naar nieuwe ‘markten’ voor de EUcorruptie? Zelfs de banden met Turkije worden aangehaald, waarbij Turken geen visum meer nodig hebben
voor de EU-landen. Dus iedere crimineel of illegaal die een Turks paspoort weet te bemachtigen kan
ongehinderd de EU-zone binnenkomen.
Herdenking
Als men kennelijk reden heeft om 200 jaar koninkrijk te vieren en bovendien het nationale ‘erfgoed’ te
behouden, wat honderden miljoenen kost, dan is het onbegrijpelijk dat ons land aan de EU werd
weggegeven.
Ordinair
De ordinaire ‘meneer’ die zich als een puber zoenend in Maastricht vertoonde, blijkt de burgemeester te zijn.
Hoe ver voelen politici en bestuurders zich verheven boven het gewone volk, dat ze menen alleen hun eigen
normen en waarden in acht te hoeven nemen? Die andere Limburgse burgemeester blijkt eveneens rekbare
morele opvattingen te hebben, gezien zijn absurde ‘verweer’. Hij zal toch niet in hetzelfde VVD-klasje
hebben gezeten als Hooijmaijers en die andere ordinaire (= gewone) criminelen die menen boven de wet te
staan. Volgens de rechter heeft een bewapende 19-jarige overvaller die zijn pistool doorlaadt, de
veiligheidspal omzet en de trekker overhaalt een onvoldoende ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel.
Neen, dat komt niet doordat het een crimineel is, maar door zijn leeftijd. Dit betekent dat minister Hennis
onmiddellijk duizenden soldaten moet laten ontwapenen en dat haar ‘lachje’ eindelijk verleden tijd is.
Want onverantwoordelijkheid in het verkeer is één ding, maar als je je eigen leven op het spel zet in
opdracht van het kabinet…
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MSNBC presenteert Obama weer als door God gezonden messias
Linkse topjournalist: Obama voert oorlog tegen de journalistiek
Ook in eigen land werd Obama als een messias onthaald. Hier
de afbeelding die in 2009 door dagblad De Pers werd gebruikt.
Hij is impopulairder dan ooit, maar dat deert de door het Witte
Huis gecontroleerde media totaal niet. MSNBC kopstuk Chris
Matthews, al sinds 2008 een fervente fan van Obama, gebruikte
afgelopen week opnieuw Bijbelse taal om zijn niet aflatende
bewondering voor de Amerikaanse president te omschrijven: 'Hij
kwam onder ons', een uitdrukking die al eeuwen door christenen
wordt gebruikt voor Jezus Christus. MSNBC-collega Ed Schultz
kon er ook wat van, en beweerde dat niemand minder dan God Zelf zijn instemming zou geven aan
Obamacare, het zeer omstreden en peperdure nieuwe zorgstelsel.
Tijdens Matthews interview met de president praatte deze het grootste deel van de tijd over Obamacare, en
beklaagde hij zich erover dat de media wel aandacht heeft voor de mislukkingen van zijn regering, maar niet
voor de successen. Ook gaf hij president Ronald Reagan er de schuld van dat de Amerikanen de regering in
Washington zijn gaan wantrouwen.
Matthews zelf was na afloop dus lyrisch over het interview en gebruikte de gewraakte zin om Obama te
beschrijven, maar anderen dachten daar duidelijk anders over. The Blaze merkte sarcastisch op dat de
moeilijkste vraag die hij aan de president stelde was wie er in 2016 de nieuwe presidentskandidaat wordt:
Hillary Clinton of Joe Biden. Obama weigerde deze vraag te beantwoorden.
'Groot amen van God op Obamacare'
Columnist Mary Katharine Ham spotte met de afgodische toon waarop Matthews over Obama sprak: 'En zie,
de president kwam onder hen, en de glorie van de president scheen over hen, en zij waren zeer bevreesd,'
parafraseerde ze de Bijbel. Todd Starnes van Fox News wees er op dat Matthews Obama in het verleden al
eens vergeleek met Abraham Lincoln en zelfs met Jezus Christus. (1)
MSNBC collega Ed Schultz had afgelopen woensdag het volgende te zeggen over Obamacare: 'Ik zal u
zeggen wat ik denk dat God ervan vindt: een groot 'Amen'.' Volgens Schultz zouden alle christenen Obama's
nieuwe gezondheidszorgwet moeten steunen. (2)
'Obama voert oorlog tegen journalistiek'
De linkse journalist Jeremy Scahill, auteur van 'Blackwater', liet onlangs een opvallend tegengeluid uit de
hoek van de media horen. Hij waarschuwde dat Obama 'een oorlog tegen de journalistiek' voert, de
waarheid probeert te verdraaien, en van zenders zoals MSNBC een soort 'staatsmedia' wil maken, die enkel
de propaganda van het Witte Huis verspreiden. 'Dat is geen echte journalistiek,' zei Scahill. (3)
'Zoon der belofte, kind van hoop'
Naarmate er meer openlijke kritiek op Obama komt, nemen ook de messiaanse verwijzingen weer toe.
Amerikaanse scholieren krijgen voortaan nieuwe geschiedenislessen die zijn gebaseerd op Sherece
Bennetts boek 'Barack Obama: Zoon der Belofte, Kind van Hoop'. Hierin wordt de jonge Obama als een
bijkans heilig kind beschreven, die toen hij bedelaars zag zich zou hebben afgevraagd of hij ooit in staat zou
zijn hen te helpen.
'95% zwarten aanbidt Obama, ondanks zijn goddeloosheid'
De zwarte dominee Jesse Lee Peterson schreef ongeveer een jaar geleden over Obama dat er nog nooit
eerder een president is geweest die de Amerikanen zo tegen elkaar heeft opgezet. 'En toch aanbidt 95% van
de zwarte Amerikanen hem alsof hij de messias is. Waarom?' Hij wees onder andere op Hollywood acteur
Jamie Foxx, die tijdens een prijsuitreiking niet alleen God, maar ook 'onze heer en redder, Barack Obama',
bedankte.
'De meeste zwarte predikers en leiders zijn het heimelijk met Foxx eens,' aldus Peterson. 'Dat Obama staat
voor alles wat goddeloos is, zoals onbeperkte abortussen, klassenoorlog, amnestie voor illegalen, het
homohuwelijk, en het gebrek aan duidelijke steun voor Israël, maakt hen niets uit.'
Obama wakkerde messiasbeeld aan
In 2007 haalde toen nog senator Obama in een toespraak hard uit naar de 'rechtse christenen' in Amerika.
Volgens hem hadden zij het christelijke geloof 'gekaapt' en legden zij de rest van het land hun ouderwetse
ideeën over abortus en homo's op.
Obama wakkerde van meet af aan zijn messiaanse status aan. In 2008 zei hij tijdens een
verkiezingstoespraak bijvoorbeeld tegen de aanwezigen dat 'er een licht op u neer zal schijnen, en u een
openbaring zult krijgen, en u zich plotseling zult realiseren dat u op Obama moet stemmen.'
Xander - (1) World Net Daily, (2) NewsBusters, (3) World Net Daily
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Nelson Mandela laat arm, verscheurd en gewelddadig Zuid Afrika na
Oud ANC-activist: Leven voor zwarten was beter onder Apartheidsregime - Racisme tegen Zuid Afrikaanse
blanken dreigt te ontaarden in genocide
De belangrijkste les die Mandela zijn land en de wereld leerde,
namelijk dat vergeving krachtiger is dan wraak, lijkt helaas niet te
zijn overgekomen, vooral niet op zijn eigen ANC.
'Over de doden niets dan goeds,' zeker niet als het iemand als
Nelson Mandela betreft, die nog tijdens zijn leven als een heilige
werd beschouwd. Obama noemde hem een 'buitengewoon
voorbeeld van morele moed, vriendelijkheid en nederigheid.' Dat is
zeker waar als gekeken wordt naar zijn indrukwekkende
vergevingsgezindheid tegenover zijn voormalige vijanden, en dat
nadat hij 27 jaar lang gevangen had gezeten. Die houding heeft Zuid
Afrika zonder twijfel voor een bloedige burgeroorlog behoed. Als we kijken naar enkele andere historische
feiten, doemt ook een andere Mandela op, namelijk de leider van Umkhonto we Sizwe, de terreurafdeling
van het ANC, dat doelbewust burgers -inclusief kinderen- vermoordde.
Oprichter van terreurorganisatie
Op 20 mei 1983 bracht Umkhonto we Sizwe (de 'Speer van de Natie') een bom tot ontploffing bij het
Nedbank Square gebouw in de Church Street in de hoofdstad Pretoria. De bom was zo afgesteld, dat deze
precies tijdens spitsuur explodeerde. 19 mensen kwamen om het leven en 217 raakten er gewond. De BBC
berichtte over een straat 'bezaaid met lichamen'. Van veel voorbijgangers waren ledematen geamputeerd
door rondvliegende brokstukken. 'Anderen bloedden dood.'
Overigens zat Mandela, die lid was van de Zuid Afrikaanse Communistische Partij, in 1983 al 22 jaar
gevangen, dus was deze specifieke aanslag niet rechtstreeks aan hem toe te schrijven. Maar Mandela's
eigen ANC martelde en vermoordde mensen die er enkel van werden verdacht voor de regering te
spioneren. Steun voor het ANC en Mandela was daarom zeker niet in heel het Westen vanzelfsprekend,
zoals wel in Nederland het geval was. Zo hing de huidige Britse premier David Cameron in die tijd posters op
met de tekst 'Hang Mandela'. Nu noemt hij hem 'het helderste licht in de wereld' dat is uitgegaan.
ANC blies supermarkten en restaurants op
De NOS meldde weliswaar dat Mandela de militaire tak van het ANC had opgericht, maar 'vergat' vervolgens
de terreurdaden tegen burgers te noemen, waarbij supermarkten en fastfoodrestaurants de belangrijkste
doelwitten waren. En natuurlijk is ook iedereen even vergeten dat Mandela's toenmalige vrouw Winnie zelf
toegaf dat het haar favoriete 'hobby' was om brandende autobanden om de halzen van kinderen heen te
gooien. De ANC-voorman steunde -en kreeg op zijn beurt steun van- ook andere radicaal linkse leiders met
een twijfelachtige reputatie, zoals Robert Mugabe, de dictator van Zimbabwe; de Cubaanse communistische
president Fidel Castro; Muammar Gadaffi, het Sovjet regime en de Iraanse Ayatollah Khomeini.
Wereld zwijgt over racisme en geweld tegen blanken
Zoals we onlangs al schreven, is Zuid Afrika opnieuw ontaard in een poel van geweld - van zwart tegen
blank, wel te verstaan. Alleen deze keer heeft het buitenland daar geen aandacht voor; geen speciale tvacties, geen passionele pleidooien het geweld tegen burgers te beëindigen, geen boycotten, niets van dat
alles. 'Ek is moeg van veg en leef in vrees... As ek dit nie skuif na Europa, sal ek gaan na Mosambiek, dinge
is beter daar vir die euro-Afrikaners,' was het commentaar van een blanke Zuid Afrikaan op Infowars.
Mandela's erfenis lijkt anno 2013 welhaast een omgekeerde vorm van racisme en discriminatie te zijn. Dat
zal hij ongetwijfeld nooit zo bedoeld hebben, laat dat duidelijk zijn. Het toont echter wel aan dat de invloed
die hij kon uitoefenen, schromelijk wordt overschat. Miljoenen Afrikanen die nog altijd in sloppenwijken leven
en niet eens over stromend water en electriciteit beschikken, kunnen daarvan meepraten.
'Beter leven onder Apartheidsregime'
Sommige zwarten geven inmiddels ruiterlijk toe dat het leven onder Apartheid weliswaar slecht was, maar
dat ze er nu nóg slechter aan toe zijn. Hoewel Mandela nog altijd hun held is, klinkt er inmiddels ook kritiek,
omdat hij van de goed draaiende Zuid Afrikaanse economie een socialistisch paradijs wilde maken, iets dat
grandioos mislukte vanwege de astronomische kosten. Onder Mandela en het ANC verdubbelde het aantal
zwarten dat van slechts $ 1 per dag moet rondkomen van 2 naar 4 miljoen. De werkloosheid bedraagt maar
liefst 25,2%. Pal voor het WK 2010 vertelde voormalig ANC-activist 'Bricks' Mokolo de BBC dat kritiek op
Mandela en het ANC echter nog steeds uit den boze was, en iedereen 'gedwongen wordt van hem te
houden'. Mokolo, die gruwelijk werd gemarteld door het Apartheidsregime, zei dat de leefomstandigheden
voor zwarten destijds beter waren dan nu. 'De ANC regering is simpel een verlenging van de
Apartheidregering... Er zijn nog steeds townships, 20 jaar na de bevrijding... Ze hebben alleen het woord
veranderd van 'zwart' in 'arm'.' (2) Tegenwoordig leven er ook veel blanken in deze armzalige
omstandigheden, omdat de zwarte regering hen alles heeft afgepakt.
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Beloften niet waar kunnen maken
'Rancune is als het drinken van gif, en dan hopen dat het je vijanden zal doden,' is één van Mandela's
beroemde uitspraken die nooit zullen worden vergeten. En wie zal het niet met hem eens zijn? Des te
wranger is het dat het Zuid Afrika dat hij achterlaat, niet eens in de buurt komt van wat hij zowel de zwarten
als de blanken beloofde, en dat alsnog ten onder dreigt te gaan aan diepe verdeeldheid en een enorme golf
keihard geweld. Zo worden er ieder uur 73 vrouwen in het land verkracht, en worden er jaarlijkse duizenden
blanke boeren door zwarte bendes vermoord.
Uitroeiing blanken in voorbereiding
Daarom verhoogde de mensenrechtenorganisatie Genocide Watch eerder dit jaar de alarmstatus van Zuid
Afrika van niveau 6 naar 8, wat inhoudt dat er een etnische 'uitroeiing in voorbereiding' is. Volgens Gregory
Stanton, president van Genocide Watch en ooit zelf activist tegen het Apartheidsregime, steunt de huidige
regering deze beginnende genocidecampagne tegen de blanken. President Zuma zingt zelfs regelmatig
dezelfde racistische liedjes die ook Mandela tijdens zijn beginjaren zong, en waarin wordt opgeroepen alle
blanken te vermoorden.
Vergevingsgezindheid Mandela niet overgekomen
De les die Mandela zijn land leerde, namelijk dat vergevingsgezindheid krachtiger is dan wraak, lijkt daarom
triest genoeg niet te zijn overgekomen. Tot aan zijn dood was hij echter wel hét symbool dat Zuid Afrika nog
enigszins bij elkaar hield. Door zijn overlijden dreigt het land ongehinderd op een inktzwarte sociale en
humanitaire explosie af te stevenen. Zoals gewoonlijk zal het Westen daar pas op reageren als het veel en
veel te laat is.
Xander - (1) Infowars, (2) BBC (zie ook nieuwsbrief 62, pag. 14; 76 pag. 20)
‘Over drie jaar kunnen Turken zonder visum EU inreizen’
Geplaatst door Michael van der Galien op 5 december, 2013 – bron:de Dagelijkse Standaard.
Geert Wilders heeft gisteren een enorme stemmentrekker gekregen.
De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft goed nieuws voor zijn volk: over 3,5 jaar kunnen zij
waarschijnlijk zonder visum op vakantie in de EU.
Ahmet Davutoglu zei dat gisteren na overleg met de Europese Commissie. Turkije en de Commissie
besloten toen namelijk om vanaf 16 december te gaan onderhandelen over afschaffing van de visumplicht
voor Turken. Het zal even duren voordat de Commissie en Turkije alles op orde hebben, maar geen mens
die eraan twijfelt dat het dan wel zal gebeuren. Anders zouden ze namelijk niet eens aan die
onderhandelingen beginnen: een negatief resultaat zou een te grote vernedering zijn voor zowel Turkije als
de EU.
Hoewel het nog niet bekend is wanneer de visumplicht dan waarschijnlijk wordt afgeschaft bericht Elsevier
dat het over 3,5 jaar waarschijnlijk al zo ver is. Geen wonder dus dat Davutoglu gisteravond bomvol
positieve energie zat:
Volgens Davutoglu is het vandaag dan ook een ‘historische dag voor het Turkse volk, de EU en de Turkse
integratie in Europa’. De Europese Commissie wil echter nog geen datum noemen waarop reizen zonder
visum naar de EU voor Turken mogelijk wordt.
Voor Turken is dit natuurlijk geweldig. Veel, met name rijkere Turken, willen op vakantie naar de Europese
Unie, maar het kost ze erg veel tijd en moeite om een visum te regelen.* Als dat niet langer hoeft kun je
ervan uitgaan dat er behoorlijk wat toeristen die kant opgaan. Met name Duitsland, Frankrijk en Nederland
(Amsterdam met name) zullen daar ongetwijfeld financieel baat bij hebben.
Dat gezegd hebbende is de gemiddelde Europese kiezer hier natuurlijk niet blij mee; en neem hem het eens
kwalijk. Die gegoede Turkse toeristen zijn meer dan welkom, maar veel mensen zijn bang dat minder
gefortuineerde Turken de mogelijkheid zullen aangrijpen om ook naar west-Europa te komen en zich daar al
dan niet legaal te vestigen. Dit terwijl er juist in die landen al een immigratieprobleem bestaat met
honderdduizenden Marokkaanse en ook Turkse immigranten die weigeren te integreren.
Geert Wilders en andere rechtspopulisten zullen hier ongetwijfeld opduiken er een halszaak van maken.
Neem het ze eens kwalijk. De Europese Commissie had ze geen beter materiaal in handen kunnen geven:
als de visumplicht wordt afgeschaft zal het de zorgen van kiezers over een mogelijke toetreding tot de EU
alleen maar aanwakkeren. In plaats van naar de kiezer te luisteren bewijst de EC voor de zoveelste keer dat
ze zich van niemand iets aantrekt en haar eigen zin doorzet. No matter what.
Afschaffing van de visumplicht is dus een buitengewoon positieve ontwikkeling voor Turkije, maar veel westEuropeanen zullen er ongetwijfeld slecht door slapen… wat dan ook zal gelden voor mainstream partijen als
de PvdA en met name de VVD, die dit onder hun toezicht laten gebeuren.
Is er iemand die een gokje wil wagen met betrekking tot het aantal zetels dat de PVV volgend jaar
binnensleept bij de Europese verkiezingen?
* Daar moet bij gezegd worden dat het voor sommige landen makkelijker is dan voor anderen. De Duitslandroute is hier vrij populair, bijvoorbeeld.
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Het ware gezicht van Nelson Mandela 1918-2013
Wanneer mensen hun werk doen in opdracht van hun Illuminati meesters heten ze geen terroristen, maar
vrijheidsstrijders.
Echte freedom fighters echter worden geen lid van geheime ridderordes die onder controle staan van de
Jezuïeten.
Het ANC (African National Congres) heeft 30 jaar lang een terroristische oorlog gevoerd tegen het Zuid
Afrikaanse Apartheidsregime en het lot van de zwarte Afrikaan is in plaats van beter, slechter geworden
sinds het ANC aan de macht is.
Als een zaak gesteund wordt door het Illuminati Joodse bankkartel dan is terrorisme plots geen terrorisme
meer. Het door dit kartel gesteunde ANC voerde van 1961 tot 1990 een terroristische oorlog tegen de Zuid
Afrikaanse apartheidsregering. De door hetzelfde kartel gecontroleerde media bracht dit verhaal als een
“vrijheidsstrijd”. Als echter de Palestijnen hetzelfde doen tegen het apartheidsregime van Israël dan zijn ze
ineens terroristen. Wanneer zoiets gedaan wordt door de Illuminati bankiers of hun handlangers dan zijn het
“vrijheidsstrijders” en “opstandelingen” (zoals bijvoorbeeld in Syrië).
In het Zuid Afrika van de jaren ’60 en ’70 ging er geen week voorbij zonder terrorisme. Zoals het opblazen
van een brandstofdepot of een autobom bij het hoofdkwartier van de luchtmacht. De guerrillagroepering van
het ANC, bekend onder de naam MK, werd in 1961 opgericht door Nelson Mandela en zijn handler, de
communistische Jood Joe Slovo.
In het begin waren de doelwitten van MK delen van de infrastructuur, maar twee decennia later hield MK
zich bezig met het doden van burgers. Zo werden er handgranaten in een hamburger restaurant gegooid of
boobytraps gemaakt in winkelcentra. Mandela had hier geen enkel bezwaar tegen.
Mandela werd gevangen genomen tijdens een overval op het hoofdkwartier van MK op een boerderij buiten
Johannesburg. De ANC werd gefinancierd en gerund door communistische Joden die op hun beurt weer een
dekmantel waren voor de Illuminati bankiers. Mandela was als het ware de assistent van degene die de hele
zaak in feite runde, de Joodse communist Arthur Goldreich.
Toen de overheid in 1986 aanbood om hem vrij te laten op voorwaarde dat hij terrorisme zou afzweren,
weigerde Mandela. In 1990 lieten ze hem toch vrij en Mandela bezwoer dat MK door zou gaan met het
creëren van chaos. Maar, dat was niet meer nodig. De overheid was klaar om de macht over te dragen.
In 1994 ontvingen Mandela en F.W. de Klerk gezamenlijk de Nobelprijs voor de vrede en in 1996 noemde
koningin Elizabeth van Engeland Mandela in haar kersttoespraak “een groot staatsman”.
Het ANC was niets meer dan een front voor communistische Joden. Dankzij Michael Hoffman II weten we
dat het ANC in Zuid Afrika werd geleid door twee communistische Joden, Albie Sachs en Yossel Mashel
Slovo (Joe Slovo).
Het ANC was niets meer dan een front voor communistische Joden. Dankzij Michael Hoffman II weten we
dat het ANC in Zuid Afrika werd geleid door twee communistische Joden, Albie Sachs en Yossel Mashel
Slovo (Joe Slovo).
Op de foto links zie je Mandela en Slovo met gebalde vuisten voor een
communistische vlag waar het bloed vanaf druipt.
Verpakt in een soort namaak idealisme dient het Joods sociaal en politiek
activisme de geheime satanische agenda van de Illuminati. Net zoals het
communisme dit deed, zo werd ook de massa door het ANC misleid om de
regering omver te werpen en marionetten zoals Mandela namens de Illuminati
te installeren.
Het lot van de zwarte bevolking is veel erger dan voordat ze een
“volksregering” kregen. Het aantal mensen dat moet rondkomen van 1 Dollar
per dag is verdubbeld van twee naar vier miljoen mensen. Het
werkeloosheidspercentage is verdubbelde naar 48 procent in de periode 1991
tot 2002. Inmiddels is het nu weer gezakt naar rond de 25 procent, wat nog steeds krankzinnig hoog is.
In 2006 waren er van de 35 miljoen zwarte mensen maar 5.000 die meer verdienden dan 60.000 Dollar per
jaar. Een kwart van de totale bevolking woont in krotten zonder stromend water of elektriciteit. Een kwart
heeft geen beschikking over schoon water. Veertig procent heeft geen telefoon. Het percentage
besmettingen van HIV/AIDS/TB is twintig procent. De gemiddelde levensverwachting is met 13 jaar gedaald.
Veertig procent van de scholen heeft geen elektriciteit.
Waar is de bezorgdheid van de ANC over het welzijn van de bevolking? Uiteraard was het een dekmantel
om ervoor te zorgen dat de bankiers de controle zouden krijgen over de grondstoffen van Zuid Afrika.
Vergelijkbaar met de manier waarop ze dit zeventig jaar daarvoor deden met Rusland.
De conclusie is dan ook, wederom, dat terrorisme een instrument is van het Illuminati Joodse bankkartel,
gevestigd is in Londen. Zo kan 95 procent van alle terroristische activiteiten, inclusief 9/11, terug herleid
worden tot de bron via de geheimediensten van deze wereld, in het bijzonder de CIA (Amerika), Mossad
(Israël) en MI-6 (Engeland).
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In 2006 kwam er een boek uit, geschreven door een erkend specialist op het
gebied van veiligheidsdiensten en docent aan de Universiteit van Huddersfield,
Stephen Dorril, getiteld “MI6: Fifty Years of Special Operations”. daarin wordt
Mandela specifiek genoemd als agent van MI6, hoewel hij dat zelf altijd in alle
toonaarden heeft ontkend.
Uiteindelijk leiden alle wegen weer naar Rome en dan in het bijzonder naar de
Jezuïeten. Zij zijn ook degene die de controle hebben overgenomen van
geheime Ridderordes zoals de Orde van Malta.
Als Mandela een man van het volk geweest zou zijn en een vrijheidsstrijder dan
zou hij nooit lid geworden zijn en gebleven van de Malteser Orde.
De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black
Nobility. Een groep families die deze titel kregen omdat ze de
kunst van vuil spel zo goed beheersen.
“The Black Nobility earned its title through dirty tricks, so when
the population revolted against the monopolies in government,
as anywhere else, the leaders of the uprising were quickly
seized and brutally hanged. They use secret assassinations,
murder, the bankrupting of opposing citizens or companies,
kidnapping and rape.” Het zal weinigen verbazen dat het Huis
van Oranje één van die families is. Navolgende foto: Wijlen Prins
Bernhard in Malteser Orde kledij riddert zijn dochter Beatrix tot ridder in deze orde.
Wij leven in een onvoorstelbaar hypocriete maatschappij. Maar, dat is dan ook de strategie. Om de schijn
van het ene op te houden en het tegenovergestelde te doen. Spreken met dubbele tong; "To get away with
crime, pretend you are a crime fighter".
Bronnen: Henry Makow ; Curezone ; Bibliotheca Pleyades ; Herstel de Republiek ; Revisonist History
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6465:het-ware-gezicht-van-nelsonmandela-1918-2013&catid=20:het-complot&Itemid=33

