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Petitie, aftreden geëist van minister Schippers
Beste mensen een stevige petitie, oordeel zelf:
Aftreden geëist van minister Schippers
Minister Schippers heeft in een recent openbaar geworden
filmpjehttp://m.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU
http://m.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU
een toespraak gehouden voor de leden van de vereniging tegen kwakzalverij.
Haar woorden zijn onjuist, ongepast, ongenuanceerd en beledigend voor alle
mensen die baat hebben bij de wel degelijk bewezen complementaire en
preventieve geneeskunde.
http://boinnk.nl/blog/68850/oproep-tot-het-tekenen-van-een-petitie-teneindeminister-schippers-het-veld-te-laten-ruimen/
Teken hier: http://petities.nl/petitie/aftreden-geeist-van-minister-schippers
zie onderstaand filmpje: http://m.youtube.com/watch?v=-TBIPHQ-lHU
‘Pensioensysteem benadeelt jongeren’
Alle deelnemers in een pensioenregeling betalen dezelfde premie, waardoor jongeren meebetalen aan de
opbouw van het pensioen van ouderen. Dat staat in een notitie van het Centraal Planbureau (CPB), die
staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Het systeem van de doorsneepremie dateert uit de tijd dat de meeste mensen hun hele leven dezelfde baan
hadden. Het werkte toen wel eerlijk, aldus het CPB.
Maar in de huidige tijd functioneert de subsidie van de jonge aan de oudere generatie niet meer goed.
Jongeren wisselen vaker van baan en dus ook van pensioenfonds of ze worden zzp’er. Het gevolg van de
nadelen voor jongeren is dat het draagvlak onder het pensioenstelsel wordt ondermijnd.
Alternatief
Het CPB presenteert een aantal alternatieve pensioensystemen, waarbij de nadelen verdwijnen. Pensioen
kunnen dan bovendien hoger uitvallen. De overgangskosten van zo’n neutraler systeem kunnen echter
oplopen tot zo’n 100 miljard euro.
Klijnsma trekt nog geen conclusies, maar vindt wel dat de CPB-notitie kan bijdragen aan de discussie.
Boos
CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is boos dat Klijnsma het rapport nu pas naar de Kamer heeft gestuurd, terwijl
het al in oktober af was. ”Dat dit gebeurt twee dagen nadat er een pensioenakkoord is gesloten, kan echt
niet door de beugel. Er is informatie achtergehouden.”
Omtzigt vindt het ook niet kunnen dat het CPB het rapport al die tijd niet op zijn website heeft geplaatst.
”Dat doen ze met andere rapporten wel altijd. Blijkbaar is er politieke druk uitgeoefend op het CPB.”
Omtzigt gaat Kamervragen stellen en een brief schrijven aan het CPB.
Lees meer over pensioenen op NUgeld.nl http://www.nugeld.nl/pensioen/

Homoseksuele prostitutie in Witte Huis
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Zeker 75 miljoen aan foute declaraties
Bijvoorbeeld 4.000 euro voor 123 getrokken tanden en kiezen bij één patiënt.
Zorgverzekeraars keren per jaar voor zeker 75 miljoen euro aan foute declaraties van huisartsen, tandartsen
en apothekers gewoon uit.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onder elf verzekeraars. Zeven van hen
vergoedden "evident foute" declaraties. Zo ontdekte de NZa bij een apotheek 4.000 declaraties van één
patiënte en had een tandarts bij één patiënt 123 tanden en kiezen getrokken, wat hem 4.000 euro opleverde.
Het is volgens de autoriteit niet duidelijk of het in alle gevallen om kwade opzet gaat. Dat wordt nog
onderzocht, meldt de NOS.
De NZa wil dat verzekeraars in de toekomst meer bevoegdheden krijgen om fraude op te sporen en de
mogelijkheid om vergoedingen achter te houden bij een vermoeden van fraude.

Prikbord nr. 375 van columnist Leo J.J. Dorrestijn
Allen gezellige feestdagen gewenst en een hoopvol 2014.
2014
Wie in het afgelopen jaar Duitsland als voorbeeld heeft genomen van de gewenste economische groei, dient
te bedenken dat het land nauwelijks een minimum-loon kende en dat Hartz-4 (bijstand)ontvangers daar
zeker waren aangewezen op voedselbanken en kerkelijke organisaties. Met de nieuwe coalitie zal 2014
daarom het jaar van de waarheid worden, waarbij ook Nederland gevolgen zal ondervinden van een
mogelijke terugslag in de Duitse groeicijfers. Daar staat tegenover dat aan de gigantische verspillingen zoals
de Berlijnse luchthaven, militair ontwikkelingsproject, nieuwbouw ECB, overbodig pretpark, foute banken,
foute kardinaal etc. een einde zal (moeten) komen. En daar kan Nederland wél van leren.
Bouwwoede
Hoewel de bouwfraude verleden tijd zou (moeten) zijn na de onthullingen van klokkenluider Bos en de
sluiting van Yab Yum, lijkt de overheid nog steeds besmet met het bouwvirus dat de belastingbetaler
miljarden kost na vaak schimmige besluitvormingsprocedures. Cultuurpaleizen, gigantische ziekenhuizen,
stadskantoren, musea, stadions, prestigegebouwen (waaronder ambassades), herinrichting stationspleinen
en stadscentra, verbetering/verlegging van kanalen, vervanging zwembaden, metro- en tunnelprojecten,
renovatie koninklijke paleizen en regeringsgebouwen, overbodige spoorlijnen etc. Deze jarenlange
bouwwoede heeft helaas weinig gebracht voor die kleine aannemers die inmiddels failliet zijn, want de ‘grote
jongens’ hebben het hier voor het zeggen.
EU solidariteit
De meeste Oost-Europese landen willen in de EU komen, omdat dit (veel) geld oplevert. En kijk: de EUlanden maken daar ook nog ‘reclame’ mee alsof we hier nog geen problemen genoeg hebben. Intussen blijkt
die beroemde (of beruchte?) EU-solidariteit alleen maar over nationale voordelen te gaan; zelfs Nederland
verdedigt haar lidmaatschap daarmee… Ten onrechte, want de feiten geven een volstrekt ander beeld.
Koninklijk?
Kan iemand mij eens uitleggen wat er ‘koninklijk’ is aan het als VN-deskundige even naar een
ontwikkelingsland reizen, om daar een volledig voorgekookt PR-programma te bezoeken en voor de camera
de obligate reclameboodschap te verkondigen. Het is te hopen dat de VN deze medewerkster niet ook nog
betaald voor zo’n peperdure handenschudcampagne volgens de internationale normen.
Premie op wangedrag
Wassenaar ‘beloont’ alle betrokkenen bij een onfrisse affaire tussen bestuurders. Tienduizenden euro’s per
man/vrouw in plaats van hen de onderzoekskosten te laten betalen, die nu eveneens voor rekening van de
burgers komen. Voor een buitenstaander riekt dit naar zwijggeld (= omkoping).
Vertrouwelijk
Het gemak waarmee gemeentelijke colleges en raden bepaalde stukken als ‘vertrouwelijk’ classificeren,
verdient dringend heroverweging. Het kan niet zo zijn dat illegale regelingen (Tilburg), grondspeculatie,
corruptie, gunning van opdrachten of onderzoeksrapporten die door de burger worden betaald, niet
openbaar worden gemaakt of zelfs voor de burgemeester ontoegankelijk zijn. Op grond waarvan kan dan
aangifte worden gedaan? Ook op een hoger niveau dient transparantie te worden nagestreefd, zodat de –
hopelijk onjuiste – suggestie (Tel. 19/12) dat de persoonlijke verstandhouding tussen de Finse minister van
Defensie en de Nederlandse heeft gezorgd voor een tanks-deal ten koste van de Duitsers, kan worden
ontkracht.
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De euro wordt op kosten van de burger in leven gehouden
Welvaart en sociale vrede burgers in groot gevaar - 'ECB verhaalt
kosten bankenreddingen en EU-crisis op sluipende wijze op de
burgers'
Volgens Matthias Weik en Marc Friedrich, auteurs van de
bestseller 'De grootste rooftocht uit de geschiedenis', is het
slechts een kwestie van tijd voordat de onvermijdelijke grote
crash komt. 'Op dit moment wordt de euro, die al lang is mislukt,
op kosten van de burgers in leven gehouden. Vroeg of laat zal
ook de laatste man erkennen dat het experiment is mislukt - maar dan is het te laat. Dan zal de crash de
oplossing zijn.' De Europese banken worden weer aan een stresstest onderworpen. Volgens Weik en
Friedrich zegt die test helemaal niets. Dexia kwam kort voordat de bank met miljarden uit Frankrijk, België en
Luxemburg moest worden gered, in zo'n stresstest als 'gezonde' bank uit de bus.
Financiële wereld gebaseerd op leugen en bedrog
Ook de Spaanse banken blijken massaal hun balansen te hebben gemanipuleerd. Dat verbaast de Duitse
auteurs echter niet. 'In de internationale financiële wereld heerst al sinds vele jaren leugen en bedrog. Het
lijkt wel of criminele energie het zakelijke model van veel banken is, en dat de miljardenboetes worden
ingecalculeerd. De grote internationale banken hebben het op wereldniveau voor elkaar gekregen zich
boven de wet te stellen, omdat ze 'systeemrelevant' zouden zijn. Wij zeggen echter dat zij dat níet zijn,
omdat ze eenvoudigweg zélf het systeem zijn.' Groot probleem vormt de volkomen ontransparante,
oncontroleerbare en monstrueus grote schaduwbankenmarkt, waar de beruchte risicovolle derivaten in
worden gestopt. Wanneer het gaat gebeuren weet niemand, maar dat dit systeem 'met een enorme knal om
onze oren zal vliegen' is volgens Weik en Friedrich absoluut zeker.
Centrale Banken leiden ons naar het einde
Omdat de Centrale Banken wereldwijd hebben besloten om onbeperkt geld bij te drukken, zullen de
financiële markten verder blijven stijgen, en zal er uiteindelijk forse inflatie ontstaan. 'Door het onbeperkte
gelddrukken brengen de Centrale Banken ons efficiënt en met succes naar het einde toe. Hun acties laten
overduidelijk zien hoe wanhopig de situatie en de protagonisten zijn. Ze hebben geen ander antwoord meer
dan de markten verder met geld te overspoelen en te manipuleren. In de afgelopen jaren heeft dat de
problemen niet opgelost, en dat zal ook in de toekomst niet gebeuren.'
Levensgevaarlijk spel
'Dit is een levensgevaarlijk tijdelijk spel, dat de Centrale Banken op onze kosten spelen. Door de lage rente
worden wij allemaal nu al sluipend onteigend en gedwongen te betalen. De winnaars van deze ontwikkeling
zijn, hoe kan het ook anders, de staat en de banken.' Ook de Europese Centrale Bank heeft de rente naar
bijna 0 laten zakken. ECB-president Mario Draghi hoopt daarmee tijd te winnen, en de kosten van de
bankenreddingen en de crisis in Europa heimelijk op de Europese burgers te verhalen.
Ongezonde vervlechting politiek - financiële wereld
De politiek heeft te lang gewacht met ingrijpen, en nu is het te laat. Bovendien: als de politici écht iets
hadden willen veranderen, hadden ze dat al lang gedaan. De politiek en de financiële wereld zijn echter op
een ongezonde wijze met elkaar verweven. Daarom zal de politiek geen wetten invoeren en maatregelen
nemen die het huidige systeem écht veranderen. Dat komt mede omdat 90% van de staatsobligaties,
waarmee de landen hun uitgaven en schulden financieren, wordt opgekocht door de grote financiële spelers.
En zolang zij weigeren om hun gedrag op essentiële punten bij te stellen, zullen er nooit veranderingen
komen. Anders gezegd: de politiek volgt met haar beleid het beleid van de banken, en niet andersom.
Omdat het geld de wereld regeert, zullen de banken altijd winnen van politici die wel een einde proberen te
maken aan deze zieke onderlinge afhankelijkheid.
Crisis nog maar net begonnen
Weik en Friedrich waarschuwen de gewone man dat we nog maar aan het begin van de crisis staan. Veel
van wat ze in hun eerste boek voorspelden is al op zo'n wijze uitgekomen, dat ze er zelf van geschrokken
zijn. 'Alle voorbereidingen voor een verdere rooftocht liggen klaar en worden doorgevoerd. De Lehman crash
in 2008 zal niets zijn vergeleken bij wat er nu op ons afstormt en in de toekomst boven onze hoofden zal
losbarsten. Wij Duitsers (en zeker ook de Nederlanders) riskeren het verlies van onze welvaart en sociale
rust.' Of de grote onteigening stapsgewijs of middels een grote crash zal plaatsvinden, valt nog niet te
zeggen. Op dit moment worden de burgers via de extreem lage rente reeds geleidelijk van hun welvaart en
pensioenen berooft.
Langzaam kaalgeplukt en leeggeroofd
Zodra de burgers in Zuid Europa zich tegen het waanzinnige bezuinigingsbeleid keren, kan het volgens de
auteurs ineens heel snel gaan, en zal iedereen door een crash van een deel van zijn geld worden beroofd. In
het andere scenario zullen de staat en de EU ons langzaam kaalplukken door koude progressie, beperkende
financiële maatregelen, lage rente, sluipende inflatie, gedwongen bijdragen, belastingverhogingen,
onteigeningen, et cetera. Wanhopige politici nemen wanhopige maatregelen, die ten koste van het algemene
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welzijn gaan. 'Het gaat de politiek om het handhaven van de macht en de status quo - daar zullen zij ook in
de toekomst alles voor doen.'
Het klopt dat een gigantische crash van het financiële systeem al jaren wordt voorspeld. Dat deze nog
steeds niet heeft plaatsgevonden, wil zeker niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. Integendeel; Weik en
Friedrich noemen deze crash onvermijdelijk. Alle landen en banken zijn inmiddels zó met elkaar vervlochten,
dat er maar één grote bank hoeft om te vallen, om een fatale kettingreactie te veroorzaken.
Euro wordt ten koste van gewone man overeind gehouden
Ondanks alle reddingspakketten en maatregelen zijn de staatsschulden in Europa verder blijven stijgen. Die
zijn inmiddels zó hoog, dat de instorting wel móet komen, of we dat nu willen of niet. Omdat geen van de
belangrijke spelers in de politiek en financiële wereld bereid zijn om het huidige krankzinnige systeem om te
vormen, zullen ze de euro tot het einde toe overeind blijven houden, op kosten van de gewone man. 'Maar
vroeg of laat zal ook de laatste man erkennen dat het experiment is mislukt - maar dan is het te laat. Dan zal
de crash de oplossing zijn.'
Vastgoedzeepbel
Het advies van de auteurs aan de mensen is om vooral géén (nieuwe) schulden te maken of met geleend
geld veel te dure vastgoed te kopen. Ook in Duitsland is inmiddels een enorme vastgoedzeepbel ontstaan,
alhoewel die nog niet in de schaduw kan staan van de gigantische zeepbel in Nederland. De Duitsers
hebben de afgelopen 100 jaar twee keer een onteigening meegemaakt door een belastingmaatregel en door
een schuldenschrapping. De eerste signalen dat er een derde keer aan zit te komen -deze keer in heel
Europa- zijn de forse belasting- en andere lastenverhogingen voor de burgers.
Tijdperk waardepapieren is voorbij
'Wij zeggen net als eerder dat de mensen uit 'papier' moeten gaan, en hun welvaart in waardegoederen
moeten steken. Het tijdperk van waardepapieren is namelijk voorbij.' Weik en Friedrich leggen al deze zaken
nader uit in het tweede deel van 'De grootste rooftocht uit de geschiedenis', dat in mei 2014 verschijnt.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Contant geld
Duidelijk is, dat de overheid streeft naar een maatschappij waarin geen contant
geld meer gebruikt wordt, opdat inzicht in het bestedingspatroon van de
consument verkregen kan worden teneinde onder meer te kunnen constateren:
a. of uitgaven gedaan worden, die niet overeenstemmen met het gedeclareerd
inkomen
b. op welke plaatsen geparkeerd is en voor hoe lang
c. naar welke plaatsen buiten de landsgrenzen gereisd is en voor hoe lang
d. aan welke organisaties lidmaatchapsgeld betaald wordt
e. aan welke boeken en tijdschriften geld besteed wordt
De Nederlandse maatschappij wordt reeds gekenmerkt door een zeer hoog communistisch gehalte.
De combinatie van het vervolmaken van de controle op de geldstromen en het bespioneren van de burger
met allerlei electronische apparatuur, toegevoegd aan de enorme drang tot inkomensherverdeling, staat
waarborg voor een maatschappij die wel erg weinig verschilt van 100 procent communisme.
De overheid geniet een voorsprong door middel van het toepassen van indoctrinatie in het onderwijs, de
mogelijkheid van geschiedvervalsing en het op grove dom houden van de massa door e.g. voor te wenden
dat de werkgever een deel van de dwangverzekeringspremies voor zijn rekening neemt.
Objectief bekeken is het voor een Nederlander beter zo snel mogelijk te emigreren, want op een aantal
plaatsen zijn, zolang het althans duurt, de weiden aanzienlijk groener en vaak ook vrijer voor de grazenden.
Hugo van Reijen - http://www.vrijspreker.nl/wp/2013/12/contant-geld-2/
Waard om te overdenken… !
In dit filmpje een speech van Obama. Luister eens naar wat hij zegt en let vooral eens op zijn
gezichtsuitdrukking wanneer hij die dingen zegt: http://www.youtube.com/watch?v=CaMqI705AZE
Hij zegt hier o.a. dat hij de oorlog op kerstmis zou winnen.
Hij zegt op het laatst ook iets over: its raining man. (gevallen engelen?)
Dit is de tekst van het bekende liedje: (als je de tekst leest, en raining men vervangt door gevallen
engelen krijg je een ander beeld van dit liedje)
http://www.songteksten.nl/songteksten.php/34118/geri-halliwell/it-s-raining-man.htm
Zie hier de sublieme boodschap van de simpsons: (no christmas occurs 2013)
http://www.youtube.com/watch?v=k6aHHy3Vv0c
En hier samengevat: http://www.youtube.com/watch?v=z5pW511jyEA
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Turkije verscheurd door islamistische broederstrijd
Geplaatst door Michael van der Galien op 20 december, 2013
Aan de ene kant staan Erdogan en de zijnen, aan de andere kant prediker Fethullah Gülen en diens
organisatie.
Eerder deze week schreef onze eigen Herman Meijer al over een recent dictaat van premier Recep Tayyip
Erdogan, waarmee hij gemengde studentenhuizen illegaal verklaart en private ‘prep schools’ voor
universiteiten wil verbieden. Zulke huizen en scholen – waar jongens en meisjes met elkaar wonen en
studeren – zouden in strijd zijn met de Turkse normen en waarden. Afschaffen dus.
Herman legde daarbij uit dat dit de zoveelste klap in het gezicht was van seculiere Turken; zij kregen wéér
een op islamistische leest geschoeide wet voor de kiezen. Turkije islamiseert dus verder.
Hoewel dat een interessant perspectief op het verhaal is, is de kous daar niet mee af. Erdogan zette de
aanval namelijk niet zo zeer in op seculieren, als wel op de islamistische Turkse prediker, Fethullah Gülen.
Gülen is behoorlijk conservatieve moslim die een enorm zakenimperium (scholen, bouwbedrijven, media, en
ga zo maar door) heeft opgebouwd. Hoewel Turks woont hij al jaren in Amerika: in de jaren 90 stond hij op
het lijstje om gearresteerd te worden door de seculiere machtshebbers, in 2000 werd hij zowaar veroordeeld.
Hij verkaste toen maar snel naar Penssylvania, waar hij nog steeds woont (hoewel in 2008 vrijgesproken).
Door de jaren heen heeft Gülen een enorme aanhang opgebouwd. Volgens de meeste kenners zijn er
wereldwijd zo’n 3 tot 6 miljoen Gulenciler. Men heeft het al over één miljoen aanhangers van zijn
gedachtegoed in Turkije alleen. Daar komen er nog eens miljoenen bij in andere delen van de wereld, die hij
beïnvloedt heeft door zijn zakenimperium… of, in veel gevallen beter gezegd, door zijnscholenimperium.
Gülen heeft namelijk erg veel private scholen opgezet waar jongeren kwalitatief hoog onderwijs kunnen
volgen. Met name de zogenaamde ‘prep schools’ (dersane), die dienen om jongeren klaar te stomen voor
het toelatingsexamen van universiteiten, zijn erg populair en een grote bron van inkomsten voor Gülen.
Daarnaast dienen Gülens scholen niet alleen om studenten op te leiden, maar ook om hen te beïnvloeden.
Zoals aanhangers van Gülen zelf toegeven is er geen betere plek om talentvolle mensen aan je te binden
dan op scholen en universiteiten. Om even duidelijk te maken hoe groot dat scholenimperium is:
Gülen is a powerful business figure in Turkey and—to put it mildly—a controversial one. He is also an
increasingly influential businessman globally. There are somewhere between 3 million and 6 million Gülen
followers—or, to use the term they prefer, people who are “inspired” by him. Sources vary widely in their
estimates of the worth of the institutions “inspired” by Gülen, which exist in every populated continent, but
those based on American court records have ranged from $20 billion to $50 billion.
Ja, dat leest u goed: zijn imperium is ergens tussen de 20 en 50 miljard dollar waard. Er staan scholen in
Amerika, Turkije, Azië, Afrika en zelfs in Europa (ja, ook in Nederland); de Gülen-mensen hebben overal
macht en invloed.
Toen de AK Parti in 2003 net aan de macht mocht snuffelen ontstond er meteen een bondgenootschap
tussen de partij van Erdogan en de Gülen-beweging. Ze deelden immers min of meer hetzelfde doel: Turkije
islamiseren. Of, zoals ze zelf zouden zeggen: ‘het totalitaire regime van seculieren verbreken.’
Door de jaren heen zijn ze daar wondergoed in geslaagd, niet in de laatste plaats doordat Gülen-aanhangers
infiltreerden in de politie, het onderwijs, en de rechtbanken. De Ergenekon-zaak, die zogenaamd gericht was
tegen militairen die een coup voorbereidden, werd bijvoorbeeld uitgevoerd door Gülenciler. Ondertussen
won Erdogan verkiezing na verkiezing, waardoor hij een deel van het ambtenarenapparaat kon overnemen
(samen met Gülen, trouwens) én het leger, waar die hard AKP’ers het tegenwoordig voor het zeggen
hebben. Het afgelopen jaar is er echter iets misgegaan: het bondgenootschap is door beide partijen
opgezegd. Hoe en waarom is niet helemaal duidelijk, maar het kan er iets mee te maken hebben dat een
aanklager, die een aanhanger van Gülen is, een onderzoek wilde verrichten naar Hakan Fidan, Erdogans
vertrouweling en baas van de geheime dienst. De premier liet dat niet toe en voelde zich bedreigd, terwijl
Gülen en co. boos waren dat ze problemen in de overheid zelf niet mochten aanpakken.
Sindsdien is de strijd tussen Gülen en Erdogan steeds openlijker gevoerd. Beide heren proberen hun eigen
macht te vergroten ten koste van de ander. Het is een machtsstrijd pur sang.
De twee worden steeds agressiever en, voor elkaar en zichzelf, gevaarlijker. Het verbod op gemengde
studentenhuizen én met name op private ‘prep schools’ was een aanval van Erdogan op Gülen. De prediker
kreeg opeens een enorme klap te verwerken: als zijn scholen worden gesloten loopt hij niet alleen een
significante bron van inkomsten mis, maar dan verliest hij ook meteen één van de effectiefste methoden om
jongeren te indoctrineren met zijn gedachtegoed. En dat pikt de man die vrienden heeft zitten bij de
rechtbanken, het OM en de politie niet.
Nadien zetten Gülen-kranten (waaronder bijvoorbeeld (Today’s) Zaman) ineens de aanval in op Erdogan, de
man die ze een paar jaar geleden nog ten koste van alles beschermden. Ze bekritiseerden hem voor de
manier waarop hij de Gezi Park-demonstranten aanpakte, en natuurlijk voor zijn gebrek aan respect voor de
vrijheid van de pers. De Gülen-beweging wil weliswaar macht voor islamisten, maar ze zijn er - zeggen ze
zelf – niet op uit om een waar regime te vestigen. Dat is natuurlijk nogal lachwekkend gezien hun
betrokkenheid bij de Ergenekon-zaak en vergelijkbare zaken, maar soit.
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Door die aanvallen zag Erdogan zijn positie opeens flink verzwakken, niet in de laatste plaats doordat
prominente leden van de AK Parti de kant van Gülen kozen. De premier pikte dat niet en gelaste een grote
schoonmaak van het ambtenarenapparaat: alle Gülen-aanhangers moesten eruit.
Waar hij blijkbaar niet op had gerekend is Gülen dat niet zomaar zou accepteren. Zijn beweging besloot nog
harder terug te vechten, wat eerder deze week in de arrestaties resulteerden van vier zonen van ministers in
Erdogans kabinet en van verscheidene aan de premier gelieerde zakenmensen. Die arrestaties werden
opgezet door aan Gülen gelieerde aanklagers en politiebonzen. Direct na de arrestaties werden er foto’s
online gezet van de slaapkamers van de geliefde zonen, waar enorme bakken met geld stonden. Erger is,
wellicht, dat de onderzoekers ook in de richting wijzen van bepaalde ministers zelf.
Zoals we onderhand gewend zijn van Erdogan zorgden die arrestaties er niet voor dat hij zich terugtrok,
maar hij nóg feller werd. In de laatste paar dagen heeft hij bijna alle aanklagers, onderzoekers en
politiebazen – die dus bij Gülen horen – van hun corruptiezaken gehaald en vervangen door mensen die
loyaal zijn aan hem. Ook zegt hij dat het een “smerige zaak” is die stinkt.
Dit heeft voor veel kritiek gezorgd in de media en de politiek; mensen hebben het gevoel dat de premier
deze corruptiezaken onder het tapijt probeert te vegen, terwijl de gemaakte foto’s van schonendozen vol
geld toch echt duidelijk maken dat er iets aan de hand is. Geen wonder dus dat de oppositie er bij de
regering op aandringt om de immuniteit van de vier betrokken ministers in te trekken.
Vooralsnog heeft het er alle schijn van dat Erdogan niet eens bijna van plan is om een stapje terug te doen
en de oude onderzoekers hun werk te laten doen. Hij ziet dit als een strijd tussen hem en Gülen – wat het
ook is – die hij moet winnen als hij de volgende president van Turkije wil worden (en daarna lekker in vrijheid
wil leven). Zoals hem eigen is doet hij er alles aan om die strijd dus ook te winnen. Als dat betekent dat het
halve land figuurlijk moet branden, het zij zo.
Aangezien de Gülen-beweging begrijpt dat zij niet langer macht zullen hebben als Erdogan wint, zijn zij ook
niet van zins om op te geven. De enig mogelijke conclusie is dan ook dat het er de komende weken en
maanden waarschijnlijk nog veel harder aan toe zal gaan in Turkije. Houd deze plek dus in de gaten. Zoals u
gewend bent van ons zitten we er bovenop en zullen we op de hoogte houden van de laatste
ontwikkelingen.
Als u op de hoogte wilt blijven van de meest recente ontwikkelingen in Turkije adviseer ik u om mijn Twitter
tijdlijn te volgen en / of om de websites van Hürriyet Daily News en Today’s Zaman in de gaten te houden.

