Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 195 –28.02.2014

Mohammed en Jezus ........................................................................................................................................ 2
Duitsland waarschuwt burgers voor… WiFi…! .................................................................................................. 5
Oud-topmanager: Enige echte anti-Europeanen zitten in Brussel .................................................................... 6
Journalist woont geheim feestje van topbankiers bij ......................................................................................... 8
Nieuwe Hollywoodfilm over Noach anti-Bijbel en anti-God ............................................................................... 9
Dat de hele wereld zo langzamerhand dolgedraaid is, wisten we al. Maar, het kan nog steeds gekker ........ 10
Harde cijfers tonen aan dat massa-immigratie zware last is ........................................................................... 11
Wederom vader veroordeeld tot levenslang vanwege vaccinaties (video) ..................................................... 12
Interessante nieuwslinks betreffende Oekraine .............................................................................................. 13
Burgeroorlog in Oekraïne? Deze kaarten verklaren veel ................................................................................ 14
Crisis Oekraïne Amerikaanse poging tot ondermijning Rusland ..................................................................... 16
Nederland gaat door met anti-Rusland propaganda ....................................................................................... 17
God verhoede een bankrun in Oekraïne ......................................................................................................... 18
Er komt zowaar een nieuwe kerk in Saudi-Arabië! .......................................................................................... 18
IJsland zal aanvraag tot EU-toetreding intrekken ............................................................................................ 19
Militaire omsingeling Rusland .......................................................................................................................... 19
Rusland breidt militaire invloed uit ................................................................................................................... 20
Nationalisme Japan is terug: WO-2 verheerlijkt, dagboeken Anne Frank verscheurd .................................... 21
Philips werkt met licht aan duistere zaken....................................................................................................... 22
Wat kun je allemaal doen met baking soda? ................................................................................................... 23
Prikbord nr. 384 van Columnist L.J.J. Dorrestijn ............................................................................................. 25
De EU mobiliseert ............................................................................................................................................ 26
De EU is de killer van Kiev .............................................................................................................................. 26
Politiek ontevreden? Optie: de blanco stem .................................................................................................... 27
100 ton radioactief water gelekt bij Fukushima ............................................................................................... 27
Het ‘enige’ wat je nodig hebt…….is een bevroren citroen .............................................................................. 28
Prikbord nr. 385 van Columnist L.J.J. Dorrestijn ............................................................................................. 28
Geruchten over Russische pantservoertuigen richting Oekraïne .................................................................... 29
Russische troepenbewegingen nabij grens Oekraïne bevestigd .................................................................... 30
Vitamine C: Levensreddend mirakel ................................................................................................................ 30
Document Britse versie NSA: Overheid infiltreert inderdaad blogs en websites ............................................. 31
Negende dode bankier in slechts enkele weken tijd ....................................................................................... 32
Oekraine .......................................................................................................................................................... 33
De meest verachte mensen in de wereld ........................................................................................................ 34
De Gene Sharp methode om Oekraïne van Rusland te pikken in fase 2 ....................................................... 35
Monsanto aangeklaagd door 5 miljoen boeren ............................................................................................... 35
Brengt straling Fukushima vliegveiligheid in gevaar? (video) ......................................................................... 36
Lyndon Larouche waarschuwt voor een kernoorlog ........................................................................................ 37
Akkoord Oekraïne terugkeer rust of schijn? .................................................................................................... 38
Stralingsvervuiling zwaar onderschat .............................................................................................................. 39
Razzia's in woningen in Nederland vanaf 1 maart legaal! ............................................................................... 41
Japan ontwikkelt in het geheim kernwapens tegen Chinese dreiging ............................................................. 42
Leger Rusland zet beperkte invasie de Krim in gang ...................................................................................... 43
De cynische destabilisatie van het strategisch en vruchtbaar Oekraine ......................................................... 44
Na Oekraïne... IJsland? Ook in Reykjavik wil men bij de EU... ....................................................................... 44
Plastic soep: Gevaar nanoplastics onderschat................................................................................................ 45
In IJsland is amper 2% van de bevolking werkloos. Hoe kregen ze dat voor elkaar? .................................... 45
De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (1) .................................................................................... 46

Nieuwsbrief 195 - 28 februari 2014 – pag. 1

Mohammed en Jezus
Sinds de aanval op Mohammed door Ayaan Hirsi Ali is er een taboe doorbroken. Eindelijk wordt er
geschreven over de lelijke karaktertrekken van Mohammed. Goedwillende moslims nemen het natuurlijk
voor Mohammed op en benadrukken zijn goede kanten. Zijn lelijke kanten worden dan verzwegen. Wat de
discussie zo pikant maakt is dat het leven van Mohammed ten voorbeeld gesteld wordt aan alle moslims,
zoals christenen Jezus als voorbeeld nemen: wat zou Jezus doen in mijn geval?