EU wil snelheid personenauto's begrenzen op 115 km/uur
De Europese Commissie onderzoekt de mogelijkheid om alle
auto's in de EU verplicht met een automatische
snelheidsbegrenzer uit te rusten. De maximum snelheid zou 115
kilometer per uur worden. Een woordvoerder van Porsche noemt
het plan een duidelijk overschrijding van de nationale
bevoegdheden door de EU. Als het aan de regelverslaafde
technocraten in Brussel ligt, moeten de nieuwe '130' maximumsnelheidborden in Nederland straks weer worden weggehaald.
Voortaan mag en kan straks slechts 115 kilometer per uur worden gereden. Het gaspedaal dieper intrappen
heeft geen zin, want uw auto zal door de begrenzer geen kilometer harder gaan rijden. De EU wil met de
drastische maatregel het aantal van 30.000 verkeersdoden per jaar terugdringen. Volgend jaar moet er een
definitief besluit over de invoering van de begrenzers worden genomen.
Snelwegen juist veiligste wegen
Duitse autorijders en fabrikanten zijn fel tegen het plan, en betwijfelen of het aantal verkeersdoden er minder
door zal worden. Ook in zeer drukke landen zoals Duitsland en Nederland zijn snelwegen met afstand juist
de veiligste wegen, en vallen de meeste doden op provinciale tweestrookswegen.
Daar wijst ook Schim Schneider van Porsche op. 'De statistieken wijzen uit dat de ernstige ongelukken niet
op de snelwegen, maar op het onderlinge wegennet plaatsvinden. Bovendien is het plan voor velen een
duidelijke indicator dat de Europese Commissie zich bemoeit met nationale aangelegenheden.'
Als het de EU écht om het aantal verkeersdoden gaat, dan zou de bouw van nieuwe snelwegen ter
vervanging van gevaarlijke provinciale wegen dus juist bevorderd moeten worden.
Zoveelste Brusselse treiterij
Analisten gaan er vanuit dat het de EU enorm veel moeite gaat kosten om de Duitsers -die overigens nu al
op veel snelwegen niet meer zo hard mogen rijden als ze willen- te overtuigen. Te verwachten valt dat ook in
andere landen zoals Nederland veel protest tegen het zoveelste voorbeeld van regulatie- en bedilzucht door
de EU-'treiter'commissie zal komen. Eerder dit jaar besloot Brussel om ook het vermogen van stofzuigers
fors te beperken en chocoladesigaretten te verbieden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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In de ban van de IBAN, men zit als het ware aan je bank vastgekluisterd
In de ban van IBAN
Het blijft me verbazen: de brutaliteit waarmee gevestigde ordes hun stevige
marktpositie verankeren via wetten en standaarden en zo vernieuwers blokkeren.
Door: Igor Kluin
Dit keer de IBAN-standaard voor internationaal betalingsverkeer. Handig voor die
betalingen, dodelijk voor meer marktwerking in de bankensector.
In mijn huidige ontdekkingsreis in de financiële wereld ontdekte ik een nieuw
voorbeeld van oude spelers die de boel lekker handig voor zichzelf regelen: IBAN, de nieuwe internationale
standaard voor bankrekeningnummers. Even voor de duidelijkheid, ik ben vóór IBAN. Maar banken hebben
bij het bedenken van deze nieuwe standaard heel stilletjes een gigantische lock-in gecreëerd.
Switchen
Ergens in die IBAN-standaard zit namelijk de bankcode ingebouwd. In je rekeningnummer zit vanaf nu dus
ook je bank vastgebakken. En daarmee wordt het definitief onmogelijk om van bank te switchen met behoud
van je rekeningnummer. Je kunt switchen van telecombedrijf met behoud van je telefoonnummer. Je kunt
van internetprovider wisselen en gewoon je eigen e-mailadressen houden. Maar nog steeds niet van bank.
En dat gaat door IBAN de komende jaren ook niet meer lukken.
Die bankcode als onderdeel van je rekeningnummer is technisch totaal overbodig maar zeer schadelijk voor
echt vrije keuze. Mensen en bedrijven vinden een nieuw rekeningnummer namelijk terecht veel gedoe.
Met dank aan de bank
Natuurlijk is dit allemaal geen toeval: IBAN is als standaard oorspronkelijk opgezet door de European
Banking Federation, een lobbyclub van een paar duizend Europese banken.
De iets aangepaste huidige standaard is nu geregistreerd door SWIFT, een coöperatie van, wederom, de
banken. Met andere woorden, banken hebben zelf hun eigen standaard kunnen bedenken en hadden zo vrij
spel om deze ‘kleine’ anti-switch beveiliging in te bouwen.
Ik was er niet bij, dus zeker weten doe ik het niet, maar de nieuwkomers hebben ongetwijfeld geprobeerd
deze lock-in uit het IBAN-protocol te weren. Maar de grote jongens zullen geen enkele moeite hebben gehad
om hen van tafel te vegen. Natuurlijk in het belang van de consument.
Liberalisering
Veel mensen klagen over de liberalisering van een markt wanneer ze er midden in zitten. Maar over de
telecommarkt klaagt inmiddels niemand meer. Concurrentie heeft daar gezorgd voor waanzinnige innovatie
en een radicale kostendaling die fantastische producten bereikbaar heeft gemaakt voor een heel breed
publiek. Een eerlijke markt met een redelijk gelijk speelveld. Na de telecom kwam de energiemarkt en nu de
post en de zorg. Ook daar heftige weerstand, actiecomités, verongelijkte CEO’s en natuurlijk rechtszaken
om koste wat het kost vast te houden aan de vaak monopolistische positie. Steeds wordt door de
(oude)machthebbers dan als argument ‘het belang van de consument’ gebruikt. Wat een gotspe.
Pijnlijk
Natuurlijk, een eerlijker speelveld is pijnlijk, vooral voor de zittende partijen. Maar als je tien jaar later
terugkijkt is het echt wel de moeite waard. Tijdens een verbouwing is het nou eenmaal een zooitje en soms
lijkt het zelfs alleen maar slechter te worden. Maar uiteindelijk woon je een paar jaar later in een veel mooier
huis. Kijk maar naar die energiemarkt; zo’n tien jaar na de liberalisering vliegt de innovatie om je oren en is
die markt niet meer te vergelijken met vroeger. Dat is het echte belang van de consument!
Igor Kluin is oprichter van Qurrent (duurzame energie) en momenteel bezig met de oprichting van Monyq,
een start-up in de financiële wereld.
Door: NUzakelijk