’Bij de verkiezingen in maart gaan alle seinen op rood’
Alle seinen economie staan op groen (Tel. 21/ 12). Hoopvol gestemd gingen alle burgers de kerstdagen
tegemoet, want de Nederlandse economie vertoont steeds meer lichtpuntjes. Echter, na de kerstdagen
vervliegt plotsklaps alle hoop weer, want door bezuinigingen in 2014 wordt de portemonnee een stuk lichter.
Pensioenverlaging is weer in beeld, afbouw van hypotheekrenteaftrek, drank- en brandstofprijzen worden
verhoogd en op de zorg wordt eveneens weer stevig bezuinigd. Weg lichtpuntjes en de onrust bij de
burgerbevolking keert weer ras terug. Maar niet getreurd, alle burgers beloven onze overheid dat tijdens de
voorjaarsverkiezingen alle seinen op gloeiend rood staan!
Bart Wagenaar, Uden
Pulderen
Met het woon- en pensioen’akkoord’ doet het kabinet wederom aan pulderen, de samenvoeging van
plunderen en polderen. Door te polderen met partijen die geen deel uitmaken van de coalitie plundert het
kabinet de portemonnee van consumenten direct of indirect, nu of later. Geen goed einde van 2013.
Wim Boogaart, Noordgouwe
Beschamend
Tijdens kerst vielen er meer dan negentig doden en meer dan honderd gewonden door bomaanslagen op
een christelijke kerk waar het kerstfeest werd gevierd en op een markt in een christelijke wijk in Bagdad.
Altijd staan Brussel en Den Haag klaar om Israël te veroordelen als er een Palestijn wordt gedood, maar nu
blijft het muisstil. Is het niet beschamend dat we dit als westers land met christelijkjoodse roots allemaal
maar gewoon vinden? Van de moslims horen we nooit eens een woord van afkeuring over dit soort zaken.
Het geeft te denken dat er meer dan 200 tot 300 miljoen christenen wereldwijd worden vervolgd, waarvan 80
procent in islamitische landen. Veel aandacht hiervoor in politiek en pers? Nee, zelden.
Ad van Ekeren, Leerdam
Zwammen
Defensie richt Air and Space Warfare Center op als opmaat voor Nederlandse deelname aan ’Star Wars’.
(Tel. 27/12). Kan dit land ’Amerikaatje’ spelen? Ik denk het niet en dus zullen de activiteiten van deze
afdeling zich waarschijnlijk beperken tot ’zwammen in de ruimte’. Maar zelfs dat kan te duur worden voor
ons, de burgers.
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Frits W. van Dijk, Cranendonck
Allerergste
In veel ingezonden brieven lees ik al jaren: ’De banken zijn de weg kwijt… Snapt de regering nou niet dat…
Rutte begrijpt niet’ enzovoort. Beste mensen, de werkelijkheid is nog veel erger. Niemand bij de banken is
de weg kwijt en ook de regering (inclusief Rutte) is echt niet achterlijk. Overal werken voor het grootste deel
kundige mensen. Als je daar eens goed over nadenkt, kun je maar tot één schrikbarende conclusie komen:
Wij worden gewoon bedrogen, belogen en opgelicht waar we bijstaan! En dat dan ook nog eens willens en
wetens. En het allerergste: Wij kunnen dat niet veranderen, ook niet door anders te gaan stemmen.
Eric Meuffels, Engelen
Tranen
Vrede op aarde, kent u hem nog? In ’s-Gravendeel plakten christenen die anderen hun wil willen opdringen
een oproep op om een winkel die met kerst en zondagen open bleef te boycotten, achterlijk maar vallend
onder de vrijheid van meningsuiting en nauwelijks vandalisme te noemen. Het winkeliertje dreigde
vervolgens de camerabeelden op internet te zetten. In een land waar mensen zo met elkaar omgaan denk ik
dat de Jezus-en-Mariabeelden tranen met tuiten zouden moeten huilen.
A.H.J. van Gool, Eindhoven
Onverstandig
Nederland is een klein land dat afhankelijk is van de handel. Een boycot tegen de Winterspelen is a)
nutteloos en b) onverstandig omdat wij Rusland veel te hard nodig hebben. Calvinistisch gedrag is goed in
de kerk maar laten wij ons gezond verstand erbij houden.
C. Janse, Badhoevedorp
Kassa
Volgens een briefschrijver (WUZ 27/12) heeft men er in Amerika voor gekozen om iedereen die drank of
tabak koopt, zijn of haar identiteitsbewijs door de kassa te laten scannen. Zo’n oplossing is voor Nederland
natuurlijk veel te simpel. Hier moet men zich desgevraagd legitimeren om te kunnen bewijzen dat men zich
niet hoeft te legitimeren. Briljant toch?
Sjen de Haan, Sprang-Capelle
Spreeuwen
Niet alleen de spreeuwen verdwijnen (Tel. 21/12). Sinds de kraai tot beschermde vogel is gebombardeerd,
verdwijnen alle andere vogels. Zelfs een koppel Turkse tortels die al jaren bij ons kwamen eten en hun
jongen hier grootbrachten zijn er niet meer. Koolmezen, vinken, lijsters, merels, we hebben ze allemaal
gehad maar er is niets meer over. Ingrijpen in de natuur is misschien nodig, maar dit gaat veel te ver.
W. Roos
Eerlijk
Kan iemand mij uitleggen waarom de accijnsverhoging op brandstoffen voor lpg (de minst vervuilende
brandstof) en diesel gaat gelden en niet voor benzine? Een gelijke verdeling zou naar mijn mening eerlijker
zijn en daar is onze regering toch zo voor?
J.S. van de Weg, Bussum
Gelijk
In de Stelling (WUZ 27/12) is men van mening dat er minder geld naar ontwikkelingshulp moet en ’eigen volk
eerst’. Toen Janmaat dit jaren geleden riep werd hij uitgescholden voor racist en fascist. Nu de zaak uit de
hand gelopen is mag iedereen dit roepen en blijkt hij toch gelijk te hebben gehad.
R. Smits, Den Haag
Verkommeren
Voor het eerst ben ik niet trots meer op mijn land. Er wordt met twee maten gemeten. Men spant zich wel in
voor Greenpeace-betogers maar laat een andere Nederlandse staatsburger verkommeren in een
Argentijnse cel, zonder dat er ook maar een klein stukje bewijs tegen hem is.
Ron van den Hurk
Lid worden
Het is natuurlijk de weg van de minste weerstand van het ministerie van Buitenlandse Zaken om te stellen
dat ons land zich niet inlaat met de buitenlandse rechtsgang. Het volgende zou voor Poch mogelijk een
oplossing kunnen zijn om uit zijn benarde positie te geraken: lid worden van de PvdA en donateur van
Greenpeace! Het ministerie van Buitenlandse Zaken, aangevoerd door minister Timmermans (PvdA)
gesteund door Diederik Samsom (PvdA en voormalig Greenpeace-activist) weet dan wel raad met de
rechtsgang in Argentinië!
M. Bruijn, Gieten
De redactie van deze rubriek behoudt zich het recht voor uw brieven te redigeren en in te korten. Om mee te
kunnen dingen naar selectie, moet uw reactie bondig en correct zijn, ondertekend met naam en woonplaats.
Helaas kunnen we slechts enkele van de vele brieven die wij dagelijks binnenkrijgen plaatsen. Hiervoor
vragen wij uw begrip. Een deel van de inzendingen wordt geplaatst op www.wuz.nl
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De ‘zegeningen’ van de ISLAM
BRON: ANP
‘Martelingen in shariagevangenissen Syrië’ - Martelpraktijken, geseling en standrechtelijke executies
zijn schering en inslag in geheime gevangenissen van moslimextremisten in het noorden van Syrië.
Foto: ANP
Dat stelt Amnesty International donderdag in een rapport over gevangenissen
van de aan al-Qaeda gelieerde strijdgroep Islamitische Staat in Irak en de
Levant (ISIS).
ISIS zegt de islamitische wet sharia toe te passen in de gebieden waar de
groep de baas is. De gevangenen zitten soms vast voor misdaden als diefstal,
maar ook voor ‘misdaden’ tegen de islam.
Dat kan volgens Amnesty het roken van een sigaret zijn, maar ook
buitenechtelijke seks. Weer anderen zitten vast omdat ze tegen het bewind
van de extremisten in zijn gegaan, of behoren tot rivaliserende groepen.
”Onder de mensen die zijn ontvoerd en worden vastgehouden door ISIS, zijn
kinderen van soms pas acht jaar oud. Ze zitten vast onder dezelfde wrede en onmenselijke
omstandigheden”, aldus Amnesty. De mensenrechtenorganisatie noemt onder meer foltering met elektriciteit
als martelpraktijk.
Kinderen
De extremisten zouden ook kinderen geselen. Zo zou een veertienjarige jongen dagen achter elkaar zijn
afgeranseld omdat hij een motor had gestolen. Amnesty heeft zeker zeven gevangenissen van ISIS geteld,
in de provincies Ar-Raqqah en Aleppo. De mensenrechtenorganisatie sprak voor het rapport met exgedetineerden. Amnesty wil dat de internationale gemeenschap meer doet om te voorkomen dat wapens de
strijders van ISIS bereiken.
”De Turkse regering in het bijzonder moet ervoor zorgen dat ISIS geen Turks grondgebied gebruikt om
wapens en nieuwe rekruten naar Syrië te brengen”, aldus Philip Luther van Amnesty.
Alle berichten over Syrië

Reclamefilm: wordt de wereld voorbereid op de komst van de leugen en de misleiding?
YouTube: http://youtu.be/EC-zB2aSXXM
Een fascinerend filmpje dat tot de verbeelding spreekt? Vergeet het hele voetbal gebeuren en zet je “dit is
misleidende symbooltaal” bril op...
Wat opvalt:
- De komst van de "buitenaardsen". (het zullen boze gevallen engelen blijken te zijn)
- De titel "the beginning"
- De opstand in de steden tegen de buitenaardsen.
- Het plaatje van de gray alian op het dartbord
- De mensen protesteren tegen de komst van de buitenaardsen, maar er wordt een team van supermensen
uit de massa's gehaald (de mensen die het zgn wel begijpen?).
- "Foodball save the planet" is er te lezen: 2.02 minuut. Vul voor foodball maar iets anders in. B.v. de
buitenaardsen komen de planeet redden. Er hangt ook een poster van demonische wezens.
- Daarna lijken de mensen feest te vieren omdat de buitenaarden na de opstand gewonnen hebben.
- De zwarte uniformen en een eng logo
- De groep wordt "opgetild" op een platform omhoog waarna een beeld van de sterren verschijnt. Ze zijn het
aardse ontstegen en zijn Goden geworden.
- Een uitnodiging je bij het team te voegen van superioriteits mensen. De winnaars... De ubermenschen.
Wordt ook een God en beschik over buitengewone krachten en gaven.
- Straks wordt "foodball wil save the planet" vervangen door "... wil save the planet." Vul maar in wat er komt.
- Let ook op hoe ze alle rassen hebben willen aanspreken door voetballers uit verschillende landen samen te
brengen.
Dit is geen leuk, fantasiefilmpje. Dit is in elkaar gezet denk ik voor de komende misleiding. Het idee is dat je
net zo als je voetbalheld wilt worden. Volg hun voorbeeld en wordt ook een God.
http://eindtijd-update.blogspot.nl/2013/12/reclamefilm-worden-de-wereld-voorbereid.html
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Beurshausse en beurscrash, oorzaak en gevolg
Dit artikel verklaart aan de hand van transitie-eigenschappen, waarom er tijdens de versnellingsfase
van een transitie een beurshausse ontstaat, die uiteindelijk in de stabilisatiefase van een transitie
weer gevolgd zal worden door een beurscrash.
Transities
Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd
transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie
beslaan. Transities hebben de volgende eigenschappen:
Beurshausse en beurscrash, oorzaak en gevolg
Dit artikel verklaart aan de hand van transitie-eigenschappen, waarom er tijdens de versnellingsfase van een
transitie een beurshausse ontstaat, die uiteindelijk in de stabilisatiefase van een transitie weer gevolgd zal
worden door een beurscrash.
Transities
Iedere productiefase, of iedere maatschappij of ander menselijk verschijnsel, doorloopt een zogenaamd
transformatieproces. Transities zijn maatschappelijke transformatieprocessen, die tenminste één generatie
beslaan. Transities hebben de volgende eigenschappen:
- het betreft een structurele verandering van de (wereld)-maatschappij, of een complex deelsysteem
daarvan;
- er is sprake van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende technologische, economische, ecologische,
sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus;
- het is de resultante van langzame veranderingen (ontwikkelingen in voorraden) en snelle dynamiek
(stromen).
Een transitie ligt niet bij voorbaat vast, omdat er gedurende een veranderingsproces altijd sprake is van
aanpassen aan, leren van, en inspelen op nieuwe situaties. Een transitie is dus geen wetmatigheid.
Vier transitiefasen
In het algemeen beschrijven transities de S-curve en zijn vier transitiefasen te onderscheiden:
1. een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet zichtbaar verandert;
2. een ‘take-off’-fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de toestand van het systeem
begint te verschuiven;
3. een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door een cumulatie van
op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en institutionele veranderingen; in de
versnellingsfase is sprake van collectieve leerprocessen, diffusie en processen van inbedding;
4. een stabilisatiefase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt en al lerend een
nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt.
Ook een productlevenscyclus en een bedrijfslevenscyclus beschrijven een S-curve. In dit geval is er nog een
vijfde fase: de aftakelingsfase, waarin kosten stijgen door overcapaciteit en waarin een producent zich
uiteindelijk terugtrekt uit de markt. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan hebben in de laatste twee
eeuwen drie ingrijpende transities (industriële revoluties) plaatsgevonden:
e
e
1. De 1 industriële revolutie (1780 tot circa 1850); de stoommachine2. De 2 industriële revolutie (1870 tot
circa1930); electriciteit, olie en auto
e
3. De 3 industriële revolutie (1950 tot ….); computer en microprocessor
Het ontstaan van een beurshausse
In de voorontwikkelingsfase en take-off-fase van een industriële revolutie ontstaan er veel nieuwe bedrijven.
e
Al deze bedrijven doorlopen min of meer gelijktijdig dezelfde levenscyclus. Tijdens de 2 industriële revolutie
e
waren dit de bedrijven in de staal-, olie-, auto- en elektriciteitsindustrie. Tijdens de 3 industriële revolutie
waren dit de bedrijven in de hardware-, software-, consultancy- en communicatieindustrie. Tijdens de
versnellingsfase van een industriële revolutie bevinden veel van deze nieuwe bedrijven zich, min of meer
gelijktijdig, in de versnellingsfase van hun levenscyclus (Figuur 1).
De verwachte waarde van de aandelen van deze bedrijven, die in de versnellingsfase van hun bestaan
komen, stijgt enorm. Dit is de reden waarom aandelen in de versnellingsfase van een industriële revolutie
erg duur worden. De koers-winstverhouding van aandelen is tussen 1920 – 1930, de versnellingsfase van de
e
e
2 industriële revolutie, enorm gestegen en ook tussen 1990 – 2000, de versnellingsfase van de 3
industriële revolutie. De stijging van de koers-winstverhouding wordt nog eens versterkt, doordat veel
bedrijven tijdens de versnellingsfase van hun bestaan, besluiten hun aandelen te splitsen. Een
aandelensplitsing is gewenst, als de beurswaarde van een aandeel te groot is geworden en daardoor de
verhandelbaarheid onvoldoende is. Omdat er bij de lagere koers meer potentiële beleggers zijn, heeft een
splitsing dus een positief effect op de waarde van het aandeel. Tussen 1920 – 1930 en 1990 – 2000 zijn er
enorm veel aandelensplitsingen geweest, die de koers-winstverhouding positief hebben beïnvloed. Tijdens
de versnellingsfase van een industriële revolutie zal er dus altijd een beurshausse ontstaan.
Het gevolg van een beurshausse is een beurscrash
De stabilisatiefase van een industriële revolutie kenmerkt zich, doordat de markt verzadigd raakt en de
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concurrentie toeneemt. Alleen de sterkste bedrijven kunnen de concurrentie aan, of nemen de concurrentie
over. Hierbij komen veel van de nieuw ontstane bedrijven in de stabilisatiefase of aftakelingsfase van hun
levenscyclus en zullen de groeimogelijkheden van deze bedrijven gaan afnemen en dus ook de verwachte
waarde van de aandelen. De koers-winstverhouding van aandelen zal hierdoor gaan dalen. Deze trend heeft
zich destijds vanaf 1930 ingezet en vanaf 2000 heeft het patroon zich weer herhaald.
De toekomst zal leren, mede afhankelijk van het gedrag van de centrale banken, of en in welk tempo, de
koers-winstverhouding van aandelen nog verder zal dalen. Aristoteles’s wet van oorzaak en gevolg geldt
voor een beurshausse en een beurscrash.
- het betreft een structurele verandering van de (wereld)-maatschappij, of een complex deelsysteem
daarvan;
- er is sprake van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende technologische, economische, ecologische,
sociaal-culturele en institutionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus;
- het is de resultante van langzame veranderingen (ontwikkelingen in voorraden) en snelle dynamiek
(stromen).
Een transitie ligt niet bij voorbaat vast, omdat er gedurende een veranderingsproces altijd sprake is van
aanpassen aan, leren van, en inspelen op nieuwe situaties. Een transitie is dus geen wetmatigheid.
Vier transitiefasen
In het algemeen beschrijven transities de S-curve en zijn vier transitiefasen te onderscheiden:
1. een voorontwikkelingsfase van dynamisch evenwicht waarin de status-quo niet zichtbaar verandert;
2. een ‘take-off’-fase waarin het veranderingsproces op gang komt, doordat de toestand van het
systeem begint te verschuiven;
3. een versnellingsfase waarin zichtbaar structurele veranderingen plaatsvinden door een cumulatie
van op elkaar inspelende sociaal-culturele, economische, ecologische en institutionele
veranderingen; in de versnellingsfase is sprake van collectieve leerprocessen, diffusie en processen
van inbedding;
4. een stabilisatiefase waarin de snelheid van maatschappelijke verandering afneemt en al lerend een
nieuw dynamisch evenwicht wordt bereikt.
Ook een productlevenscyclus en een bedrijfslevenscyclus beschrijven een S-curve. In dit geval is er nog een
vijfde fase: de aftakelingsfase, waarin kosten stijgen door overcapaciteit en waarin een producent zich
uiteindelijk terugtrekt uit de markt. Als we terugkijken in de geschiedenis, dan hebben in de laatste twee
eeuwen drie ingrijpende transities (industriële revoluties) plaatsgevonden:
e
e
1. De 1 industriële revolutie (1780 tot circa 1850); de stoommachine2. De 2 industriële revolutie (1870 tot
circa1930); electriciteit, olie en auto
e
3. De 3 industriële revolutie (1950 tot ….); computer en microprocessor
Het ontstaan van een beurshausse
In de voorontwikkelingsfase en take-off-fase van een industriële revolutie ontstaan er veel nieuwe bedrijven.
e
Al deze bedrijven doorlopen min of meer gelijktijdig dezelfde levenscyclus. Tijdens de 2 industriële revolutie
e
waren dit de bedrijven in de staal-, olie-, auto- en elektriciteitsindustrie. Tijdens de 3 industriële revolutie
waren dit de bedrijven in de hardware-, software-, consultancy- en communicatieindustrie. Tijdens de
versnellingsfase van een industriële revolutie bevinden veel van deze nieuwe bedrijven zich, min of meer
gelijktijdig, in de versnellingsfase van hun levenscyclus (Figuur 1).
De verwachte waarde van de aandelen van deze bedrijven, die in de versnellingsfase van hun bestaan
komen, stijgt enorm. Dit is de reden waarom aandelen in de versnellingsfase van een industriële revolutie
erg duur worden. De koers-winstverhouding van aandelen is tussen 1920 – 1930, de versnellingsfase van de
e
e
2 industriële revolutie, enorm gestegen en ook tussen 1990 – 2000, de versnellingsfase van de 3
industriële revolutie. De stijging van de koers-winstverhouding wordt nog eens versterkt, doordat veel
bedrijven tijdens de versnellingsfase van hun bestaan, besluiten hun aandelen te splitsen. Een
aandelensplitsing is gewenst, als de beurswaarde van een aandeel te groot is geworden en daardoor de
verhandelbaarheid onvoldoende is. Omdat er bij de lagere koers meer potentiële beleggers zijn, heeft een
splitsing dus een positief effect op de waarde van het aandeel. Tussen 1920 – 1930 en 1990 – 2000 zijn er
enorm veel aandelensplitsingen geweest, die de koers-winstverhouding positief hebben beïnvloed. Tijdens
de versnellingsfase van een industriële revolutie zal er dus altijd een beurshausse ontstaan.
Het gevolg van een beurshausse is een beurscrash
De stabilisatiefase van een industriële revolutie kenmerkt zich, doordat de markt verzadigd raakt en de
concurrentie toeneemt. Alleen de sterkste bedrijven kunnen de concurrentie aan, of nemen de concurrentie
over. Hierbij komen veel van de nieuw ontstane bedrijven in de stabilisatiefase of aftakelingsfase van hun
levenscyclus en zullen de groeimogelijkheden van deze bedrijven gaan afnemen en dus ook de verwachte
waarde van de aandelen. De koers-winstverhouding van aandelen zal hierdoor gaan dalen. Deze trend heeft
zich destijds vanaf 1930 ingezet en vanaf 2000 heeft het patroon zich weer herhaald.
De toekomst zal leren, mede afhankelijk van het gedrag van de centrale banken, of en in welk tempo, de
koers-winstverhouding van aandelen nog verder zal dalen. Aristoteles’s wet van oorzaak en gevolg geldt
voor een beurshausse en een beurscrash. Tip van W.Grommen - bron: De Dagelijkse Standaard.
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Erdogan maakt Turkije steeds islamitischer
Geplaatst door Herman Meijer op 17 december, 2013
Erdogan heeft één missie, één doel. De seculiere staat, een erfenis van Atatürk
wordt langzaam vaarwel gezegd. Vandaag zet Erdogan weer een klein stapje:
Gemengde studentenhuizen horen binnenkort tot het verleden.
U herinnert zich vast de opstanden in Turkije enkele maanden geleden nog wel.
In de grote steden gingen Turken massaal de straat op om te demonstreren.
DDS’ own Michael kwam regelmatig met verslagen vanuit de straten. Het
Taksimplein was het centrum van de protesten. De demonstraties leken te gaan om een stukje groen. Een
park werd gesloopt voor de bouw van een grote moskee en een winkelcentrum. Wie echter goed luisterde
en z’n ogen niet in de zak had, hoorde en zag dat er meer aan de hand was.
Men maakte zich in Turkije zorgen over de politiek van Erdogan. Deze premier is al sinds 2003 aan de
macht. Zijn kiezers zijn vooral te vinden op het conservatieve platteland. De agenda van Erodgan is helder.
Langzaam probeert hij van Turkije een islamitisch kalifaat te maken. Het hoofddoekverbod op universiteiten
werd al geschrapt. Ook kwamen er strengere regels voor alcoholgebruik en werd er op veel campussen van
universiteiten een moskee gebouwd. Maar Erdogan is nog niet klaar met de universiteiten.
Mannelijke en vrouwelijke studenten worden in Turkije voortaan van elkaargescheiden. Gemengde
studentenhuizen en campusgebouwen behoren binnenkort tot het verleden, kondigde premier Recep Tayyip
Erdogan dinsdag aan. Erdogan wees het verwijt dat zijn regering burgers een bepaalde levensstijl opdringt
van de hand. De regering heeft nu eenmaal een plicht jegens ouders, pareerde de premier.
Pad der islamisering
Seculiere Turken zijn in alle staten. Dit is de volgende stap van Erdogan op het pad der islamisering.
Daarmee scoren de strenge islamieten weer een punt. Seculiere Turken kunnen opnieuw een verlies
inboeken. Langzaam wordt de erfenis van Atatürk ondermijnd en afgebroken.
Atatürk is de vader aller Turken. Hij was de eerste president van de Republiek Turkije en tevens grondlegger
van deze staat. Hij streefde naar een seculiere staat. Westelijke (christelijke) normen en waarden werden
ingevoerd in Turkije. Denk aan een verbod op polygamie, de scheiding tussen moskee en staat en de
gelijkwaardigheid van man en vrouw. Al deze ‘zegeningen’ hebben Atatürk een zeer geliefde Turk gemaakt.
Zijn status is bijna goddelijk in het huidige Turkije.
Persvrijheid
Toch durft Erdogan de strijd met de erfenis van Atatürk aan. Stapje voor stapje, heel voorzichtig, doch
doelgericht. Vooralsnog komt hij er al tien jaar mee weg. Sterker nog, hij wordt door een groot deel van de
bevolking op handen gedragen. Dat is uiteraard mede te danken aan de afwezigheid van de persvrijheid in
Turkije. Nergens zitten zoveel journalisten in de gevangenis als in Turkije.
Turkije wordt er niet fraaier op. Binnenkort bij de EU. Als het aan de bobo’s in Brussel ligt…
U kunt mij volgen op Twitter onder de naam @MeijerHerman. Kijkt u ook eens op mijn site.