Over dat ten voorbeeld nemen van Mohammed spreekt de Nederlandse moslim Ayhan Tonca duidelijke taal
in Trouw van 31 jan. 2003. Zijn getuigenis over Mohammed doet niets onder voor dat van een goede
evangelisch christen over Jezus. "Ik houd van Mohammed met heel mijn hart. Hij is mijn leider, mijn idool,"
zegt hij. Dag en nacht is Mohammed in zijn gedachten. "Wat moet ik doen, en wat niet: Mohammeds leven
geeft het antwoord. En als ik het niet meer weet, dan vraag ik aan God: laat mij leven zoals het grote
voorbeeld dat U ons gegeven hebt. Ik wil zijn zoals hij." Ayhan Tonca is niet zomaar een moslim. Hij is de
voorzitter van de TICF, de grootste moskeekoepel in Nederland, waarbij 143 gematigde moskeeën zijn
aangesloten die door de Turkse overheid worden gecontroleerd.
Tonca is dus een gematigde moslim en hij heeft een heel selectief beeld van zijn profeet. Hij benadrukt de
edelmoedigheid en barmhartigheid van Mohammed en zijn overige goede kanten. Van zijn zwarte kanten,
bijvoorbeeld het feit dat Mohammed 700 joodse mannen heeft laten afslachten, blijkt hij niet af te weten. Een
andere moslim, drs. Bahaediddin Budak, imam en islamoloog, doet er in Trouw van 1 febr. 2003 nog een
schepje bovenop. In een open brief aan Hirsi Ali prijst hij Mohammed regelrecht de hemel in. "Weet je hoe
de profeet heeft gereageerd op de dag dat hij uit Mekka moest omdat hij de vrijheid niet meer had te zeggen
wat hij dacht? Hij ging naar Taïf, een stad dicht bij Mekka, hij werd daar gestenigd en uitgescholden. Het
bloed liep van zijn hoofd tot zijn tenen. De engel kwam naar hem toe en zei: ‘als je wilt, zorg ik ervoor dat de
stad door de grond wordt opgeslokt.’ De profeet zei: ‘nee, het zijn mensen die niet weten.’"
De imam verhaalt ook hoe Mohammed barmhartigheid betoonde aan Mekka, nadat hij deze stad zonder
slag of stoot veroverd had. Hij had het volste recht gehad om bloedig wraak te nemen, want ongeveer vijf
jaar daarvoor had "Hind, de vrouw van Aboe Soefyaan, een van de leiders in Mekka, de oom van de profeet
laten vermoorden, vervolgens at ze zijn hart op uit woede en wraakzucht." Mohammed heeft geen wraak
genomen.
Hadieths
Het is maar goed dat de meeste moslims de lelijke kant van Mohammed niet kennen. Hoewel ze dat wel
behoren, want ze staan onverbloemd in de hadieths, dat zijn de overleveringen van de profeet Mohammed.
Uitgeverij Bulaaq heeft in 1995 voor een bloemlezing in Nederlandse vertaling gezorgd: Leidraad voor het
leven. Ik kan dit boek iedereen aanbevelen die wat meer over de islam wil weten. Het geeft een levendig
beeld van de situatie in het Arabië van de zevende eeuw en het leven van Mohammed. Het is een
onverdachte bron, want de hadieths staan in hoog aanzien bij de moslims; ze hebben bijna net zoveel gezag
als de Koran, die veel moeilijker te lezen is. Je kunt daarin lezen dat Mohammed een echt kind van zijn tijd
was, die strooptochten hield om karavanen en andere stammen te plunderen, die de ene keer een
genotshuwelijk toestond (gelegitimeerde prostitutie) en het de andere keer weer verbood, die verdragen
schond, tegenstanders liet vermoorden, maar die ook heel veel goeds heeft gedaan en waarschijnlijk niet ten
onrechte Al-Amien (de Betrouwbare) werd genoemd. Waarschijnlijk heeft Hirsi Ali de voor Mohammed
beledigende anekdotes van haar eigen koranleraar geleerd.