EU geeft landbouwsubsidie aan computerspel-boerderij
Geplaatst op 5 december 2013 door admin
Leuk computerspelletje, dat Farmville. En kennelijk kan je met je fictieve digitale koeien nu ook al flink EU
landbouwsubsidies krijgen!
Zoals u weet is de landbouw subsidie één van de grootste kostenpost in de EU, en zijn de EU-dictatoren niet
al te kieskeurig als het op landbouw subsidies aankomt. Zo kan je als Roemeen kennelijk ook
landbouwsubsidies krijgen als je een boerderij-computerspel speelt. En daar gaat weer 500.000 euro, ons
gemeenschapsgeld wordt weer goed ingezet
Verspilling is standaard in de EU, dus gewoon zo snel mogelijk afschaffen. We kunnen ons de EU nu niet
meer veroorloven.
http://langleveeuropa.nl/
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Barroso is bang, vraagt om pro-EU hulp
Geplaatst op 8 december 2013 door admin
Barroso is bang. Barroso kan namelijk de weerstand tegen zijn beleid niet meer ontkennen. En masse staan
hordes mensen op om zich in te zetten tegen zijn project. Barroso vraagt nu om hulp (smeekt eerder) van de
neutrale burger.
De EU is daarmee eindelijk in het beklaagden bankje terecht gekomen, en de heren moeten zichzelf en de
EU nu voor het eerst ooit verdedigen tegen de populatie. En gezien alle toegebrachte armoede,
werkeloosheid, slopende reguleringen, dom micro-management, geld-verspilling, fraude…. is dat zeker een
vooruitgang. Tot nu toe werd alle ongein van EU-dictatoren stilzwijgend geaccepteerd, die tijden zijn
absoluut voorbij.
Strijden tegen de negatieve krachten
We must have the courage to fight these very negative forces,” Barroso told AFP in an interview during a
visit to Paris for a major summit focused on security in Africa.
Als Barroso nu gewoon wat beter had geluisterd, wat beter had rond gekeken, wat meer de democratie had
gerespecteerd, dan had Barroso helemaal niet hoeven strijden tegen deze ‘hele negatieve krachten’. Het
probleem is dat EU tegen beter weten/willen in hun eigen politiek heeft opgedrongen, de democratie heeft
verdrongen en veelvoudig overruled: De EU Superstaat, de Federatie van Europese Natiestaten, Monetaire
en Politieke Integratie, de Verenigde Staten van Europa. Acteren dus tegen de expliciet uitgesproken wens
van de 500 miljoen inwoners. En dat komt terug om hen te bijten. Dat is even vervelend zeg, op je eigen
blaren moeten zitten.
Het verdedigen van Europa
“I am vehemently calling on Europeans to step out of the comfort zone, to quit their silence, to not always let
extremes make their move, to have — in France too — the courage to defend Europe.
‘Een heftig beroep op Europeanen om uit hun comfort-zone te komen en het lef tonen om Europa te
verdedigen’. Daar zou ik ook graag toe willen oproepen. Verdedig Europa, bestrijd de negatieve krachten
van de EU!
Barroso: de EU is niet Europa. En Europa is niet de EU. En het feit dat hij het zo zegt, spreekt weer
boekdelen. Europa is het land, en de EU is de opgedrongen bestuursvorm. We houden van Europa, maar
niet van de EU. En: Europa vs de EU, dat is nu precies waar het hier om draait. Wanneer Barroso dat zou
begrijpen en respecteren, zou het al een stuk beter gaan.
Manipuleren van emoties en angsten
Deze uitspraak is geweldig:
“I would like it not to be the anti-Europeans who take the initiative by manipulating emotions and anxieties”
linked to the crisis and unemployment, Barroso said, less than six months ahead of elections to the
European parliament in which extremist parties look well placed.
Die vertaal ik even: “Ik zou willen dat het niet de anti-Europeanen zijn die het initiatief nemen door het
manipuleren van emoties en angsten“. Dat wil Barroso kennelijk graag alleen zelf doen.
Als de EU namelijk één ding doet, is het toch wel manipuleren van emoties en angsten. De EU-realisten
doen dat ook, maar vanuit realiteits-oogpunt. Europa kan eenvoudigweg de EU niet overleven, niet zonder
een lelijke totalitaire dictatuur te worden. De EU speelt precies hetzelfde spelletje, maar dan omgekeerd.
Waar de EU-realisten zich inzetten voor nadenken, realiteit en vrijheid, zet de EU zich in voor misleiding
door omissie, alternatiefloos de inspraak en democratie wegnemen, armoede en dwangarbeid introduceren.
Zie de resultaten dan toch.
De EU is een deel van het probleem, Europa is de oplossing
The former Portuguese prime minister said it was important to “explain that Europe is not the cause of
problems but is also part of the solution.”
‘Europa is niet de oorzaak van de problemen, maar ook onderdeel van de oplossing.’ De EU is een (niet de
enige, maar toch) oorzaak van de problemen. Europa is er al heel lang, die is op zichzelf niet de oorzaak van
het probleem. De EU heeft Europa wel flink in de problemen geholpen en de Europese bevolking is daar nu
terecht boos over.
Europa niet de tekorten en schulden niet gecreëerd
“It isn’t Europe that created the excessive deficits and debt of some governments.
‘Het was niet Europa dat de excessieve tekorten en schulden bij overheden heeft gemaakt.’ Dat klopt, het
was niet Europa. Het was de EU van Barroso zelf die deze problemen gecreëerd heeft. U herinnert zich de
fraude die Griekenland moest doen voor toetreden tot de Eurozone? De EU is wel schuldig aan het flink
escaleren van schulden naar het niveau dat we nu zien. Eerst door met halfbakken plannen en met faalgarantie de Euro op te dringen, en daarna andere landen verplicht te laten betalen voor de daardoor immer
groeiende problemen en tekorten.
Neem nu de EU-maatregel van de bankenunie dat als doel heeft om de in Zuid Europa gecreëerde
problemen bij ons Nederlanders op de balans te gooien. Daar kunnen we dan fijn tegenaan gaan (en blijven)
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nivelleren. Jippie! Wat is de EU en de Euro toch geweldig. En dit soort schulden blijven bestaan, zo is het
bank-spelletje ingericht, dus denk maar niet dat we die schulden ooit normaal kunnen afbetalen.
‘De EU doet alleen maar goed’ Arbeids-migratie editie.
As an example, he said the Commission had proposed to tighten a 1996 directive laying out conditions for
workers who go to work temporarily in other member states.
Wat geweldig zijn ze toch! Als goed voorbeeld noemt hij het verbeteren van de rechten van
arbeidsmigranten. De Commissie zet zich inderdaad in om arbeidsmigratie te promoten, zodat de falende
landen hun werkende burger naar landen sturen die het EU-beleid nog enigszins trekken. Maar door die
instroom van bijstandstoerisme en criminaliteit die dat met zich mee brengt, kunnen die landen dat uiteraard
ook niet overleven. Een faal-garantie dus.
Dit alles is onderdeel van het breken van de grip van de lidstaten op hun eigen bevolking. De EU wil immers
als alleen-heerser optreden, en duldt geen enkele inspraak van lidstaten. Door de lidstaten op te breken,
door hun volk verplicht te laten migreren door heel Europa, en door alle lidstaten verplichte migratie-regels
(bijstandstoerisme in Nederland dus) op te leggen, kan de laatste nog resterende macht van Europa
gebroken worden ter voordele van de ongewenste en ongekozen EU-dictatoren. Wat is de EU toch
geweldig. Ja! Meer daarvan graag! (not)
Bevolking: betrokken
De EU wordt voor het eerst ooit op het matje geroepen door de bevolking. Ze moeten zich voor het eerst ooit
verantwoorden voor hun gedrag en maatregels. Voor het eerst sinds lange tijd is de bevolking weer
betrokken bij de Europese politiek. En dat is mijns inziens een zeer goede zaak. En nu hopen dat zich dat
vertaalt in het wegstemmen van figuren als Barroso, Schulz, Rompuy en de gehele Verhofstadtgroep.
Oordeel zelf, maar oordeel dan niet op eenzijdige promotie. Niet van LLE, maar ook zeker niet van de EU en
de reguliere media die hun propaganda klakkeloos overnemen. Lees verder het betoog van Barroso, hij zit
duidelijk flink in de knel.
http://langleveeuropa.nl/

Feministen verbranden pop paus Franciscus
door KN/LifeSiteNews - Foto: LifeSiteNews
Een groep woedende Argentijnse feministen heeft onlangs de
kathedraal van San Juan belaagd en een pop in brand gestoken die
paus Franciscus moest voorstellen.
Dat melden verschillende katholieke en pro-lifesites die schokkende
videobeelden(zie onderstaand filmpje) tonen van demonstranten die
urenlang op grove wijze een haag jonge mannen belagen die hen de
rozenkrans biddend de weg tot de kathedraal versperren.
Het ernstige incident, waarbij de politie weigerde in te grijpen, vond plaats op zondag 24 november na afloop
van de jaarlijkse ontmoetingsdag voor vrouwen. Zo’n 7000 vrouwen demonstreerden de hele dag voor
vrouwenrechten, met name voor legalisering van abortus.
De demonstranten richtten vernielingen aan en bekladden (kerkelijke) gebouwen en straatmeubilair met proabortusleuzen. Later op de dag trokken de demonstranten massaal op naar de kathedraal van San Juan,
waar zij stuitten op een haag van enkele honderden jonge mannen die hen, de rozenkrans bidden, de
toegang tot de kathedraal versperden. Binnen baden zo’n 700 gelovigen onder leiding van bisschop Alfonso
Delgado onophoudelijk de rozenkrans.
De gelovigen hadden uit voorzorg besloten de kathedraal te beschermen, omdat bij eerdere gelegenheden
ook de bisschopskerken van Bariloche, Paraná en Posadas waren belaagd, waarbij ernstige vernielingen
werden aangericht.
Op uitgebreide videoverslagen is te zien hoe halfnaakte feministes de lijdzaam biddende mannen urenlang
bespuwen, uitschelden, met grafitti en stiften bewerken, hen de kleren van het lijf proberen te rukken, in het
kruis grijpen en seksueel intimideren. Uiteindelijk werd voor de kathedraal een pop die paus Franciscus
moest voorstellen onder luid gejoel in brand gestoken.
Volgens verslaggevers ter plaatse weigerde de ruim aanwezige politie in te grijpen “omdat het vrouwen zijn”.
Daarbij zij aangetekend dat de bijeenkomst gesubsidieerd was door het ministerie van cultuur.
De feministes zongen liederen als “Wij zeggen tegen de rooms-katholieke Kerk, die tussen onze lakens wil
komen, dat wij hoeren willen zijn, travestieten en lesbiënnes. Legale abortus in ieder ziekenhuis!”.
Tijdens het eindeloos aanhoudende belaging is niet een incident geregistreerd waarbij een van de mannen
zich heeft verzet tegen het geweld. Hooguit werd voorkomen dat iemand zijn broek omlaag werd getrokken.
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Eén EU, heel eenvoudig, geheel niet ingewikkeld
Geplaatst op 7 december 2013 door admin
Eén EU, eenheid in Europa, heel eenvoudig. Het ziet er
ongeveer zo uit:
Zie vooral de European Free Trade Association [Nederlands:
Europese Vrijhandels Associatie, EVA] waar gewoon
gehandeld wordt met de andere Europese landen, gewoon
zonder de EU. Dat kan, en dat gaat zelfs geweldig goed voor
Zwitserland en Noorwegen.
Plaatje via GeenStijl - http://langleveeuropa.nl/
EU brengt armoede en slavenarbeid
Geplaatst op 5 december 2013 door admin
Wat verzameld nieuws, en er is een duidelijk trend in dat nieuws: Griekenland gaat desastreus. Uiteraard is
men propaganda aan het spuien, maar het wordt echt niet beter. De Griekse arbeidsmarkt lijkt ondertussen
meer op een slavenmarkt. En denkt u dat het een uitzondering is? Helaas niet. De Europese Centrale Bank
geeft ook dictaten aan Spanje: laat het indexeren van de lonen los. Kennelijk moeten de Spanjaarden hun
euro’s verplicht gaan inleveren aan bankiers, althans volgens de ECB die daarmee ver buiten hun haast
alles omvattende mandaat gaat. Dankzij het mooie beleid van de EU en ECB komt inderdaad de
(loon)slavernij terug in de EU. De Europeanen lijken gezamenlijk de EU (en de moed) reeds op te geven. Je
vraagt je af wanneer de realiteit eens doordringt tot de EU-politici: als nu nog niet, wanneer dan wel?
Nederland
En denkt u dat Nederland ongemoeid blijft? Denk opnieuw. Dagelijks nieuwe records. Nederlanders kunnen
hun energierekening steeds vaker niet meer betalen. Armoede neemt schrikbarend toe en zelfmoord onder
armoede neemt ook toe. En dan komt er nog dwangarbeid bij ook. De bijstandswet wordt zo uitgekleed dat
het juist voor armoede zorgt. En het beste kabinet sinds de tweede wereldoorlog is ook niet bang met de
mensenrechten te breken om de laatste restjes bijstand weg te bezuinigen. Lang leve de participatiewet…
Nederland start letterlijk een frontale aanval op de uitkeringsgerechtigden. We gaan het dus niet redden
onder het beleid van Rutte en de EU, Nederland wordt internationaal dan ook steeds minder serieus
genomen.
De Banken - De Bankenunie
En de banken? Die manipuleren onze economie als nooit te voren, rekenen zich rijk over onze rug, en
verdienen ook meer dan ooit te voren, een rondje bonussen t.w.v. een half miljard is kennelijk normaal voor
een overheidsbank, terwijl los van politici en bankiers iedereen moet inleveren. Zelfs volgens de EU
dictatoren gedragen de bankiers zich als weerzinwekkend wanstaltige kartelhandelaren. Aldus de
Eurocommissaris voor de mededinging. En dan komt de bankenunie binnenkort ook nog, nieuwe halfbakken plannen welke de banken samenvoegen en nog machtiger en onaantastbaarder maken onder
directe en uitsluitende macht en invloed van de foute opper-bank ECB! De bankenunie betreft de
vergemeenschappelijking van Zuid Europese schulden in één grote pot, uitsmeren/uitstorten van de
torenhoge Zuid Europese schulden over ons allen dus. Dan worden wij Nederlanders dus letterlijk direct
aansprakelijk gesteld voor de falende Zuid Europese banken, maar nu met ons resterende banksaldo als
onderpand ter confiscatie. Een staaltje Europees nivelleren waar de PvdA van kan genieten.
Wilt u als NL-belastingbetaler verantwoordelijk worden voor alle Zuid Europese schulden? Dat is wat de EU
wil, dat is wat de bankenunie is, dat is wat Rutte (VVD) en Dijsselbloem (PvdA) in petto hebben voor
Nederland, en ze willen dat snel nog even realiseren – nog voor de nieuwe EU-verkiezingen uiteraard. En
als u denkt dat er nog goed overleg mogelijk is tussen Nederland en de EU over de bankenunie en
Nederlandse aansprakelijkheid voor Zuid Europese schulden: “Dijsselbloem was het met delen van de
uitgebreide motie eens, maar zei ook alvast dat hij de in zijn ogen onverstandige oproep gewoon niet zal
uitvoeren”. Ik parafraseer Dijsselbloem even voor de duidelijkheid: ‘Die bankenunie is dan wel een slecht
plan, maar hij komt er toch. Want wat moet dat moet, er is geen alternatief, ook niet als iedereen tegen is.’
En dat alles klinkt uiteraard uitnodigend voor de zorgverzekeraars, die volgen graag het banken-voorbeeld
en worden de nieuwe ‘Too big to fail’.
Dit is het beleid…
Dit is het beleid onder de EU, dit is het beleid van Rutte, dit is het resultaat van het EU beleid, dit is het
resultaat van Kabinet Rutte, dit is het gevolg van de euro, dit is waar Nederland het voor doet, dit is waar
Nederland tegenaan moet nivelleren. De EU brengt ons geen enkel goeds, maar verplicht ons wel de eigen
economie te slopen ‘voor het grote goed’ van de Unie. Maar welk goed dat dan is, blijft volledig onduidelijk.
Denkt u echt dat de EU deze dag nog gaat redden nadat ze het eerst zo deskundig verprutst hebben?
De EU is een race naar de bodem geworden, en het gaat niet om winnen, het gaat om het verplicht
participeren. http://langleveeuropa.nl/
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En daar gaat binnenkort weer 280 miljard euro
Geplaatst op 4 december 2013 door admin
280 miljard euro, dat is wat de belastingbetalers in de EU op zullen moeten brengen om de banken weer te
gaan redden in 2014. Dat is althans de verwachting van PricewaterhouseCoopers voor de nieuwe banken
stress test die gepland staat. Nu dat de banken netjes onder de paraplu van de ECB vallen, en de
belastingbetalers netjes verplicht zullen moeten opdraaien voor alle kosten die de ECB bedenkt… Lang leve
de bankenunie! Nu ligt er dus alvast een losgeld claim van 280 miljard euro gemeenschapsgeld gereed. En
dat is kennelijk nog maar het begin.
280 miljard gemeenschapsgeld, terwijl banken al grootschalig gratis geld krijgen en uitgebreid reken-je-rijk
spelletjes kunnen spelen:
Banken lenen gratis geld van de ECB en kopen voor dat geld staatsobligaties tegen een rente van 1,5-5
procent, afhankelijk van het land en de risico’s. Dat is 6 tot 20 keer de rente die ze zelf aan de ECB moeten
betalen. Kassa! Het idiote van dit verhaal is dat landen schulden hebben moeten maken om banken te
redden, en dat die landen hun ontstane begrotingstekorten moeten dichten met leningen van diezelfde
banken, die op hun beurt het nagenoeg gratis geld van de ECB krijgen. De goochelaars, Klok en Kazàn,
kunnen bij Mario Draghi in de leer gaan.
Lees meer bij Biflatie.nl: de nieuwe bankencrisis is al gepland voor 2014.
Dat wordt dus weer flink meer bezuinigen, en weer flink meer zorgstaat afbreken, en weer flink meer
nivelleren, en weer flink meer verplicht participeren voor de burger; alles is geoorloofd zolang de winst en de
bonus voor bankiers maar groeit uiteraard…
http://langleveeuropa.nl/