Antigriepwonder
Van de week liep ik door het winkelcentrum. Het was er erg druk en ineens viel het me op hoeveel mensen
er hoestend, proestend en niezend daar rondliepen. Ik krijg dan gelijk de neiging om mijn adem in te houden
maar dat hou je niet zo lang vol.
Echt een verkoudheid ontlopen is niet te doen. Maar proberen hem uit te stellen wel. Ik vond een receptje
van Sapas020 met de naam Anti-Griep-Wonder. Nou dat belooft wat hè? Gelijk een potje gemaakt. Ik vond
het namelijk geen overbodige luxe om er 1 in de koelkast te hebben staan.
Wat heb je nodig:
 3 citroenen (goed schoongemaakt) het liefst biologische. Snij ze in dunne plakjes/schijfjes.
 (Biologische) Honing.
 4 cm verse gember. Geschild en in plakjes gesneden.
 Snuf kaneelpoeder.
 Afsluitbaar potje
Doe alle ingrediënten in een leuk potje, even roeren en bewaar het in de koelkast.
Het wordt een soort karamel achtige siroop en dan is je anti-griep siroop gereed! Maak er een kop thee van.
Neem een paar theelepels siroop, doe er kokend water overheen en zo heet mogelijk opdrinken, heerlijk! Of
voor een beter resultaat, neem een flinke lepel van deze substantie voor dat je gaat slapen. Honing verliest
natuurlijk wel enzymen boven de 40 graden. Je kan de siroop achtige substantie ca. 2 à 3 maanden in de
koelkast bewaren.
Het smaakt heerlijk fris. Ik drink het regelmatig en mijn potje is al bijna op. Snel weer een nieuwe maken, al
is het alleen maar voor het lekkere!
http://www.iamcookingwithlove.nl/zoet/anti-griep-wonder/
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Frisdranken met toegevoegde suikers verhogen de kans op endometriumkanker
Geplaatst door: Redactie Earth Matters - Bron: WDDTY
(WDDTY | vertaald door Frank Bleeker) Vrouwen die regelmatig cola met toegevoegde suikers drinken,
lopen een groter risico op het ontwikkelen van endometriumkanker. Het risico begint al toe te nemen voor
vrouwen die meer dan één blikje of flesje cola per week drinken, maar het risico stijgt dramatisch naar een
verhoogd risico van 78 procent voor vrouwen die acht of meer blikjes of flesjes per dag drinken.
De frisdranken lijken de kansen op het ontwikkelen van oestrogeenafhankelijke type 1 endometriumkanker,
dat het meest voorkomende soort kanker is te verhogen, maar niet de type 2 kanker. De cola’s die het risico
verhogen zijn Coca Cola, Pepsi Cola en andere cola’s met suiker, de cafeïnevrije Coke, Pepsi en andere
cola’s, andere koolzuurhoudende frisdranken waaraan suiker is toegevoegd en limonades en andere nietkoolzuurhoudende vruchtendrankjes, aldus onderzoekers van de Universiteit van Minnesota. Het risico is
direct gerelateerd aan de hoeveelheid die wordt gedronken, ontdekten de onderzoekers na het interviewen
van 23.039 vrouwen in de postmenopauzale fase. Vergeleken met vrouwen die nooit cola dronken zagen
degenen die tussen de 1,7 en 60,5 drankjes per week dronken, het risico stijgen.
Bron:
Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, 2013; doi: 10.1158/1055-9965.EPI-13-0636 cebp.aacrjournals.org/content/early/recent
Het endometrium of baarmoederslijmvlies is de bedekkende laag van de binnenzijde van de
baarmoeder.wikipedia.org/wiki/Endometrium
Bron: wddty.com

Komt er een nieuwe oorlog tussen Libanon en Israël?
Geplaatst door Herman Meijer
De spanning tussen Israël en Libanon loopt op. Gisteren werd door een schutter uit het Libanese
leger een Israëlische militair gedood. Vanmorgen schoot het Israëlische leger twee verdachte
Libanese militairen neer.
Gisteren schoot een schutter uit het Libanese leger op een Israëlische auto in de buurt van de
grensovergang bij Rosh Hanikra. Bij die schietpartij kwam een Israëlische militair om het leven. Israël diende
meteen een klacht in bij de VN, voor wat het waard is. Agressie wordt niet geaccepteerd, zei men. Ook
benadrukte Israël dat het recht op zelfverdediging gebruikt zou worden door het Israëlische leger, indien
nodig.
Vannacht heeft Israël van dat recht gebruik gemaakt. Israëlische militairen zagen iets verdachts en hebben
op twee Libanese militairen geschoten. Of deze militairen de aanval hebben overleefd, is niet bekend. Het
kan natuurlijk zijn dat de Israëlische militairen hebben gemist of dat de Libanezen enkel gewond zijn geraakt.
Vergeldingsacties
Hoe dan ook, deze incidenten zijn de volgende in een lange rij. Een aantal maanden geleden werden er
vanuit Libanon raketten afgevuurd op Israël. Het land reageerde met luchtaanvallen en bombardementen. Of
Israël nu, na de moord op deze Israëlische militair, weer vergeldingsacties in petto heeft, is afwachten.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de reactie vanuit Libanon op de schietpartij afgelopen nacht.
In Libanon is het de laatste tijd erg onrustig. Het land is instabiel. Hezbollah, de zeer invloedrijke Libanese
terreurorganisatie, vecht in Syrië aan de kant van Assad. Men steunt de sjiieten dus, en dat is geen
verrassing, Hezbollah is een sjiitische organisatie. Soennieten van over de hele wereld, maar zeker die in
Libanon, vinden dat bagger. De afgelopen maanden waren er dan ook verschillende aanslagen over en
weer. Het land is tot op het bot verdeeld. De onrust bij de buren zal Israël zorgen baren.
Speelruimte
In 2006 viel Hezbollah een grensovergang van Israël aan en doodde daarbij verschillende militairen. Dit
leidde tot een oorlog waarbij honderden doden vielen. Veel overeenkomsten dus met de gebeurtenissen van
gisteren en vannacht. Of de spanning tussen Israël en Libanon nu weer tot een oorlog zal leiden, valt nog
maar te bezien. Israël zal absoluut eerst tot tien tellen voordat het aanvalt. De hele wereld zit er immers
bovenop. Het land heeft niet al teveel speelruimte.
Aan de andere kant zal Libanon ook niet staan te springen om een oorlog. Israël is namelijk veel sterker.
Komt nog bij dat Hezbollah momenteel zijn energie, mankrachten en wapens hard nodig heeft in Syrië. Een
strijd op twee fronten is altijd nadelig. Aan de andere kant kan een oorlog met Israël de partijen in Libanon
wel bij elkaar brengen. Wat is er ten tijde van onrust en spanning beter dan een gezamenlijke vijand?
Het lijkt erop dat de situatie met een sisser zal aflopen. Zeker weten doet echter niemand dat. Het blijft het
Midden-Oosten…
U kunt mij volgen op Twitter onder de naam @MeijerHerman. Kijkt u ook eens op mijn site.
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Vrije energie
NATUURMENS VIKTOR SCHAUBERGER
‘vrije energie’ –een andere techniek is mogelijk - Auteur: Reinout Guepin
Geplaatst met toestemming van Herman Hegge (Frontier)
Een energiebron die oneindig is, vrijwel gratis, en milieuvriendelijk… Een utopie?
Volgens de gangbare natuurkundige wetten wel. Maar wat als deze wetten niet
onder alle omstandigheden zouden blijken te gelden? Door de menselijke
geschiedenis heen zijn er steeds mensen geweest die geprobeerd hebben de
energie die de natuur laat groeien, te gebruiken voor de aandrijving van
mechanieken. Deze droom leefde weer op in het Wenen van rond de eeuwwisseling – 1900. Verschillende
uitvinders claimden apparaten te hebben uitgevonden die aangedreven werden door een nog onbekende
energiebron.
Natuurmens Viktor Schauberger
Eén van deze uitvinders was de Oostenrijker Viktor Schauberger (1875-1958). Geboren in een familie van
boswachters ontwikkelde hij een grote liefde voor de natuur. In het bijzonder voor het water. Uren kon bij een
beek zitten dagdromen, zonder ooit verveeld te raken. Ook zijn scherpe intuïtie had hij klaarblijkelijk geërfd
van zijn familie. Op een dag, zittend bij een beek, ontdekte hij dat hij zijn bewustzijn mee kon laten gaan met
het water. Zijn bewustzijn verliet zijn lichaam, maar bij terugkeer kon hij zich de diepe inzichten die hij
opgedaan had nog levendig herinneren.
Viktor Schauberger
Toen zijn vader wilde dat hij, net als zijn broers, bosbouw zou gaan studeren in Wenen, weigerde Viktor
pertinent. Hij wilde niet door stimulatie van het intellect zijn intuïtieve gaven verliezen. In plaats daarvan
bezocht hij de middelbare bosbouwschool, waar intellectuele pretenties geen rol speelden en waar hij veel
tijd in het bos kon doorbrengen. Deze droom werd ruw verstoord door de Eerste Wereldoorlog. Vier lange,
surrealistische jaren vocht de jonge man als kannonnist aan vier fronten. Meerdere malen was het zijn
scherpe intuïtie die zijn leven redde. Een slag van het lot zorgde er desondanks voor dat hij net voor het
einde van de oorlog ernstig gewond raakte aan zijn been. Al hinkende keerde hij huiswaarts, waar zijn vrouw
en zoon Walter op hem wachtten. Op het prachtige, uitgestrekte landgoed van de Duitse vorst Adolf von
Schaumburg-Lippe vond hij een baan als boswachter. In deze ongerepte bossen was het dat het ‘wonder’
geschiedde dat zijn leven voorgoed zou veranderen. Op een koude wintermorgen baande de boswachter
zich een weg door de hoge sneeuw. Hij wilde een fazant volgen naar zijn paringsgrond. Daarbij vond hij een
ijskoude, snelstromende bergbeek op zijn pad. Op een ondiepe plek zette hij zijn stok in het water, klaar om
de sprong te wagen, toen hij ineens vanuit zijn ooghoek pijlsnel iets weg zag schieten. Stroomopwaarts…
Geïntrigeerd bleef hij staan. Na enkele minuten kwam de vis, want dat was het, weer terug, zette zijn bek
open, en bleef onbeweeglijk stilstaan in het wild kolkende water.
“Hoe kan deze vis zo perfect stilstaan in dit wilde water? Hoe is het deze vis überhaupt
gelukt de 60 meter hoge waterval op te zwemmen?”, vroeg hij zich verwonderd af. Diep
in gedachten verzonken klauterde hij naar beneden waar de maanbeschenen waterval
als vloeibaar metaal in het bassin stortte. Hij zag hoe zich hier vele forellen verzameld
hadden, op weg naar de bron om te paren. Plots verscheen er een grote forel die de
anderen verjoeg en in ellipsvormige banen rond de waterstraal begon te cirkelen. Ineens
werd de vis als door een onzichtbare hand opgetild en verdween in het midden van de
straal. Enkele ogenblikken leek de vis verdwenen; toen zag de boswachter hem
bovenaan met een sierlijke boog over de rotswand springen. Met een zwieperd van zijn
staart was hij verdwenen… Verbouwereerd bleef de boswachter achter.
“Welke kracht op aarde kan dit bewerkstelligd hebben?”, vroeg hij zich ontdaan af. Toen
hem niets te binnen wilde schieten nam hij zich voor zijn licht op te steken bij de wetenschappers. Een
tijdlang was hij regelmatig te vinden in de universiteitsbibliotheek. Hij doorzocht de wetenschappelijke
werken van alle bekende en minder bekende wetenschappers, maar kon geen enkele referentie vinden aan
het ‘forelfenomeen’. Alchemistische werken en verhalen over de wonderbaarlijke genezingen met
magnetisch geladen water door Anton Mezmer, gaven hem echter wel degelijk clous. Langzaamaan raakte
hij ervan overtuigd dat er een magnetische kracht in het water schuilt, die de vis als een magneet omhoog
kan zuigen. Hij begon te dromen van een hele nieuwe techniek die de ‘forelkracht’ zou gebruiken.
De wet van Archimedes geschonden
Het apparaat dat de boswachter in één klap beroemd maakte, was de zogenaamde ‘Houtbaan’ uit 1924. Een
kunstmatige beek waarmee Schauberger de transportkosten van gekapt hout tot maar één tiende
terugbracht. Op onnavolgbare wijze liet hij zware stammen van wel 60 cm dikte op een laagje ‘geïmplodeerd’
water van maar 20 cm drijven. Uit zijn visioenen wist hij dat het water zich door te meanderen oplaadt met
een natuurlijke vorm van magnetisme. Deze magnetische kracht trekt de watermoleculen naar elkaar toe en
maakt het water zo dichter en draagkrachtiger.
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Toen de baan tegen alle verwachtingen in bleek te werken, stonden de
ingenieurs met hun wet van Archimedes plots met een mond vol tanden.
Volgens deze wet, en de tweede ‘wet van behoud van energie’, had deze
transportbaan nooit mogen werken. Anders dan de academici, aarzelden de
politici geen moment om de boswachter voor hun karretje te spannen. Het
was 1924, crisis, en Oostenrijk had hard geld nodig. De minister-president
bood hem een post aan als ‘adviseur transportbanen’ op het ministerie van
bosbouw. De ongestudeerde boswachter besloot zijn huid zo duur mogelijk te
verkopen. Hij bedong een vierdubbel adviseursloon, uitbetaald in
goudstukken. Na een snelle rekensom stemde de minister toe. Dit viel echter
niet goed bij de hoogopgeleide ambtenaren op het ministerie. Ze waren diep
beledigd. Er volgden zelfs stakingen. De minister bleef echter achter zijn
adviseur staan. Een rechtszaak over zijn ‘onrechtmatige’ loon maakte
uiteindelijk een einde aan zijn politieke loopbaan.
De boswachter was er blij om toe. Hij sloot een deal met het grootste
bouwbedrijf van Wenen en bood zijn banen nu tegen commerciële prijzen aan.
De minister kon niet anders dan deze zet accepteren. Kortstondig was de
boswachter een rijk man. De geldontwaarding maakte het echter direct
waardeloos. In totaal bouwde Viktor Schauberger 14 banen. Niet alleen in
Oostenrijk, maar ook in Bulgarije, Bosnië en Tsjecho-Slowakije.
Hoe werkten de banen? Zelfs een bekende waterbouwkundig professor die door
de regering op onderzoek uit was gestuurd, kon er niet echt achter komen.
Uiteindelijk leerde hij begrijpen dat de boswachter door het water in bepaalde
bewegingen te brengen magnetisme in het water opwekte, dat de
atoombindingen versterkte en het water zo hechter en draagkrachtiger maakte.
Op bezoek bij koning Boris
In 1929 had Viktor Schauberger een onderhoud met de koning van Bulgarije waar
hij houtbanen bouwde. In het gesprek waarschuwde de boswachter de koning voor misbruik van de
houtbanen. Kaalkap zou, zo zei de boswachter, uiteindelijk zelfs de voedselproductie in gevaar brengen.
“Het bos is de wieg van het water. Bos betekent leven, woestijn betekent dood”, vatte de boswachter zijn
punt kernachtig samen. Daarop verzocht de geschrokken koning hem de drastisch gedaalde
voedselproductie in het noorden van het land te onderzoeken.
Inderdaad bleek de landbouwproductie in het bosrijke noorden sterk gedaald ten opzichte van het
uitgedroogde zuiden. Zijn intuïtie zei hem dat dit kwam door de mechanisatie van de landbouw en het
vervangen van de traditionele houten ploegen door ijzeren ploegen; getrokken door zware stoomtractoren.
“IJzer is een magnetisch metaal”, zei hij bij zichzelf, “dat de natuurlijke magnetische spanning van het
grondwater ontlaadt. Het water stijgt daardoor niet krachtig genoeg meer omhoog tot in de uiterste toppen
van de planten”. Hij adviseerde de koning daarom proeven te doen met niet-magnetische koperen of
bronzen landbouwwerktuigen. Zoiets absurds kon de koning echter onmogelijk aan zijn regering en zijn
adviseurs verkopen. Ze zouden hem nog ontoerekeningsvatbaar verklaren!
De Implosie van water
De boswachter raakte steeds meer gedesillusioneerd in zijn houtbanen omdat ze niet tot een meer
verantwoordelijke vorm van bosbouw leidden. In tegendeel. Vastbesloten het geheim van het water te
ontraadselen toog hij wederom naar de universiteitsbibliotheek. Stapels belangrijke wetenschappelijke
werken; van Einstein tot Max Planc, las hij. Daarbij stuitte hij min of meer toevallig op het werk van de Duitse
natuurkundige Lennard die de mysterieuze ‘watervalelektriciteit’ onderzocht had. De spanning stelde hij vast
met een ‘Kelvin-generator’.
Opgewonden bouwde Schauberger met zijn vriend doctor Winter de Kelvin-generator na. Het resultaat was
verbluffend. Ze maten onverwacht grote elektrische spanningen en vergaapten zich aan onbekende
magnetische lichtverschijnselen. “Het enige wat men hoeft te doen is water in de juiste beweging te
brengen!”, zei de boswachter tegen doctor Winter. “En die beweging is niet recht, maar krom!… Het water
moet kunnen meanderen en kolken, anders sterft het, net als zijn consument”.
Schauberger merkte op dat waar nieuwe ijzeren waterleidingen gelegd werden,
het aantal kankergevallen significant toenam. Om het probleem bij de wortels
aan te pakken ontwikkelde de boswachter een ‘bronwaterapparaat’. Daarmee
zou de consument thuis zijn eigen geneeskrachtige bronwater kunnen bereiden.
Zoals bij al zijn vindingen keek hij eerst hoe de natuur het doet en bouwde het
dan zo goed mogelijk na. Het bronwaterapparaat was dan ook een poging de
cyclus van het regenwater in de bodem na te bootsen.
Gerijpt, magnetisch supergeladen water stijgt tegen alle wetten van de logica in
op naar de hoogste bergtoppen en voert de groeibevorderende magnetische
spanning van daar naar de vruchtbare dalen. Het bronwaterapparaat werd een
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succes. Ziek Wenen stond in de rij voor het water. Met medewerking van een aantal artsen deed
Schauberger proeven op ongeneeslijk zieken. Vrijwel stuk voor stuk genas hij ze. De artsen waren
tegelijkertijd verbluft en gekrenkt. Toen uitlekte dat ‘de watertovenaar’ kwikzilver in zijn bronwaterapparaat
gebruikte, stuurde de artsenijbond de politie op hem af. Behalve de apparaten namen deze agenten ook nog
wat flessen voor eigen gebruik in beslag…
De contouren van een nieuw type techniek
Begin jaren ’30 begonnen de inzichten van de boswachter zich steeds meer uit te kristalliseren tot een
duidelijk concept, gebaseerd op de groeikrachten in de natuur – het natuurlijke magnetisme van het water.
De boswachter bundelde deze inzichten in het boekje ‘Onze zinloze arbeid – atoomtransformatie in plaats
van atoomsplijting’. Hierin suggereerde hij dat het Implosieproces gebruikt zou kunnen worden voor de
aandrijving van bijvoorbeeld onderzeeboten. De ‘Forelmotor’ die de boswachter daarvoor ontworpen had
werkte net als de vis met zuiging aan de voorkant en druk aan de
achterkant. Deze druk en zuiging werden opgewekt door de
impansie (implosie) en successievelijke expansie van het
doorstromende water.
Viktor Schauberger deed zijn best de autoriteiten voor zijn
natuurlijke techniek te interesseren. Toch kwam de uitnodiging
van Hitler in 1934 nogal onverwacht. De man met de smalle snor had zijn boekje gelezen en was danig
onder de indruk. In een bewogen gesprek probeerde de boswachter de nieuwe leider ervan te overtuigen
Duitsland om te vormen tot een proeftuin voor zijn natuurlijke Implosietechniek. Zonder deze techniek zou
het ‘duizendjarige rijk’ hoogstens 10 jaar duren! “Geef deze man wat hij nodig
heeft om zich te bewijzen!”, beval Hitler. “Weg met de Joodse doodstechniek.
Duitsland heeft een Germaanse übertechniek nodig!”
De boswachter kreeg een laboratorium toegewezen. Niet lang daarna toverde
hij een groep Nazi-leiders grote vonken en vreemde lichteffecten voor uit zijn
extra grote Kelvin-generator. De Nazi’s waren overtuigd, hoewel de
meegebrachte wetenschappers de lichtverschijnselen probeerden af te doen
als ‘onbetekenende fluorescentie-effecten’. Viktor had nu zijn voet in de deur.
Niemand minder dan de directeur van Siemens kreeg opdracht een werkplaats in te richten en technici ter
beschikking te stellen. Bij Siemens begon de boswachter met de bouw van zijn nieuwste Implosie-idee: een
apparaat voor natuurlijke warmte en verkoeling – de Klimator. Dit apparaat wekte door lucht-implosie
natuurgetrouwe stralingen op die het gevoel van warmte of verkoeling geven. Toen één van de ingenieurs
het testrijpe apparaat in afwezigheid van de boswachter aanzette, smolt het ding binnen enkele seconden
weg tot een plasje metaal. Volgens berekeningen moest dit bij een temperatuur van ongeveer 4000°C
gebeurd zijn. Viktor Schauberger zwoer nooit meer een stap in de Siemensfabrieken te zetten.
Toen de Nazi’s in 1938 Oostenrijk inlijfden, vond er een soort ‘zuivering’
plaats waarbij politieke dissidenten en andere gekken ‘een spuitje’ kregen.
Deze kans greep de bond van ingenieurs. De boswachter werd onder
valse voorwendsels naar het ziekenhuis gelokt waar hij op de
gekkenafdeling opgesloten werd. Met hulp van zijn intuïtie en een snelle
actie van een invloedrijke kennis kon de boswachter ternauwernood
ontsnappen.
In het Derde Rijk
Tegen het begin van de oorlog kreeg de legertop ineens interesse in de
zuigschroef voor onderzeeboten. Bij wijze van dienstplicht werd de boswachter opgeroepen een model te
bouwen in een Weense onderzeebootfabriek. Volgens ooggetuigen rukte het gevaarte zich bij een test los
van zijn zware verankeringsbouten en vloog dwars door het dak. De gealarmeerde Gestapo nam alle
brokstukken en ontwerptekeningen in beslag en verklaarde het project geheim. Vanaf nu werd de
boswachter continu in de gaten gehouden.
In de hoop hem de essentiële details van zijn implosietechniek te ontfutselen werd de boswachter eerst door
het leger, later door de wapen-SS, in verschillende wapenfabrieken tewerkgesteld. Uiteindelijk eindigde hij
met een team van 6 gevangenen in concentratiekamp Mauthausen, waar hij werkte aan de motor voor een
‘vliegende onderzeeboot’. Voortdurend balanceerde hij tussen vooruitgang en tijdrekken. Aangezien het een
geheim programma was, zou hij zowel bij falen als bij succes gefusilleerd worden. Wonder boven wonder
slaagde Schauberger erin te overleven zonder de cruciale details van zijn ontwerpen weg te geven.
Nieuwe kansen na de oorlog
De Amerikanen wisten precies wáár in het Derde Rijk aan geheime wapens werd gewerkt. Zij stuurden
speciale ‘techplundertroepen’ voor de stoottroepen uit. Deze moesten zo mogelijk hele teams gevangen
nemen en naar Amerika overbrengen. In deze ‘Operatie Paperclip’ werden duizenden Nazi’s naar Amerika
overgebracht, waar ze, alsof er niets gebeurd was, verder werkten aan hun revolutionaire wapens. Viktor
Schauberger gold echter niet als meest belovend geval. Daarom werd hij in afwachting van een plan
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vastgehouden zodat hij niet in Russische handen zou vallen. Na bijna een jaar ‘kocht’ de boswachter zijn
vrijlating door te beloven zich nooit meer met Implosietechniek bezig te houden.
Aangezien er na de oorlog grote voedselschaarste heerste besloot Viktor zijn talenten in te zetten voor de
verbetering van de landbouw. Hij pakte het idee van de koperen landbouwwerktuigen weer op en deed in
1949 oriënterende proeven met studenten van de landbouwhogeschool in Linz. De resultaten waren zeer
bemoedigend, al voldeden ze in geen geval aan de huidige wetenschappelijke normen. Op het oog leken de
gewassen op de met koperen landbouwwerktuigen bewerkte akkers veel gezonder. De opbrengsten waren
in enkele gevallen wel twee keer zo hoog als op de met ijzer bewerkte controlestroken. Toen de boswachter
op het punt stond de koperen ploeg in massaproductie te nemen greep de geschrokken kunstmestlobby in.
Met intimidatie sneden ze de boswachter de pas af.
De nu 65 jarige boswachter voelde zijn gezondheid verslechteren. Wat hem nog aan kracht restte wilde hij
gebruiken voor wereldwijde bewustwording van de gevaren van kaalkap en het vergiftigen van de bronnen
van het leven met volstrekt onnodige atoomenergie. Met zijn zoon Walter richtte hij in 1952 de
milieuorganisatie ‘Groen Front’ op. Via de media oefenden ze druk uit op de politiek met slogans als: “Stuur
de legers naar het groene front!” Het idee was om de legers bomen te laten planten in een poging de
gezamenlijke vijand: wereldwijde woestijnvorming te bestrijden. Ondanks veel welwillende woorden
gebeurde er politiek echter weinig. Dat veranderde toen journalist annex vredesactivist Brandstätter het
boekje ‘Implosie in plaats van Explosie’ uitbracht. Hierin propageerde hij Implosietechniek als alternatief voor
atoomenergie. Ineens was de boswachter weer ‘in the picture’. Hij werd overspoeld met lucratieve
aanbiedingen uit de internationale wapenindustrie. Om begrijpelijke redenen ging hij hier niet op in. Hij
tekende daarentegen een contract met turbinefabrikant Voith voor de ontwikkeling van een ‘huisgenerator’
waarmee mensen thuis zelf ‘vrije energie’ zouden kunnen opwekken.
Nog voor het project afgerond kon worden werd de boswachter onder mooie voorwendsels naar Amerika
gelokt. Eenmaal daar aangekomen met zijn zoon Walter, raakte hij ervan overtuigd dat ‘project Implosie’ in
werkelijkheid een poging was de krachtigste waterstofbom ter wereld te bouwen. Daarop hield hij zijn mond
stijf dicht. De Amerikanen bleken slechts bereid hem te laten gaan als hij al zijn patenten overdroeg aan het
‘Implosie-consortium’. Verslagen tekende de boswachter, om vijf dagen later te sterven in zijn geboorteland.
Zijn zoon Walter heeft geprobeerd het werk van zijn vader voort te zetten en van een wiskundige
onderbouwing te voorzien. Dit bracht hem tot de postulatie van zijn zogenaamde ‘natuurtoonwet’.
******
In Nederland ijvert Stichting Natuur- en Implosietechnieken sinds 2006 voor de praktische toepassing van de
inzichten van Viktor Schauberger en de verbreiding van zijn inzichten. Alleen een breedgedragen roep om
vrije energie zal de nodige verandering kunnen brengen. Wie meer wil weten is welkom op de website van
de stichting: www.implosie.nl Hier kunt u zich ook abonneren op onze gratis nieuwsbrief.
Voor groepen is een lezing met beeldpresentatie beschikbaar. Stuur een mailtje
naar info@implosie.nl
Iedereen die bij wil dragen is van harte welkom!
Onlangs is een Nederlandstalig boek over Viktor Schauberger verschenen bij
Frontier Publishing: ‘Eenoog in het land van de blinden, De herontdekking
van aether; naar het leven van Viktor Schauberger’, door de auteur van dit
artikel: Reinout Guépin.
Boek bestellen: http://www.frontierpublishing.nl/eilb.html
Lees ook de recensie geschreven door Paul Harmans:
http://www.ufowijzer.nl/tekstpagina/EENOOG.htm