De hadieths zijn bedoeld als voorbeeld ter navolging, vandaar ook de titel van het boek: Leidraad voor het
leven. Als alle moslims het leven van Mohammed ten voorbeeld nemen zoals de Taliban en andere
fundamentalistische moslims doen, dan kunnen ze beter maar niet meepraten in het normen- en
waardendebat. Fundamentalistische moslims proberen Mohammed tot in de puntjes na te volgen. Zij laten
hun baard groeien zoals ze denken dat Mohammed hem liet groeien (Bin Laden), ze poetsen hun tanden
met een stokje omdat Mohammed dat ook deed, ze knippen hun nagels op de manier van Mohammed en ze
plassen gehurkt omdat Mohammed dat ook deed. De Taliban hebben alle vormen van muziek verboden
omdat Mohammed daar niet van hield. Helaas krijgen de fundamentalistische moslims steeds meer macht
en invloed.
Liberale moslims
Liberale moslims benadrukken de hervormingen die Mohammed heeft doorgevoerd, bijvoorbeeld op het
gebied van de vrouwen. Hij beperkte het aantal vrouwen dat een man mocht hebben tot vier (de slavinnen
niet meegerekend), en dan moest hij ze ook nog goed kunnen onderhouden. (Voor hemzelf gold die regel
niet, hij had een harem van minstens negen vrouwen, plus de nodige slavinnen als bijvrouwen. Een hadieth
die aan Katada wordt toegeschreven verhaalt: "Anas ibn Malik heeft ons verteld: De Profeet was gewoon in
één keer de ronde te maken langs zijn vrouwen, ’s nachts of overdag, en hij had er elf! Ik vroeg Anas: ‘Kon
hij dat aan?’ Hij zei: ‘Jazeker; wij zeiden altijd: hem is de kracht van dertig mannen gegeven.’) Mohammed
maakte het voor een man ook moeilijker om z’n vrouw weg te zenden. Hij verbood het doden van
meisjesbaby’s. Die werden in zijn tijd soms levend begraven. Hij gaf de vrouw erfrecht. De vrouwen zijn er
onder Mohammed dus sterk op vooruitgegaan, maar gelijke rechten als de man hadden zij nog lang niet.
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Liberale moslims, zoals Aboe Zaid, pleiten ervoor dat de islam doorgaat op de weg die Mohammed heeft
ingeslagen. Geheel in de geest van Mohammed wil hij de vrouwen nog meer vrijheid en rechten geven.
Aboe Zaid was professor aan de gezaghebbende Al Azar universiteit in Cairo. Maar vanwege zijn
vooruitstrevende ideeën werd hij als afvallig beschouwd, waardoor hij z’n baan verloor en van z’n vrouw
moest scheiden. Hij woont nu met z’n vrouw in ballingschap in het gastvrije Nederland, waar hem een
leerstoel is aangeboden aan de universiteit van Leiden. Zo gaat het met liberale moslims. We moeten ons
dus niet te veel voorstellen van een normen en waardendebat met moslims.
Het leven van MohammedAls we het leven van Mohammed bestuderen dan valt op dat hij twee geheel
verschillende karaktertrekken vertoont. Zolang hij nog in Mekka optrad, de eerste tien jaar van zijn
bediening, preekte hij met vuur de ene God. Hij dreigde met het oordeel van de jongste dag en schilderde de
straffen van de hel in de felste kleuren, maar zelf gedroeg hij zich zachtmoedig. Hij werd vervolgd, met
stenen bekogeld, maar sloeg niet terug. Dat zou ook niet verstandig geweest zijn, want de moslims vormden
in Mekka slechts een kleine minderheid. Dat hij het zolang in Mekka kon uithouden, kwam doordat hij onder
bescherming stond van machtige clanoudsten. In Mekka was hij slechts profeet en prediker.