Op weg naar de Europese Dwangarbeiders Unie
Geplaatst op 3 december 2013 door admin
Gewoon-Nieuws.nl schrijft:
“Voor wie het wil zien zijn de voortekens overduidelijk aanwezig, maar zoals gewoonlijk wordt het weer op
een manier gebracht zodat de werkende groep Nederlanders stil blijft en de groep die gepakt wordt is te
klein en te zwak om iets te kunnen ondernemen. Verdeel en heers, zoals we dat kennen van de Haagse
plucheplakkers.
Ik heb het over de ontwikkelingen in Nederland en Europa waar men nu volop bezig is de vruchten van de
door henzelf gecreëerde crisis te plukken. Ik realiseer me dat veel lezers van bovenstaande geen chocola
kunnen maken, dus sta me toe dit toe te lichten.
Wat volgt is een interessante visie op Europa. De bekende pijlers van de Europese Unie komen aan bod: de
klap in Zuid Europa die uiteraard moest komen gebaseerd op de euro-regels, de verarming door nivelleren
met lage lonen landen en de verplichte arbeidsmigratie, hervorming van onze zekerheden als
‘bezuinigingsmaatregel’, verplichte tewerkstelling van uitkeringstrekkers, de eindeloze machtsoverdracht
naar de EU om ‘ons te redden’ uit de juist daarvoor gecreëerde crisis. De schrijver eindigt met:
Dit is geen toevallig ontstane crisis en ook zijn de banken niet alleen schuldig. Dit is een zorgvuldig opgezet
plan en perfect uitgevoerd.
Helaas is het waar. De EU en de euro faalt niet, de EU en de euro functioneert nu precies zoals het is
ontworpen. Ook Rutte 2 doet het niet slecht, nee, ik deel de mening van Rutte: Dit is inderdaad het beste
kabinet sinds de tweede wereldoorlog.
Rutte maakt meer vooruitgang dan willekeurig welk voorgaand kabinet. Het houdt deskundig de economie
laag, het kan daardoor kundig afbreken de zekerheden en verworvenheden opgebouwd na de tweede
wereldoorlog, draagt kundig alle bevoegdheden van NL over aan de EU (daarvoor is een crisis nodig, anders
lukt dat nooit), er is grote vooruitgang in de afluisterstaat en de afschaffing van privacy, etc, enzovoorts.
De huidige staat van Europa is geen falen van de politiek, dat is geen falen van Rutte, dat zijn grote
successen. De huidige lichting politici maken ontzettend veel meters vooruitgang, dit is inderdaad in het
verleden nooit voortvarender gegaan dan nu. Het probleem is alleen dat de belangen van dit soort politici
niet onze belangen zijn, het tegendeel. Het probleem is dat hun plannen volledig nadelig zijn voor het welzijn
van de gemiddelde burger.
Als je het eenmaal ziet, kan je het niet meer niet zien, dan is het ineens overduidelijk: De EU is geen ‘pretty
picture’. Het artikel toont goed de werking van de EU, en die is niet al te positief voor Nederland.
Lees ook het originele artikel op de site van de schrijver.
http://langleveeuropa.nl/page/2/
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Fukushima: Straling bij kerncentrale nog nooit zó hoog
Japanse regering zet onder druk van atoomlobby 10 jaar gevangenisstraf op verspreiden 'staatsgeheimen' BBC: Werk in eenheid 4 is afleiding, eenheden 1 t/m 3 zijn 'echte nachtmerrie'
Bij de rechter blauwe pijl werd de torenhoge straling gemeten.
De werknemers durfden vanwege het risico niet uit hun busje
(linker pijl) te komen.
Experts vrezen dat TEPCO, de beheerder van de beschadigde
Japanse kerncentrale bij Fukushima, de controle over de situatie
nu echt compleet heeft verloren, nadat bekend werd gemaakt
dat er bij de centrale een radioactiviteit van 25 Sievert per
seconde werd gemeten, hoog genoeg om een mens binnen 20
minuten te doden.
De torenhoge straling werd gemeten bij een ventilatieleiding. TEPCO zegt niet uit te kunnen sluiten dat de
radioactiviteit zich nog in het ventilatiesysteem bevindt. Als de straling zich verspreidt, dan moet de enkele
weken geleden begonnen zeer riskante berging van brandstofstaven waarschijnlijk worden stopgezet.
Volgens waarnemers duidt de hoge straling erop dat de situatie in de rampcentrale veel ernstiger is dan in
de openbaarheid wordt gebracht. Het IAEA heeft TEPCO al toestemming gegeven om nog meer radioactief
besmet water in de Stille Oceaan te lozen. Het lijkt er dan ook op dat ook het IAEA niet meer gelooft dat de
centrale op een gecontroleerde manier 'buiten dienst' kan worden gesteld.
Japan zet zware straffen op verspreiden 'staatsgeheimen'
De Japanse regering heeft vermoedelijk onder grote druk van de atoomlobby besloten om zware straffen te
stellen op het verspreiden van 'staatsgeheimen'. Journalisten en klokkenluiders moeten voortaan rekening
houden met 10 jaar gevangenisstraf als ze nieuws naar buiten brengen dat de overheid in verlegenheid kan
brengen.
Keiichi Kiriyama, redacteur bij de krant Tokyo Shimbun, noemde de wet 'een bedreiging voor de
democratie... Het kan gebruikt worden voor alles wat de regering voor het publiek wil verbergen.' Een
parlementariër, lid van het comité dat de wet goedkeurde, was zo boos, dat hij opsprong uit zijn stoel en riep:
'Dit is hoe tirannie begint!' (4)
Het gevolg is dat de toch al zeer onderdrukte stroom onafhankelijke informatie over Fukushima nu helemaal
dreigt op te drogen, en de rest van de wereld pas de ware ernst van de kernramp te weten komt als het veel
te laat is, en de dodelijke straling zich mogelijk al over de halve wereldbol heeft verspreid. (1)
'Eenheden 1 t/m 3 echte nachtmerrie'
Rupert Winfield Hayes, BBC correspondent in Tokyo, berichtte dat het verwijderen van de gebruikte
brandstofstaven uit eenheid 4 slechts een 'afleiding' is van 'de echte nachtmerrie' in eenheden 1 tot en met
3. In die eenheden vond immers een kernsmelting plaats, niet in eenheid 4. Vanwege de hoge straling zijn
reactorgebouwen 1 t/m 3 nog altijd niet toegankelijk.
'De echt zware hoofdpijn komt van het koel houden van deze gesmolten reactoren,' aldus Hayes. Dat moet
jarenlang achter elkaar worden volgehouden, en al dat besmette water moet ergens heen. New York Times
verslaggever Matthew Wald had het over 1000 ton besmet water per dag dat door de verwoeste reactoren
wordt gepompt (3).
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten / Asahi Shimbun / NHK World ; (2) Here & Now (via Energy
News) ; (3) New York Times (via Energy News) ; (4) Xinhua News

Geen geld voor armoede NL, wel 150 miljoen euro voor Sudan
Geplaatst op 8 december 2013 door admin
Tja, hoewel we in Nederland steeds maar blijven bezuinigen, is er wel 150 miljoen euro over voor Sudan. De
timing voor deze gulle schulden-kwijtschelding is toch op z’n minst bijzonder.
Dat de dictator van dat land van genocide wordt verdacht, vinden de twee regeringspartijen kennelijk geen
bezwaar om het regime financieel te ondersteunen.
Update: en ja, dat is inderdaad lastig uit te leggen. Waarom moet er 150 miljoen euro gemeenschapsgeld
‘naar een stel Sudanese boeven‘? Leg dat maar eens uit Ploumen!
Welke kiezer kan dit gekonkelefoes nog volgen? Een volstrekt ondoorgrondelijk en stiekem verhaal over 150
miljoen euro (en straks nog eens 178 miljoen) voor een stel Sudanese boeven! De hele affaire tekent het
morele failliet van de hulp.
http://langleveeuropa.nl/
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Mandela's eigen woorden: steun voor communisten en terroristen
Anti-Apartheid held zag in Sovjet Unie, Cuba en Roemenië de ideale samenleving
Nelson Mandela, links met de president van de Zuid Afrikaanse
Communistische Partij Joe Slovo, en rechts met Fidel Castro.
Deel 2 van 'over de doden niets dan goeds'. Maar laten we de
overleden held van zo'n beetje de hele wereld dan eens zélf aan
het woord komen. Zijn indrukwekkende vergevingsgezindheid,
zoals aangehaald in deel 1, is iedereen bijgebleven. Terecht,
maar dat was beslist niet de enige kant van Nelson Mandela.
Hieronder een aantal citaten, waarin hij zijn onomwonden steun
voor communistische dictators zoals Fidel Castro en terroristen
zoals Yasser Arafat uitspreekt.
1) 'Als er één land ter wereld is dat onuitsprekelijke wreedheden heeft begaan, dan is dat de VS. Zij geven
niets om menselijke wezens.'
2) 'Lang leve de Cubaanse revolutie. Lang leven kameraad Fidel Castro... Cubaanse internationalisten
hebben zoveel gedaan voor de Afrikaanse onafhankelijkheid, vrijheid en gerechtigheid. Wij bewonderen de
offers van het Cubaanse volk in het vasthouden van hun onafhankelijkheid en soevereiniteit te midden van
een gemene imperialistische campagne om de opmars van de Cubaanse revolutie te vernietigen. Wij willen
ook ons lot controleren... Er kan geen overgave zijn. Het is een zaak van vrijheid of de dood. De Cubaanse
revolutie is een bron van inspiratie voor alle vrijheidslievende mensen.'
3) 'De volken van Azië en Afrika hebben de lastercampagne van de VS tegen de socialistische landen
doorzien. Zij weten dat hun onafhankelijkheid niet door de socialistische landen wordt bedreigd, maar door
de VS, die hun continent met militaire bases heeft omsingeld. Het communistische spook is een
Amerikaanse stunt om de aandacht van de mensen in Afrika af te leiden van de echte kwestie, namelijk het
Amerikaanse imperialisme.'
4) 'Onder een regering van de Communistische Partij zal Zuid Afrika een land van melk en honing
worden. Politieke, economische en sociale rechten zullen niet langer voor enkel blanken zijn. Ze zullen
gelijkelijk worden gedeeld door blanken en niet-blanken. Er zullen genoeg huizen en land voor iedereen zijn.
Er zal geen werkloosheid, honger en ziekte zijn. Arbeiders zullen fatsoenlijke lonen krijgen, transport zal
goedkoop zijn, en onderwijs gratis.'
5) 'Yasser Arafat was één van de meest voortreffelijke vrijheidsstrijders van deze generatie, en gaf
zijn hele leven aan de zaak van het Palestijnse volk.'
6) 'Het streven van het communisme is het grootste streven in de geschiedenis van de mensheid.'
7) 'Degenen die geïrriteerd zijn over onze vriendschap met president Gadaffi kunnen in het water springen.'
8) 'Er is een terrein waar (Fidel Castro's) Cuba met kop en schouders boven de rest uitsteekt, en dat is in zijn
liefde voor de mensenrechten en vrijheid!'
9) 'De overwinning van het socialisme in de Sovjet Unie, de Volksrepubliek China, Bulgarije,
Tsjechoslowakije, Hongarije, Polen en Roemenië, waar de levensomstandigheden van de mensen in veel
gevallen vergelijkbaar en zelfs slechter waren dan die van ons, bewijst dat ook wij dit kunnen bereiken.'
10) 'Overal vechten communisten om de kapitalistische maatschappij te vernietigen, en te vervangen
met het socialisme, waar de massa van de gewone man, ongeacht ras of kleur, in totale gelijkheid, vrijheid
en geluk zal leven. Zij proberen een ommekeer in de samenleving teweeg te brengen, en worden dus
revolutionairen genoemd. Degenen die het kapitalisme met zijn klassenverdelingen en andere kwalijke
zaken steunen, en tegen onze strijd om de onderdrukking te beëindigen zijn, worden contrarevolutionairen
genoemd.'
11) 'In ons eigen land wordt de strijd van het onderdrukte volk geleid door de Zuid Afrikaanse
Communistische Partij (SACP) en geïnspireerd door haar beleid. Het doel van de SACP is om de
nationalistische regering te verslaan, en het volk van Zuid Afrika te bevrijden van het kwaad van racistische
discriminatie en uitbuiting.'
En in het kader van 'zelfs een kapotte klok geeft 2x per dag de juiste tijd aan':
12) 'Een kritische, onafhankelijke en onderzoekende pers is het levensbloed van iedere democratie. De pers
moet vrij zijn van bemoeienis van de staat. Het moet de economische kracht hebben om bestand te zijn
tegen de vleierijen van overheidsofficials. Het moet voldoende onafhankelijk zijn van belangengroepen, en
moedig en zonder vrees of vooroordelen onderzoek verrichten. De pers moet door de grondwet worden
beschermd, zodat het de rechten van de burgers kan beschermen.' (1)
Communistische 'vrijheid' bleek bittere armoede
Helemaal eens met dit laatste citaat. Maar de andere? Een land van melk en honing beloven onder het
communisme of socialisme, terwijl de hele historie laat zien dat mensen onder communistische dictaturen
vrijwel zonder uitzondering nauwelijks vrijheden, welvaart en democratie hebben, en hun hele leven in
armoede en onderdrukking moeten leven? Cuba (Castro), Roemenië (Ceaucescu), de Sovjet Unie - was een
marxistische dictatuur echt jouw ideaal, Mandela?
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Klaarblijkelijk wel, want hij probeerde het, en het mislukte compleet. Het aantal zwarten dat in sloppenwijken
woonde, zonder water en electriciteit, verdubbelde nadat Zuid Afrika was bevrijd van het racistische
Apartheidsregime. De werkloosheid schoot naar een piek van bijna 50%, om uiteindelijk op een nog altijd
forse 25% te 'stabiliseren'.
Van de beloofde 'huizen, welvaart, banen en vrijheid voor iedereen' kwam helemaal niets terecht.
Doorgewinterde (oud) ANC-activisten gaven de afgelopen jaren toe dat het leven onder het vorige regime
niet best was, maar dat het onder de ANC-regering alleen maar was verslechterd.
'Evangelie van jaloezie' mislukt altijd
Iedereen die van Mandela geen kwaad wil horen, zou eens moeten gaan praten met mensen die uit
bijvoorbeeld het Oostblok komen en nog weten hoe het was om te moeten leven onder een socialistische
Sovjetdictatuur. Waarom vluchtten zij allemaal naar het 'kwade kapitalistische Westen', en nooit andersom?
Luister naar hun verhalen over lege winkels, bittere armoede, een slecht functionerende energievoorziening,
armzalige medische zorg, lage lonen, nauwelijks genoeg hebben om rond te komen, onderdrukking, angst
voor spionage... of lees eens één van de vele boeken over deze 'zegeningen' van het communisme /
socialisme.
Mandela deed een paar dingen heel erg goed, en dat was de Apartheid afschaffen en zijn vijanden
vergeven. Maar uiteindelijk faalde hij bij het proberen te realiseren van zijn communistische idealen. Zoals
iedereen en ieder land gedoemd is te falen als geprobeerd wordt twee totale tegenstellingen, namelijk
socialistische gelijkheid -'het evangelie van jaloezie', zoals Winston Churchill het treffend uitdrukte- en
welvaart voor iedereen, met elkaar te verenigen. De historische feiten en ervaringen tonen namelijk aan dat
alleen onder het kapitalisme goede en menswaardige voorzieningen voor de zwakkeren betaalbaar en
overeind kunnen worden gehouden.
Xander - (1) World Net Daily

Amerikaanse advocaat wil gelijke rechten voor chimpansees
Bron / origineel: (c) www.knack.be)
Een dierenrechtenorganisatie in de Verenigde Staten betoogt op
grond van een oud rechtsbeginsel dat chimpansees hetzelfde
basisrecht op vrijheid moeten krijgen als mensen.
In de VS wil een dierenrechtenorganisatie mensenrechten voor
chimpansees. Dat bericht het Amerikaanse weekblad Time. In
een rechtszaak doet de organisatie daarvoor een beroep op een
rechtsprincipe op basis waarvan vroeger ook de slavernij werd
afgeschaft.
De organisatie The Nonhuman Rights Group rond dierenrechtenadvocaat Steven Wise heeft in de staat New
York een rechtszaak aangespannen om de chimpansee Tommy te erkennen als rechtspersoon. Tommy leeft
in gevangenschap, maar met het proces wil Wise de mensaap weghalen bij zijn eigenaars en in een
dierenreservaat plaatsen. De advocaat heeft ook plannen om een proces aan te spannen tegen de
eigenaars van drie andere chimpansees.
Volgens de organisatie toont almaar meer wetenschappelijke onderzoek aan dat er een grote verwantschap
bestaat tussen de mens en de chimpansee. In de ogen van Justitie worden de dieren echter nog altijd
beschouwd als een vorm van bezit, zij het dat hun welzijn aan bepaalde wettelijke regels is onderworpen.
Habeas corpus
Met het proces tracht dierenrechtenadvocaat Wise het rechtsbeginsel habeas corpus voor het eerst toe te
passen op een chimpansee. Volgens dat beginsel moet een gevangene binnen een bepaalde termijn in
kennis worden gesteld van zijn aanklacht. Het rechtsprincipe wordt regelmatig toegepast in zaken waarbij
een gevangene onwettig wordt vastgehouden. In de rechtszaak wordt verwezen naar een Engels proces uit
1772. Toen werd de Amerikaanse slaaf James Somerset voor de rechtbank geleid, nadat hij was
weggelopen van zijn Londense eigenaar Charles Stewart. De rechter oordeelde op grond van het principe
habeas corpus dat Stewart het recht niet had om zijn ex-slaaf terug naar Jamaica te verschepen. Het vonnis
gaf de aanzet tot de afschaffing van de slavernij in Engeland.
Jane Goodall
Wise is van plan om de bekende apenonderzoekster Jane Goodall als getuige op te roepen in de zaak.
Onder meer met haar expertise hoopt hij het hof ervan te overtuigen dat ook chimpansees het vermogen
hebben om te denken en dat ze daarom hetzelfde basisrecht op vrijheid verdienen als de mens.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/amerikaanse_advocaat_wil_gelijke_rechten_voor_chimpansees