Dermatologen-waarschuwen-gevaarlijke-stof-in-cosmetica
Gepubliceerd: 15 december 2013 08:03 - Foto: Thinkstock
Dermatologen waarschuwen voor gevaarlijke stof in cosmetica
Nederlandse dermatologen waarschuwen voor het conserveringsmiddel Methylisothiazolinone dat in
dagelijkse cosmeticaproducten is verwerkt. De huidartsen zien steeds meer patiënten met problemen door
de stof. Patiënten hebben last van een zwelling van het gezicht, jeuk, netelroos, roodheid en eczeem.
Dat meldt het journalistieke onderszoeksprogramma van de NCRV, de Altijd Wat Monitor.
De problemen komen voor voor bij crèmes, maar het conserveringsmiddel zit ook in make-up, shampoo,
zeep, schoonmaakmiddelen, wasverzachters en billendoekjes voor baby's.
Dermatologen vertellen aan het programma dat de aandoeningen eerst vooral bij kappers en schoonmakers
werden opgemerkt, maar nu ook steeds vaker bij de rest van de bevolking.
In juni werd het probleem al in Groot-Brittannië geconstateerd, maar gebeurde er in Nederland niets.
Volgens de Nederlandse artsen komt dat doordat het nooit goed is gecommuniceerd. "We hebben ons
onvoldoende gerealiseerd dat de consument dit niet weet."
http://www.nu.nl/gezondheid/3654445/dermatologen-waarschuwen-gevaarlijke-stof-in-cosmetica.html
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George Orwell Nieuwspraak Mark Rutte Soevereiniteitsoverdracht naar EU
Geplaatst op december 20, 2013
De Nederlandse media zijn meester in het brengen van slechts nieuws in
een positief jasje. Zo is Mark Rutte bezig om meer macht aan Europa te
geven, alleen het wordt heel slim verpakt in George Orwell ‘nieuwspraak‘
(ook wel ‘dubbelspraak‘ genoemd). De Telegraaf zegt [quote] Premier Rutte
zei gisteravond tijdens de Europese top van regeringsleiders in de
Belgische hoofdstad dat Nederland op dit belangrijke economische terrein
geen soevereiniteitsoverdracht naar Brussel wil. „Nederland wil uiteraard
dat landen hervormen maar contracten voor de lidstaten zijn geen goed
instrument, ” aldus de minister-president. Met steun van de andere lidstaten
heeft hij er toe voor gezorgd dat het woord ”bindend” is geschrapt. Om een
lang verhaal kort te maken staat daar dus dat die contracten er wel zullen
komen, maar dat het woordje bindend er voor de vorm maar even
uitgehaald wordt.
Het gehele Telegraaf bericht barst van de ‘nieuwspraak’. George Orwell
omschreef al in zijn boek 1984 hoe het ‘ministerie van de Waarheid‘ steeds bezig was het nieuws en de
geschiedenis te herschrijven en zaken in hun betekenis om te draaien. Hier gebeurt precies het zelfde. De
onoplettende lezer denkt “Mark Rutte is goed bezig. Eindelijk vecht hij voor een beetje behoud van de
Nationale Souvereiniteit“. Ik moet het woord echter weer van stal halen. We hebben te maken met zuivere
perceptiemanagement. Mark Rutte speelt gewoon zijn rol van de criticaster. Dat is om de buitenwereld nog
enigszins het gevoel te geven dat er sprake is van democratie. De bottom line is: er gaat meer macht naar
Europa om nog meer economische hervormingen op te leggen. Er is slechts een woordje geschrapt. Voor de
vorm wordt er dan van gemaakt dat er geen ‘soevereiniteitsoverdracht naar Europa gaat‘, maar dat eerste
woord kunt u vooral beschouwen als een mooi scrabbelwoord met een hoge woordwaarde. ‘Nieuwspraak‘ of
‘dubbelspraak‘ in optima forma.
In Italië worden de EU-vlaggen al van het EU hoofdkantoor gerukt. Volgens het New World Order
propagandabureau Reuters betreft dat echter Neo-fascisten. Dat is de strategie die nu ingezet wordt.
Iedereen die tegen de EU is wordt al fascist bestempeld. Gelukkig hebben wij een slimmere president of
liever gezegd slimmere propaganda media. Bij ons wordt er gewoon gedaan alsof er een succesje geboekt
is door Mark Rutte. Er zullen contracten worden opgesteld, maar het woordje bindend is eruit gehaald.
Contract blijft contract. En juridisch gezien moet je je daar nu eenmaal aan houden. Maar dat dit slechts
toneelstukjes blijven, moge duidelijk zijn. We leven onder de dictatuur van de NWO deelstaat Europa. Er
gaat meer macht naar Europa. Punt.
Ondertussen neemt de onrust in Europa toe. Hoe kan het ook anders als 1 op de 4 onder de armoede grens
leeft. In Italië doen nu zelfs politiemensen hun helm af uit solidariteit met de demonstranten. Waar in de Main
Stream Media krijgt u dat te zien. U zult moeten geloven dat het fascisten zijn! In werkelijkheid gaat het om
een protest dat begon bij Siciliaanse boeren en studenten. Inmiddels is het uitgegroeid tot een nationaal
protest tegen banken, het Italiaanse belastingkantoor, de EU en het minderheidskabinet dat het hoger
onderwijs wil privatiseren. In Italië is de werkeloosheid onder de jeugd al 40% en er sluiten 134 retailers per
dag. Hoe lang zal het nog duren tot de rest van Europa ontwaakt? Hoe lang zal het nog duren tot Nederland
ontwaakt?
Bron linkvermeldingen: Telegraaf.nl, Androidplanet, Infowars
http://martinvrijland.com/2013/12/20/george-orwell-nieuwspraak-door-mark-rutte-soevereiniteitsoverdrachtnaar-europa/

Doodsoorzaak Ruben en Julian niet bekend
Geplaatst op december 17, 2013
De Telegraaf komt vandaag wel weer met een zeer opmerkelijk
bericht. Ze doen weer eens verslag namens het meest
betrouwbaar gebleken instituut van Nederland, zijnde het
Nationaal Forensische Instituut (het NFI). Het NFI concludeert
namelijk dat de doodsoorzaak van Ruben en Julian voor altijd
onbekend zal blijven. Al eerder berichtte deze website dat er
nogal wat verdachte zaken kleven aan de dood van Ruben en
Julian en de vermeende moord door hun vader Jeroen Denis. Iedereen die wel eens een van de series van
CSI gekeken heeft kan begrijpen dat een dergelijke uitspraak van het NFI praktisch net zo ongeloofwaardig
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is als de zelfmoordconclusie in het NFI rapport aangaande Anass Aouragh. In dat rapport vergat het NFI
gewoon de enorm grote blauwe plekken op het lichaam van Anass en nog wat andere plekken te vermelden.
Nee, mensen het NFI liegt nooit! Ze maken ook geen fouten. U moet het er maar mee doen. En mocht u een
parlementaire enquête commissie eisen, dan kunt u ervan uitgaan dat er dan écht iets gebeurt aan een
dergelijke doofpot. Zou het misschien mogelijk zijn dat het NFI, dat door niemand gecontroleerd wordt, wel
eens naast de pot pist (voorbeelden hier, hier en hier)?
Maar gelukkig wordt dit bericht gebracht door een Main Stream Media krant en kunt u er dus eigenlijk wel
blind op vertrouwen dat het niet gaat om perceptiemanagement. Perceptiemanagement? Ja, dat is de
propagandistische methode om u een stukje informatie te verkopen als zijnde de waarheid, omdat de
gevestigde orde graag wil dat u dit gelooft.
U gelooft nog steeds dat de hele zoekactie naar de broertjes Ruben en Julian geloofwaardig is geweest?
Met de huidige wetenschap en kennis van de zaken van waar de NSA toe in staat is, gelooft u nog steeds
dat Jeroen onvindbaar was? Wist u dat de NSA u zelfs kan traceren als u uw telefoon uitzet? Inmiddels
weten we dat de AIVD erg close samenwerkt met de NSA, dus het traceren van Jeroen Denis moet niet zo
heel erg moeilijk zijn geweest. De zaak stonk al aan alle kanten, maar nu de Telegraaf met dit
ongeloofwaardige bericht komt begint de geloofwaardigheid nog verder te dalen. In ieder geval is de kwestie
Jeroen Denis een goed argument om de noodzaak van het chippen van kinderen een positieve lading te
geven. Ook is meer toezicht van jeugdzorg erg wenselijk geworden door deze zaak en zijn vaders nog meer
een gevaar voor hun eigen kinderen. Lichamen die na 2 weken al zo ontbonden zijn dat er geen
duidelijkheid gegeven kan worden over de doodsoorzaak, is de meeste bizarre conclusie ooit. En hoe zit het
met het tijdstip van overlijden?
Bron linkvermeldingen: Techdirt.com, Telegraaf.nl, Dailymail.co.uk
http://martinvrijland.com/2013/12/17/doodsoorzaak-ruben-en-julian-niet-bekend/

De Turkse premier verklaart de oorlog aan de hele wereld
Onlangs legde ik al op deze plek uit dat het weer eens bijzonder onrustig is in Turkije. Het land gaat gebukt
onder een enorme machtsstrijd tussen premier Recep Tayyip Erdogan en de islamitische prediker Fethullah
Gülen. Daarbij schuwen beide kanten geen enkel middel om de ander buitenspel te zetten.
De meest recente ontwikkelingen zijn dat er screenshots online zijn gezet van twee sextapeswaarin, aldus
de publicisten, prominente AKP-figuren seks hebben met een dame die hun vrouw niet is. De mainstream
media – die doodsbenauwd zijn voor Erdogan – doen er natuurlijk niets mee, maar als iets eenmaal op
Twitter is geplaatst is er geen houden meer aan. Zo ook met deze, voor de regering, buitengewoon
onwelkome video’s.
Het moge duidelijk zijn dat die screenshots online zijn gezet door aanhangers van Gülen. Opmerkelijk, want
het doet denken aan de manier waarop MHP en CHP-leiders eerder pootje werden gelicht: ook toen waren
de politieke leiders vreemd gegaan, en ook toen verschenen er ineens screenshots en video’s online van
hun indiscreties. Je zou bijna denken dat het een favoriete tactiek is van een bepaalde groepering die
doelbewust gebruikt wordt om vijanden uit de weg te ruimen.
Hoe dan ook, Erdogan en co. hebben in de tussentijd niet stil gezeten. De premier heeft namelijk volop de
aanval ingezet op zijn tegenstanders. Dan heb ik het over zowel bestaande als niet bestaande vijanden.
Hoewel het sowieso zorgwekkend is als een premier van een land mensen en groepen eruit licht om ze eens
goed aan te pakken, is het in dit geval nog problematischer omdat Erdogan het democratische systeem ook
meteen aanvalt. Zijn kabinet heeft bijvoorbeeld al 63 politiechefsontslagen dan wel geschorst. Het gaat
daarbij onder meer om de bazen van georganiseerde misdaad eenheid, de smokkeleenheid, en de baas van
de terrorisme eenheid. Dit zijn drie belangrijke mannen die grote invloed en macht hebben – of hadden,
eigenlijk. Door hoge politie- en justitiefunctionarissen die betrokken zijn bij het corruptieonderzoek tegen aan
de AKP-gelieerde zakenmannen, ministers, ambtenaren en ‘zonen van’ weg te sturen suggeren steeds meer
media dat Erdogan het onderzoek probeert te blokkeren. Heel vreemd is die suggestie natuurlijk niet:
waarom zou hij anders ingrijpen?
Daarnaast heeft de AKP de wet zodanig aangepast dat politie en aanklagers voortaan ieder onderzoek naar
hoge functionarissen moeten melden bij hun politieke bazen (gouverneurs). Het zal u niet verbazen dat critici
daarvan zeggen dat het die politici vervolgens in staat zal stellen om zichzelf en hun kompanen te redden…
en onderzoeken af te gelaten, ook als het bewijs tegen de van corruptie verdachte personen zo goed als
rond is. Met die maatregelen ondermijnt de regering natuurlijk het justitiële systeem in Turkije, of in ieder
geval het vertrouwen erin.
Tenslotte, en ook dit is belangrijk, heeft Erdogan in de afgelopen dagen hard uitgehaald naar allerlei
mogelijke vijanden. Hij heeft het steevast voor ‘een staat in de staat’ (waarmee hij de Gülen-beweging
bedoelt), maar ook over ‘buitenlandse krachten’ die zijn regering en land bewust kapot zouden willen maken.
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Zo impliceerde hij gisteren dat de Amerikaanse ambassadeur niet heilig is; hij kan worden uitgezet. Dit
omdat hij zogenaamd betrokken zou zijn bij het corruptieonderzoek.
Erdogan-bevriende media hebben het offensief ook geopend. Zie hier de voorpagina van één zo’n krant:
Ja, dat is de Amerikaanse ambassadeur, die afgebeeld wordt als een soort van satansfiguur, met onder hem
de Amerikaanse én Israëlische vlag. Die vuile joden zijn er natuurlijk hoe dan ook bij betrokken – ook als er
geen enkele aanleiding is om dat te denken. Dat gaat er zo goed in bij de die hard achterban van de AK,
begrijpt u wel?
Ondertussen wordt er ook regelmatig uitgehaald naar een zogenaamde ‘rente lobby’ (een mythische lobby
die al jaren het slachtoffer is van Erdogans woede) en kapitalisten (heh? Het is juist de AKP die bepaalde
zakenmensen uit Anatolië in staat heeft gesteld om ontzettend rijk te worden). Sterker nog, het is al zo erg
dat sommige sites al een top 9 van ‘favoriete samenzweringen’ hebben gepubliceerd. Zie hier een
voorbeeld.
Het gevolg van Erdogans strategie is dat journalisten wederom moeten vrezen voor hun baan, net als
politieofficieren die hun verantwoordelijkheden serieus nemen, het justitiële systeem wordt uitgehold, en
Erdogan de complete staatsmacht steeds meer naar zich toetrekt, door de staat machtiger dan ooit te
maken én zijn favorieten op alle beschikbare plekken neer te zetten. De democratie wordt nog verder
afgebroken omdat Erdogan het niet kan verteren dat er onderzoek wordt gedaan naar vrienden en
bondgenoten van hem. Zo wordt de situatie in Turkije met de dag zorgwekkender. Erdogan gaat steeds
verder, eigent zich steeds meer macht toe, en probeert steeds meer individuen en groepen kapot te maken.
Hierdoor ondermijnt hij het democratische systeem voor zijn land, wat weleens grote (negatieve) gevolgen
kon hebben op de lange termijn.
Ik vraag me af wat Europese politici, die hem jaren hebben gesteund, hierover te zeggen hebben? Vinden ze
hem nog steeds zo’n geweldige liberaal of zien ze eigenlijk in waar ze echt mee te maken hebben?
Slikken we dit nog?
De Volkskrant 17 december 2013 : ´Voedingssupplement heeft echt geen enkel effect op gezondheid’. De
krant haalt vier vooraanstaande Amerikaanse en Britse artsen aan die dit stellen in een commentaar in de
Annals of Internal Medicine. Zij baseren hun opvatting op drie recente onderzoeken, die werden
gepubliceerd in hetzelfde blad. In de drie onderzoeken werd gebruikgemaakt van de onderzoeksmethode
het gerandomiseerde placebogecontroleerde, dubbelblinde onderzoek (clinical trials) en de meta-analyse.
Echter wanneer geprobeerd wordt met deze methoden de effectiviteit van voedingssupplementen aan te
tonen, zeker waar het preventie betreft, dan zal dat nooit lukken. Eenvoudigweg omdat deze methode een
fout meetinstrument is om dit te willen meten. Al jarenlang is hier discussie over, maar deze artsen maken
blijkbaar toch graag weer gebruik van deze ondeugdelijke methode. Deze methodieken zijn als
meetinstrument ontworpen voor geneesmiddelen, niet voor voedingssupplementen.
Daar staat tegenover dat dit jaar in de Verenigde Staten een rapport verscheen van de onafhankelijke
organisatie Precision Health Economics die wordt geleid door hoogleraren van topuniversiteiten. Gekeken
werd naar de invloed van voedingssupplementen op het ziekenhuisverblijf. Het bleek dat
voedingssupplementen een aanzienlijk korter ziekenhuisverblijf en een kleinere kans op een heropname
betekenden. Hun conclusie: met iedere ‘suppletie-dollar’ kan bijna 53 dollar op de totale gezondheidskosten
worden bespaard. De Volkskrant heeft destijds NIETS gemeld over dit opzienbarende onderzoek en bericht
blijkbaar liever over de mening van ‘vier vooraanstaande Amerikaanse en Britse artsen’ die hun mening
baseren op metingen met een fout meetinstrument.
Dr. Gert E. Schuitemaker, 17 december 2013 : http://www.ortho.nl/orthomoleculair-blog/nieuws/2013/foutmeetinstrument/
Bron: De Dagelijkse Standaard.

Energiewende Duitsland: Omschakeling op groene energie blijkt zinloos
Die Welt: Groene stroom is onbetrouwbaar
Het grootste deel van het jaar produceren windmolens en
zonnepanelen stroom als het niet nodig is, en geen stroom als het wel
nodig is.
Duitsland is al jaren 'Europameister' waar het aankomt op de
omschakeling op groene energiebronnen. Ook in Nederland worden
de komende jaren tientallen miljarden euro's uitgetrokken om het
aantal windmolens en zonnepanelen fors uit te breiden. Jammer
genoeg weigert men in Den Haag naar de situatie in Duitsland te
kijken, waaruit onomstotelijk blijkt dat ongeacht hoeveel windmolens
en zonnepanelen je ook neerzet, al zijn het er miljoenen, je in de winter voor 95% afhankelijk bent van de
oude vertrouwde kolen-, kern- en gascentrales.
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Geen wind en geen zon = geen stroom
Deze maand is de groene stroomproductie in Duitsland bijna volledig stil komen te liggen. Na het vertrek van
de orkaan Xaver, die begin december Duitsland trof, ging de wind letterlijk liggen en ontstonden er hoge en
langdurige mistbanken. Hierdoor konden de zonnecentrales in de 2e week van december nog maar voor 2
tot 3 uur stroom per dag leveren. Daarom moesten de conventionele kolen- en gascentrales de hele week
continu blijven draaien om aan de stroomvraag te voldoen.
De bijdrage van biomassa- en geothermische energie is dermate gering, dat deze niet eens in de officiële
statistieken zichtbaar kan worden gemaakt. En wat waterkracht betreft: de Duitse waterkrachtcentrales
kunnen Duitsland slechts voor 4 of 5 uur van stroom voorzien.
Nieuw record, maar wel in de zomer
In de zomer behaalden de zonnepanelen in Duitsland nog een nieuw record door op 27 juli voor 204
gigawatt aan stroom te leveren. De voorstanders van de omschakeling op groen konden hun geluk niet op,
en droomden openlijk over een volledig groene energievoorziening. Op 3 oktober kwamen de windmolens
en zonnepanelen het dichtste bij de verwezenlijking van die droom: gedurende één uur produceerden de
ruim 23.000 windmolens en 1 miljoen zonnepanelen 67% van de Duitse stroombehoefte.
Totaal afhankelijk van conventionele centrales
Net als in Nederland doen de Duitse voorstanders van 'groen' alsof de bestaande kolen- en gascentrales
binnenkort enkel nog nodig zijn als reserve. Dankzij de voortdurende propaganda van de overheid en de
milieubeweging leeft bij veel burgers het idee dat een totale omschakeling op groene energie inderdaad
mogelijk is, en kerncentrales en centrales die draaien op fossiele brandstoffen straks tot het verleden zullen
behoren. De Duitse situatie toont echter aan dat dit altijd een onhaalbare -en uitermate kostbare- droom zal
blijven. In theorie kunnen het enorm aantal windmolens en zonnepanelen in Duitsland het land nu al volledig
van stroom voorzien. Dat geeft echter een vals gevoel van veiligheid, want de wind en de zon dragen in
grote delen van het jaar vrijwel niets bij aan de stroomproductie, en dan ook nog eens juist in perioden als er
veel vraag is naar stroom, zoals in december. Toen stonden niet alleen vrijwel alle 23.000+ Duitse
windmolens volledig stil, maar produceerden de met € 108 miljard euro (!!) gesubsidieerde zonnepanelen zo
weinig stroom, dat ze zelfs rond het middaguur slechts een paar kilowatturen konden leveren. De door velen
'overbodig' geachte kolen-, gas- en kerncentrales moesten 95% van de Duitse energiebehoefte 'overnemen'.
'Groene stroom is onbetrouwbaar'
Ook het Duitse Die Welt concludeert nu dat groene stroom onbetrouwbaar is. Omdat stroom nog steeds niet
of nauwelijks kan worden opgeslagen, heeft het geen enkele zin het enorme aantal windmolens nog verder
te verhogen tot de geplande 40.000, of het aantal zonnecentrales te verdubbelen naar 2 miljoen. En zelfs als
het de Duitse regering lukt om in 2020 een miljoen elektrische auto's op de weg te brengen, dan nog kunnen
zij samen Duitsland welgeteld 7 hele minuten van stroom voorzien.
Daarnaast is het tamelijk nutteloos dat zonnepanelen rond de middag een enorme hoeveelheid stroom
kunnen leveren, terwijl de grootste behoefte aan elektriciteit juist na zonsondergang ontstaat. Zelfs aan
miljoenen zonnepanelen heb je dan niets, waardoor de maatschappij dan nog steeds volledig afhankelijk is
van conventionele energiecentrales.
Massale stroomuitval dreigt
De met honderden miljarden euro's gesubsidieerde 'Energiewende' heeft bovendien een gevaarlijke situatie
gecreëerd. Conventionele centrales zijn door deze oneerlijke concurrentie op of over de rand van bankroet
gebracht, en dat terwijl tot in lengte van jaren niet één kolen-, gas- of kerncentrale kan worden gemist. Critici
waarschuwen daarom dat er door de verdere omschakeling op 'groen' massale en langdurige stroomuitval
dreigt, vooral in de wintermaanden. De realiteit is dus dat niet conventionele energie, maar groene energie
hooguit als 'reserve' kan dienen - en dan ook nog eens als een uiterst onrendabele energiereserve,
aangezien windmolens en zonnecentrales het grootste deel van het jaar dermate onbetrouwbaar zijn, dat er
op iedere minuut van de dag kolen-, gas- en kerncentrales paraat moeten blijven om stroom te kunnen
leveren.
Nederlands huishouden gaat € 360 per jaar extra betalen
Desondanks gaat de Nederlandse regering door met een vergelijkbare, even zinloze als extreem kostbare
omschakeling op 'groen'. Zo moeten wij € 18 miljard extra belasting betalen - per huishouden € 360 euro
extra per jaar - om de komende 10 jaar voor 4,45 gigawatt aan overcapaciteit windenergie te bekostigen, en
dat terwijl er net splinternieuwe conventionele centrales zijn gebouwd op de Maasvlakte en bij de
Eemshaven. (2)
70 tot 100 miljard euro weggeblazen
Er kan dan ook maar één conclusie worden getrokken: het Nederlandse en Europese energiebeleid wordt
niet langer bepaald door experts, maar door de antimaatschappelijke ideologen van Greenpeace en de
milieubeweging, en hun slaafse volgelingen in de politiek. Volgens onafhankelijke berekeningen gaat het
groene windsprookje de Nederlandse samenleving zo'n 70 tot 100 miljard euro kosten (2). Het is voor
iedereen te hopen dat de volgende regering in Den Haag een einde zal maken aan deze krankzinnige
economische zelfmoordplannen.
Xander - (1) Die Welt, (2) Climategate
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Nieuwe terreuraanslagen Israël gepleegd door vrijgelaten Palestijnse moordenaars
Palestijns terreurcommando heeft basis in Istanbul en krijgt vrij spel van Turkse inlichtingendienst
Eén van de twee leiders van het nieuwe terreurcommando is Amana Muna, die
in 2001 de 16 jarige Israëlische jongen Ofir Rachum (foto) in de val lokte door
op het internet een afspraakje met hem te maken, en hem vervolgens te
vermoorden. Muna werd daarvoor persoonlijk onderscheiden door PA-leider
Mahmoud Abbas (linksboven).
Waar critici al voor waarschuwden blijkt realiteit te zijn geworden: Palestijnse
moordenaars die op aandringen van Amerika en Europa door Israël werden
vrijgelaten om onder andere de Palestijnse Autoriteit zover te krijgen weer te
gaan praten over vrede, blijken achter een nieuwe serie terreuraanslagen tegen Israëliërs te zitten.
In de afgelopen 2 maanden kwamen 4 Israëlische soldaten om bij zo'n 15 terreuraanslagen, inclusief 6
steekpartijen. Vandaag werd een werker aan het veiligheidshek om Gaza door een Palestijnse sluipschutter
vermoord (2), waarop de Israëlische luchtmacht een beperkte vergeldingsaanval op een basis van Hamas in
Gaza uitvoerde (3). Over heel 2013 komt het aantal Palestijnse aanslagen op 150, gemiddeld bijna 1 per 2
dagen.
Nieuwe terreurgroep van 40 vrijgelaten moordenaars
Inlichtingenofficials hebben nu vastgesteld dat het geweld afkomstig is van de kern van de 1027 Palestijnse
terroristen en misdadigers die twee jaar geleden werden geruild voor de Israëlische soldaat Gilead Shalit,
die jarenlang door Hamas werd vastgehouden in Gaza.
Deze groep bestaat uit 40 doorgewinterde moordenaars die naar Gaza en Turkije werden uitgezet. Onder
leiding van Saleh Al-Aruri en Amana Muna hebben zij een nieuw terreurcommando opgericht. Hun basis
bevindt zich in het Turkse Istanbul, vanwaar ze veilig nieuwe terreuraanslagen tegen Israël kunnen
voorbereiden. Al-Aruri is de voormalige commandant van de militaire tak van Hamas op de Westelijke
Jordaanoever. Hij zat levenslang gevangen vanwege meerdere moorden. Twee jaar geleden werd hij na 15
jaar gevangenisstraf vrijgelaten. Al in de gevangenis rekruteerde hij leden voor de verschillende Palestijnse
terreurgroeperingen.
Hulp van Turkse inlichtingendienst
Na zijn vrijlating zette Al-Aruri vanuit Istanbul namens Hamas een nieuw terreurcommando op de Westbank
op. De Turkse inlichtingendiensten lieten hem niet alleen zijn gang gaan, maar stonden ook toe dat lokale
islamistische organisaties hem daarbij hielpen en financierden.
Om de toch al zeer moeizame verstandhouding met de Turkse premier Erdogan niet verder te verstoren,
besloot de Israëlische regering om geen officieel protest in te dienen. Bovendien zou Erdogan toch niet
serieus op de Israëlische bezwaren ingaan.
Onderscheiden vanwege moord op Israëlische jongen
De andere terreurleider is een vrouw, Fatahlid Amana Muna, die in 2001 een 16 jarige Israëlische jongen
Ofir Rachum uit Ashkelon in de val lokte door via het internet een afspraakje met hem te maken, en hem
vervolgens te vermoorden. Daarvoor werd zij persoonlijk onderscheiden door de leider van de Palestijnse
Autoriteit, Mahmoud Abbas. De Palestijnen beschouwen haar dan ook als een volksheld.
Vrij spel bij voorbereiden nieuwe terreuraanslagen
Zowel Al-Aruri als Muna genieten vanwege hun moorden hoog aanzien en hebben daarom veel invloed op
het Palestijnse beleid, ook op de officiële veiligheidstroepen. In operationele termen is de nieuwe
terreurgroep geen klassiek georganiseerde entiteit zoals Hamas, Fatah, de PLO en Jihad Islami. De
kenmerkende rivaliteit en machtsstrijd is hierdoor afwezig, waardoor de groep vanuit Istanbul, Gaza en de
Westbank snel en ongehinderd nieuwe aanslagen op Israëliërs kan voorbereiden.
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7, (3) Arutz 7