Maar het werd hem te heet onder de voeten en Mohammed vluchtte naar Jathrib, wat hij omdoopte tot
Medina. Hier aanvaardde Mohammed politieke macht. Hij kreeg de staatkundige leiding over de joodse en
heidense stammen die in Medina woonden. Vanaf dat moment sloeg hij om als een blad aan de boom. Hier
dringt zich een vergelijking met Jezus op. Ook Jezus kreeg op zeker moment politieke macht aangeboden,
door Satan tijdens de verzoeking in de woestijn. Jezus moest daarvoor wel de satan aanbidden. Jezus is
niet voor deze verleiding gezwicht. Is iets dergelijks soms ook met Mohammed gebeurd? Feit is dat
Mohammed vanaf het moment dat hij politieke macht kreeg een heel ander mens werd. Hij maakte
voortdurend ruzie met de Joden. Als een ware Ali Baba ging hij op strooptocht om karavanen en heidense
stammen te overvallen. Dit alles rechtvaardigde hij met openbaringen uit de hemel, die in de Koran terug te
vinden zijn. Hij ontpopte zich als een goed veldheer, en de overwonnen vijanden kregen de keus tussen de
dood of moslim worden. (Joden en christenen mochten hun geloof blijven uitoefenen, maar moesten wel een
vernederend capitulatieverdrag tekenen dat de praktisering van hun geloof sterk aan banden legde.)
Uiteraard kozen de meesten ervoor om moslim te worden, daarmee redden ze niet alleen hun leven, maar
ze vochten voortaan aan de kant van de onoverwinnelijke Mohammed en mochten dus delen in de buit. Zo
kon Mohammed in tien jaar het hele Arabische schiereiland bekeren.
Kritiek
Sinds Medina wordt Mohammeds leven gekenmerkt door wraakzucht, moord en doodslag, en het verbreken
van verdragen als het hem uitkwam. Hierin deed hij niet onder voor zijn tijdgenoten. Het plunderen van
karavanen was een soort folklore waar iedereen aan meedeed, maar het was wel aan spelregels gebonden.
Acht maanden van het jaar mochten de Arabieren op strooptocht, maar vier maanden niet. Dat waren heilige
maanden, waarop men op bedevaart naar Mekka ging. Deze ongeschreven wet werd door Mohammed
geschonden. Toen de moslims in Medina honger leden, stuurde Mohammed tijdens een van de heilige
maanden een groep moslims erop uit om een karavaan uit Mekka te overvallen. Dat leverde hem niet alleen
een rijke buit op, maar ook veel kritiek, en niet alleen bij z’n tegenstanders, maar zelfs bij z’n medemoslims.
Aanvankelijk ontkende Mohammed dat hij opdracht had gegeven tot de overval, en verbood hij z’n mannen
om de buit aan te raken. Maar de honger werd sterker en na een aantal dagen kreeg hij een openbaring uit
de hemel (Koran 2:217), waarin zijn gedrag werd goedgekeurd. Voortaan zou alleen de maand ramadan
heilig zijn.
Mohammed kreeg wel vaker kritiek van zijn eigen metgezellen. Op een keer, toen hij zijn adoptiefzoon Zaïd
ging opzoeken, trof hij diens vrouw Zainab alleen thuis. Ze zag er zo lieflijk uit dat hij mompelde: "Lof zij
Allah, de Verhevene, lof zij Allah, die de harten wendt." Hij vertrok onmiddellijk. Maar Zainab had zijn
woorden gehoord en vertelde het aan haar man. Die liet zich subiet van zijn vrouw scheiden, zodat
Mohammed haar tot vrouw kon nemen. Dit zou voor ons geen bloedschande zijn, maar in de Arabische
cultuur van die tijd gold een huwelijk met de vrouw van een aangenomen zoon als bloedschande.
Aanvankelijk weigerde Mohammed dus met haar te trouwen, maar toen kreeg hij weer eens een openbaring.
Die is te vinden in Koran 33:4 en 36-40. "… En Hij heeft jullie aangenomen zonen niet [werkelijk] tot jullie
zonen gemaakt. … Toen Zaïd de omgang met haar had beëindigd, hebben Wij haar tot jouw echtgenote
gemaakt, opdat er voor de gelovigen geen belemmering zou zijn met betrekking tot de echtgenotes van hun
aangenomen zonen, als dezen de omgang met haar beëindigd hebben." Dus kon Mohammed trouwen met
de mooie Zainab. Dat was in het Arabië van die tijd ongehoord. Aïsja, zijn lievelingsvrouw, reageerde hierop
heel opmerkelijk. Een moderne vrouw zou iets sarcastisch gezegd hebben in de trant van: "Je openbaringen
komen je wel altijd goed van pas." Zo niet Aïsja. Zij zei: "Nu weet ik dat je geen openbaring achterhoudt,
want als je er één had moeten verbergen, dan was het deze geweest."