Nieuwsbrief 190 – 15 december 2013 – pag. 39

Japanse pers: In januari oorlog met China
Veel Japanse experts verwachten dat Amerika in oorlog met China zal worden betrokken
Amerika liet niet voor niets twee B-52 bommenwerpers door de
vergrote Chinese luchtverdedigingszone vliegen.
De Japanse pers schrijft openlijk over het uitbreken van een
oorlog met China in januari 2014, of enige maanden later. De
Japan Times besprak verschillende scenario's over hoe zo'n
oorlog zou kunnen verlopen; de Sunday Mainichi kopte 'SinoJapanse oorlog breekt in januari uit'. Reden van de oorlog: de
ruzie over de Senkaku / Daioyu eilanden in de Zuid Chinese
Zee.
Het nationalisme aan beide kanten van de Zuid Chinese Zee lijkt inmiddels per dag sterker te worden.
Shukan Gendai vraagt zich enkel nog af welke partij als eerste zal reageren op een provocatie van de ander,
dus wie als eerste de trekker zal overhalen.
'Oorlog in januari of augustus'
Vijf van de negen wekelijkse magazines berichten deze week uitgebreid over een mogelijke oorlog. Het blad
Flash liet Mamoru Sato aan het woord, een voormalige luchtmachtgeneraal. Het artikel leek wel op een
roman van Tom Clancy. 'Op een dag in augustus 2014, geeft een radaroperator F-15J piloten het bevel om
op een hoogte van 65.000 voet naar het noorden te vliegen, om een verdachte indringer te
onderscheppen...'
'Sino-Japanse oorlog breekt uit in januari', denkt Sunday Mainichi. Volgens politiek verslaggever Takao
Toshikawa hangt alles wat er nu gaat gebeuren af van de toestand van de Chinese economie. 'De
economische situatie in China is behoorlijk slecht nu, en de verwachting is dat dit vanaf begin volgend jaar
nog erger wordt,' aldus Toshikawa. 'De vastgoedbel gaat richting een totale instorting, en de economische
onevenwichtigheden tussen de kustgebieden en het binnenland blijven groter worden. Ik zie geen signalen
dat het Centrale Comité van de (communistische) partij deze zaken zal oplossen.'
'China kan incident uitlokken'
Een niet bij name genoemde diplomatieke bron voorspelt dat de Chinezen heel goed een 'incident' kunnen
uitlokken, al dan niet met opzet. 'Ik maak me zorgen om de mogelijkheid dat ze een verkeersvliegtuig tot
landen dwingen, en de passagiers gijzelen.' Auteur Osamu Eya beschrijft in een 'worst-case simulatie' in de
Shukan Asahi Geino hoe China olietankers met bestemming Japan zou kunnen aanvallen. 'Japan is voor
olie en andere hulpbronnen afhankelijk van zeetransporten. Als China deze aanvalt, kan het ergste
gebeuren.' Tijdens een luchtoorlog boven de omstreden eilanden zal de superioriteit van de radarsystemen
van beide landen bepalend voor de uitkomst kunnen zijn. Japan heeft vaste radarstations in Kyushu en vier
in Okinawa. Die zullen zeker het doelwit van de Chinezen zijn, wat betekent dat de omliggende gebieden
eveneens kwetsbaar zijn.
'Wat doet Amerika?'
Bijna iedereen vraagt zich af wat de Verenigde Staten zullen doen als het daadwerkelijk tot een oorlog
tussen Japan en China komt. Shukan Gendai speculeert dat de Chinese leider Xi Jinping mogelijk het bevel
geeft om een Japans verkeersvliegtuig neer te halen. Hierop zou een Amerikaans vliegdekschip Japan te
hulp komen, en zouden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen Chinese tegenstanders aanvallen.
'In tegenstelling tot Japan zou het Amerikaanse leger onmiddellijk reageren op radardreiging door de
Chinese toestellen neer te halen,' zegt militair analist Mitsuho Sera. 'Ieder vliegtuig dat overvliegt zou per
definitie als vijandig worden beschouwd. Ze zouden er op schieten, ook als het risico bestaat dat dit de
regering Obama in verlegenheid zal brengen.' Een andere diplomatiek bron wees op de recente oprichting
van de Japanse Nationale Veiligheid Raad, die bij een treffen tussen Amerika en China de Japanse
zelfverdedigingsmacht zou inzetten. 'China is vast van plan om de Senkaku's van Japan weg te rukken,'
voorspelt Saburo Takai in Flash. 'Als Japan zichzelf verdedigt, zal China reageren met marine- en
luchtstrijdkrachten. In het geval van een inval van ongeregelde troepen zou het lastiger zijn voor de VS om
erbij betrokken te raken. Japans ministerie van Buitenlandse Zaken zou via diplomatieke kanalen -, maar
China zou proberen de overname (van de eilanden) als een voldongen feit te presenteren.'
'China vreest confrontatie met VS'
'China vreest een directe militaire confrontatie met de VS,' voegt Takai eraan toe. 'Enkele dagen geleden
vlogen twee Amerikaanse B-52 bommenwerpers door de vergrote Chinese luchtverdedigingszone. Die
vlogen daar niet zonder reden. De bommenwerpers hebben elektronische detectiesystemen, die
radarfrequenties, golflengte en bron van de signalen kunnen identificeren. Deze vluchten zijn in staat om
China's luchtverdedigingssystemen bloot te leggen. Het doet de Chinezen echt pijn dat ze hun militaire
macht niet kunnen aanwenden.'
Welke kant zal als eerste provoceren, en wie zal als eerste reageren? 'Het 'spel van de angsthaas' tussen
twee grote supermachten staat op het punt van beginnen.'
Xander - (1) Zero Hedge
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Satanisten willen monument voor duivel
Een groep satanisten in Oklahoma City hebben het duivelse plan
opgevat om een monument voor niemand minder dan Satan te
laten verrijzen op het terrein van het stadhuis. De beeltenis moet
naast een standbeeld voor de Tien Geboden van de aartsrivaal
van de duivel komen. Dat meldt CNN.
De leden van de Temple of Satan beroepen zich op het eerste
amandement uit de Amerikaanse grondwet. Ze vinden dat als er
een religieus monument in een overheidsgebouw mag komen,
dat dat dan voor alle religies mogelijk moet zijn.
De satangekkies hebben al wat ideeën over de invulling van het monument: “Het moet groot en opvallend
worden. Mijn favoriete idee is om er iets van te maken waar de kinderen mee kunnen spelen. We willen
kinderen laten zien dat satanisme superleuk is”, aldus Lucien Greaves, de leider van het groepje.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/raar/2013/12/satanisten-willen-monument-van-de-duivel

Italiaanse rellenpolitie sluit zich aan bij anti-EU demonstranten
Economie Italië in puin: 40% jeugdwerkloosheid, dagelijks sluiten 134 winkels hun deuren
Politieagenten die zich aansluiten bij demonstranten, zoals hier
in Turijn, is historisch gezien een signaal van een aanstaande
grote maatschappelijke ommekeer.
In een opmerkelijke video is te zien hoe Italiaanse agenten van
de rellenpolitie in Turijn hun helmen afzetten en zich uit
solidariteit aansluiten bij anti-EU demonstranten. Het is een
bemoedigend signaal dat ook bij de overheid mensen het niet
meer pikken dat hun landen worden uitgekleed en leeggeroofd
door de EU-technocraten in Brussel.
Sinds de invoering van de euro kan Italië niet meer devalueren, waardoor het land in een steeds grotere
chaos terecht komt. We zagen al eerder grote demonstraties en rellen in Italiaanse steden, maar nog niet
eerder dat politieagenten zich hierbij aansluiten.
In Italië is een landelijke protestbeweging ontstaan tegen de banken, de hoge belastingen, de Europese
Unie en de door de socialisten gesteunde minderheidsregering, die van plan is het hoger onderwijs te
privatiseren.
'Criminelen aan de macht moeten weg'
Giorgio Bissoli, woordvoerder van een boerenprotestgroep uit de regio Veneto, zei dat 'wij boeren de straat
op gaan om 'genoeg!' tegen de staat, de regering en de vakbonden te zeggen. Wij trekken het gewoon niet
meer.'
Op een flyer die tijdens de demonstratie werd uitgedeeld stond te lezen dat de 'werklozen, de gewone
werknemers, de gepensioneerden, de arbeiders in iedere sector, de studenten, de moeders en vaders het
als hun plicht zien om de criminelen die aan macht zijn eruit te gooien.'
Sterke opkomst anti-EU partijen
De massale ontevredenheid over de hoge brandstofprijzen, de globalisering en de draconische
bezuinigingsmaatregelen die door de EU worden geëist, zullen naar verwachting worden vertaald in een
sterke opkomst van anti-EU partijen bij de Europese parlementaire verkiezingen in 2014.
40% jongeren werkloos, dagelijks 134 winkels op de fles
De beweging lijkt geen politieke kleur te hebben en verenigt iedereen die genoeg heeft van het beleid dat de
Italiaanse economie in puin heeft achterlaten en in een diepe recessie heeft gestort. De jeugdwerkloosheid
bedraagt inmiddels meer dan 40%; dagelijks sluiten gemiddeld 134 winkels hun deuren. Alleen al sinds vorig
jaar is het aantal faillissementen met 10% toegenomen.
Signalen van aanstaande grote ommekeer
De Italiaanse politieagenten die hun helmen afdeden volgden het recente voorbeeld van hun collega's in
Thailand, die het bevel om op demonstranten in te slaan negeerden, en in plaats daarvan hun helmen en
schilden afdeden.
Historisch gezien zijn dit signalen van een aanstaande grote ommekeer, zoals de val van de Berlijnse Muur
en het afzetten van de Roemeense dictator Nicolae Ceuasescu. Voor de vrijheidslievende Europese burger
is het te hopen dat de EU-dictatuur in Brussel op dezelfde wijze tot permanent aftreden kan worden
gedwongen.
Xander - (1) Infowars
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Russisch instituut: Russen zijn drie keer gemener en gewelddadiger geworden
In het nieuwe Rusland -op de achtergrond gesymboliseerd in het
hypermoderne City Center van Moskou- is het leven er materieel
weliswaar fors op vooruit gegaan, maar blijkt de doorsnee burger
killer en boosaardiger dan ooit.
Volgens het Russische Instituut voor Psychologie gaat het helemaal
de verkeerde kant op met de Russen. De huidige doorsneeburger is
in vergelijking met de tijd van de Sovjet Unie veel brutaler, gemener
en gewelddadiger geworden. Zo worden er in Rusland bijna drie
keer zoveel moorden gepleegd als in de VS, en negen (!) keer
zoveel als in West Europa. 'De Russen hebben grotendeels de
controle over zichzelf verloren,' is de harde conclusie van het instituut.
Het Instituut vergeleek de Russische burgers van nu met die in 1981, toen zij nog zuchtten onder het Sovjet
juk. Wat bleek: de 'nieuwe' Rus is drie keer zo agressief en grof als toen, en is zich tegenover zijn naaste
meedogenloos gaan gedragen. De kwalificaties 'boosaardig' en 'brutaal' zouden inmiddels op de
meerderheid van de Russen van toepassing zijn.
Dit blijkt ook uit de officiële moordstatistieken. In Rusland worden bijna drie keer zoveel moorden gepleegd
als in de VS en bijna negen keer zoveel als in West Europa. Rond de 80% van de moorden blijkt voort te
komen uit 'spontane agressiviteit'. Eén op de vier gezinnen krijgt te maken met gewelddaden. Daarnaast is
er ook heel veel verbale agressie; het gebruik van grove scheldwoorden is normaal geworden.
Negatieve invloed van criminaliteit, massamedia en onderwijs
Eén van de oorzaken is de zeer laag ontwikkelde dagelijkse omgangscultuur in Rusland. Verder hebben de
criminele subcultuur, de massamedia en het onderwijssysteem een negatieve invloed. De talrijke
documentaires over 'sterren' die het gemaakt hebben stellen de Russen een onbereikbaar doel voor ogen,
wat hun negatieve zelfbeeld versterkt en tot agressie leidt.
Ook de ontevredenheid over de autoriteiten speelt een rol. De irritatie en boosheid hierover reageren de
mensen vervolgens op anderen of andere sociale groeperingen af.
Tevens wordt in het onderwijssysteem een negatief wereldbeeld geschetst. In geschiedenisboeken blijkt
vooral de nadruk te liggen op negatieve gebeurtenissen. In de VS wordt de geschiedenis in het onderwijs
juist mooier gemaakt, zodat de Amerikanen een positief beeld van hun land meekrijgen.
Xander - (1) Ria Novosti

Simpele vraagjes
meer stellen ouders zich vragen over het rijksvaccinatieprogramma en de inhoudsstoffen van de
aangeboden vaccins. Facebookgroepen breiden zich uit, discussies worden opgestart...
De voornaamste genoteerde struikelblokjes die regelmatig terugkomen :
* Waarom is het hepatitis B vaccin voor àlle baby's ingevoerd terwijl dit een seksueel overdraagbare ziekte
betreft. Zo'n kleintje deelt toch geen spuiten, is toch niet seksueel actief in de wieg ?
* Waarom wordt het griepvaccin voor aanstaande moeders aanbevolen? Een glaasje wijn of een sigaretje
mag/kan niet, want gevaarlijk voor het ongeboren kindje. Over de inhoudsstoffen van vaccins (die ook de
placenta passeren) hoeven we ons blijkbaar geen zorgen te maken. Is het dan wel veilig voor dat kleine, nog
onvolgroeide, wezentje?
* Er komen steeds meer berichten langs van ouders over de toenemende (soms ontoelaatbare) druk en
intimidatie door Consultatiebureaus om hun kind te laten (her)inenten... Dit terwijl :
- vaccineren niet verplicht is (wettelijk vastgelegd)
- het recht op vrije keuze gerespecteerd moet worden (wettelijk vastgelegd)
* Is het echt waar dat ouders die niet willen vaccineren op het CB een briefje voorgeschoteld krijgen waarin
ze verklaren dat zij dan voortaan zelf verantwoordelijk zullen zijn voor alle ziektes waar het kind aan dood
kan gaan (mondelinge toelichting van CB arts)? Gaat dit niet té ver? Vaccineren is toch niet verplicht? Is hier
een juridische reden voor?
Zolang de overheid en farmaceutische industrie NIET kunnen garanderen dat vaccins 100% veilig zijn,
zullen steeds meer goed geïnformeerde ouders zich verzetten tegen het 'opgedrongen' vaccinatiebeleid.
Zolang men uitgaat van een 'acceptabel risico' wanneer sprake van ongewenste bijwerkingen en zelfs
sterfgevallen, zullen de autoriteiten rekening moeten houden met tegengas van een snel groeiende groep
kritische burgers...
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Vaccinvrij (2)
Tweede deel van een vervolgserietje met enkele opvallende quotes, visies en stukjes, als voorproefje
geplukt uit het (reikhalzend naar uitkijkend) binnenkort ter perse gaande boek 'Vaccin Vrij!' geschreven door
Door Frankema (met haar wel-willende toestemming voor de plaatsing hier, waarvoor hartelijk dank).
The big 5 : Even afgezien van vaccins: wat heeft het lichaam nodig om gezond te blijven?
1. Schoon drinkwater - we bestaan voor 70% uit water
2. Frisse lucht - met voldoende zuurstof voor verbrandingsprocessen in ons lichaam
3. Volwaardige voeding - met vitamines, bouwstoffen enzovoorts
4. Voldoende rust
5. Voldoende beweging
Dat zijn de basisbehoeften van ons lichaam - en dit is precies waar het botste tussen mij en de CB-arts. Ik
had tijdens mijn zwangerschap juist geprobeerd rustig aan te doen en goed voor mezelf te zorgen. En nu
wilde ik niets liever dan (leren) goed voor mijn baby’tje (te) zorgen. En uitgerekend de persoon die zich
verantwoordelijk voelt voor de gezondheid van mijn kindje had er geen enkele moeite mee haar een cocktail
van gevaarlijke organismen en chemische, giftige stoffen in te spuiten!
Vier fundamentele aannames: Wat we geloven dat waar is over vaccins, kunnen we samenvatten in vier
fundamentele aannames. Dat zijn uitgangspunten, die zo vanzelfsprekend zijn dat we er geen vragen bij
stellen. We geloven onvoorwaardelijk:
1. dat vaccins effectief zijn. Ze zijn de primaire oorzaak van de afname van de epidemieën van
infectieziekten in het verleden en ze beschermen onze kinderen tegen deze en andere ziektes in het heden.
2. dat vaccins veilig zijn. Een enkele keer zijn er misschien wat bijwerkingen maar de nadelen wegen
absoluut niet op tegen de voordelen.
3. dat vaccins heel goed onderzocht zijn en dat effectiviteit en veiligheid wetenschappelijk bewezen is.
4. dat vaccins de enige manier zijn om je kinderen te beschermen.
Als dit allemaal waar zou zijn zou je wel goed gek zijn om je kind niet te vaccineren!
We zijn van kinds af aan geconditioneerd om te geloven dat wat autoriteiten zeggen de waarheid is, maar
ons diepere weten zegt natuurlijk meteen dat het inspuiten van gif, in een pasgeboren baby, niet klopt.
Denken zit hier, gevoel zit daar; wat je gelooft zegt: ‘ja’, wat je voelt zegt ‘nee’. Dat is de verwarring waar
veel ouders in zitten. De meesten van ons denken dat de ‘experts’ het beter weten en drukken hun eigen
gevoel weg. De enige manier voor ouders om uit te vinden wat waar is, is vragen te stellen, zélf na te
denken, en vooral je natuurlijke instincten te vertrouwen.
Wordt vervolgd....
Bron : © Door Frankema - VaccinVrij !:
http://www.lemniscaat.nl/Volwassen/Opvoeding/titels/9789047706052/Vaccin%20vrij!