Schoenen poetsen voor de bijstand
De gemeente Amsterdam laat mensen in de bijstand 32 uur per week onbetaald dossierpagina's tellen,
planten water geven, strijken, afwassen of schoenen poetsen. Bijstandsgerechtigden noemen het werk
zinloos en vernederend.
De Amsterdamse Dienst Werk en Inkomen (DWI) zegt in een reactie in de Volkskrant de
bijstandsgerechtigden 'werknemersvaardigheden' te willen aanleren, zoals „op tijd komen, je aan afspraken
houden, gezag aanvaarden, samenwerken en omgang met collega's.”
Ook wil de dienst zo verdringing van betaalde banen voorkomen, ook al leidt dit volgens
bijstandsgerechtigden tot nutteloos werk. „Hierbij is het besef belangrijk dat een toekomstige baan vaak niet
voor 100 procent bestaat uit de meest uitdagende werkzaamheden, maar dat het wel een opstap naar zo'n
(droom)baan kan zijn”, schrijft de DWI.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/22165636/__Pagina_s_tellen_voor_de_bijstand__.html
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Nieuwe PLO-kerstvideo: Jezus was een Palestijn
In een nieuwe video ter gelegenheid van kerstmis beweert de Palestijnse
terreurbeweging PLO, onderdeel van de Palestijnse Autoriteit (PA), dat
Jezus Christus een Palestijn was. In de video wordt beelden van de
'magie van kerstmis' naast de zogenaamde 'onderdrukking' van de
Palestijnen door Israël gezet. Zo rijdt de paus voorbij scènes waarin een
Joodse man met een hond een geweer bij een Arabier staat (zie
afbeelding), en Arabieren die bijeen worden gedreven door Israëlische
soldaten.
Als de paus langs een kerk loopt, verschijnt de boodschap: 'Kom op voor Hoop, Vrede en Gerechtigheid in
Palestina'. Onder de video staat te lezen dat 'Palestina tijdens iedere kerst de geboorten van één de zijnen
viert: Jezus Christus.'
'Jezus eerste Palestijnse martelaar'
Dat Jezus volgens de Bijbel een Jood was werd ook al in 2010 genegeerd, toen de Palestijnse Autoriteit, het
politieke front van de PLO, het wereldwijde antisemitisme probeerde aan te vuren door te beweren dat Jezus
een Palestijn was. Samih Ghandadreh, een Palestijnse auteur uit Nazareth, noemde Jezus op TV zelfs 'de
eerste Palestijnse martelaar'. Volgens de schrijver was Yasser Arafat de eerste die de historische band
tussen Jezus en de Palestijnen zou hebben opgemerkt.
'Jezus en Palestijnse staat met kerst geboren'
Het gebruik van de paus in de video zal geen verbazing wekken als wordt bedacht dat hoge katholieke
officials regelmatig de Joodse staat aanvallen en verketteren. Dat gebeurde enkele dagen opnieuw, toen de
Jordaanse geestelijke Fouad Twal, aartsbisschop van Jeruzalem, in zijn kersttoespraak Israël de schuld gaf
van het in gevaar brengen van de vredesbesprekingen met de Palestijnen. Vorig jaar beweerde de
aartsbisschop dat met kerstmis niet alleen Jezus, maar ook de Palestijnse staat zou zijn geboren.
Vaticaan negeert Palestijnse christenvervolgingen
De steun van het Vaticaan voor de Palestijnen is buitengewoon wrang in het licht van de jarenlange ernstige
christenvervolgingen door de Palestijnen, waardoor er nauwelijks nog gelovigen in van oorsprong zeer
christelijke plaatsen zoals Bethlehem wonen. De kritiekloze houding tegenover de Palestijnen kan alleen
verklaard worden vanuit de on-Bijbelse Katholieke vervangingstheologie, die ten onrechte beweert dat God
zijn eeuwige beloften aan het Joodse volk zou hebben geannuleerd, en Israël zou hebben vervangen door
de Kerk.
Xander - (1) Arutz 7

Wat voorspellen financiele experts voor 2014?
Maandag, 23 december 2013
In de mainstream media klinkt niets anders dan de goednieuws show.
Het einde van de financiële crisis is in zicht.
Is dat ook wat de financiële experts denken?
Alle seinen staan op groen, het consumentenvertrouwen is weer
gestegen, het einde van de crisis is in zicht. Een propagandacampagne
om toch vooral de consument te proberen over te halen weer zoveel
mogelijk geld uit te geven.
Wat hebben een aantal gerenommeerde en door de wol geverfde financiële experts hierover te zeggen?
Een aantal van hen, die hieronder hun voorspelling zullen geven, hebben de crisis van 2008 correct
voorspeld. Dat zijn dus mensen die bewezen hebben dat ze weten waar ze over spreken. Dat wil uiteraard
niet zeggen dat hun voorspellingen voor 2014 zullen uitkomen. En ook zijn ze niet allemaal dezelfde mening
toegedaan.
Harry Dent, de auteur van “The Great Depression Ahead", zegt dat de economie op de korte termijn verder
zal vertragen en er in de eerste helft van 2014 een zware terugval van de beurs zal zijn. Een waarvan de
gevolgen nog jarenlang merkbaar zullen zijn. Hij verwacht de ergste economische situatie tussen de jaren
2014 en 2019.
Marc Faber, uitgever en editor van het Gloom Boom & Doom Report, zegt dat de financiële zeepbel weer
enorm is opgeblazen (en te ver opgeblazen zeepbellen hebben de neiging uitelkaar te spatten).
Gerald Celente van Trends Research voorspelt zonder enige terughoudendheid dat het internationale
financiëel/economisch toneel inelkaar zal storten. Hij verwacht dat dit zal gebeuren in het tweede kwartaal
van 2014 of dat er dan “iets groots” zal gebeuren om onze aandacht af te leiden.
Mike Maloney, gastheer van Hidden Secrets of Money, zegt dat de je de crash van 2008 moet beschouwen
als een verkeersdrempel op de weg, onderweg naar de echte gebeurtenis. “De consequenties zullen
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vreselijk zijn. De eerstvolgende tien jaar zal ons de grootste financiële ramp uit de geschiedenis van de
mensheid brengen.”
Jim Rogers zegt het volgende,“Je zag wat er gebeurde in 2008 en 2009. Die situatie was erger dan de
vorige economische crisis omdat de schulden zoveel hoger waren. Als je dan bedenkt dat de schulden nu
nog onvoorstelbaar veel groter zijn, dan zal de eerstvolgende crisis, wanneer deze dan ook zal plaatsvinden,
erger zijn dan de voorgaande. Maak je zorgen en bereid jezelf voor. Het kan misschien nog wel tot 2016
duren voordat het gebeurt. Ik heb geen idee wanneer, maar als het komt, wees voorzichtig.
Financiëel auteur Jeff Berwick zegt, “Als ze toestaan dat de rente omhoog gaat, dan zal dit in feite het
bankroet van Amerika betekenen en het zou ook het einde zijn van de regering van Obama. Zij bereiden
zich voor op een enorme sociale ineenstorting van de maatschappij. Dit is heel beangstigend en heel erg
gevaarlijk”.
Michael Pento, oprichter van Pento Portfolio Strategies, zegt, “Het is teleurstellend dat het heel waarschijnlijk
is dat de regering ons uit de Grote Depressie heeft gehaald om ons te brengen naar de Grotere Depressie”.
De Mexicaanse miljardair Hugo Salinas Price voorspelt het volgende, “Ik denk dat we een serie
faillissementen zullen zien. Ik denk dat de stijging van de rente een fataal teken zal zijn waardoor we in een
derivatencrisis terecht zullen komen. Dit zal dat complete systeem, met daaraan gekoppeld het gehele
financiële, onderuit halen.”
Wanhopig wordt via een mediumoffensief getracht een ten dode opgeschreven systeem nog iets verder uit
te melken. De experts zien wat er gaat gebeuren, de enige vraag die voor hen nog openstaat is “wanneer”.
Je hoeft geen Einstein te zijn om te kunnen begrijpen dat de
wereldwijde schuldenzeepbel zo langzamerhand tot het uiterste is
opgeblazen.
Ook tijdens de Grote Depressie in Amerika in de jaren dertig
maakte men al gebruik van propaganda om mensen toch vooral
maar te laten geloven dat het leven in Amerika fantastisch was.
Jammer alleen dat die mooie poster overschaduwd werd door de
lange rij arme mensen die op gratis voedsel stonden te wachten.
Bron: The Economic Collapse Blog

Meer dan 35 doden bij aanslag op christelijke kerk in Bagdad
Elsevier, door Servaas van der Laan 25 dec 2013
Een Irakese christen op Kerstavond in de Mari Yousif-kerk in Bagdag. Christenen vormen 3 procent van de
bevolking in Irak. - Foto: EPA.
Een Kerstviering in een christelijke kerk in de Irakese hoofdstad Bagdad is op Kerstochtend op brute wijze
verstoord. Bij een bomaanslag verloren zeker vijfendertig personen het leven.
Update: De gelovigen kwamen net uit de kerk toen buiten een autobom ontplofte. Volgens de politie zijn
vrijwel alle slachtoffers christenen.
Terreurdreiging
In het district Dora in Bagdad werd voor het eerst sinds de val van Saddam Hussein weer een christelijke
kerkmis gehouden. Onder Hussein konden christenen in Irak in betrekkelijke rust leven, maar sinds de BritsAmerikaanse invasie hebben moslimfundamentalisten aan overwicht gewonnen. Wegens terreurdreiging van
moslims was het daarom vele jaren achtereen niet mogelijk voor christenen om in het openbaar kerst te
vieren. Maar door de aangescherpte beveiliging in de hoofdstad durfden enkele christenen het toch weer
aan om Kerst te vieren in het land waar ooit 1,5 miljoen christenen huisden. En toch gebeurde waar velen
voor vreesden.
Vrede op aarde?
De aanslag is niet opgeëist maar dat moslimfundamentalisten achter de aanslag zitten, lijkt een zekerheid.
Het is bekend dat de strijders van Al-Qa'ida lak hebben aan de kerstboodschap: vrede op aarde.
Ook de Afghaanse collega's van de Taliban zaten niet stil op Kerstochtend. Zij vuurden vier raketten af op de
Amerikaanse ambassade in Kabul. Niemand raakte bij de aanslag gewond.
http://www.elsevier.nl/Juist/blogs/2013/7/Christenvervolging-in-moslimlanden-1299750W/
Leed van christenen in moslimlanden mag niet worden verwaarloosd
Elsevier, door Hala Naoum Néhmé 26 jul 2013 - Foto: EPA.
Miljoenen christenen zijn in moslimlanden het doelwit van discriminatie, onderdrukking en geweld. Waarom
neemt het Westen, ondanks vele alarmerende publicaties, het tragische lot van christenen in islamitische
wereld niet serieus? Het fenomeen 'christofobie' breidt zich snel uit. Terwijl de islam steeds meer voet aan
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de grond krijgt in Europa, worden de laatste groepen christenen in het Midden-Oosten en andere delen van
de islamitische wereld verjaagd of vermoord.
Deze christenvervolging, in de westerse media onderbelicht, varieert van belemmering van
geloofsuitoefening en liturgieviering tot intimidatie, sociale uitsluiting, fysiek en psychisch geweld, aanslagen,
verminking, ontvoering, verkrachting, levende verbranding, gedwongen bekering en ophanging.
Volgens het Amerikaanse onderzoeksbureau Pew Research Centre (2011) bestaat de wereldbevolking van
6,9 miljard mensen voor ongeveer een-derde uit christenen. Honderd miljoen van hen leven onder moeilijke
omstandigheden. Van hen woont 90 procent in de islamitische wereld. En deze groep heeft het steeds
zwaarder.
Kerken in brand
Neem de Arabische christenen. Sinds de 'Arabische Lente' is in landen die bekendstonden om hun
sluimerende discriminatie en dagelijkse pesterijen van christenen een verschuiving te zien naar zichtbare
vormen van uitsluiting en vervolging, ingezet of aangemoedigd door de staat.
Egypte is hiervan het duidelijkste voorbeeld. Na de volksopstand in 2011 zijn meer kerken in brand
gestoken, moeten christenen stukken van hun grond afstaan, is het aantal gewelddadige incidenten tegen
hen fors toegenomen en zijn meer dan honderdduizend christenen Egypte ontvlucht.
De nieuwste ontwikkeling is een fatwa van een prominente geestelijke van de regerende
Moslimbroederschap die het Egyptische moslims verbiedt hun christelijke landgenoten 'Gelukkige
Paasdagen' te wensen. De Egyptische president Mohammed Morsi weigerde vorig jaar de
wijdingsceremonie van de nieuwe koptische paus bij te wonen. Na de plechtigheid stuurde Morsi de nieuwe
paus een brief waarin stond: 'Wilt u dat ik u feliciteer, dan mag u naar het presidentiële paleis komen.'
Vogelvrij
Het probleem van christenvervolging betreft meer dan alleen de Egyptische christenen. Het jaarrapport van
de Nederlandse organisatie Kerk in Nood (2011) stelt dat het christendom in het gehele Midden-Oosten,
waar deze godsdienst zijn wortels heeft, dreigt te verdwijnen. Na de Amerikaanse inval in Irak in 2003
hebben streng-islamitische groeperingen de christenen vogelvrij verklaard. In 2003 woonden er 1,3 miljoen
christenen; in 2013 minder dan 400.000. In The Wall Street Journal zei de Iraakse aartsbisschop Louis
Sako: 'Wij bloeden dood (...) Er blijft geen christen over in Irak.' In Syrië worden christenen door salafistische
rebellengroepen openlijk verzocht het land te verlaten. Een beroemde leus is: 'Christenen naar Beirut en
alevieten naar het graf', waarmee ze doelen op het vertrek van christenen naar buurland Libanon, waarvan
de bevolking voor 40 procent uit christenen bestaat. Om dat vertrek te bespoedigen en angstgevoelens te
versterken, worden christelijke heilige plaatsen aangevallen en kerken en kloosters geplunderd. Afgelopen
december werd een 38-jarige christelijke taxichauffeur onthoofd, en werd zijn lichaam vervolgens als voer
aan de honden opgediend. Hij zou hebben geweigerd de rozenkrans die in zijn taxi hing te verwijderen.
Niet nieuw
De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, noemde aanvallen van
islamitische fundamentalisten als Boko Haram op Nigeriaanse christenen een misdaad tegen de
menselijkheid omdat Boko Haram één specifieke godsdienstige groepering voortdurend in het vizier heeft.
In het noorden van Nigeria, waar Britse kolonisten in de negentiende eeuw de missionarissen verboden om
actief te zijn, woont een groot deel van de vervolgde christenen. Bijna dagelijks worden zij er aangevallen,
terwijl lokale verslaggevers uit angst voor baanverlies geen aandacht schenken aan de voorvallen.
De moeizame verhouding tussen het christendom en de islam is allesbehalve nieuw. Zij is veertienhonderd
jaar oud, even oud als de islam zelf. Gedurende de eerste duizend jaar stond de islam op territoriale
voorsprong ten opzichte van het christendom, dat in belangrijke delen van de wereld zoals het MiddenOosten, Noord-Afrika, Spanje, en delen van Frankrijk werd teruggedrongen. In de vierhonderd jaar erna
keerde het tij. Sindsdien is de toestand van christenen in de islamitische wereld problematisch. Vooral de
islamitische revolutie in Iran in 1979 heeft veel radicale bewegingen hoop gegeven om hun ideeën te kunnen
exporteren.
Vuilnismannen
In zijn boek Resaleh Towzih al-Masa'el (in het Engels: A Clarification of Questions) sprak ayatollah Khomeini
over elf onreine objecten die moslims niet mogen aanraken: 'Een: urine, twee: kruk, drie: sperma, vier: lijken,
vijf: bloed, zes en zeven: honden en varkens, acht: niet-moslims, negen: wijn, tien: bier, elf: het zweet van
een kameel die onreine dingen eet.' Niet-moslims die gelijk zijn aan varkens, urine en sperma: dat is een
beeld dat bij iedereen makkelijk blijft hangen.
Zowel de sjiitische Khomeini als de soennitische radicalen hebben van niet-moslims de 'vijanden van God'
gemaakt die op alle mogelijke manieren moesten worden bestreden. Zo worden christenen in Egypte sinds
de jaren vijftig gedwongen specifieke beroepen te beoefenen. Van de vuilnismannen en afvalverwerkers in
Cairo is 80 procent christen. Het gevolg is dat ze ernstige longaandoeningen krijgen, waardoor ze vroegtijdig
overlijden en dat ze bij epidemieën als schuldigen worden aangewezen. Soms loopt het dusdanig uit de
hand dat de lokale bevolking hun huizen verbrandt om de bron van de ziekte te bestrijden.
Nederig
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Het onderliggende sentiment draait om gevoelens van dankbaarheid die christenen in de islamitische wereld
zouden moeten tonen omdat hun aanwezigheid wordt getolereerd. Ze kunnen zich geen fouten permitteren,
moeten op hun tellen passen en horen hun nederige plaats te kennen.
Een Algerijnse christen uitte zijn zorgen onlangs op een Arabische televisiezender: 'Je kunt bij ons nog net
niet de hoeveelheid lucht meten die we inademen. Anders was dat allang gebeurd, met als doel ons ervan te
beschuldigen te veel lucht te nuttigen.'
Een andere factor is de extreme voorzichtigheid waarmee christelijke geestelijken aandacht vragen voor de
benauwde positie van hun gelovigen. Ze willen niet het verwijt krijgen een 'slecht beeld' van moslims te
creëren. In media-optredens beroepen clerici zich in uiterst diplomatieke en vrome termen op de gedeelde
geschiedenis die moslims en christenen verbindt, vooral in het Midden-Oosten.
Beeldvorming
Nu hebben ook sjiitische moslims het in de soennitische landen niet bepaald makkelijk. Maar er is een
belangrijk verschil tussen sjiieten en christenen. De eersten kunnen rekenen op steun van een machtige
staat en een groepering, te weten Iran en Hezbollah, waarmee radicale moslims rekening houden.
Vanuit historisch oogpunt weten zij dat met de Perzen niet te spotten valt. De christenen worden door
niemand openlijk gesteund. Sterker, hoewel zij in de beeldvorming met het Westen worden geassocieerd,
lijken westerse landen niet de minste belangstelling te tonen voor hun lot. Volgens officiële
beleidsdocumenten zouden landen zoals Canada, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zich wereldwijd
moeten inzetten voor de godsdienstvrijheid. Maar in de praktijk merken christenen niets van de inspanning
voor deze liberale waarde. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het verlies aan zelfvertrouwen in de westerse
cultuur, maar ook met onwetendheid over de aanwezigheid van christenen in de islamitische wereld.
Exodus
De Amerikaans-Libanese hoogleraar Walid Phares heeft vaak aandacht gevraagd voor de westerse
vooringenomenheid waarin uitsluitend de godsdienstvrijheid van islamitische minderheden ter sprake komt.
Volgens hem kijkt het Westen met één oog wanneer het aankomt op christenen in de islamitische wereld.
Hij vraagt zich af waarom de Egyptische christenen, die volgens hem de meest gemarginaliseerde
minderheid van het Midden-Oosten zijn, amper hulp ontvangen van de Europese Unie. 'Ze worden niet op
dezelfde wijze behandeld als de moslims van Kosovo, Bosnië of Gaza, terwijl hun aantallen groter zijn dan al
deze groepen bij elkaar. Waarom is dat?' schrijft Phares.
In het jaarrapport over 2012 van de US Commission on International Religious Freedom (USCIRF), een
belangrijk adviesorgaan van de Amerikaanse overheid, wordt gesteld dat de exodus van christenen uit de
islamitische wereld ongekende vormen begint aan te nemen. USCIRF-voorzitter Leonard Leo beweerde
zelfs dat het christendom binnen afzienbare tijd zal verdwijnen uit Irak, Egypte en Afghanistan.
Tot officiële reacties in het Westen leiden alle alarmerende publicaties nauwelijks. Terecht kritiseerde
mensenrechtendeskundige Martin Janssen onlangs de houding van de westerse leiders en geestelijken die
veel tijd en moeite stoppen in de 'dialoog met de islam' terwijl ze daarbij om 'de harmonieuze sfeer van hun
interreligieuze dialoog niet te verstoren' de christenvervolging in de islamitische wereld nauwelijks noemen.
De misdaden waaraan christenen worden onderworpen, worden niet vanzelf opgelost.
Tolerantie
De reden dat ook de Nederlandse samenleving zich de christofobie moet aantrekken, ligt in het feit dat
godsdienstvrijheid een wezenlijke liberale waarde is die Nederland door de eeuwen heen een toevluchtsoord
maakte van onderdrukte religieuze minderheden. En als godsdienstvrijheid hier waardevol wordt gevonden,
moet zij dat elders ook zijn.
Bovendien schrijft Artikel 100 van de Nederlandse Grondwet voor dat de Nederlandse overheid zich
wereldwijd moet inzetten ten behoeve van de internationale rechtsorde. Dit houdt meer in dan het sturen van
legertroepen naar brandhaarden zoals Afghanistan, om daar de Taliban te verjagen. Landen die volgens het
internationale strafrecht misdaden tegen de menselijkheid plegen of ongestraft laten, worden daarop ook
aangesproken. Er is moed, doorzettingsvermogen en geloof in de eigen principes nodig. Nederland kan een
leidende positie spelen, gezien de historische lotsverbondenheid met religieuze tolerantie. In 1523 schreef
Erasmus een brief aan de Franse vorst Frans I om hem tot vreedzaam handelen te bewegen.
Erasmus riep daarin machthebbers op 'zich als ernstige artsen de moeite te getroosten om de kreunende
wereld bij te staan'. In die kreunende wereld mag het leed van christenen, wier geloof wezenlijk onderdeel is
van de westerse beschaving, niet worden verwaarloosd.
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Merkel: Eurozone dreigt verloren te gaan; Finland: EU heeft kanker
Duitsland dreigt hulp aan crisislanden stop te zetten - Ook Merkel vergelijkt huidige situatie met uitbreken
Eerste Wereldoorlog
'Niemand zal Europa redden,' waarschuwde Angela Merkel, die
de huidige situatie in de EU zelfs vergeleek met het dreigende
uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, volgend jaar precies een
eeuw geleden.
Volgens het bekende en als betrouwbaar bekend staande Franse
dagblad Le Monde is de Duitse kanselier Angela Merkel bij de
EU-top vorige week enorm tekeer gegaan tegen haar Europese
collega's. Merkel zou de Eurozone met de DDR (het voormalige Oost Duitsland) hebben vergeleken, en de
andere regeringsleiders hebben gewaarschuwd dat 'de euro verloren is als wij ons als communisten blijven
gedragen.' De bondskanselier, die aan haar derde termijn is begonnen, zou zelfs gedreigd hebben de Duitse
hulp aan de crisislanden stop te zetten, en een parallel hebben getrokken met het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog.
'Niemand zal Europa redden'
Merkel wil perse dat de bestaande EU-verdragen worden hervormd, maar ondervindt grote weerstand van
Frankrijk, Italië en Spanje, en inmiddels ook van traditionele bondgenoten Nederland, Finland en Oostenrijk.
De afgelopen jaar opnieuw tot machtigste vrouw ter wereld gekozen kanselier zou zo geïrriteerd zijn door het
'nee' van haar collega's, dat ze iets van haar zelfbeheersing verloor en de nogal gewaagde vergelijking met
het voormalige Oost Duitsland maakte.
'Ik ben in een staat groot geworden die het geluk had in nood door West Duitsland te worden geholpen,' zei
ze. 'Voor Europa zal niemand dit doen,' voegde ze er dreigend aan toe. 'Als iedereen zich zo gedraagt als
onder het communisme, dan zij wij verloren. Zonder de benodigde samenhang zal de gemeenschappelijke
munt vroeg of laat uit elkaar springen.'
Finland: EU heeft kanker gekregen
De bondskanselier wil dat de EU-landen verplicht kunnen worden tot hervormingen als ze in aanmerking
willen komen voor nog meer financiële hulp. De daarvoor benodigde inlevering van de nationale
soevereiniteit stuit echter in heel de EU op grote bezwaren. Premier Mark Rutte zou hebben geklaagd dat er
in Nederland pijnlijke hervormingen moeten worden doorgevoerd, en wij daarmee de prijs betalen voor
weigering van de zuidelijke crisislanden om hetzelfde te doen.
Oostenrijk was nog duidelijker. Dat land zei geen nationale soevereiniteit te zullen opgeven ten gunste van
de EU, en geen dictaten uit Brussel -en ook niet van Merkel- te accepteren. Alle verdragen moeten door het
Oostenrijkse parlement worden goedgekeurd. De Finnen zeiden zelfs dat de EU 'kanker' heeft. (2)
Om de weerstand tegen de verdragsveranderingen te breken, zou Merkel de ergste momenten van de
huidige eurocrisis hebben aangehaald, zoals de bijna-uittreding van Griekenland, die het einde van de euro
had kunnen betekenen. 'Zolang ik kanselier ben, zal ik iedereen helpen,' aldus Merkel, die daar vervolgens
waarschuwend aan toevoegde dat ze niet wist, of Duitsland daar nog een keer toe in staat is.
Merkel: Situatie net zo gevaarlijk als voor Eerste Wereldoorlog
Bovendien zei ze in het boek 'De Slaapwandelaars' van Christopher Clark dezelfde verschijnselen die
destijds tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog leidden, nu in de EU te zien. Ook toen mislukten alle
pogingen om tot een politieke oplossing te komen. Met andere woorden: de situatie in Europa is net zo
gevaarlijk als precies 100 jaar geleden.
Tijdens de officiële persconferentie stelde Merkel zich net als alle andere regeringsleiders gekunsteld positief
op, door de vooruitgang weliswaar 'langzaam' te noemen, maar 'optimistisch' te zijn over het vervolg. De
feiten laten echter -zoals eveneens gebruikelijk is voor de EU- een heel ander verhaal zien: besluiten over
eventuele veranderingen worden minstens tot oktober 2014 opgeschort. Dat was al het derde uitstel sinds
Merkel eind 2012 het door niemand gewilde plan uit haar hoge hoed toverde.
Euro zal Europa in puin achterlaten
'De knal zal hoe dan ook komen,' merkte de onafhankelijke financieel-economische site DWN op. En dat
komt omdat de Europese muntunie niet functioneert. Hoe meer geld er nu wordt gepompt om de eurozone
nog wat langer overeind te houden, des te harder zal de onvermijdelijke crash zijn. En dan blijven op de
puinhopen van het eens welvarende, maar door Brussel en de euro verpletterde Europa, alleen nog de
gigantische schulden over.
Xander - (1) Taz.de, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Moslims Syrië verkopen bloed geslachte christenen aan rijke Saudiërs
Niet de paus, niet de EU, niet Rusland, niet Amerika, maar de islam vervult alle kenmerken van de Bijbelse
antichrist
Allahu Akbar!
Een in Syrië werkzame non heeft onlangs een lezing met
videopresentatie in Duitsland gegeven, waarin ze een aantal van
de gruwelijke misdaden die moslims in Syrië tegen christenen
begaan heeft laten zien. Eén van de islamisten wilde niet meer
meewerken met de barbaarse praktijken, en vertelde dat zijn
collega's christenen afslachten om hun bloed voor $ 100.000 per
fles aan rijke Saudiërs te verkopen. Die geloven namelijk dat als
ze hun handen in het bloed van christenen wassen, zij
deelnemen aan het moordoffer aan Allah.
De non laat onder andere beelden zien van een vrouw met een 9 jarige dochter uit Aleppo, die in het bijzijn
van hun man en vader werden verkracht. In Damascus ontmoette ze een vrouw wier hele gezin van 6
personen voor haar eigen ogen werd afgeslacht. 'Zij was alleen overgebleven. Wij hebben geprobeerd haar
te helpen met voedsel en geld voor de huur.' Ook christelijke mannen zijn het slachtoffer van de wreedheden
van de islamisten. Een man was samen met zijn broer ontvoerd. Moslims brachten hen beide grote
vleeswonden toe, die vervolgens met zout werden gevuld. Zijn broer overleefde deze martelpraktijken niet.
Meisjes massaal verkracht en verminkt
Een meisje werd samen met haar zus ontvoerd en maandenlang in een kamer vastgehouden en
voortdurend verkracht. Uiteindelijk sneden de moslimstrijders bij zowel haar als haar zus haar linkerborst af,
omdat ze niet tevreden waren over het betaalde losgeld.
'Ik heb met 218 meisjes gesproken die waren gekidnapt, verkracht en vrijgekocht. Bij 13 meisjes waren de
schaamlippen compleet afgesneden, bij drie was een borst afgehakt. Ik ben niet op de hoogte van het aantal
niet gerapporteerde gevallen, ik vertel u enkel van de zaken die mij bekend zijn.'
God van de Koran geeft opdracht tot moorden
De non zei 174 video's te hebben ontvangen waarop is te zien hoe moslims christenen onthoofden of op
andere wijze vermoorden. Ze laat een schokkend voorbeeld zien en waarschuwt de mensen niet te kijken
als ze er niet tegen kunnen. 'Zij zeggen dat god geschreven heeft (in de Koran) dat zij dit moeten doen. Ze
zeggen (tegen de christen) dat ze voor god worden geofferd, en schrijven (op een omhoog gehouden vel
papier) 'dood aan Amerika' en 'dood aan het Westen'. Als jihadisten mensen afslachten is dit hun
ceremonie.' Op het moment dat Jozef, een uit Bagdad afkomstige christen, door de moslims wordt onthoofd,
draait de camera weg, maar zijn heel duidelijk hun woeste kreten 'Allahu Akbar! Allahu Akbar!' te horen. 'Zijn
zus heeft me deze video gegeven.... Ik denk dat ik hem nu maar stopzet.'
Rijke moslims wassen hun handen in christelijk bloed
Ze vertelt dat een priester haar liet kennismaken met één van de islamitische moordenaars die grote
psychische problemen had gekregen. 'Hij werd christen en gaf alles op. Ik vroeg hem alleen wat zij doen met
het bloed wat ze verzamelen. Hij antwoordde: Dat is big business. Een klein flesje christelijk bloed is voor
fanatiekelingen in Saudi Arabië $ 100.000 waard.'
'Het is hun islamitische overtuiging dat als zij hun handen met dit bloed wassen, zij deelnemen aan het
moordoffer voor Allah. Niet onze God, maar hun Allah. Het is hun Allah die menselijke offers eist. In
hemelsnaam, dat is niet dezelfde God. Ze bedrijven dus ook flinke handel met christelijk bloed.'
De hoer in de woestijn (van Arabië), haar wijn = olie
Op deze walgelijke wijze komt dus nu ook letterlijk uit wat in de Bijbel staat geprofeteerd over de 'hoer van
Babylon': 'En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.'
Deze vrouw bevindt zich volgens vers 3 in de woestijn (van Arabië). Met haar hebben alle koningen der
aarde gehoereerd en zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij (vs 2), dat is olie. Om olie houdt het
Westen zijn mond, om olie doet het Westen niets aan de islamitische genocide op de christenen in het
Midden Oosten.
Islam voldoet aan alle kernmerken van de antichrist
Het wordt hoog tijd dat christenen alles wat de Bijbel over de eindtijd zegt op een rijtje zetten. Dan kan het
niet anders dat wordt geconstateerd dat de gangbare gedachte dat de komst van 'de antichrist' uit Europa,
Amerika, Rusland of Rome nog ergens in de toekomst ligt, niet kan kloppen. Immers, de islam zélf geeft aan
dat het aan alle Bijbelse kenmerken van 'de antichrist' voldoet. Enkele duidelijke voorbeelden:
* De islam ontkent de Vader en de Zoon, stelt deze ontkenning zelfs in de kern van zijn geloofsbelijdenis. In
het christendom is deze ontkenning juist de grootst mogelijke godslastering en hét kenmerk van 'de
antichrist' (1 Joh.2).
* 666, het Bijbelse 'teken van het beest', is het meest heilige getal van Allah.
* De islam zelf zegt dat het als een 'beest uit de afgrond' (Opb.11:7 & 17:8) zal opkomen.
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* Zoals boven al vermeld staat er duidelijk dat de 'hoer van Babylon' zich in de woestijn bevindt. Dat kan dus
nooit Rome, Washington, Brussel of Moskou zijn.
* De zwarte Ka'aba steen in Mekka -het 'beeld' van het beest'- wordt in de islam als vrouw(elijk) beschouwd.
Haar 'jurk' is inderdaad rijk versierd met goud en edelgesteente (17:4), en van binnen van purper en
scharlaken (vs. 4).
* De 'valse profeet' in Openbaringen is precies wat er staat: een profeet, geen paus, rabbi, dominee,
evangelist of president. Er is in de hele wereld maar één 'de profeet' die je leven in gevaar brengt als je zelfs
maar kritiek op hem hebt: Mohammed, de profeet van Allah, het 666-beest uit de afgrond.
* Volgens Openbaring worden veel martelaren in de eindtijd onthoofd (Opb. 20:4). Het zijn vrijwel uitsluiting
moslims die hun vijanden onthoofden, waarvan de non één van de vele verschrikkelijke filmpjes liet zien.
* Zonder het 'teken' van het beest ben je in veel moslimlanden nu al achtergesteld of uitgesloten van handel
en/of het sociale leven. Islamisten brengen het teken 'bismillah' ('er is geen god dan Allah') vaak letterlijk in
de vorm van een hoofd- of schouderband op hun lichaam aan. In de miljoenenstad Mekka worden nietmoslims (dus zonder een 'teken' dat zij moslim zijn) zelfs helemaal niet toegelaten.
* De Bijbel bevestigt dit duivelsteken in de oudst bestaande versie van Openbaringen, de Codex Vaticanus.
Daar staan in de bekende '666' passage letterlijk de Arabische tekens voor 'bismillah', compleet met
gebogen zwaarden.
* De feiten liegen er niet om: ieder jaar worden er zo'n 100.000 christenen vanwege hun geloof vermoord,
voornamelijk in islamitische landen. Het christendom wordt as we speak door de islam met uitroeiing
bedreigd.
Openbaring speelt zich nu af, maar wilt u het zien?
Moeten we deze 100% overeenkomsten tussen de Bijbelse antichrist en de islam/Allah desondanks
negeren, omdat velen van ons nu eenmaal hebben geleerd dat de antichrist een toekomstige wereldheerser
is, en de valse profeet de paus? Werkelijk? Denkt u echt dat het Vaticaan ooit 'de Vader en de Zoon' zal
ontkennen en christenen op dezelfde massale en gruwelijke wijze zal gaan vervolgen als moslims nu doen?
Natuurlijk niet. Openbaringen speelt zich op de drempel van 2014 letterlijk voor onze ogen af, en wel in 1/3
van de wereld, het deel dat wordt beheerst door de islam. Misschien is het feit dat de meeste Westerse
christenen hier hun ogen voor sluiten -en zelfs hun medegelovigen voor 'antichrist' uitmaken, zoals
protestanten en evangelischen bij katholieken doen (en niet andersom)- wel onderdeel van de grote
misleiding die in de eindtijd zoveel slachtoffers zal maken (Mat.24:24), en die zovelen blind zal maken voor
het feit, dat de wederkomst van Jezus Christus heel dichtbij is gekomen.
Xander - (1) YouTube via Shoebat