Mohammed en de JodenZo barmhartig als Mohammed door sommigen wordt afgeschilderd was hij zeker
niet. Je kunt hem eerder wraakzuchtig noemen. De dichtkunst stond in Arabië hoog aangeschreven.
Mohammed was zelf een begenadigd dichter. Dichters gebruikten hun talent om wantoestanden aan de
kaak te stellen en om hun leiders te hekelen. Zoals in onze tijd columnisten een politicus op de korrel
nemen, zo deden in Mohammeds tijd de dichters dat. Hoewel Mohammed zelf ook geen blad voor de mond
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hield in zijn hekeldichten kon hijzelf geen kritiek verdragen. Zo liet hij de joodse dichter Ka’b ibn Asjraf
vermoorden omdat hij spotdichten op Mohammed had gemaakt.
En Asjraf was niet de enige tegenstander die Mohammed uit de weg liet ruimen. Hij gaf ook opdracht tot
moord op een rijke Jood. De broer van de moordenaar, die ongelovig was, nam het de moordenaar kwalijk,
omdat de Jood veel voor hem betekend had. Waarop de moordenaar antwoordde: "Als hij, die mij dit bevel
gaf, mij zou bevelen om jou ook te vermoorden, dan zou ik geen ogenblik aarzelen om dat bevel uit te
voeren." Hierop raakte de broer zo onder de indruk van de macht van Mohammed, dat hij zelf ook moslim
werd.
Er woonden drie joodse ‘stammen’ in Medina, met wie Mohammed voortdurend overhoop lag. De eerste
stam werd al in het tweede jaar dat hij de baas was in Medina, door Mohammed naar Syrië verbannen, met
achterlating van al hun bezittingen.Toen Mohammed in de strijd gewond was geraakt, waagden Joden van
de tweede stam het met hem te spotten. Zij vroegen of er ooit een profeet in de strijd gewond was geraakt.
(Profeten vochten namelijk niet.) Mohammed besloot deze stam hiervoor te straffen. Hij belegerde hun
nederzetting en liet alle dadelpalmen omhakken. Dat leverde weer gemor op onder de moslims, want dit ging
regelrecht in tegen de Arabische traditie (en tegen de Joodse wet). Maar Mohammed kreeg weer een
openbaring, Koran 59:5 "Dat jullie dadelpalmen hebben omgehakt en op hun wortels hebben laten staan,
gebeurde met Gods toestemming en opdat Hij de verdorvenen te schande maakte." Deze stam gaf zich
tenslotte over en mocht vertrekken, met achterlating van hun kostbaarheden.Van de derde Joodse stam
werden alle mannen uitgemoord, de vrouwen en kinderen gingen in slavernij.
Iedere moslim weet dat Aïsja Mohammeds lievelingsvrouw was. Talloze overleveringen (hadieths) worden
aan haar toegeschreven. Mohammed trouwde met Aïsja toen ze zes jaar oud was, en had gemeenschap
met haar toen ze negen was, ook dat is algemeen bekend, bijvoorbeeld uit een hadieth die in Nederlandse
vertaling te vinden is in het boek Leidraad voor het leven. Aïsja zou gezegd hebben: "De Profeet is met mij
getrouwd toen ik zes jaar oud was, en hij had gemeenschap met mij toen ik negen was."
Wat wij weten over het leven van Mohammed, zoals de hierboven ge geven voorbeelden, is bijna allemaal
afkomstig uit de hadieths. Zoals de titel, Leidraad voor het leven, al aangeeft zijn de hadieths bedoeld als
voorbeeld voor de moslims van vandaag. Gelukkig nemen de meeste moslims ze niet allemaal even letterlijk
tot leidraad. Maar helaas beroepen Marokkaanse moslims die hun tienerdochter uithuwelijken zich wel op
het voorbeeld van Mohammed.