Europese belastingbetaler betaalt de lonen van duizenden Palestijnse ambtenaren die al zes
jaar lang niet werken
De Europese belastingbetaler betaalt de lonen van duizenden Palestijnse ambtenaren die al zes jaar lang
niet werken. Tot die conclusie komt de Europese Rekenkamer in een rapport dat woensdag wordt
voorgesteld en dat door de Financial Times kon worden ingekeken. Het Pegase-hulpprogramma van de
EU is de grootste externe inkomstenbron van de Palestijnse Autoriteit.
Hoewel de Europese Commissie de betalingen altijd heeft verdedigd als ‘een politiek instrument’ om tot een
tweestaten-oplossing te komen, zal het rapport ongetwijfeld op gemengde gevoelens worden onthaald nu
miljoenen Europese burgers zelf slachtoffer zijn van de besparingspolitiek van de EU.
Sinds 2007 heeft de EU 2,9 miljard euro aan Palestijnse projecten uitgegeven, goed voor zowat een vijfde
van alle externe hulp die de Palestijnse Autoriteit ontvangt. Pegase moest de Palestijnse bevolking steunen
terwijl tegelijkertijd steun aan Hamas werd voorkomen. Deze beweging wordt door de EU als een
terroristische organisatie beschouwd.
Sinds 2007 is 1,7 miljard euro van het geld rechtstreeks aan de uitbetaling van lonen uitgegeven, maar uit de
audit van de Europese Rekenkamer blijkt nu dat de ambtenaren die het geld ontvingen niet werken. De
Europese Rekenkamer roept de EC op 'het hulpprogramma aan een grondige heroriëntering te onderwerpen
en te stoppen met het betalen van ambtenaren die niet werken.' Tijdens het onderzoek bleek dat de EC
vastberaden was ‘de Palestijnse Autoriteit te blijven steunen en daarom alle ambtenaren op de Westbank en
de Gazastrook te blijven betalen, ongeacht of ze al dan niet werken.’ Europees Parlementslid Ingeborg
Grässle (CDU) noemde de beslissing om ambtenaren die niet werken toch te betalen in een eerste reactie
'ondraaglijk'.
In juni kwam aan het licht dat zich ook bij de financiering van hulp aan Egypte grote onregelmatigheden
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hadden voorgedaan. De EU gaf de voorbije zeven jaar 1 miljard euro financiële steun aan dat land, geld dat
moest dienen om landen in de regio te steunen die de democratie en de mensenrechten zouden verbeteren.
Maar volgens Karel Pinxten, die in de Europese Rekenkamer zetelt, wist niemand wat er met het geld
gebeurd is. 60% van het geld is zelfs in zijn geheel niet meer terug te vinden. Pinxten sprak zelfs van 'een
zwart gat.'
http://www.express.be/joker/nl/brainflame/europese-belastingbetaler-betaalt-de-lonen-van-duizendenpalestijnse-ambtenaren-die-al-zes-jaar-lang-niet-werken/199688.htm

Tweede Kamer is op zoek naar uw spaargeld
door Dr. Doom
Er is een akkoord over een Europese bankenunie. Hoewel het allemaal nog in de
steigers staat, zijn de contouren van het te verrijzen gebouw goed zichtbaar. En
die bevallen de Tweede Kamer niet; de dubbele pet van minister van Financiën
Jeroen Dijsselbloem heeft hem danig in de weg gezeten.
Ik zal proberen uit te leggen wat er nu aankomt.
Volgend jaar worden alle grotere Europese banken (weer eens) getest. Dat is
inmiddels een folkloristisch verschijnsel geworden, en een van de weinige
dingen waar we het in Europa over eens zijn: dat er waarschijnlijk nog een hoop ellende bij de banken valt
op te lossen. Dit keer gaan we proberen te voorkomen dat er kort na de publicatie van de uitslag al weer
zojuist goedgekeurde banken omvallen. Hoewel: ook dat is een beetje traditie en dat zouden we in dat geval
nog gaan missen. Want in een verenigd Europa moet zich een nieuwe cultuur kunnen ontwikkelen, en met
die banken zijn we leuk op weg.
De verzamelde ministers van Financiën hebben nu bedacht dat er een zogenaamd resolutiemechanisme
moet komen om probleembanken – die we op dit moment voornamelijk in de zuidelijke landen vermoeden –
te helpen. Daarvoor komt er uiteindelijk – over een jaar of tien – één groot Europees bankenfonds dat
zonder onderscheid naar land opereert. Maar nu nog niet, want dan weten we al waar het op neerkomt: dan
kunnen we al volgend jaar aan de slag om met Nederlands geld de gaten bij zuidelijke probleembanken te
stoppen. En dat terwijl er hier zelf al genoeg van hebben. Probleembanken.
In eerste instantie zal er sprake zijn van compartimenten, een voor elk land, waarin dat land de middelen zal
moeten storten – op dit moment wordt gedacht dat de banken in die landen dat moeten doen – om de eigen
problemen op te lossen. Naarmate de tijd vordert worden de wanden tussen de compartimenten verwijderd,
als het de veronderstelling is dat we in Europa overal alleen nog maar gezonde banken hebben.
Dat zou heel mooi zijn, maar de geschiedenis leert dat, als we al zo ver komen, het een kwestie van tijd is
voordat er zich nieuwe problemen voordoen.
Waarover de Tweede Kamer nu met Dijsselbloem van mening verschilt, is de techniek van het redden van
banken, in dit geval de banken in het Nederlandse compartiment. Want voordat het geld in de
compartimenten wordt aangesproken, zou eerst het Cypriotische model moeten worden toegepast. U
herinnert zich vast wel dat daar ook gewone spaarders werden onteigend; er werd zelfs een hele bank in
een andere geschoven, met het geld van spaarders die er verder naar konden fluiten. Op politiek niveau
wordt er gesproken over het aanspreken van de crediteuren van de banken. Dat klink deftig en ver van uw
bed. Maar vergist u zich niet: als spaarder bént u crediteur van een bank.
Dat dit uiteindelijk de in heel Europa toe te passen techniek zal zijn staat vast, maar de Tweede Kamer wil
het het al in 2014 laten ingaan. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat het zich toch niet in Nederland zal
voordoen. Zelf weet ik dat nog niet zo zeker. De afspraken die Dijsselbloem nu heeft gemaakt op Europees
niveau voorzien in een invoering van ‘Cyprus’ in 2016.
En dus mag Dijsselbloem binnenkort in Den Haag komen uitleggen welke pet hij op had: die van een
Nederlandse minister of die van voorzitter van een Europees clubje van ministers van Financiën.
Ik bereid me alvast voor op de verlaging van de bedragen in het depositogarantiestelsel. Die werden in de
kredietcrisis fors verhoogd naar € 100.000 per persoon. Als de Tweede Kamer ze gewoon weer verlaagt
naar het oude niveau van € 20.000, dan schiet dat straks veel sneller op als er een bank moet worden gered
met de nieuwe methodiek. Met uw spaargeld.
http://www.hpdetijd.nl/2013-12-12/tweede-kamer-op-zoek-naar-uw-spaargeld/
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Orthodoxe bisschop roept christenen op tot kruistocht tegen jihadisten
Syrische christenen pakken de wapens op in 'oorlog tegen de duivel'
Libanon, jaren '70 en '80. Christenen verdedigden zich tegen de
terreuroorlog van de Palestijnse moslims. Tanks werden
voorzien van kruisvaarderkruizen, als teken dat het toen ook al
om een religieuze oorlog tussen de islam en het christendom
ging.
De Orthodoxe bisschop Luca al-Khoury roept christenen in Syrië
op om zich actief en met wapens te gaan verzetten tegen
moslimjihadisten, die dagelijks nieuwe bloedbaden aanrichten
onder onschuldige mannen, vrouwen en kinderen.
'Wij hebben veel jonge mannen die ons vragen om onmiddellijk actie te ondernemen. Ik roep iedere
jongeman die een wapen kan dragen om naar voren te komen... Onze jongeren zijn gereed, hun vingers zijn
om de trekker, en ze zijn klaar om te vechten voor Syrië en om zichzelf te verdedigen.'
Kritiek op eenzijdige Westerse berichtgeving
De dramatische oproep van de bisschop was een reactie op de verovering van het christelijke dorp Maloula
door jihadisten. De moslimstrijders ontvoerden er 12 nonnen en medewerkers van een weeshuis. In de
afgelopen tijd werden 40 kerken aangevallen door moslims.
Al-Khoury had felle kritiek op de (met name Westerse) bronnen die automatisch de kant van de rebellen
kiezen, en beweren dat het regime Assad verantwoordelijk is voor alle slachtpartijen. 'Zij kijken maar met
één oog naar de situatie.'
Christelijke milities gaan zich verzetten
Maloula is ondanks zijn geringe afmetingen een belangrijk christelijk centrum, reden waarom de moslims de
plaats koste wat het kost wilden veroveren. Theodore Shoebat: 'De krachtige discipelen van nu zullen niet
falen in de oorlog tussen het christendom en de islam, die al begon sinds Mohammed in de grot van Hira
door de duivel werd bezeten.'
'De christelijke milities van onze tijd zullen de moslimvijanden vanwege hun geweld angst aanjagen, net
zoals de Joodse farizeeën uit angst voor de menigte Jezus niet durfden te arresteren (Matt.21:46).'
Tanks met kruisvaarderkruizen
Shoebat wijst onder andere op de wrede oorlog in de jaren '70, '80 en 90 tussen de Maronitische katholieken
en Palestijnse moslims in Libanon. 'Dat was echt een religieuze oorlog, een kruistocht... Kijk maar naar deze
beelden van een tank met een groot kruisvaarderkruis erop.'
'Toen Christus aan het heilige Kruis leed, was dat niet een gewone executie, maar een oorlog tegen de
duivel, waarin de Leider van alle onoverwinnelijke heiligen en iedere loyale engel de overwinning behaalde,
en de kop van de oude slang vermorzelde.'
'Christus leerde strijdlust'
Volgens Shoebat leerde Jezus nergens dat zijn volgelingen naar wereldvrede moeten streven. Integendeel,
hij onderwees dat de gelovigen deel uitmaken van een felle strijd tussen goed en kwaad, die zich zowel in de
onzichtbare als in de zichtbare wereld afspeelt. 'Christus leerde strijdlust, en ieder Woord dat uit Zijn mond
kwam is als een zwaard dat de wereld in tweeën splijt, en is bedoeld voor de ideale strijder van God.'
'Oorlog tegen de duivel'
'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden,' zei Jezus (Joh.15:13). Letterlijk. In Syrië,
waar de volgelingen van Jezus voor het eerst christenen werden genoemd (Hand.11:26), gaan zij nu de
strijd aan met de ketterse jihadisten, die een uitroeiingsoorlog voeren tegen de 'burgers van de hemel', aldus
Shoebat. Hoogste tijd dat iedere christen de onwetendheid van zich afwerpt, 'zo dat we standvastig zullen
zijn in onze oorlog tegen de duivel.'
Op eerdere artikelen reageerden sommige christenen afwijzend op de oproep aan christenen zich met
wapens te verdedigen, omdat Jezus leerde 'je andere wang toe te keren'. Shoebat wijst dan vaak op Paulus,
die de Romeinen om een militaire escorte (van in totaal 470 soldaten) vroeg, omdat er een samenzwering
was ontdekt om hem te vermoorden (Handelingen 23). Het is dan ook duidelijk dat Jezus niet bedoelde dat
je jezelf niet met militaire middelen mag verdedigen, als anderen jou, je gezin en je familie willen uitmoorden.
'Meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard.' (Mat.10:34)
Xander - (1) Shoebat
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Prikbord nr. 374 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Ambitieuze dwaasheden
Minister Timmermans heeft een merkwaardige en deels onware serie argumenten gebruikt om het
(financiële) beleid van de EU en Nederland ten opzicht van de Palestijnse terreurorganisaties te
‘verdedigen’. Dan begrijp je pas hoe andere afspraken – zoals met Iran – tot stand komen. Met naïeve EUbobo’s die zich door hun ambitieuze dwaasheden laten manipuleren.
EU begrotingstekort
De EU – dus deels Nederland – betaalt ook de salarissen voor Palestijnse ambtenaren die niet werken. Dan
blijft de bevolking daar rustig, vindt Thijs Berman (PvdA). Hoezo, is ‘ambtenaar’ daar een ander woord voor
terrorist die moet afgekocht? Intussen wordt duidelijk hoe het begrotingstekort is ontstaan, want ook Turkije
en andere externe regimes worden op grote schaal ‘gesponsord’.
Geld zat bij de publieke omroep
Dat de NOS weer een duur voetbalcontract kon afsluiten ten koste van de commerciële concurrent, toont
aan dat er nog steeds teveel geld beschikbaar is. Intussen is het kennelijk niet de moeite om een
programma te maken over graaiende curatoren of over corruptiegevallen bij de Provinciale Staten, onder
meer van Noord-Holland waar veelverdiener Borghouts allemaal geen weet van had sinds de eerste
onthullingen destijds door mevr. Agema (PVV). Materiaal is er genoeg, maar men lijkt beducht voor een
financiële afstraffing door de politiek.
Is Timmermans te vertrouwen?
Na de ‘verzoening’ met de corrupte regering van Indonesië en zijn optreden in Israël, moet opnieuw de vraag
worden gesteld omtrent de integriteit van minister Timmermans. Want zijn bewering dat Nederland geen
losgeld betaalt voor gijzelaars, is in strijd met de feiten. Alleen wordt er dan een omweg gezocht zoals jaren
geleden bleek bij de afkoop van Tsjetsjeense ‘terroristen’ (of waren het toch gewoon
regeringsfunctionarissen?).
Uitje
Alle ‘groten’ der aarde die zich verdringen om te worden vermeld in de media en bewonderd op hun politiekcorrecte uitje naar de begrafenis van de voormalige terrorist Mandela, beseffen kennelijk niet dat deze man
zich totaal niet bewust is van hun vermeende onmisbare aanwezigheid. Het is slechts het corrupte
landsbestuur van Zuid-Afrika dat zich verheugt in deze vorm van internationale erkenning door allerlei
marionetten.
Wie met pek omgaat
Enige jaren geleden waren bij Buitenlandse Zaken (BuZa) ongeveer € 5 miljard ‘zoek’. Naar verluidt was al
dit verdampte geld uitgegeven aan ontwikkelingshulp, maar kon niet worden verantwoord. Mevrouw
Herfkens wist zo veel over de gang van zaken bij BuZa, dat ze niet werd aangepakt toen er fraude werd
geconstateerd. Ze had weliswaar geen recht op dat extra(!) geld, maar het kon toch niet worden
teruggevorderd.
Inmiddels blijkt BuZa – direct of indirect – betrokken te zijn bij vele andere vormen van fraude en corruptie:
diplomaten die niet deugen, hulpgelden voor de Palestijnen, EU-projecten, VN-projecten en nu de omkoping
in Saoedi-Arabië. Het ‘pek’ is inmiddels zo ver doorgedrongen in de top van het ministerie dat men naar
verluidt weigert mee te werken aan een justitieel onderzoek. En de minister mag blijven zitten?