Oud NSA-medewerker: taken lastig uit te voeren door teveel aan data
Door Arnoud Wokke, donderdag 26 december 2013
De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft zoveel data, dat het daarin verdrinkt en
het lastig is om zijn taken effectief uit te voeren. Dat claimt een oud-medewerker.
Bovendien werkt het voorhanden zijn van data van veel onschuldige mensen
misbruik in de hand, zegt hij.
Omdat de NSA over zoveel data beschikt, is het onmogelijk om de verdachten eruit
te vissen, zegt oud-NSA-medewerker William Binney, die dertig jaar voor de
Amerikaanse geheime dienst werkte, tegen The Wall Street Journal. Daardoor
hindert de hoeveelheid data het werk van de geheime dienst juist, terwijl die het
makkelijker had moeten maken.
Afgelopen half jaar bleek uit onthullingen van documenten die klokkenluider Edward Snowden had
ontvreemd uit de interne systemen van de NSA dat de geheime dienst toegang heeft tot grote hoeveelheden
informatie. Uit Nederland verzamelde het bijvoorbeeld in een maand metadata van 1,8 miljoen telefoontjes,
in andere Europese landen is dat nog veel meer. Geheime diensten verzamelen vaak metadata omdat het
makkelijker te analyseren is dan data als opgenomen gesprekken of inhoud van berichten en omdat het met
metadata ook al mogelijk is iemand gedetailleerd te volgen.
De enorme hoeveelheid data maakt bovendien de verleiding groot om misbruik te maken van die informatie,
zegt Brinney. Omdat er data van veel onschuldigen in het systeem staan, kunnen medewerkers nagaan of
bijvoorbeeld hun partner vreemdgaat. Het bleek al eerder dat dat soort incidenten inderdaad voorkomen.
In Nederland wil de geheime dienst AIVD juist meer data verzamelen, zo bleek onlangs. De voorbereidingen
om het systeem te kopen die al die data moet analyseren, begonnen al in 2009, zo bleek tijdens een
hoorzitting in de Tweede Kamer deze maand. Binnenkort beslist de Amerikaanse president Obama of de
NSA in de toekomst minder data moet gaan verzamelen. Een rechter noemde de verzameling aan data
onlangs Orwelliaans.
http://tweakers.net/nieuws/93369/oud-nsa-medewerker-taken-lastig-uit-te-voeren-door-teveel-aan-data.html
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De “Saamhorigheid” van Koning Willem Alexander
Complete artikel: urubin.com
In zijn kerstrede roept onze kersverse Koning Willem Alexander op tot
saamhorigheid. Dit verbaast me, want gezien de huidige stand van zaken vraag
ik me dan toch werkelijk af of onze vorst de betekenis van het woord wel kent.
Saamhorigheid betekend "Het gevoel bij elkaar te horen" en een ander woord
daarvoor is "solidariteit". Op zich klinkt dat best mooi en nobel, ja voor wie niet
bekend is met de huidige tendens in Nederland zal het zelfs volstrekt logisch
klinken. Echter, voor wie de laatste jaren de trend in Nederland wel heeft
gevolgd zal het duidelijk zijn dat hetgeen onze Koning roeptoetert haaks staat
op hetgeen de politiek met hulp van de mainstream media uitvoert.
De algehele tendens, is namelijk dat hele bevolkingsgroepen tegen elkaar worden uitgespeeld. Autochtoon
tegen alochtoon, middenstand en hoger tegen minima en vooral bij deze laatste groep is het pijnlijk duidelijk,
want zeg nou zelf hoe kan je als iemand die leeft op een uitkering nog enige "saamhorigheid"opbrengen als
je door diezelfde overheid in de vorm van de gemeente als moderne slaaf wordt ingezet? Wie denkt dat ik
overdrijf verwijs ik graag naar de Gemeente Amsterdam waar uitkeringsgerechtigeden op schandalige wijze
worden misbruikt voor allerlei vernederende klusjes, zoals schoenenpoetser en "nietjes verwijderaar",
onbetaald en voor 32 uur per week.
Volgens de gemeente gaat het om "bijstandsgerechtigden 'werknemersvaardigheden aan te leren, zoals 'op
tijd komen, je aan afspraken houden, gezag aanvaarden, samenwerken, omgang met collega's, etc". Dat het
resulteert in nutteloos werk, komt omdat de gemeente niet regulier werk wil verdringen.
Hoogleraar sociale zekerheidsrecht Gijsbert Vonk heeft er geen goed woord voor over en noemt het "een
straf op bijstandsafhankelijkheid." Dit onderschrijf ik ook, vooral omdat veel van deze uitkeringsgerechtigden
niet door eigen schuld in de situatie zijn beland en al heel goed weten wat reguliere arbeid inhoudt.
Amsterdam koos er dus voor om steuntrekkers voor nutteloos slavenwerk in te zetten, Rotterdam heeft er
heel wat minder moeite mee zoals u kunt zien in de aangrijpende documentaire van WACR getiteld
Undercover in de bijstand.
Zoals bovenstaande klip en klaar aantoont wordt er een complete workforce van moderne slaven
klaargestoomd door de overheid en figuren als Jetta Klijnsma effenen het pad om ook de laatste obstakels
te verwijderen, zodat gemeenten er verzekerd van kunnen zijn dat ze te maken krijgen met groepen
volgzame monddode en vooral rechteloze werkslaven.
Ondertussen gaat de hetze tegen de minima onverminderd voort en worden ze door voornamelijk rechtse
rakkers weggezet als opvreters, luilakken en potverteerders. Dit wordt dan ook weer klakkeloos door de
media overgenomen en de resultaten van de propaganda machine zijn merkbaar in de reacties op plekken
op het Internet zoals Nujij, Fok.nl en Facebook.
Dus, majesteit, legt u mij nu alstublieft eens uit hoe zich dat rijmt met uw oproep aan uw volk tot
saamhorigheid terwijl u de politieke machten die het tegengestelde ten uitvoer brengen ongemoeid laat?
Indien u niet in staat bent uw onderdanen waartoe ook de gehele politieke rattenbende hoort die ten tijde van
dit schrijven uw land naar de Filistijnen helpen tot orde te roepen, dan wordt het de hoogste tijd om af te
treden en plaats te maken voor een President die dat dan hopelijk wel kan.
Tot die tijd heb ik liever niet dat u het woord saamhorigheid nog in de mond neemt.

‘Snowden zou opgehangen moeten worden’
James Woolsey laat zich in een interview met Fox News negatief uit over een
mogelijk pardon voor Edward Snowden. Hij zou voor verraad opgehangen moeten
worden.
Dat meldt Ars Technica.
James Woolsey, die van 1993 tot 1995 directeur was bij de CIA, stelt in een
interview met Fox News dat een pardon voor Edward Snowden idioot zou zijn. “Hij
zou vervolgd moeten worden voor verraad. Als hij schuldig wordt bevonden door
een jury, zou hij opgehangen moeten worden aan zijn nek totdat hij dood is.”
Woolsey haalt indirect uit naar onder meer Zynga-oprichter Mark Pincus, die Obama gevraagd zou hebben
om amnestie te overwegen voor Snowden. Ook de NSA zou het verlenen van gratie overwegen in ruil voor
geheimhouding van nog niet onthulde documenten.
Ondertussen houdt Snowden zich schuil in Rusland, terwijl hij openlijk flirt met Brazilië. Hij zou het land
willen helpen in ruil voor asiel.
Bekijk recente onthullingen rond de wereldwijde spionage.
Door: NU.nl/Marc Rademaker - Foto: AFP
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Geschiedenisles: Nederlandse protestanten kozen in 16e eeuw kant van de islam
Lutheranen en Calvinisten uit Nederland en Engeland vochten zij aan zij met moslim invasiemacht
De unitaristische koning Sigismund zweert trouw aan sultan
Suleiman de Grote. Beiden hadden hun afwijzing van de leer van
de Drie-eenheid gemeen.
Op 15 december schreven we -op basis van onderzoek van een
Amerikaanse auteur en een prent uit de 19e eeuw- dat Maarten
Luther de kerstboom populair zou hebben gemaakt. Een
Nederlandse auteur liet mij echter weten dat die afbeelding enkel
fantasie was, en dat de kerstboom pas in de 19e eeuw in zwang
raakte. Wél historisch verifieerbaar, maar nog minder bekend, is
dat Luther het Vaticaan dermate haatte, dat hij een
moslimheerser boven de paus verkoos. Dit leidde er mede toe dat
protestanten in Holland, Vlaanderen en Engeland de kant kozen van de Ottomaanse Turken, toen deze
Europa probeerden te veroveren. In onze tijd lijken veel kerken eenzelfde fatale fout te maken, door te
beweren dat Jahweh en Allah één en dezelfde God zouden zijn.
Protestanten staan toch al niet bekend vanwege hun kennis van de historie van hun eigen kerken, noch van
de inhoud of zelfs het bestaan van de meeste Bijbelse eindtijdprofetieën. Voor de meesten zal het daarom
een schok zijn dat Luther toleranter stond tegenover moslims, dan tegenover katholieken en joden.
Luther schreef weliswaar een traktaat met de titel 'De oorlog tegen de Turk', waarbij hij zich op theologische
gronden verzette tegen de islam, en de Duitsers opriep een invasie te weerstaan, maar hij schreef tevens:
'Laat de Turk geloven en leven zoals hij wil, net zoals men het pausdom en andere valse christenen laat
leven.' En: 'Een slimme Turk is een betere heerser dan een domme christen.'
Haat tegen paus en joden groter dan afkeer van islam
De 'grote reformator' besefte heel goed dat de islam theologisch onverenigbaar was met het christendom, en
ook wat er zou gebeuren als de Turken Europa zouden veroveren. Zijn haat tegen de paus en de joden was
echter dermate groot, dat hij zijn volgelingen bewust opriep om desnoods een Turkse (moslim)heerser over
zich te accepteren.
Tenslotte had Luther de joden en de paus als de 'antichrist' en 'de geïncarneerde duivel' omschreven, en
ging hij zelfs zover dat hij zei dat sommige van zijn Duitse tijdgenoten 'feitelijk de komst en heerschappij van
de Turken wilden, omdat ze vonden dat het Duitse volk wild en onbeschaafd was, ja, zelfs half-duivels en
half-menselijk' (bron: The Ottoman Empire and early modern Europe, Daniel Goffman, 2002).
Sultan Suleiman en unitariër Sigismund
Suleiman de Grote, destijds de sultan van het Ottomaans Rijk, stuurde een brief aan Luthers volgelingen in
Holland en Vlaanderen, waarin hij schreef dat hij zich verwant aan hen voelde, 'omdat ze geen beelden
aanbaden, in één God geloofden en tegen de paus en de keizer vochten'. Met de Duitse prinsen die zich
achter Luther schaarden wilde hij zelfs een alliantie vormen tegen de keizer en de paus, en beloofde hij
bescherming aan de protestanten in Hongarije en Transsylvanië.
Eén van de grootste collaborateurs met Suleiman was een unitariër, John Sigismund Zápolya (koning John
of János II), die tijdens zijn heerschappij over Hongarije afhankelijk was van de steun van de sultan, aan wie
Sigismunds vader (koning John I) trouw had gezworen. Sigismund was de oprichter van de unitaristische
'kerk' van Transsylvanië, die bij de reformatorische kerken in ongenade was geraakt vanwege het ontkennen
van de leer van de Drie-eenheid, die ook door de islam als godslasterlijk wordt afgewezen.
Marokko wilde alliantie met Ottomaans Rijk en Holland
Ongeveer een eeuw later stuurde Marokko een moslimdiplomaat naar Europa, met als doel een alliantie te
vormen tussen het protestantse Holland, het Ottomaanse Rijk en de islamitische koninkrijken van Marokko
en de Morisco's. Deze diplomaat, Al-Hajari, schreef in 'Het Boek van de Beschermer van de godsdienst
tegen de beeldenaanbidders' dat 'hun leraren (Luther en Calvijn) hen (de protestanten) waarschuwden tegen
de paus en de aanbidders van beelden; ze vertelden hen tevens de moslims niet te haten, omdat zij het
zwaard van God in de wereld tegen de beeldenaanbidders zijn. Daarom kiezen zij de kant van de moslims.'
Vanwege hun gezamenlijke haat tegen de katholieke kerk was het voor de volgelingen van Luther en Calvijn
niet moeilijk om de kant van de islamitische invasiemacht te kiezen. Met onder andere zijn halfhartige
uitspraken over de islam had Luther hiervoor de basis gelegd. Daarmee hield het echter niet op; Murad III,
de opvolger van Suleiman, schreef een brief waarin hij een alliantie met de Lutheranen in Vlaanderen en
Spanje voorstelde:
'Wat jullie aandeel betreft: aanbid geen afgoden, jullie hebben de beelden en afbeeldingen en 'klokken' van
de kerken verwijderd, en jullie geloof beleden door te verklaren dat God Almachtig één is, en de Heilige
Jezus zijn Profeet en Dienaar, en nu met hart en ziel zoeken en verlangen naar het ware geloof. Maar de
trouweloze die ze Papa noemen ontkent dat de Schepper Eén is, schrijft goddelijkheid toe aan de Heilige
Jezus (vrede zij met hem!), en aanbidt beelden en afbeeldingen die hij met zijn eigen handen heeft gemaakt.
Hiermee trekt hij de éénheid van God in twijfel en leidt hij velen dat verkeerde pad op.'
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Lutheranen en Calvinisten steunden mosliminvasie Europa
Tijdens de slag van Lepanto in 1571 vochten Lutheranen en Calvinisten uit Holland en Engeland zelfs zij aan
zij met de islamitische Ottomanen. Dit verraad kende ruim een eeuw later een vervolg in de cruciale slag om
Wenen in 1681. Imre Thokoly, de leider van de protestanten in Hongarije, viel toen samen met de
Ottomanen Wenen aan. Het is aan de genade van God en de Poolse koning Johannes Sobieski te danken
dat het de moslims niet lukte om na Constantinopel ook Wenen te veroveren. Was dat wel gebeurd, dan was
Europa wellicht al eeuwen islamitisch geweest.
De volgelingen van Luther en Calvijn kozen dus vóór de islam, omdat beide partijen het katholicisme als de
grootste vijand beschouwden. In de 16e eeuw was het onder Nederlandse protestanten een algemeen
gezegde dat zij 'liever een Turk dan een papist (volgeling van de paus)' zouden zijn. Eerder hadden
Orthodoxe christenen in Constantinopel een vergelijkbaars credo: 'beter een tulband dan de tiara (kroon van
de paus)'. Voor deze houding betaalden zij een bittere prijs, toen hun stad in 1453 door de Ottomaanse
Turken werd veroverd, en duizenden van hen werden afgeslacht.
Geen excuus voor collaboratie met islam
Anno 2013/2014 dreigt de geschiedenis zich te herhalen. Opnieuw zoekt de islam met suikerzoete woorden
toenadering tot de christelijke kerken, door te beweren dat wij dezelfde god zouden aanbidden, en wij veel
met elkaar gemeen zouden hebben.
Johannes de Damascener, die werkte aan het hof van de Kalief van Syrië, noemde in zijn boek 'De Bron van
Kennis' de islam echter de 'ketterij van de Hagarenen' (afstammelingen van Hagar, de moeder van Ismaël),
Allah 'Baäl' en moslims 'verminkers van God', als tegenwerping tegen de (valse) beschuldiging van moslims
dat christenen drie Goden zouden aanbidden.*
Christenen hebben geen enkel excuus voor het collaboreren met de islam. Hiermee hebben zij zelfs de kerk
en hun geloof verraden, want juist in veel landen waar moslims de baas zijn wordt een uitroeiingsoorlog
tegen christenen gevoerd. En als dat christenen niets zegt, dan zouden ze een korte blik op de islamitische
leer moeten werpen, die immers de complete basis van het christelijke geloof -de 'Vader en de Zoon', het
sterven van Jezus aan het kruis, de opstanding- ontkent en zich volgens de Bijbel daarmee aan de grootste
godslasteringen schuldig maakt.
Samenwerking met islam = eigen doodvonnis tekenen
Honderden jaren geschiedenis laat zien dat iedereen die gaat samenwerken met de islam, uiteindelijk een
prooi zal worden en op vaak bloedige wijze het onderspit zal moeten delven. De anti-Israël, antisemitische
en pro-islamhouding van veel kerken is in dit opzicht even angstwekkend als veelzeggend. Zo verkettert de
Lutheraanse Wereldraad regelmatig de Joodse staat voor het zich verdedigen tegen Palestijnse terroristen.
En dat is niet zo vreemd als bedacht wordt dat Luther zelf tijdens het grootste deel van zijn leven een
openlijke antisemiet was. (1)
Is dit een pleidooi om dan maar katholiek te worden? Zeker niet, want er is theologisch heel veel mis met de
leer van het Vaticaan, dat tenslotte de basis heeft gelegd van de onbijbelse vervangingstheologie die ook
door de protestantse kerken wordt geleerd, en die onder andere heeft geleid tot eeuwenlange
Jodenvervolgingen en een aanhoudende blindheid voor het grootste deel van de Bijbelse eindtijdprofetieën.
Christenen moeten verschillen opzij zetten
Zoals we gisteren al schreven kan het Vaticaan echter nooit de 'hoer van Babylon' zijn, zoals veel kerken en
groepen nog altijd leren. Katholieken belijden net als protestanten en evangelische/pinksterchristenen
dezelfde Verlosser. In het licht van de islamitische oorlog tegen het christendom wordt het daarom hoog tijd
dat christenen van alle gezindten hun theologische verschillen accepteren en laten voor wat ze zijn, en
elkaar vinden in hun belijdenis dat Jezus de Christus is, is opgestaan uit de dood, en de enige Weg is om
verzoend te worden met God de Vader. Doen we dat niet, dan zouden wij op termijn wel eens hetzelfde lot
als de christenen in Azië en Noord Afrika kunnen ondergaan.
* Om een zijdelingse discussie over de Drie-eenheid te vermijden: noch de katholieken, noch de
protestanten, noch de evangelischen zeggen drie Goden te aanbidden, maar één God die zich op drie
wijzen manifesteert, namelijk als Vader, als Zoon, en als Heilige Geest - net zoals u zelf één persoon bent
die uit drie 'delen' bestaat, namelijk geest, ziel en lichaam, waarbij uw lichaam is onderworpen aan uw geest
(en zo de Zoon is onderworpen aan de Vader, zoals de Bijbel schrijft). Wij zijn immers naar Zijn beeld
(Genesis 1:27) geschapen.
Xander - (1) Shoebat
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Op weg naar neo-communisme?
Geplaatst door trias politica op 27 december, 2013
Vanochtend las ik een interessante column van ingenieur en
voormalig internationaal topmanager Gerard De Beuckelaer. Hij
omschreef de huidige Belgische samenleving als 'neocommunisme'.
Zijn beschrijving van de Belgische samenleving kan in mijn ogen
één-op-één van toepassing worden verklaard op de onze en
misschien wel op alle moderne westerse samenlevingen. Zij verkeren allen in een existentiële crisis.
Nu heb ik er op deze plaats meerdere keren op gewezen, dat ons huidige staatsbestel aan een grondige
herijking toe is. Dat er nood is aan een directere betrokkenheid van burgers bij de inrichting van onze
samenleving of bij de besteding van publieke middelen. Maar vooral is het nodig dat de bemoeienis van de
overheid (staat) met het dagelijks leven van burgers wordt teruggedrongen. Niet alleen vanuit financiële
overwegingen (de staat maakt een te groot deel uit van ons Bruto Binnenlands Product), maar vooral
vanwege de vrijheidsbeperkende consequenties ervan. De overheid als betuttel opa is niet gezond voor het
welbevinden van de burger.
Tegelijkertijd constateer ik (en dat is ook de waarneming van De Beuckelaer) een toenemende apathie,
berusting en desinteresse bij diezelfde burger, zelfs als hem essentiële zaken als individuele vrijheid en
nationale soevereiniteit worden ontnomen. De Beuckelaer verwijst naar een stuk in de Antwerpse Gazet,
waarin wordt gesteld 'vanaf midden volgend jaar is de Vlaamse overheid bevoegd "van de wieg tot het graf"
en alles wat daar tussen ligt', en constateert daarbij droogjes:
"Op straat blijft alles stil. Geen dreunende grollende woedende volksmassa met spandoeken “Genoeg
betutteling” of “Wij kunnen en willen zelf beslissen”.
Die vragen hebben wij ons hier op DDS natuurlijk ook al telkenmale gesteld. Gemeentelijke bemoeienis,
nationale bemoeienis, Brusselse bemoeienis. Op allerhande terreinen. Van een rookverbod in café's tot
voorschriften voor het maximaal toegestane geluid van een grasmaaier. Van gloeilampen tot stofzuigers.
Van open grenzen tot afgedwongen solidariteit met zogenaamde Europese familieleden. Gans ons leven lijkt
te worden bepaald door wat een 'representatieve democratie' heet te zijn (maar dat allang niet meer is). Een
politieke economie en media, die louter een cultuur marxistisch deuntje blazen. Daarmee een sterk
stempel drukkend op (het ontbreken van) een publiek debat over wezenlijke zaken. En de burger laat het
gebeuren. Waarom gebeurt er niks? Ook De Beukcelaer ziet met lede ogen aan dat de Vlaming zich allerlei
vrijheden laat afpakken en dat alles gelaten over zich heen laat gaan:
"We hadden ooit – een beetje – democratie, maar we waren er niet bijzonder aan gehecht. We hebben er
dus geen zorg voor gedragen en nu spelen we het geleidelijk aan kwijt. Maar ook dat beroert ons nauwelijks
(...). Zo geruisloos, zo volkomen onbemerkt, kan dus een revolutie aflopen. Het is mogelijk net omdat we het
ons eigenlijk niet kunnen voorstellen. Wie gelooft nu zo iets als een ‘sluipend langzame geluidloze explosie’?
Explosies komen toch met een grote knal! Als die knal uitblijft merken we niets en zullen we mordicus
beweren dat er helemaal geen explosie was. Met revoluties is dat net het zelfde. Maar nu is het dus allemaal
voorbij: we leven in een neo-communistisch systeem. Oh, U denkt dat ik overdrijf? Dan zou ik eens willen
weten hoe U een maatschappij noemt, waar men luid en duidelijk, en zonder enige vorm van protest op te
roepen, over de radio kan verkondigen dat de overheid voor mijn hele leven, van de wieg tot het graf,
bevoegd is!"
Een terechte hartekreet van De Beuckelaer, die vervolgt met een pleidooi voor een mengvorm van klassiek
kapitalisme en staatsbemoeienis. Hij stelt dat het gezonde verstand voorschrijft dat enkel een mengvorm
werkbaar kan zijn, omdat er nu eenmaal zaken zijn waarvoor we de staat nodig hebben; zoals de
verkeersinfrastructuur. Hij wijst op de enorme belastingdruk in België en stelt:
"...als we die rekening maken komen we voor een iets beter verdienende Belg al gauw rond de 75% totale
directe en indirectebelasting. Dat betekent dus dat de overheid voor afgerond drie kwart beslist wat er met
ons inkomen gebeurt. Wij mogen enkel over de overgebleven 25% volledig vrij beschikken. Dat zegt ons
meteen waar we ons in het spectrum tussen kapitalisme en communisme bevinden. We hebben hier dus wel
degelijk een zwaar 'etatistisch', of noem het een 'communistisch’ systeem: veel verder dan 75% kunnen we
niet meer geraken. Ik noem het neo-communisme, omdat – voorlopig – de geheime politie en de
strafkampen ontbreken. We moeten ons daarover echter geen illusies maken: politiek en economie volgen
elkaar onverbiddelijk."
Overigens is de situatie in Nederland niet veel beter zoals ik hier al eens heb laten zien. De rek is er uit,
maar nog is het niet genoeg. Het geld is op en men kijkt intussen wereldwijd naar wat er te halen valt bij
spaarders en opgebouwde pensioenreserves. De Westerse Staat is als een onverzadigbaar monster, dat
steeds meer belastinggeld opslokt. Er komen steeds meer mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van
de staat. Zowel direct als ambtenaar als indirect als uitkering ontvanger. Het aantal netto inkomens
overdrachten groeit gestaag, maar al dat geld moet echter wel opgebracht worden door steeds minder
productieve burgers en bedrijven. Er is sprake van een schier (onherstelbare) scheefgroei. En als al dat geld
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nu nog goed werd besteed zou je er wellicht nog vrede mee kunnen hebben. Maar het tegendeel is het
geval. De Beuckelaer weer:
"Ik hoor vaak: “we krijgen er toch ook veel voor terug”. Ja, wat dan? Kapotte straten, treinen die alsmaar
vuiler, trager en onbetrouwbaarder worden, toenemende misdaad en vandalisme, grof ondermaatse
rechtbanken waar zowat elke procedurefout naar vrijspraak kan leiden, een onderwijs dat van PISA-studie
naar PISA-studie achteruit sukkelt, dure en slaafse, establishmentvriendelijke media die ons toenemend
desinformeren, een bedillerige overheid die er – bijvoorbeeld – in geslaagd is het maximaal toegelaten
zoutgehalte in mijn brood te halveren zonder me te vragen of ik dat ook wil. Overigens: wist U dat? Om niet
te spreken van een oerwoud aan subsidies EN sociale uitkeringen, allebei even dwaas gestructureerd en
incompetent beheerd…"
De overheid als spilzuchtige, inefficiënte betuttelmachine en de productieve burger pikt het allemaal. Geen
wonder, want die zijn aan het werk. Maar genoemde scheefgroei tussen rendabelen en onrendabelen zou
ons wel degelijk zorgen dienen te baren. Niet alleen omdat ook de ontwikkelingen binnen de EU eerder lijken
te wijzen op een versterking dan een vermindering van deze scheefgroei, maar vooral omdat de
welvaartsstaat onbetaalbaar wordt. De kosten voor zorg en sociale zekerheid zijn verreweg de grootste
kostenposten van onze Rijksbegroting. Niet voor niets zetten zowel Koningshuis als kabinet in op een
'participatiesamenleving', whatever that maybe. In Den Haag bedoelt men daarmee: we kunnen de
welvaartsstaat niet meer betalen, u moet het zelf doen. Prima, maar dan ook zeer forse belastingverlaging.
Maar dat laatste blijft natuurlijk achterwege. Het is niet te verdedigen dat de welvaartsstaat volledig wordt
uitgekleed onder gelijktijdige overboeking van miljarden naar verre oorden. Of het nu gaat om kinderbijslag
naar landen waar de gegeven bedragen een fortuin zijn of om de eurozone of om nog verdere oorden; wie
zijn eigen bevolking de duimschroef aanlegt, dient ook daarmee te stoppen. De Beuckelaer verwoordt het
zo:
"Het is wel duidelijk dat deze toestand regelrecht naar de afgrond leidt, dwars door een geleidelijke
verarming. Kunnen we nog iets doen? Is omkeren nog mogelijk? Heel misschien. We kunnen dat hier niet in
detail analyseren, maar die 50% van het BBP ten overstaan van 75% voor de betere verdiener toont dat het
systeem ondertussen reeds ongezond veelbegunstigden van privileges, en relatief veel minder nettobetalers telt. En de leden van beide groepen hebben allemaal dezelfde stem aan de urne. Het mechanisme
versterkt zichzelf. Als er nog iets mogelijk is, dan nu en vast niet meer binnen tien jaar. Een constructieve
aanpak wordt wel dringend."
Hij citeert de tweede president van de VS, John Adams, die liet optekenen: “But a Constitution of
Government once changed from Freedom, can never be restored. Liberty, once lost, is lost forever.” Vrij
vertaald: Indien de staat gaat afwijken van vrijheid, kan dat nooit meer hersteld worden. Vrijheid, eens
verloren, is voor altijd verloren. En hij voegt er aan toe: 'Dat was wel enkele eeuwen geleden. Kunnen we
daar vandaag nog mee omgaan? John Adams was vast geen dwaas'. En zo is dat natuurlijk. Als steeds
meer mensen belang hebben bij netto inkomensoverdrachten, dan houden ze dat systeem in tact. Sterker,
dan zal een steeds groter deel van die samenleving uit netto ontvangers bestaan. Een kind kan zien dat een
dergelijke ontwikkeling maar op één manier kan eindigen, zeker als de poorten ook nog eens wagenwijd
worden opengezet voor grote aantallen nieuwe netto ontvangers. Wat dat betreft biedt ook de huidige open
grenzen politiek van de EU een weinig hoopvol perspectief. En het valt geen zinnig mens uit te leggen.
Conclusie: er is dringend nood aan herijking van de rol van de staat en de betrokkenheid van de burger bij
de inrichting daarvan. De productieve burger wel te verstaan... Wie betaalt bepaalt, nietwaar?
Klik hier voor een overzicht van mijn columns en volg mij hier op Twitter.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2013/12/op-weg-naar-neo-communisme

Uitkering werkloze Amerikanen in gevaar
Uitkeringen van 1,3 miljoen Amerikaanse werklozen staan op de tocht doordat Republikeinen in het
Amerikaanse Congres een einde willen maken aan een hulpprogramma dat bij het uitbreken van de crisis in
2008 is gestart. Het geld voor dat programma is aanstaande zaterdag op. Als er geen verlenging wordt
overeengekomen, gaat de geldkraan voor velen dicht. De Amerikaanse overheid en de federale staten zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitkering in de eerste 26 weken dat iemand zonder werk zit. In het
hulpprogramma is overeengekomen dat de overheid de uitkering daarna in zijn geheel verneemt.
Economie draait beter
Republikeinen willen dat stoppen omdat de economie beter draait en de werkeloosheid afneemt. Die
bedraagt op dit moment 7 procent. De financiering van het programa is ook niet opgenomen in de
overeenkomst die Republikeinen en Democraten onlangs sloten over het overheidsbudget.
Democraten wilen de kwestie begin januari in stemming brengen.,,Dit is niet het moment om mensen uit het
programma te gooien”, aldus senator Jack Reed tegenover de Financial Times. Het programma is van
doorslaggevend belang voor veel Amerikaanse gezinnen die door de crisis hun bron van inkomen verloren.
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DHS-insider geeft laatste waarschuwing voor totale instorting
De insider van het Amerikaanse ministerie van Homeland Security,
die we het afgelopen jaar vaker hebben aangehaald, heeft via
Douglas Hagmann van het Northeast Intelligence Network een
laatste waarschuwing gegeven voor een in de maak zijnde enorme
crisis in de VS, een gigantische gebeurtenis, die gepaard zal gaan
met een totale financiële en economische instorting. Volgens de
insider heeft het DHS inmiddels alle plannen om hierop te reageren
met onder andere een soort staat-van-beleg en dodelijk geweld
tegen Amerikaanse burgers, voltooid.
Hagmann schrijft hoe de insider extreme veiligheidsmaatregelen moest nemen om met hem af te spreken,
omdat alle afdelingshoofden van zowel het ministerie als de FEMA het bevel hebben gekregen iedereen die
ook maar enige informatie naar buiten lekt, keihard aan te pakken.
'Crisis van ongekende omvang'
'DHS is als een gevangenis, compleet met verklikkers,' legde hij uit. 'Niemand vertrouwt elkaar. De bronnen
die er nog zijn praten niet meer. De bedreigingen die zijn gemaakt gaan verder dan ik ooit heb meegemaakt.
Goede mensen zijn bang voor de levens van zichzelf en van hun gezin. We zijn allemaal bedreigd. Ze zien
de tekenen aan de wand en vertrekken.' 'Ik heb me erbij neergelegd dat de meeste mensen zich nooit zullen
laten overtuigen van de realiteit die zich voor hen afspeelt,' vervolgde hij somber. 'Maar volgens ieder intern
document dat ik heb gelezen, en van de paar mensen die begrijpen wat er gaande is die ik heb gesproken,
worden de voorbereidingen afgerond om te reageren op een crisis van ongekende omvang in de Verenigde
Staten. De reactie zal dodelijk geweld tegen Amerikaanse burgers omvatten, op bevel van Barack Obama.'
Doelbewuste economische instorting
De kern van deze crisis zal de economische instorting van de VS zijn. Belangrijke indicator dat dit niet lang
meer duurt is het kunstmatig onderdrukken van de prijs van goud, zilver en andere kostbare metalen door de
bankiers op Wall Street. 'Iedereen moet begrijpen dat dit een doelbewuste instorting van de Amerikaanse
economie is, onder supervisie van het Witte Huis, en met volledig medeweten van het ministerie van Justitie.
Iedereen lijkt te wachten voor een grote historische gebeurtenis die deze instorting inluidt. Feitelijk is de
instorting al begonnen. Het wordt almaar erger, zoals een sneeuwbal die een heuvel afrolt. Het wordt steeds
groter en gaat steeds sneller.' De meeste mensen hebben echter geen flauw benul dat die instorting reeds
gaande is. 'De grote klap komt op het eind, als mensen op een morgen wakker worden en niet meer op hun
rekeningen kunnen inloggen, hun betaalpasjes niet meer kunnen gebruiken, en ontdekken dat hun
pensioenen en andere financiële bezittingen in beslag zijn genomen.'
'Ik heb documenten met meerdere scenario's gezien,' vervolgde hij. 'Onthoud dat deze gebeurtenis compleet
vooropgezet is, maar zo zal het niet worden gebracht. Ze zullen het op een 'onvoorziene gebeurtenis' gooien
waar niemand controle over had, en die maar weinigen hadden kunnen zien aankomen. Dan zal er,
gelijktijdig met deze gebeurtenis of pal erna, nóg iets plaatsvinden. Dat is om de ontstane explosieve situatie
nog verder te verwarren en te bemoeilijken.'
Grote terreuraanval, staat-van-beleg
De insider gaat verder in op de verschillende mogelijke scenario's, die hij niet allemaal kent. Eén van de
mogelijkheden is een 'externe' cyberaanval, die echter niet van buitenaf, maar van binnen de VS zal worden
gepleegd. Voordat de bevolking deze klap kan verwerken, zal er een tweede gebeurtenis worden getriggerd.
'Ik heb één operationeel plan gezien voor een federale reactie op een grote terreuraanval op Amerikaanse
bodem. Omdat alle info op dit niveau in stukjes is gehakt, heb ik geen details, enkel het reactieplan.'
'De overheid zal reageren met het beperken van reizen, het zakenleven, en ieder aspect van ons leven, met
name het bezit van vuurwapens en het bekritiseren van de regering. Ik denk dat sommigen het martial law,
de staat-van-beleg, zullen noemen, en dat zouden ze niet verkeerd hebben. Maar begrijp dat dit proces in
fases zal worden ontplooid. Hoe snel dit gebeurt moet nog worden afgewacht.' Hij legde vervolgens uit dat er
weinig kans is dat deze gebeurtenis de 'onthoofding' van de Amerikaanse regering bevat. De plannen die hij
heeft gezien maken daar geen enkele melding van, al kan het niet helemaal worden uitgesloten. Op dit
moment bevinden we ons volgens hem in de periode waarin de geplande gebeurtenis op ieder moment zou
kunnen plaatsvinden. Het DHS is nu volledig voorbereid op elk gepland scenario.
Prijsdrukkers goud zijn tegelijk grootste kopers
Goud en andere metalen zijn belangrijk, omdat de VS geen goud meer bezit. Dat is de reden waarom de
koersen zo worden onderdrukt. China koopt juist grote hoeveelheden goud, en andere landen willen hun
goudstaven (opgeslagen in de VS) terug. 'Degenen die ervoor zorgen dat de prijzen dalen zijn tevens
degenen die het goud tegen dumpprijzen opkopen. Als de prijzen stijgen nadat de Amerikaanse munt
behangpapier wordt, zullen zij hierdoor extreem rijk worden. Doe een beetje onderzoek, dan zie je wie deze
mensen en organisaties zijn.'
Het gevolg van de komende grote gebeurtenis zal vergelijkbaar zijn met na 9/11. Eén dag voor die
aanslagen kondigde toenmalig minister van Defensie Donald Rumsfeld aan dat het Pentagon maar liefst $
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2,3 biljoen was'kwijtgeraakt'. Dit nieuws raakte door de aanslagen volledig op de achtergrond. Nu zal
hetzelfde gebeuren, en als men na jaren eenmaal weet hoe de vork in de steel zit, zal de schade allang zijn
aangericht.'
Obama creatie van globalisten
'Bedenk dat de relatie tussen het DHS en de uitvoerende tak ver voorbij alarmerend is. DHS en andere
organisaties zijn het privéleger van het Witte Huis geworden. De NSA -ik heb daar mijn contacten- krijgt zijn
bevelen uit de Oval Office (het kantoor van Obama). Het IRS (belastingdienst) staat onder virtuele controle
van de Oval Office, op een wijze die Nixon ineen zou doen krimpen. Alle wegen leiden niet alleen naar Witte
Huis, maar ook door het Witte Huis. Het is niet enkel Obama, maar ook de mannen achter hem, degenen die
hem daar hebben neergezet. Dat zijn dezelfde mensen die hem hebben gecreëerd.'
De insider roept de vele vragen rond Obama's geboortecertificaat en daardoor legale verkiesbaarheid in
2008 in herinnering. 'Zelfs zogenaamde conservatieven trapten in de leugen dat deze vragen enkel een
afleiding waren... Maar iedere rationele volwassene zou hierdoor moeten weten dat hij een schepping van
de globalisten is, die aan geen enkele politieke partij zijn gebonden. Hij is het product van tientallen jaren
plannen maken, precies voor deze exacte tijd in onze geschiedenis. Hij werd uitgekozen om de
gebeurtenissen waar ik het net over had te leiden.'
'De VS is overgenomen'
Obama is 'het product van onze eigen inlichtingendiensten die samenwerken met de globalisten.... Zoals één
van mijn bronnen al vaak heeft gezegd: de VS is overgenomen. De leugen is groter dan de meeste mensen
zich realiseren of onder ogen willen zien. Tenminste, totdat er geen andere optie meer is. Maar dan zou het
wel eens te laat kunnen zijn.'
Xander - (1) Northeast Intelligence Network