Zweden schaft contant geld af; Centrale bank waarschuwt voor chaos
100% elektronische betalingen = 100% controle = 0% privacy.
Zowel banken, overheid als bedrijven in Zweden voeren campagne om
het gebruik van contant geld in het land helemaal af te schaffen. Zelfs
ABBA-ster Björn Ulvaeus werd ingeschakeld om de Zweden ervan te
overtuigen het eerste land cashloze land ter wereld te worden. De
Centrale Bank waarschuwt echter dat er chaos zal ontstaan, als tijdens
een crisis elektronische betaalmiddelen niet meer functioneren.
Opheffen van privacy
Nergens ter wereld is de afschaffing van contant geld al zo ver gevorderd als in Zweden. In het
Scandinavische land, dat in 1661 als eerste in Europa een bankbiljet invoerde, werd vorig jaar nog slechts
2,7% van alle betalingen met contant geld verricht. In de eurozone ligt het gemiddelde op 9,8%, in de VS
7,2%. De afschaffing van contant geld is een belangrijk onderdeel in het stapsgewijs opheffen van alle
privacy. Onder het mom van belastingontduiking werken overheden en banken ernaar toe dat alle financiële
handelingen van hun burgers wereldwijd tot op de cent zijn na te gaan. Voor dit doel besloten de
belangrijkste landen tijdens de recente G-20 top om elkaar meer openheid over belastinggegevens te geven.
ABBA-ster: 'Geen contant geld = geen inbraken'
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In Zweden loopt men altijd graag voorop bij het uitvoeren van sociale 'experimenten'. Zo wordt serieus
overwogen om het verschil tussen de seksen op te heffen; 'hij' en 'zij' zouden kunnen worden vervangen
door 'het'. Ook zet het land al jarenlang de deuren wagenwijd open voor vrijwel onbeperkte
moslimimmigratie; dit leidde eerder dit jaar tot complete chaos en wanorde in diverse grote Zweedse steden,
waaronder de hoofdstad Stockholm.
Onlangs baarde ABBA-componist Björn Ulvaeus, die in 1976 met 'Money Money Money' een wereldwijde
nummer-1 hit scoorde, opzien toen hij aankondigde dat het ABBA-museum binnenkort geen contant geld
meer accepteert. In een verklaring stelde hij dat contant geld volledig uit de tijd is, en enkel de
schaduweconomie en helers beschermt. Zijn zoon werd onlangs door inbrekers verrast, die volgens Björn
niet waren gekomen als er geen contant geld meer zou bestaan, omdat ze de gestolen waardevolle
voorwerpen dan nergens hadden kunnen verkopen.
Centrale Bank waarschuwt voor chaos tijdens crisis
Björn hoopt daarom dat Zweden het eerste land ter wereld wordt waar contant geld wordt afgeschaft. De
Zweedse Centrale Bank trapt echter op de rem. Na een onderzoek werd de autoriteiten geadviseerd om
goed na te denken over hoe betalingen moeten worden verricht tijdens een crisissituatie, als het
elektronische betaalsysteem is uitgevallen. Dan moeten er plannen klaarliggen om aan de plotseling vraag
naar munten en bankbiljetten te voldoen.
De Centrale Bank wil dan ook dat het elektronische betaalsysteem zo goed mogelijk wordt beschermd tegen
stroomuitval, een computercrash of een aanval van hackers. Overigens lijken de Zweden zelf steeds meer
wantrouwen tegen een cashloze samenleving te krijgen. Onlangs protesteerden gepensioneerden in
Stockholm tegen de gedwongen afschaffing van contant geld door enkele filialen van de Swedbank, waar
veel ouderen een rekening hebben.
Cashloos maakt dwangbijdrage mogelijk
Voorstanders van de cashloze samenleving zien over het hoofd dat de grootste inbrekers niet door een raam
naar binnen komen, maar in de glazen paleizen van de banken en in de afgesloten regerings- en
regelinstituten werken. Als er geen contant geld meer bestaat, staat niets de overheden en banken meer in
de weg om tijdens een crisis, als er weer eens banken moeten worden 'gered' om de failliete eurozone
overeind te houden, een greep te doen naar het privégeld van de burgers. Dan checken we op een
maandagmorgen onze rekeningen, en zien we dat er plotseling 10% of 15% is afgeschreven.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Nederland in 2013: 86-jarige verwarde hartpatiënt in pyama op straat gezet door HagaZiekenhuis
MWNW, Door: Ben Zona 01 december 2013
Nederland is een anno 2013 een opportunistisch …land geworden,
waar je leven als burger geen …. meer waard is. Het maakt niet uit of je
oud of jong bent, je bent een nummer/kostenpost/last.
Voor u integraal geknipt en geplakt van Facebook: het schokkende
verhaal van de oma van Desiree, op straat gezet door het
HagaZiekenhuis (u weet wel, waar de grootste zorggraaier van
Nederland zit).
Lees en huiver: Onze verwarde oma en moeder is gisteravond in
verwarde toestand (vr 29 nov 2013) op haar slofjes en in haar pyjama
op straat gezet door HAGA ziekenhuis Leyenburg Den Haag…. (Ze lag
daar op de hartbewaking notabene)…. Niemand van de familie (zij
heeft 9 kinderen en 37 klein en achterkleinkinderen) is daarvan op de
hoogte gesteld…. Oma stond ineens voor de deur bij haar oude buren in Monster (oma woont daar niet
meer) Deze mensen zijn ook hoogbejaard en de oude buurman heeft een oom van mij in tranen opgebeld
omdat onze oma in haar pyjama met 2 tasjes voor de deur stond…. Oma moest nog zeker tot zondag in het
ziekenhuis blijven i.v.m. monitoren nieuwe medicijn dit was de familie medegedeeld op vrijdagochtend. Wij
zijn echt verslagen hoe dit heeft kunnen gebeuren…. Na uiteindelijk navraag gedaan te hebben ‘s avonds bij
CCU Leyenburg hebben ze haar in de lift gezet en op de knop gedrukt want oma wist niet hoe de lift werkte!!
Gaat er dan niet een belletje rinkelen als verpleger van de hartbewaking????? Er is niemand met haar
meegaan… Ze hebben alleen een taxi gebeld omdat oma had gezegd dat haar kleindochter uit Amsterdam
haar niet kon komen halen…. (die zou ze hebben gebeld…. maar oma heeft helemaal geen mobiele
telefoon) en ik (kleindochter uit Amsterdam) ben ook niet eens de contact persoon maar diegene die ze ‘s
middag voor het laatst gezien had…. Oma blijkt niet in de gebelde taxi gestapt te zijn (kregen ze door van de
receptie beneden) oma is zelf naar buiten gelopen en heeft rondgezworven is daarna in een taxi gestapt en
heeft gezegd dat ze naar Monster moest… 1. De chauffeur wist niet waar dat was en oma moest vooraf 70
euro betalen (pin) en 2. Oma woont niet meer in Monster maar zolang bij een tante in Naaldwijk…. Oma was
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al eerder in dit ziekenhuis opgenomen (4 weken geleden) en ook toen waren ze oma vergeten. Ze hebben
oma een dag zonder eten en drinken op een kamer laten liggen (moest nuchter blijven ivm operatie hart)
Niemand van de afdeling wist wat er met mijn oma moest gebeuren… Na 3 dagen ziekenhuis was ze totaal
uitgedroogd…. Na 2 weken ontslagen. Oma moest aansterken (weegt nog maar 39 kilo)… Afgelopen
woensdagnacht weer met spoed opgenomen op de hartbewaking en nu dit!?!?!??! Dit kan en mag niet
gebeuren in NL!!!!!
http://mwnw.nl/blog/2013/12/01/nederland-2013-86-jarige-verwarde-hartpatient-pyama-op-straat-gezet-doorhagaziekenhuis-37090

De chaos wordt steeds groter
Maandag, 16 december 2013
Complete boekwerken kunnen zo langzamerhand geschreven worden over het waanzinnige gedrocht dat
Europese Unie heet.
Als je naar het grotere beeld kijkt dan is het allemaal niet zo vreemd wat er gebeurt omdat eigenlijk alles
precies volgens plan verloopt.
Het grotere beeld is dat er totale chaos ontstaat, bittere armoe en als eindresultaat een bevolking van grijze
muizen die volkomen van de staat afhankelijk is. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat, kun je ook deze week
weer zien met een aantal concrete voorbeelden.
De Ierse regering roept hun burgers op om het land te verlaten als ze in eigen land geen werk kunnen
vinden omdat ze bijna niet meer in staat zijn om te betalen voor alle sociale voorzieningen.
In een soort wanhopige poging hun uitgaven te verminderen heeft de overheid ongeveer 6.000 brieven
verstuurd naar mensen die zonder werk zitten met de suggestie dat ze een baan moeten overwegen in een
ander Europees land. Als die dan niet zo goed betaald is als ze gewend zijn, dan moeten ze maar denken
dat de “bonus” bij sommige van deze banen het Middellandse Zee klimaat is.
Zo werd een werkzoekende geadviseerd om maar te solliciteren als buschauffeur op Malta. Volgens Dublin
gebeurt alles op vrijwillige basis en hoeft niemand het land te verlaten.
hoewel de algehele werkeloosheid in Ierland iets teruggelopen is tot 12,5 procent, is het onder de jeugd ook
hier nog steeds een groot probleem met één op de vier onder de 25 jaar oud die geen werk heeft.
In Engeland wordt het weer iets anders aangepakt. Daar heeft één van de grote vakbonden, Unite, een
aanbod voor alle Roemeense en Bulgaarse mensen die naar Engeland willen komen om ze te leren hoe ze
uitkeringen kunnen claimen.
De bond wil graag meer leden en ziet dit als een uitstekende manier om te zorgen dat dit zal lukken. Ze
hebben zelfs al aanmeldingsformulieren in het Roemeens en Bulgaars laten drukken om deze stap zo
gemakkelijk mogelijk te maken. Voor het geld hoeven de nieuwe immigranten het niet te laten, want een
lidmaatschap kost minder dan een Euro per week en voor dat bedrag krijgen ze advies hoe ze het maximale
rendement uit uitkeringen kunnen halen. Dat niet alleen, ook zal ze worden geleerd hoe ze in bepaalde
situaties het maximale rendement uit “compensatie claims” kunnen halen.
Het voorlopige plan is dat Engeland onbeperkt deze Oost Europese immigranten zal toelaten en men
verwacht er dan ook honderdduizenden. De Engelse premier Cameron ligt zwaar onder vuur en verklaart nu
dat het beter zou zijn om alleen maar immigranten toe te laten uit landen die een vergelijkbaar welvaartspeil
als dat van Engeland zouden hebben.
Al met al zal de geplande chaos binnen de Europese heilstaat steeds groter worden. Maatregelen zoals die
nu in Spanje worden geïntroduceerd en waar wij al eerder over schreven zullen ongetwijfeld ook straks in
andere landen navolging krijgen.
“Het voorstel wat op tafel ligt en is ingediend door de grootste partij in het land is dat als er geen vergunning
is gegeven voor een demonstratie in de buurt van parlement ment een boete kan krijgen van € 600.000.
Waag het ook niet om een politieagent te beledigen want dit gaat je nog eens € 30.000 extra kosten.”
Afgelopen zaterdag is er dan ook door duizenden betoogd tegen deze nieuwe voorgenomen wetgeving.
Nu kan het in Spanje nog, maar binnenkort niet meer. Op korte termijn zal het zo zijn dat demonstranten al
hun aardse bezittingen kwijtraken al ze het lef hebben om bijvoorbeeld een politieagent te beledigen.
De chaos wordt groter en de staatsterreur zal ook steeds harder worden. De bevolking wordt door middel
van propaganda gemanipuleerd. Zij reageren volgens van te voren bepaalde en stereotype patronen. De
uitzondering zijn die mensen die het spel doorzien en gelukkig wordt die groep met de dag groter.
Bronnen: Independant ; Daily Mail ; Telegraph ; Nu
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EU besluit: spaarders gaan failliete banken redden
Wat de Main Stream Media praktisch doodzwijgt zou u het meest alert
moeten maken. Micha Kat schreef er al over, Xandernieuws schreef er
al over en ik zelf had het ook al in een eerder artikel aangekondigd. De
kogel is door de kerk! De EU gaat nu officieel de spaarders plunderen.
Probeert u eens in Google enkele zoektermen in te vullen om te kijken of
de Main Stream Media hier iets zinnigs over meldt. Als je bijvoorbeeld
intoetst ‘EU spaarders banken redden’, vind je alleen alternatieve
websites en blogs die hier iets over melden. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mensen in paniek raken of
in opstand komen. Trouwens 1 op de 4 Europeanen leeft onder de armoedegrens dus dit spaargeld zit
alleen nog bij enkele mensen in het Gooi, Wassenaar, Bloemendaal en dergelijke bolwerken van de subelite. Die zullen wel op het idee komen om geen geld meer op de bank te laten staan, maar om in kunst,
goud of zilver te gaan. Want hoewel de goud- en zilverprijzen kunstmatig beïnvloed worden om het
investeren daarin onaantrekkelijk te maken, lijkt een behoorlijke hoeveelheid (fysiek aanwezig) goud in de
kluis voor de rijken nog de beste optie op dit moment. De nieuwe regel van de EU gaat namelijk hoe dan ook
de spaarders raken. Je kunt absoluut niet stellen dat het wel afgelopen is met de crisis en het omvallen van
banken. De wereldeconomie staat op instorten.
Officieel heet het dat eerst de aandeelhouders zullen worden aangesproken, maar de aandelen van banken
zijn vaak in handen van wie? Van banken of overheden. Neem als voorbeeld de ABN AMRO. Maar ook
pensioenfondsen zitten vaak flink in de aandelen of obligaties. Ook veel depositos zijn vaak gekoppeld aan
obligaties (een soort lening aan de bank). Als de aandeelhouders dus moeten bijspringen, betekent dat in
veel gevallen (zoals bij de ABN AMRO) toch weer dat de burger moet betalen. En als die aandeelhouder het
dan niet heeft, dan is de spaarder de klos. Linksom of rechtsom; het komt altijd bij u terecht. De
mogelijkheden zijn gewoon uitgebreid.
De EU heeft in de nacht van 11 op 12 december definitief besloten om spaarders in de toekomst een
verplichte dwangbijdrage op te leggen om de banken overeind te houden. Is dat niet voldoende, dan zal de
gewone belastingbetaler weer moeten bloeden. Een bijdrage van de banken zelf werd niet bindend
vastgelegd, noch een bijdrage van de centrale banken, het IMF of de staten zelf. Dit geldt overigens dus
voor alle spaarders in Europa. Dus het is niet zo dat als uw geld bij de ABN AMRO staat en een andere bank
ergens in Europa staat op omvallen, dat u er dan geen last van heeft, nee alle spaarders in Europa helpen
dan mee om die ene bank te redden.
Begint u eindelijk wakker te worden? Gelooft u nog steeds dat we in een natuurlijke crisis zitten of begint u te
zien dat deze crisis gewoon gebouwd is door de centrale banken als middel om de burgers in ellende te
storten en ze daarmee makkelijk op de knieën te krijgen. Arme burgers zijn makkelijker te kneden. Die zijn
namelijk vooral bezig met de dagelijkse stress van ‘Hoe betaal ik mijn rekeningen’ en ‘Heb ik genoeg te eten
en drinken voor mijn gezin’. Bovendien maken arme burgers zich daarom minder snel druk over
afluisterpraktijken en dergelijke. En mochten arme burgers in opstand komen, dan heb je chaos en dat is
nog véél wenselijker als je een ‘road map’ uitgestippeld hebt om een wereldregering te vestigen. Men maakt
gebruik van het principe ‘Problem’, ‘Reaction’, ‘Solution’. Het probleem van de crisis wordt voor iedereen
steeds meer voelbaar. Dit leidt uiteindelijk tot een paniekreactie en volksopstanden. Vervolgens kun je de
oplossing aanbieden als een soort verlossing voor de ontstane ellende. Dat het volk daarbij allerlei vrijheden
in moet leveren zal dan veel makkelijker geaccepteerd worden dan wanneer je zoiets zou doen als mensen
met een goed belegde boterham zorgeloos aan de keukentafel zouden zitten.
Waarom beweer ik dat deze crisis zelfgeschapen is? Omdat geld gewoon compleet uit het niets gecreëerd
wordt. Landen en banken (die weer landen aan leningen helpen) wordt geld verstrekt dat uit het niets
gecreëerd is. De meeste landen komen daardoor in dusdanig grote problemen dat ze hun rente, laat staan
de lening zelf, nooit meer terug kunnen betalen. In plaats dat die centrale banken die lening dan afschaffen
(omdat het toch uit het niets gecreëerd werd), worden de landen geholpen met zogenaamde steunpakketten.
Die steunpakketten zijn niets anders dan nog meer leningen. En door dat hele spel vallen banken om en
moet het volk nu helpen die banken te redden. Het zou veel logischer zijn om de schulden simpelweg kwijt te
schelden. Maar dat kan niet, omdat het volk wijs gemaakt wordt dat dat slecht is voor de banken, de
wereldeconomie, de inflatie en legio andere drogredenen. De realiteit is dat wanneer centrale banken de
schulden kwijt zouden schelden, de landen met schulden opnieuw zouden kunnen beginnen door
bijvoorbeeld hun eigen munteenheid te implementeren. De centrale bank (FED) verliest niets, want het geld
is slechts met enkele streken op een toetsenbord in het computersysteem ingevoerd. Er staat niets, maar
dan ook niets tegenover. Het systeem moet dan ook standhouden vanwege de machtsstructuur die er achter
schuil gaat. Dit hele financiële stelsel draait om grip en controle. Landen moeten binnen de EU-klauwen
blijven en de EU is slechts een provincie van de zich vormende New World Order.
Bron linkverwijzingen: Klokkenluideronline, Xandernieuws, BBC, Geennieuws.com
http://martinvrijland.com/2013/12/13/eu-besluit-spaarders-gaan-failliete-banken-redden/
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14 experts: 2014 wordt ongekend financieel en economisch rampjaar
'De rest van dit decennium beleven we de grootste financiële rampspoed uit de geschiedenis' - 'Amerikaanse
regering bereidt instorting van de samenleving voor'
Een aantal van de bekendste experts en insiders waarschuwen
dat 2014 een financieel en economisch rampjaar dreigt te
worden, waarbij de crisis in 2008 slechts een 'hobbeltje' in de
weg zal zijn. Ze weten waar ze over praten, want enkelen van
hen voorspelden al jaren van tevoren het instorten van de
Amerikaanse subprime markt en daarmee het begin van de nog
altijd voortdurende wereldwijde crisis. Lees wat inmiddels
wereldwijd bekende namen zoals Harry Dent, Marc Faber,
Gerald Celente, Mike Maloney en Jim Rogers over 2014 en
daarna te zeggen hebben.
* Harry Dent, auteur van 'The Great Depression Ahead': 'Onze beste lange- en middellangetermijn
cyclussen wijzen op weer een vertraging en een aandelencrash tussen begin 2014 en begin 2015, mogelijk
durend tot ver in 2015 of zelfs 2016. De ergste economische trends als gevolg van demografische ontwikkelingen treden tussen 2014 en 2019 op. De Amerikaanse economie zal waarschijnlijk begin 2015 een kleine
of grote instorting meemaken, en nog een tussen eind 2017 en eind 2019, of begin 2020 op zijn laatst.'
* Marc Faber, redacteur van het 'Gloom, Boom & Doom Report': 'Het moet gezegd worden dat we in een
enorme financiële zeepbel van obligaties, aandelen en (andere) goederen zitten, waarvan de prijzen
dramatisch zijn gestegen.'
* Gerald Celente, voorman van het Trends Research Institute: 'Alles stort in, in Amerika en internationaal.
Dat is wat wij voorspellen. Wij zeggen dat in het tweede kwartaal van 2014 de boel zal instorten... of er
gebeurt iets dat onze aandacht ervan zal afleiden.'
* Mike Maloney, van 'Hidden Secrets of Money', bestselling financieel auteur: 'Ik denk dat de crash van
2008 slechts een hobbeltje was op weg naar de échte klap... De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn. De rest
van dit decennium beleven we de grootste financiële rampspoed uit de geschiedenis.'
* Jim Rogers, topinvesteerder, auteur en universitair docent: 'We zagen wat er gebeurde in 2008-2009. Dat
was erger dan de vorige economische terugslag, omdat de schulden zoveel hoger waren. Wel, inmiddels zijn
de schulden onvoorstelbaar veel hoger, waardoor het volgende economische probleem, wanneer dat ook
gebeurt en wat dat ook veroorzaakt, nog erger wordt. En dat komt door die ontzettend hoge schulden, en
ook door de ongelooflijke hoeveelheid geld die er over de hele wereld wordt bijgedrukt. Wees dus bezorgd
en wees voorbereid. De instorting kan wellicht pas in 2016 of zo plaatsvinden, geen idee. Maar hij komt, en
als dat gebeurt, wees dan voorzichtig.'
* Lindsey Williams: 'Er komt een wereldwijde valutaherwaardering.'
* Russel Napier, van 1997-1999 topmanager nr.1 voor Azië, consultant CLSA Asia-Pacific Markets: 'We
staan aan de vooravond van een deflationaire schok die vermoedelijk de waarde van aandelen van zeer
hoge tot zeer lage niveaus zal reduceren.'
* Howard Marks, medeoprichter van Oaktree Capital Management dat $ 77 miljard beheert: 'Er worden
absoluut steeds meer risico's genomen; hoge winsten op risicovolle zaken hebben meer van hetzelfde
aangemoedigd, en de markten raken steeds meer oververhit. De bodemlijn varieert van sector tot sector,
maar ik twijfel er niet aan dat de markten sinds de bodem van de crisis eind 2008 / begin 2009 niet zó riskant
zijn geweest. En dat wordt steeds erger.'
* Jeff Berwick, financieel redacteur: 'Als ze de rente laten stijgen, zal dat de Amerikaanse regering feitelijk
bankroet en blut maken, en vervolgens doen instorten... Ze bereiden zich voor op een enorme instorting van
de samenleving. Dat is duidelijk, en het zal gebeuren. Het zal zeer angstwekkend en zeer gevaarlijk worden.'
* Michael Pento, oprichter van Pento Portfolio Strategies: 'Teleurstellend genoeg is het veel waarschijnlijker
dat de (Amerikaanse) regering ons uit de Grote Recessie heeft geleid, om ons in de nog Grotere Depressie
te storten, die begint nadat de rente zich zal normaliseren.'
* Laurence Kotlikoff, Boston University professor economie: 'Uiteindelijk zal iemand dit inzien en beginnen
zijn obligaties te dumpen. Dan gaat de rente omhoog, slaat de inflatie op hol en gaat alles los.'
* Hugo Salinas Price, Mexicaans miljardair: 'Ik denk dat er een hele serie faillissementen aankomt. De
stijgende rente zal een fataal teken zijn die een derivatencrisis zal ontsteken. Dan zal dit systeem (en het
financiële systeem) instorten... Er zijn voor meer dan 1 biljard aan derivaten, en de meesten zijn verbonden
aan de rentetarieven. Een stijgende rente in de VS kan alles in gang zetten. Uiteindelijk zullen we in de hele
wereld een enorm aantal faillissementen gaan zien.'
* Robert Shiller, medewinnaar Nobelprijs voor de Economie 2013: 'Ik sla nog geen alarm, maar in veel
landen zijn de aandelenprijzen hoog, en in veel vastgoedmarkten zijn de prijzen scherp gestegen... dat zou
slecht kunnen aflopen.'
* David Stockman, oud directeur Management & Budgetbureau onder president Reagan: 'Er zijn overal
gigantische zeepbellen, van Japan tot China, Europa en het Verenigd Koninkrijk. Het gevolg is dat de
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wereldwijde financiële markten extreem gevaarlijk en instabiel zijn, en in de toekomst ernstige problemen en
ontwrichtingen zullen ervaren.'
'Ergste moet nog komen'
De echte, van propaganda gezuiverde cijfers zijn dan ook weinig hoopgevend. Vorige week kwamen er in de
VS in één week 68.000 WW-aanvragen bij, de grootste stijging in ruim een jaar tijd. In totaal vroegen
368.000 mensen meer dan een jaar geleden WW aan.
Het goederenvervoer per spoor is het afgelopen jaar met 16,3% gedaald, een belangrijke indicator dat de
Amerikaanse economie verder inzakt. 21 van de 25 grote Amerikaanse steden zagen in dezelfde periode
een gemiddelde stijging van 7% van het aantal daklozen en het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft.
En zoals u ongetwijfeld zult weten: als Amerika verkouden wordt, krijgen we in Europa de griep. De
krampachtig positief gemaakte berichten in de media zullen niet veel langer kunnen verhullen, dat de crisis
nog maar net begonnen is, en het ergste nog moet komen.
Xander - (1) Zero Hedge / Economic Collapse Blog