Alaska Airlines geveld door griep, of door iets anders…? (video)
Zaterdag, 28 december 2013
Net voor Kerst werden door Alaska Airlines 24 vluchten
gecanceld vanwege griep die had toegeslagen onder vliegend
personeel. Echter, was het dat wel of was er een andere reden
dat veel personeelsleden zich plotseling ziek meldden?
Volgens een anonieme bron die zich had gemeld bij de website
Beforeitsnews, was de werkelijke reden dat er zoveel mensen
zich ziek gemeld hadden de hoge concentratie radioactieve
straling die op die dagen in de hogere luchtlagen zou zijn
gemeten. Diezelfde bron vroeg om dit bericht zoveel mogelijk te
verspreiden omdat er officiëel uiteraard niets aan de hand is en
het gewoon griep is. Ook werd in een recent interview met
nucleair deskundige Arnie Gundersen van Fairewinds bekendgemaakt dat er zogenaamde “hot particles” zijn
ontdekt in de longen van inwoners van Amerika en dan in het bijzonder in de stad Seattle aan de westkust.
Hot particles zijn microscopisch kleine deeltjes radioactief materiaal die zich kunnen hechten aan weefsel en
vervolgens op die plekken sterk geconcentreerde radioactieve straling veroorzaken.
Ook werd in een recent artikel melding gemaakt van geheime helikopters die vluchten in dat bepaalde
gebied uitvoeren om de hoogte van de straling te meten.
Dat er iets merkwaardigs gaande is in dat gebied blijkt ook uit de volgende korte video waarbij twee vluchten
na te zijn aangekomen op kruishoogte op 23 december, plotseling beiden weer terugkeren naar Seattle.
Op diezelfde dag vallen nog veel meer vreemde vliegbewegingen waar te nemen in hetzelfde gebied,
waaronder die van militaire vliegtuigen zoals blijkt uit de volgende video:
Het bovenstaande maakt het verhaal van de anonieme klokkenluider waarschijnlijker.
Al eerder kwam Alaska Airlines in lijn met de huidige berichtgeving in het nieuws, waar wij over schreven in
een artikel in mei vorig jaar:
"Honderden personeelsleden van Alaska Airlines klagen over haaruitval en jeukende plekken op de huid. De
officiële verklaring is dat dit komt door de nieuwe uniformen, maar de symptomen lijken verdacht veel op
stralingsziekte. Er zijn een aantal aanwijzingen die zouden kunnen wijzen op stralingsziekte als gevolg van
de ramp bij Fukushima. Volgens het personeel doet het probleem zich vooral voor als men 6 of 7 dagen
achter elkaar vliegt".
Het bovenstaande is wederom één van de vele aanwijzingen dat de ramp bij Fukushima wellicht de meest
onderschatte ramp ooit is. Nu ja, onderschat, in de doofpot gestopt is meer accuraat.
Bron: Before it’s News
Video’s: http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6642:alaska-airlines-gevelddoor-griep-of-door-iets-anders-video&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Binnenkort ook buitenlandse troepen in ons land? (video)
Zondag, 29 december 2013
In Amerika wordt al langere tijd achterdochtig gekeken naar
de vele buitenlandse troepen in het land.
Gaan wij hier hetzelfde meemaken nu de contouren van een
Europees leger zich steeds duidelijker aftekenen?
Iedere dag zien we de ware aard van de Europese heilstaat zich
duidelijker openbaren. Een monsterlijk gedrocht wat in feite niets
anders is dan de voortzetting van de Tweede Wereldoorlog in een
ander jasje. Europa wordt een socialistische dictatuur met
allemaal grijze muizen die straks voor bijna alles afhankelijk zullen zijn van de staat en vormt als zodanig
een belangrijk bouwblok voor de New World Order.
Echter, dit proces zal uiteindelijk niet zonder slag of stoot zich kunen voltooien. Er zal een punt komen
waarop de bevolking echt gaat beseffen wat er gaande is en de enige manier waarop de machthebbers dan
rust en orde kunnen bewaren is door geweld of het dreigen daarmee.
Daar zit tegelijkertijd ook het grote probleem. Want dat zou betekenen dat militairen en politiemensen zullen
moeten optreden tegen de eigen bevolking. De politie is dat min of meer gewend, maar voor het leger ligt dit
toch iets anders. Militairen zullen in het algemeen bereid zijn om te vechten voor hun land tegen allerlei
“vijanden”, maar tegen de eigen bevolking is een heel ander verhaal.
Daarom zullen er een aantal belangrijke processen dienen plaats te vinden. De eerste is de migratie binnen
de Europese Unie van zoveel mogelijk verschillende bevolkingsgroepen zodat men zo snel mogelijk het
nationale identiteitsgevoel verliest. Het tweede is het creëren van een Europees leger bestaande uit soldaten
die trouw zijn aan de nieuwe Europese machthebbers en geen band hebben met de bevolking waar ze op
een zeker moment dienst doen. Het bovenstaande is de strekking van een artikel, waar wij door een lezer op
werden geattendeerd (dank!), op de website De Nieuwe Realist waar door Joost Niemöller verder de
vergelijking wordt gemaakt met lieden zoals Jozef Stalin die ook heel goed wisten hoe dit principe werkte.
De kern van het hele verhaal ligt in het volgende: “De gedachte is telkens dezelfde: Plaats groepen mensen
buiten hun oorspronkelijke, natuurlijke context, en een nieuwe macht zal in staat zijn om zijn gezag op te
leggen”. Aangezien de machthebbers achter de schermen de geschiedenisboeken maar al te goed kennen,
zullen ze ditzelfde recept voor Europa in petto hebben. Is dat misschien de reden dat het leger in ons land
volkomen kapot wordt bezuinigd? Omdat het op termijn helemaal dient te verdwijnen ten behoeve van het
nieuwe Europese leger? Ook staat er op de website van De Nieuwe Realist:
“Bij de laatste Europese top sprak de Europese Raad voor het eerst over het inzetten van het pad naar een
grote EU legermacht. Zoals gebruikelijk werden de Europese bevolkingen hierover niet om een mening
gevraagd middels een referendum. Waar vanuit democratisch oogpunt toch iets voor te zeggen zou zijn,
omdat hier namelijk een fundamenteel nieuwe weg wordt ingeslagen.
De Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Timmermans, verzond hierover een brief naar de Kamer
op Tweede Kerstdag, toen de redacties van de kranten en de media thuis de laatste vleesrestjes tussen hun
tanden aan het verwijderen waren. Het staat er in die brief allemaal tussen neus en lippen. U wordt geacht er
niet veel aandacht aan te besteden: Defensie doet ertoe. Dat was de boodschap van de leden van de
Europese Raad. De strategische en geopolitieke context van de Europese Unie verandert. De Europese
Unie zal steeds meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor de bescherming van de eigen veiligheid en
belangen. Let op: er staat dus met nadruk niet: De veiligheid en belang van de Europese natiestaten, maar
die van de EU. Dit is dus een principiële verschuiving. En dan. De eerste stap naar dit grote EU leger wordt
gezet door middel van ‘samenwerking, coördinatie en samenhang.’ Want zo begint alles bij de EU. Wie is er
tegen meer samenwerking? Dat is toch altijd goed? Meer samenwerking, dat betekent toch ook meer
‘Europese vrede?’ En zo wordt de eerste steen gelegd: Tijdens de bespreking met de Secretaris-Generaal
van de NAVO, Anders Fogh Rasmussen, werd nadruk gelegd op het belang van meer samenwerking,
coördinatie en samenhang van de militaire inzet binnen Europa, trans-Atlantisch en tussen de EU en NAVO.
Maar ondertussen denkt de EU al ver vooruit, en wordt er gestreefd naar concrete vormgeving van zo’n EU
leger”. Er zijn meer mensen die bovenstaande is opgevallen. Zo werd vorige maand in het Europese
parlement dit onderwerp eveneens aangeroerd door de partijgenoot van Nigel Farrage, Gerard Batten. Ook
hij zegt dat het Britse leger bewust wordt wegbezuinigd/ontmanteld ten koste van het nieuw te vormen
Europese leger. Iemand die vijftig jaar geleden voor het laatst in Nederland was en nu zou terugkomen, zal
bijna niets meer herkennen van het land en de bevolking die er destijds was.
Waar het eerst geleidelijk ging, gaat het nu in een stroomversnelling. Alles wat een land identiteit geeft moet
zo snel mogelijk verdwijnen. Van Zwarte Piet tot de KLM (met dank aan Camiel Eurlings).
Nu is het leger aan de beurt. Zoals De Nieuwe Realist besluit: “Op een zeker moment zal een EU soldaat die
een vreemde taal spreekt bij u op de stoep staan. Of u maar even mee wilt komen”.
Bron: De Nieuwe Realist – Video’s: niburu.co
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Deze 10 conflicten bedreigen de wereld in 2014
Annelies Van Erp - 28/12/2013
Een uitbreiding van de Syrische burgeroorlog naar Jordanië, een
cyberaanval op de VS of de expansie van Al-Qaida in Jemen. Om
deze tien conflicten moet de wereld zich in 2014 zorgen maken.
Burgeroorlog in Syrië © Reuters
Op het moment dat het jongste land ter wereld, Zuid-Soedan, zich
op de rand van burgeroorlog bevindt, werpt het Amerikaanse
Center for Preventive Action (CAP) al een blik op het komende
jaar. Welke conflicten barsten in 2014 uit hun voegen?
Het CAP, gelinkt aan het Amerikaanse Instituut voor Buitenlandse Zaken, onderzocht de voorspellingen van
meer dan 1.200 academici, overheidsspecialisten en experts. Uit deze analyses kwamen volgende tien
conflicten en situaties naar boven die een bedreiging vormen in de komende twaalf maanden.
1. Syrië
Eerder al riepen de Verenigde Naties Syrië uit als zorgenkindje voor 2014. Volgens het CPA wordt deze
burgeroorlog nog intenser uitgevochten in 2014. Het vooruitzicht van een militaire interventie behoort
eveneens tot de mogelijkheden. Een burgeroorlog kan zo razendsnel uitgroeien tot een internationaal
conflict.
2. Afghanistan
In april 2014 trekken de Afghanen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Hierdoor zullen de
nu al onstabiele machtsverhoudingen worden uitgedaagd.
3. Jordanië
De burgeroorlog in Syrië zou wel eens kunnen overslaan naar buurland Jordanië. De politieke stabiliteit is
sowieso al broos. Bovendien weegt de Syrische vluchtelingenstroom erg op het land.
4. Noord-Korea
In 2014 kan de militaire provocatie die uitgaat van Noord-Korea wel eens verder gaan dan woorden alleen.
"De eisen van Kim Jong-un zijn sterker en fundamenteler van aard dan die van zijn vader Kim Jung-il", sprak
Noord-Korea-deskundige en wetenschapper Yong Seok Chang van de Seoel National University eerder dit
jaar.
5. Terroristische aanslagen
Hoewel, vooral Amerikaanse, spionagediensten de wereld sinds 2001 extra in het oog houden, blijft een
terroristische aanslag zoals die van 11 september niet uitgesloten. Zowel de Verenigde Staten als hun
bondgenoten lopen ook in 2014 gevaar.
6. Cyberaanval
Net zoals maatschappelijke tendensen, evolueert ook de manier van oorlog voeren. Technologie wordt
steeds belangrijker. Daarom staat een cyberaanval op de zesde plek in het lijstje dat CPA opstelde. Want
wie controle uitoefent op het internet, is ontzettend machtig.
7. Iran
Na het aantreden van de nieuwe Iraanse president Hassan Rohani in juni 2013, lijkt Iran een andere koers te
willen uitgaan. Toch blijft onduidelijk voor welke doeleinden het land een nucleair programma ontwikkelt.
8. Pakistan
Aan het sektarisch geweld in Pakistan tussen de Soennitische moslims enerzijds en het sjieten anderzijds,
lijkt geen einde te komen. Onder meer in de Swat-vallei, waar Malala werd neergeschoten, vinden
voortdurend bloedige aanslagen plaats. Deze vallei is sinds 2009 opnieuw in handen van het Pakistaanse
leger dat het heeft heroverd op de Taliban, maar die extremistisch-islamitische groep is nog steeds in staat
in de regio aanslagen uit te voeren.
9. Irak
Voor Irak was 2013 een bloedig jaar en verbetering lijkt niet meteen in zicht. Volgens de VN voedt het
conflict in Syrië het terrorisme in Irak en dat leidt tot meer sektarische spanningen. Bovendien stelt het
groepen als Al-Qaida in staat om grensoverschrijdende verbonden te smeden.
10. Jemen
Jemen wordt al sinds de samenvoeging van Noord- en Zuid-Jemen in 1990 geteisterd door allerlei
binnenlandse conflicten. De reikwijdte van Al-Qaida vormt de grootste bedreiging voor de instabiliteit van het
land.
Naast deze 'rode' gevaren, onderscheidt het rapport een tweede categorie van 'oranje' conflicten. Onder
meer het dispuut in Kasjmir is opgenomen in deze categorie. Zowel India als Pakistan claimen het gebied
Kasjmir dat geografisch verspreid ligt over de drie landen: India, Pakistan en China.
Ook het 'escalerende geweld en het risico op massale gruweldaden in de Centraal-Afrikaanse Republiek'
baart het rapport zorgen.
http://www.knack.be/nieuws/wereld/deze-10-conflicten-bedreigen-de-wereld-in-2014/article-normal-121650.html
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Al 500 Amerikanen hebben geïmplanteerde microchip in hand
Amal Graafstra laat zien hoe hij met de chip in zijn hand toegang krijgt tot
zijn huis.
Het Amerikaanse bedrijf Dangerous Things ('Gevaarlijke Zaken'),
gevestigd in Seattle, heeft al aan 500 mensen een geïmplanteerde
microchip verkocht. Amal Graafstra, topman van het bedrijf,
demonstreerde onlangs hoe hij met de chips in zijn beide handen, die
niet groter zijn dan een rijstkorrel, toegang krijgt tot zijn huis, zijn auto,
zijn smartphone en zijn computer. Graafstra verwacht dat de hele wereld in de niet al te verre toekomst zal
worden uitgerust met vergelijkbare technologieën. Chips die kunnen worden geïmplanteerd en ingeslikt, en
'smart tattoos' die op je huid worden aangebracht, zouden ook de gezondheidszorg en de manier waarop
mensen contact met elkaar hebben totaal kunnen veranderen. Zo worden er chips ontwikkeld waarmee
mensen enkel met hun gedachten zaken zoals computers en kunstmatige ledematen kunnen besturen.
Voorstanders zoals Graafstra zeggen dat deze chips het leven er voor iedereen veel beter op zullen maken.
'In de volgende 10 tot 20 jaar zullen we in snelle ontwikkeling zien in biotechnische en mens-machine
interfaces,' voorspelt hij. Dit zal in zijn ogen 'de grenzen van wat het betekent om mens te zijn opschuiven.'
Critici: Mensen totaal controleerbaar
Tegenstanders noemen de trend een schending van de privacy en zelfs heiligschennis. Zij vrezen dat
mensen door middel van geïmplanteerde chips straks totaal controleerbaar worden. Veel christenen zien in
deze ontwikkeling de komst van het in de Bijbel voorzegde 'teken van het Beest', waarzonder niemand meer
zal kunnen kopen of verkopen. Dit is echter beslist geen onomstreden uitleg.
Razendsnelle ontwikkelingen
De technologische ontwikkelingen op dit gebied gaan hoe dan ook razendsnel. Google's Motorola Mobility
kwam in november met het plan voor een elektronische huidtatoeage op je keel, compleet met ingebouwde
microfoon en draadloze zender, waarmee je met je stem apparaten kunt bedienen.
Google CEO Larry Page zou in 2011 hebben gezegd dat 'u uiteindelijk een geïmplanteerde chip zult krijgen,
die als u ergens aan denkt, u het antwoord zal vertellen.' Onderzoekers van de Universiteit van Berkeley
voorzien zelfs een toekomst waarin onze hersenen met duizenden kleine sensoren, zogenaamde 'neurale
stof', zullen worden uitgerust. Hiermee kunnen dan niet alleen apparaten via gedachten worden bediend,
maar ook mensen de controle worden teruggegeven over verlamde ledematen.
In 2012 kreeg het bedrijf Proteus Digital Health uit Redwood (Californië) toestemming om een pil te verkopen
die informatie over de gezondheid van een persoon via diens smartphone naar zijn arts stuurt.
Angst voor 'teken van het Beest'
Toen enkele jaren geleden een beveiligingsbedrijf in Cincinnati van zijn medewerkers eiste zich te laten
uitrusten met een geïmplanteerde chip, diende senator Joe Simitian (Californië) een wetsvoorstel in
waarmee bedrijven in Californië werd verboden om hetzelfde te doen. Zijn voorstel werd in 2008
aangenomen. Twee jaar later gebeurde hetzelfde in de staat Virginia. Sommige parlementariërs verwezen
toen letterlijk naar de Bijbelse 'antichrist' en het 'teken van het Beest'.
70% bevolking positief
Volgens een recent onderzoek van Intel staat de meerderheid van de bevolking echter positief tegenover de
nieuwe ontwikkelingen. 70% van de ondervraagde 12.000 volwassenen ziet het wel zitten dat hun medische
gegevens door middel van bijvoorbeeld inslikbare chips worden verzameld en verstuurd. Bij Intel denkt men
echter dat het publiek eerst zal overgaan op 'smart tattoos', omdat iets op je huid een kleinere stap is als een
apparaatje onder je huid of in je lichaam. Een ander bedrijf, MC10 uit Cambridge (Massachussetts), brengt
in 2014 een tijdelijke tattoopleister op de markt, die draadloos medische gegevens naar een smartphone of
ander apparaat kan versturen. Deze plaktattoo is vooral bedoeld voor atleten, zwangere vrouwen, nieuwe
moeders en bejaarden. In het Amerikaanse leger wordt deze tattoo reeds gebruikt.
'Ultieme verpersoonlijkte medicijn'
Microchips uit Lexington (eveneens Massachussetts), heeft met succes een chip geïmplanteerd bij een
patiënt met osteoporose. Deze chip geeft automatisch de dagelijkse dosis medicijnen af. Second Sighty
Medical Products is erin geslaagd om slechtzienden te voorzien van een chip, die hen in staat stelt vormen
en bewegingen waar te nemen, die worden opgenomen door een camera op een bril.
Wetenschappers van de Universiteit van Zuid Californië ontwikkelen geïmplanteerde chips die de
herinneringen van mensen met dementie kunnen herstellen en waarmee schade na een hersenbloeding of
andere hersenschade kan worden gerepareerd.
Er moeten nog wel goede oplossingen worden gevonden voor het regelmatig updaten van de software van
geïmplanteerde chips, een constante en langdurige energievoorziening en bescherming tegen hackers. Intel
topman Eric Dishman voorspelt dat deze chips op zekere dag normaal zullen worden. 'Er zal een
ecosysteem van apparaten op en in je lichaam komen,' denkt hij. 'Dat zal het ultieme verpersoonlijkte
medicijn zijn.'
Xander - (1) Gulf-Times
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Interessante nieuwsfeiten
Homeopathie: Dáár zit wat in…!
Een verslag van het congres over Homeopathie uit 2010, waar bijzonder vaardige en vooral erudiete sprekers
keihard aantoonden dat homeopathie een volwassen, serieuze, relatief-goedkope en uiterst effectieve
geneeskunst is. We nodigen met name mevrouw Schippers uit, op basis van dit artikel haar kennis en
inzichten in de ‘kwakzalverij’ zódanig bij te spijkeren, dat ze homeopathie niet en nooit meer zal noemen in
één adem met kwakzalverij. Daarnaast hopen we dat jij je met dit artikel kunt versterken in je geloof in deze
mensvriendelijke geneeskunst die het immuunsysteem of zelfhelend vermogen op een natuurlijke wijze
versterkt. »
Minister Edith Schippers toont ware gezicht.. Een vrijgegeven videoboodschap uit 2011, die mevrouw de
minister, Edith Schippers opnieuw in problemen brengt? Waarom geeft ze op deze ongenuanceerde manier
af op complementaire zorg? Wat doen apothekers fout, dat ze impliciet door een minister beschuldigd
worden, mee te werken aan de kwakzalverij door het verkopen van homeopathische middelen…? Hoe
schandalig kun je je laten gaan over een dergelijk gevoelig onderwerp. Daarmee (huis)artsen, apothekers en
andere medici tegen het hoofd stotend.. Kijk zelf naar het hele verhaal over een minister die haar belangen
kennelijk ergens anders heeft liggen dan bij een neutrale positie bóven de partijen… »
Effectievere placebo’s: Big Pharma in problemen..!
Er is al enkel jaren een bijzondere ontwikkeling gaande in de farmaceutische Industrie. Het gaat om
‘placebo’s’, jeweetwel ‘nepmedicijnen’, die zijn bedoelt vooral om ‘echte’ medicijnen te testen. Want met een
‘nepmedicijn’ heb je een referentie, een zogenaamde ‘nulmeting’.. Maar er is al lang geen sprake meer van
‘nul’-metingen.. Placebo’s werken niet op ‘NUL’, ze werkten al ‘gewoon’ vanaf het begin.. Terwijl er geen
werkzame stof in zit..!? Ze blijken steeds krachtiger te werken. Teken aan de wand, dat steeds meer de
‘kracht van onze intenties’ begint te spiegelen..? Alles over de échtheid van placebo’s! »
‘n Glas wijn stimuleert immuunsysteem: Proost!
De positieve uitkomsten van een onderzoek naar de effecten van een of twee glazen wijn op je
immuunsysteem komen in deze eindejaarsdagen wellicht precies op het goede moment.. Een discussie over
het ‘wel-en-wee’ van alcoholconsumptie, zou zomaar van ‘tone-of’-voice’ kunnen veranderen, met de
resultaten van dit onderzoek ‘op zak’.. En hoewel over-consumptie van alcohol ronduit verwoestend is op het
menselijk lichaam en het lichamelijk functioneren van de mens, is het des te bijzonder dat een matige
consumptie juist welzijn-bevorderend is..! Hier het hele verhaal. »
Recente artikelen van de afgelopen edities:
25 Tekenen die een Nazi-VS aankondigen..!
Het is hier op de site al vaak gemeld: de VS is aan het afglijden naar een fascistische staat. De signalen zijn
volop maar vooral keihard aanwezig en het lijkt erop dat alleen het ongeloof van velen tussen de waarheid
en de leugen in staat.. De leugen laat zich zien als een fascistisch gedrocht. Een artikel waarin 25 signalen
van dat oprukkende fascisme in de VS over het voetlicht worden gebracht. Laat je niets wijsmaken over die
Patriot Act, die burgers zou beschermen. Die ‘vaderlandslievende wet’, maakt burgers tot ‘verdachten’.. En
nu de ontwapening van die burges? Kijk hier hoe de ‘krachten achter de schermen’ zich manifesteren.. »
Arnold Henskes – Mirin Dajo, ‘wondermensch’..?
Een nieuwe rubriek en opnieuw een baanbrekend boek, dat verloren dreigde te gaan in de nevelen-der-tijd..
We gaan het daarom hier plaatsen, in delen, zodat je de komende tijd vrij kunt genieten van het uiterst
baanbrekende werk en gedachtengoed van Arnold Herkens. Of van Mirin Dajo, zoals hij later bekend werd
(Esperanto voor ‘wonderbaar’). Uitgangspunt bij zijn indrukwekkende optredens: we zijn spirituele wezens
die een lichamelijke ervaring hébben, in plaats van andersom! Deze fascinerende getuigenis van Mirin Dajo,
zou jouw wereld in dit opzicht weleens fundamenteel kunnen verschuiven. ‘In your face’. Hier het hele
verhaal..! »
WantToKnow 5 jaar, een reactie van Tessa.
En toen was Tessa daar weer, de mede-oprichtster van deze site. Met een gelukwens en een machtig
verhaal, dat je mogelijk in een verdieping zet, waarvan je überhaupt niet wist dat daar ruimte was.. Tessa
blijft Tessa, maar het is niet de Tessa van 5 jaar geleden. Het is de vrouw, de moeder van 2 dochters die
hier aan het woord is en je meeneemt in haar ontwikkeling ná het afscheid van WantToKnow. Een afscheid
dat dus eigenlijk helemaal geen afscheid was. Tijd voor Tessa om haar verhaal te doen. Een indrukwekkend
verhaal. »
‘n Stuk wijzer met ‘Dé supplementenwijzer’..
Juglen Zwaan schreef een schitterend boek over voedingssupplementen. Noodzakelijke stoffen die je
lichaam nodig heeft om optimaal te functioneren. Maar is het dan geen schande dat ‘oude kennis’ over
voedsel en voedingswaarde van natuurlijke stoffen, verloren gaat? Om een wettelijk verbod..? Zoals de
inmiddels beruchte ‘Codex Alimentarius’. Maar wat wél mag, is natuurlijk erover publiceren, zoals wij dat
doen. Én zoals ook Succesboeken dit doet, met dit aantrekkelijke en uiterst toegankelijke
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Egypte pakt de moslimbroeders aan:
http://www.france24.com/en/20131227-muslim-brotherhood-supporters-arrests-clashes-police-terrorism/
Radicale moslims steken gebouwen van de universiteit van Caïro in brand:
http://www.france24.com/en/20131228-egypt-muslim-brotherhood-islamist-students-torch-buildings-university-cairo/

Mag de thermostaat wat lager? Hooikoorts in december!
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/1765316/2013/12/29/Hooikoortspatient-kan-nu-al-last-krijgen.dhtml

Leider van de Noord-Ierse unionisten, Ian Paisley in het ziekenhuis opgenomen:
http://www.independent.ie/irish-news/former-democratic-unionist-leader-ian-paisley-in-hospital-29873139.html

Nieuwe storm op komst? Piers Corbyn zegt van wel!
http://www.weatheraction.com/displayarticle.asp?a=613&c=5
Frankrijk wil videoplatformen zoals Youtube en Dailymotion belasten:
http://german.ruvr.ru/news/2013_12_24/Frankreich-will-YouTube-besteuern-4190/
Na de demonstratie en rellen in Hamburg. Dreigt extreem-links nu met terreur?
https://linksunten.indymedia.org/de/node/102039
Staking bij de Catalaanse publieke omroep, toespraak Juan Carlos I niet uitgezonden.
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/katalonien-eklat-bei-weihnachtsansprache-des-spanischen-koenigs-12726873.html

EU steunt de regering in Spanje. Catalonië komt niet in de EU!
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/van-rompuy-unterstuetzt-rajoy-unabhaengiges-katalonien-nicht-in-der-eu-12709858.html

Moskou beleeft met 3,5 graden de warmste 25ste december ooit! Extreem weer treft heel Europa:
http://www.focus.de/panorama/wetter-aktuell/sturm-stromausfall-waermerekorde-weihnachtlicheswetterchaos-haelt-europa-gefangen_id_3504679.html
ARD en ZDF zitten op de lijn van Vladimir Putin: De NOS zwijgt in alle talen!
http://hinter-der-fichte.blogspot.de/2013/12/ard-nur-fur-linientreue.html
Griekenland, de spanning neemt niet af:
http://www.griechenland-blog.gr/2013/12/griechenland-von-der-depression-zur-explosion/84792/
Oostenrijk schaft stiekem zijn neutraliteit af. Dat is tegen het vredesverdrag van 1955
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2013/12/20/oesterreich-schafft-heimlich-die-neutralitaet-ab/
Stormen treffen Groot-Brittannië, Noord-Ierland en de Ierse Republiek:
http://news.sky.com/story/1187340/weather-ireland-and-uk-battered-by-storms
20’000 Britse huishoudens zonder stroom
http://www.telegraph.co.uk/topics/weather/10539138/Blackouts-continue-amid-fresh-storms.html
Films over Maria en Noach in de bioscoop verwacht:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/10537680/Biblical-films-Hollywood-comeback.htm

De Euro heeft gefaald
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/10527976/The-EU-is-in-denial-over-the-euro-its-failed-currency.html

Nieuw: sticker tegen gsm-straling
Het Zwitserse bedrijf Fazup heeft een sticker voor op de mobiele telefoon
ontwikkeld die de straling beperkt. Hoe werkt het?
Tijdens ieder gesprek sturen mobieltjes golven naar ons brein. De sticker
wordt op de achterkant van het toestel geplakt.
De zogeheten passieve antenne beperkt de blootstelling van de
gebruiker aan de golven die worden uitgezonden tijdens een
telefoongesprek. Fazup is gecertificeerd door het onafhankelijke
laboratorium Emitech en heeft twee wetenschappelijke patenten in
handen. De sticker respecteert de Sar-normen, die aangeven hoeveel
straling de gebruiker absorbeert in de slechtst mogelijke communicatieomstandigheden. Sinds kort moeten
telecomfabrikanten in België de gemeten Sar-waarden op hun toestellen vermelden.
Positieve effecten
Fazup doet momenteel onderzoek in een medisch centrum. Uit tests blijkt dat de antenne positieve effecten
heeft op de gezondheid. Antoine Samakh, medeoprichter van Fazup, zegt: “Gsm-straling wordt het volgende
gezondheidsschandaal. Wetenschappers worden het niet eens over de gevaren en de
gezondheidsinstanties worden beïnvloed door machtige lobby’s.”
Aangezien er schadelijke stralen naar de hersenen en de rest van het lichaam van de 6 miljard gsmgebruikers worden gestuurd vindt Samakh dat het gebruik uit voorzorg strenger moet worden
gereglementeerd. De sticker is ontworpen voor iPhone, BlackBerry, Nokia en Samsung en kan de
hoeveelheid straling die door hoofd en lichaam wordt geabsorbeerd tot 99 procent verlagen.
Hieronder is te zien hoe de sticker werkt:
http://www.youtube.com/watch?v=w8_RxCMfH9Q&feature=player_embedded en:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1lPcZg_mIi4 - Bron: Knack.be
http://www.niburu.nl/straling/5611-nieuw-sticker-tegen-gsm-straling
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En het gaat maar door…. (video)
Maandag, 30 december 2013
Op de valreep van het oude jaar lijkt de aarde onrustiger dan
ooit tevoren en zijn de meldingen van grote vuurballen nog
nauwelijks bij te houden.
Rondom de vulkanen op de Canarische eilanden, waarvoor men
aan de Amerikaanse oostkust zeer bevreesd is, zijn de zwaarste
aardschokken daar ooit geregistreerd.
Al jarenlang wordt er gesproken over de mogelijke dreiging die de
Cumbra Vieja vulkaan op het eiland La Palma voor de
Amerikaanse oostkust kan vormen. Bij een volgende eruptie van
deze vulkaan bestaat er een mogelijkheid dat een deel van het
land in zee zal storten hetgeen een mega tsunami aan de Amerikaanse oostkust zou veroorzaken.
Met de snelheid van een vliegtuig zouden enorme vloedgolven van dertig tot vijftig meter hoog zich in de
richting van Amerika begeven.
In de zee tussen La Palma en het eilandje El Hierro zijn in de afgelopen dagen meer dan 550 aardbevingen
waargenomen, waarvan de zwaarste 5.1 op de schaal van Richter en daarmee eveneens de zwaarste ooit in
dat gebied.
Er is voor de vulkaan op El Hierro een code “geel” afgegeven omdat deze opnieuw tekenen van leven begint
te vertonen. Voor zover bekend is het bij de Cumbra Vieja nog rustig, maar met een toename van zwaardere
aardbevingen in dat gebied en een record aantal vulkaanuitbarstingen voor het jaar 2013 is het waarschijnlijk
een kwestie van tijd voordat ook deze actief wordt.
Hoe onrustig het is in dit gebied is duidelijk te zien op de volgende korte video die enkele dagen geleden is
opgenomen bij El Hierro. In het commentaar onder de video wordt vermeld dat dit eiland in zee gaat storten
en een tsunami zal veroorzaken. Dat klopt niet, want de vulkaan die dat gevaar oplevert is de Cumbra Vieja
op het iets verderop gelegen eiland La Palma.
Was er in Noord Amerika tot voor kort al sprake van een record aantal meldingen van meteorieten, sinds
enkele dagen kunnen we spreken van een stortvloed aan meldingen.
Er kwamen binnen een periode van 48 uur meer dan 1400 meldingen binnen van mensen die een vuurbol in
de lucht hadden waargenomen. De webmaster van de American Meteor Society vertelde dat ze niet in staat
zijn op dit moment om alle meldingen te verwerken.
De toename zou te maken kunnen hebben met dat de aarde nu door het gebied met ruimtepuin gaat wat
achter de komeet ISON hing. Het zijn hoe dan ook fikse brokstukken die worden waargenomen en in
sommige gevallen ook gedurende langere tijd.
In de volgende video is eveneens sprake van een groot stuk ruimtepuin dat zelfs minutenlang zichtbaar blijft.
Het verdwijnt weer op een gegeven moment zonder te exploderen.
Kortom, we kunnen verwachten dat ook in het nieuwe jaar de aardveranderingen en de vuurbollen in de
lucht onverminderd door zullen gaan en in aantallen toenemen.
Voor wie alweer vergeten is wat er de afgelopen periode zoal gebeurde op onze aardbol, hierbij een
overzicht van de heftige, vreemde en ongewone gebeurtenissen in de eerst helft van december.
Bron: Live Science
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=6661:en-het-gaat-maar-doorvideo&catid=37:wereld&Itemid=50
‘Nederlandse economie tuimelt naar plaats 30′
Bron: Welingelichte kringen
De Nederlandse economie tuimelt tussen nu en 2028 van de achttiende
naar de dertigste plaats op de mondiale ranglijst.
Die voorspelling deed het Centre for Economic and Business Research
(CEBR). Nederland zou, evenals Duitsland, beter af zijn zonder de euro
omdat de groei wordt beknot door zwakke prestaties in andere
eurolanden.
Het CEBR merkt wel op dat de val van Nederland, een van de grootste in de ranglijst, misleidend is. Een
groot aantal opkomende landen, dat nu al een vergelijkbaar bruto binnenlands product heeft, streeft
Nederland voorbij.
De Britse denktank verwacht dat het Verenigd Koninkrijk in 2030 Duitsland aflost als grootste economie van
Europa, mede dankzij een aanhoudende bevolkingsgroei die leidt tot een snellere expansie van de
economie.
door Gerard Driehuis
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Magnetisch veld zon omgedraaid
Supercell | 31 december 2013
Spectaculair nieuws zo voor het einde van 2013. Het magnetisch veld
van de zon heeft zich de afgelopen week omgedraaid. Dat betekent
heel éénvoudig dat de zuidpool nu de noordpool is geworden en
omgekeerd. Of dit grote gevolgen zal hebben voor de Aarde is
voorlopig nog onzeker. Hieronder meer informatie.
Laatste updates: Facebookpagina
Kans op spectaculair noorderlicht
Dr. Tony Phillips van NASA spreekt over een belangrijk evenement,
want een ompoling van het magnetisch veld op de zon vindt slechts om de 11 jaar plaats. Of we daar op
Aarde veel van gaan merken is nog maar de vraag, want het lijkt zich vooral af te spelen in de heliosfeer
(gebied waar de zonnewind aanwezig is). Als deze geïoniseerde deeltjes van de zon doordringen (via de
heliopauze) richting onze magnetosfeer kan er spectaculair noorderlicht ontstaan (poollicht).
Lees ook: luchtlagen in de atmosfeer ; Lees ook: statische elektriciteit
Problemen met communicatie
Het stormachtig ruimteweer kan zijn invloed hebben op de communicatie op Aarde. Doordat satellieten
overspoelt worden door elektronisch geladen deeltjes zouden deze verbindingen kortstondig onderbroken
kunnen worden. Het moge duidelijk zijn. De ruimte is deze keer actiever dan het doorsnee weer in WestEuropa.
Bron bericht: www.noodweer.be ; Bron foto: astroblogs.nl
http://www.noodweer.be/magnetisch-veld-zon-omgedraaid/

"Ex-premier Israël Ariel Sharon op sterven"
Door: redactie - 1/01/14 - Bron: ANP
Ex-premier Ariel Sharon in 2005. In 2006 kreeg Sharon een beroerte.
© afp.
UPDATE De voormalige Israëlische premier en legerleider Ariel
Sharon ligt op sterven. Dit meldt de Israëlische krant Haaretz
vandaag. De 85-jarige Sharon ligt sinds 4 januari 2006 in coma. Zijn
gezondheidstoestand is ineens achteruitgegaan, meldden bronnen van Haaretz.
De 85-jarige Sharon ligt in het Tel Hashomer-ziekenhuis nabij Tel Aviv. Hij lijdt aan "ernstige nierproblemen"
na een heelkundige ingreep, aldus de militaire radio. Familie van de comapatiënt overlegt daar met medici,
volgens Haaretz. Sharon werd op 4 januari 2006 getroffen door een beroerte, toen hij nog premier was.
Sindsdien is de vroegere leider van het Likoed-blok in coma. Zijn zonen hadden besloten hem onder
medische bijstand in leven te houden.
Voordat Sharon de politiek inging, was hij een van Israëls meest omstreden generaals. Hij moest aftreden
als minister van Defensie nadat een onderzoekscommissie hem medeverantwoordelijk had gehouden voor
de massslachtingen van Sabra en Shatila. In die Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon werden in
1982 met medeweten van Israëlische militairen honderden, mogelijk duizenden mensen vermoord.
http://www.hln.be/hln/nl/1281/Israel-Palestina/article/detail/1766685/2014/01/01/Ex-premier-Israel-ArielSharon-op-sterven.dhtml
Uit Nieuwsbrief 105 – 2010.09.27 (pag. 20):
Profetie Rabbi Kaduri: Komst Messias nabij
Een recente, buitengewoon bijzondere profetie werd gedaan door de hoog in aanzien staande en inmiddels
overleden rabbi Yitzhak Kaduri. Kaduri profeteerde dat de Messias kort na de dood van de al ruim vier-eneen-half jaar in coma liggende voormalige Israëlische premier Ariel Sharon zou verschijnen. Door middel van
een briefje, dat pas een jaar na zijn dood geopend mocht worden, onthulde Kaduri ook de Naam van de
Messias: Yehoshua / Yeshua, oftewel: Jezus, iets dat zijn vele volgelingen in grote verbijstering achterliet,
aangezien vrijwel alle Joden Jezus Christus als Messias verwerpen.
Xander - (1) Ynet News
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