Google topman: over 5 jaar chip in je hoofd
Geplaatst op december 11, 2013
mijn artikelen over Ray Kurzweil nog op kritiek stuitten dat ik de ideeën
van een gestoorde filosoof overtrok, zegt nu ook engineering director
van Google, Scott Huffman, dat we over 5 jaar microfoons in ons
plafond hebben en een chipimplantaat in onze hersenen. [Quote] ”I
don’t have a microchip in my head – yet” zegt hij in zijn interview in de
London Independent.
Google zit volledig op de transhumanistische lijn. Dat is ook wel logisch
als je kijkt naar de naam van het besturingssysteem van smartphones
en tablets: Android. Android is Engels voor androïde en staat voor half mens half computer. Die naam is al
jaren geleden gekozen en dat is vast niet spontaan ontstaan tijdens een avondje bowlen na iets te veel
whisky. Laten we er maar vanuit gaan dat Google weet wat de plannen zijn.
Toch zegt Scott Huffman dat mensen er op moeten vertrouwen dat Google geen gekke dingen doet met de
gegevens die ze verzamelt. Google hoort immers bij een van de bedrijven die gister het schijnprotest
indiende bij Obama aangaande de afluisterpraktijken van de NSA. Dit terwijl Google zelf tools gebouwd heeft
om het meekijken van de NSA volledig transparant te maken. Het lekken van informatie door Edward
Snowden lijkt toch steeds meer op een hele goed doordachte psychologische spindoctors
marketingcampagne. De tijd werd nu blijkbaar rijp geacht om het volk duidelijk te maken dat ze full-time
afgetapt worden; dat full-time altijd en overal alles van iedereen bekend is. Als het volk dat accepteert, dan
kunnen we door stoten naar fase twee.
Steeds meer zullen we technologie zien die de Big Brother toekomst ondersteunt. En het zal steeds positief
gebracht worden; verpakt in een wereld aan ongekende mogelijkheden. Professor Kevin Warwick legde in
zijn TED speach al uit hoe we in de toekomst door een koppeling van onze hersenen aan het internet,
telepathisch zullen zijn. Wat je denkt kan immers via het internet over gedragen worden naar de ontvanger.
We zullen technologie in ons lichaam accepteren die onze gezondheid monitort. Het zal allemaal in het
kader van de medische- en kennisvoordelen gebracht worden. De nanotechnologie zal naar alle
waarschijnlijkheid zorgen dat het verbinden van ons brein met het internet niet eens operatief hoeft te
gebeuren. Inteligentie koopt u straks ‘in the cloud‘. Intelligente lantaarnpalen en allerlei andere sensoren
zullen ons altijd en overal kunnen zien en informatie uitwisselen. Muren worden intelligent, omdat chips
steeds kleiner worden en u de chips straks op uw muur schildert. Michio Kaku vertelt het u allemaal in
onderstaand filmpje. De mogelijkheden zijn ongekend en uitermate positief.
Wat u in al deze presentaties van de evangelisten van het transhumanisme moet vergeten is dat de door
hun verkondigde vooruitgang in welvaart vooral uitgedrukt wordt in dollars, technologische onbegrensde
mogelijkheden en het verbeteren van de volksgezondheid. Wat ze er niet bij vertellen is dat de resultaten tot
nu toe wereldwijd iets minder rooskleurig zijn dan zij u voorspiegelen. Het inflatieaspect van het
geldcreatieproces van de banken en de door de elite ‘zelf geïmplementeerde crisis‘, zorgt ervoor dat 1 op 4
mensen in Europa onder de armoedegrens leeft. Wat transhumanisme evangelisten als Ray Kurzweil
(Google) en Michio Kaku ook vergeten te vermelden; misschien wel het belangrijkste: met uw brein full-time
online en de NSA die het netwerk beheert in samenwerking met grote bedrijven als Google, Micorsoft en
Facebook, bent u niet langer de baas over uw eigen hersenpan. Maar heeft u er maar vertrouwen in dat uw
hersenen in goede handen zijn.
http://martinvrijland.com/2013/12/11/google-topman-over-5-jaar-chip-in-je-hoofd/

Nieuwsbrief 190 – 15 december 2013 – pag. 51

*VS wil heilige plaatsen Jeruzalem aan Vaticaan en moslims geven*
Amerikaanse legerleiding concludeerde eerder dat Kerry's voorstel voor Palestijnse staat een 'dodelijke val'
voor Israël is
Uitgerekend het rode gebied, dat volgens de Amerikaanse
legerleiding in '67 cruciaal is voor Israël om zich te kunnen
verdedigen, wil Kerry vrijwel geheel onder Palestijnse controle
plaatsen. 'Een dodelijk val', is de conclusie van een analist.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zou in alle
stilte een nieuw plan voor Oost Jeruzalem aan de Israëliërs en
Palestijnen hebben voorgelegd: de heilige plaatsen in de Oude
Stad zouden tijdelijk onder internationale controle van onder
andere het Vaticaan moeten komen. Die zou de zeggenschap
moeten delen met een groep moslimlanden, waaronder Turkije
en Saudi Arabië.
De internationale coalitie met het Vaticaan zou zo'n twee tot drie jaar het bewind voeren over Oost
Jeruzalem, inclusief de Oude Stad. In de tussentijd moeten Israël en de Palestijnen tot een definitieve
overeenkomst zien te komen.
Volgens diplomatieke bronnen ziet Israël het plan niet zitten, vooral niet vanwege de deelname van de
Turken. Kerry zou inmiddels hebben voorgesteld om Turkije te vervangen door Jordanië. Dat werd al vaker
geopperd, maar het Jordaanse koningshuis staat niet te springen om mede verantwoordelijk te woorden
voor een toekomstige Palestijnse staat. Dat heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat 60% tot 70% van de
bevolking in Jordanië reeds Palestijns is.
Op koers voor deadline in april 2014
Ondertussen probeert Kerry uit alle macht de deadline van de regering Obama voor een vredesakkoord te
halen. Die verloopt in april. Volgens de minister liggen de gesprekken met Israël en de Palestijnen nog altijd
op koers. 'We werken aan een benadering waarin zowel de veiligheid van Israël als de Palestijnse
soevereiniteit volledig worden gerespecteerd.'
In oktober drong Kerry er bij Israël op aan om de hele Jordaanvallei op te geven. In ruil daarvoor mag Israël
deelnemen aan een internationale vredesmacht, waar ook onbewapende Palestijnse politieagenten aan mee
zullen doen. Ook behoudt de Joodse staat een paar strategische veiligheidsposten in het gebied. (1)
Kerry's plan is 'dodelijk val' voor Joodse staat
Onlangs werd een geheim memorandum van de Amerikaanse legerleiding uit 1967 ontdekt, waarin letterlijk
werd geconcludeerd dat precies de voorstellen die Kerry nu op tafel heeft gelegd, 'militair veiligheidsbedrog
voor Israël en de Joden' zijn. Kerry's plan is gebaseerd op het 'Allon Plan', dat toen al een 'dodelijke val' voor
Israël zou betekenen.
Het geheime document, dat de code JSCM-373-67 kreeg, keek naar de 'verdedigbare grenzen' van Israël,
en werd ondertekend door stafchef generaal Earle G. Wheeler. De legerleiding constateerde dat Israël
vanuit militair oogpunt de controle over het grootste deel van Judea en Samaria -nu opgeëist voor een
Palestijnse staat- zou moeten behouden om zichzelf te kunnen verdedigen.
Dit was dus al de conclusie vóórdat Hezbollah in Libanon over tienduizenden raketten beschikte en Hamas
vanuit Gaza, waar Israël zich in 2005 uit terugtrok nadat er weer eens vrede was beloofd, vervolgens vele
duizenden projectielen op Israël afvuurde.
Dreigende Catastrofale nederlaag als Israël akkoord gaat
Het Amerikaanse leger voorspelde in 1967 precies wat Israël al jaren vreest, namelijk dat de Westelijke
Jordaanoever onder Palestijnse controle -net als Gaza na 2005- zal veranderen in één grote terreurbasis,
vanwaar raketten op de regio Tel Aviv, waar 70% van de Israëliërs woont en 80% van de economische
activiteiten plaatsvindt, kunnen worden afgevuurd.
Analist Mark Langfan, die het memorandum boven tafel haalde, schrijft dat Israël een onderzoekscommissie
zou moeten instellen naar Kerry's voorstel, voordat het land een 'catastrofale nederlaag' lijdt en er misschien
wel honderdduizenden Joden zijn vermoord door de Palestijnen en andere islamitische landen, als die de
verleiding om Israëls onverdedigbare 'grenzen van 1967' te testen niet blijken te kunnen weerstaan. En die
kans is, gezien de drie eerdere -mislukte- uitroeiingspogingen van de Arabische moslims in 1948, 1967 en
1973, levensgroot. (2)
Xander - (1) World Net Daily, (2) Arutz 7
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