Godsdienstvrijheid
God is liefde en wil liefgehad worden door de mensen. Hiervoor is een vrije wil nodig. Je kunt een mens wel
dwingen om lief te dóen, je kunt een kind dwingen om lief te zíjn, maar je kunt niemand dwingen om lief te
hébben. Daarom kan het christendom niet zonder godsdienstvrijheid. De islam geeft zijn onderworpenen
(moslim betekent onderworpene) geen keuzevrijheid. Moslims dienen Allah meestal niet uit vrije wil, maar uit
angst of dwang. Op afval van de islam staat de doodstraf. Laten wij de moslims Jezus voorhouden en
voorleven, die niet de doodstraf uitdeelde aan degenen die Hem verwierpen, maar die zijn leven gaf voor
degenen die Hem liefhebben, en die het eeuwige leven geeft aan wie op Hem vertrouwen. Helaas hebben
de moslims die vrijheid niet, anders konden zij kiezen wie zij volgen willen, Mohammed of Jezus. Ik maak me
sterk dat miljoenen voor Jezus zouden kiezen, als ze maar mochten of durfden. Bijschrift:
Taïf. Op deze plaats werd Mohammed met stenen bekogeld door zijn tegenstanders. De plek werd tot
bedevaartsoord. Er is een moskee gebouwd, die onder het wahabitische bewind in verval is geraakt. De
wahabieten verafschuwen heiligenverering.
Kies dan heden wie gij volgen wiltMohammed:
 had een harem van minstens 9 vrouwen
 had bovendien verscheidene bijvrouwen
 huwde een zesjarig meisje; sliep met haar toen ze negen was
 legaliseerde prostitutie (genotshuwelijk)
 liet zijn tegenstanders vermoorden
 eveneens degenen die met hem de spot dreven
 was roverhoofdman die veel buit behaalde
 was legeraanvoerder die vrijwel onoverwinnelijk was
 beloofde zijn strijders het Paradijs als ze sneuvelden
 gaf de verslagenen de keus: moslim worden of de dood
 was staatsman die verdragen verbrak
 had altijd gelijk, want hij sprak namens God
 paste de wet altijd aan aan zijn eigen verlangens (huwelijksrecht, oorlogsrecht)
 pleegde genocide (op o.m. de Joden van Medina)
Terecht zegt imam El Moumni: "De islam is de meest natuurlijke godsdienst." (Waarom ben ik moslim?)
Jezus:
 bleef ongehuwd
 vergold kwaad met goed
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 zegende wie Hem vervloekte
 sloeg niet terug, maar vergaf zijn moordenaars aan het kruis
 doodde niet, maar wekte doden op
 roofde niet, maar deelde uit
 kwam nooit op voor Zichzelf, maar des te meer voor de eer van God
Terecht zegt de apostel Paulus: "Het evangelie is niet naar de mens." (Galaten 1:11)

Duitsland waarschuwt burgers voor… WiFi…!
2014 © The Independent (HIER)
Wat gebeurt er nu als een ministerie, dat eigenlijk namens de regering ook verantwoordelijk is voor de afgifte
van GSM-vergunningen, begint met het uitdelen van waarschuwingen, om thuis geen WiFi te gebruiken, of
zoals dat dan diplomatiek heet: ‘Zo min mogelijk’.. Tja, dan zou je als burger zomaar verward kunnen raken,
toch? Aan de ene kant ‘pakt’ de overheid de miljarden Euro’s, voor het uitdelen van deze mobiele-telefoonvergunningen, terwijl men aan de andere kant waarschuwt voor het effect van draadloze ‘thuisverbindingen’, die natuurlijk maar peanuts zijn, vergeleken met de straling ‘buiten de deur’.. En toch is dat
wat er op dit moment gebeurt..
Daar waar al eerder andere gezondheidsinstellingen, waaronder zelfs de WHO!!, waarschuwingen uitzonden
met betrekking tot mobiele/draadloze verbindingen, lijkt het nu aan landen, de verschillende
gezondheidsministeries, om het ‘grote publiek’ te waarschuwen voor ‘draadloze communicatie-techniek-bijjou-thuis’. Hier is de vertaling van het artikel van de Engelse website ‘The
Independent’..
***
Het Ministerie van Milieu heeft de ‘aanbeveling’ doen uitgaan naar de burgers
van Engeland, dat zijn hun ‘blootstelling’ aan WiFi ‘zo laag mogelijk’ zouden
moeten houden. Door bijvoorbeeld conventionele draadverbindingen te
kiezen voor internet en mobiele telecommunicatie in huis en kantoor. Het
ministerie haast zich aan deze mededeling toe te voegen dat het ‘actief bezig
is om mensen te informeren over de mogelijkheden om daadwerkelijk deze
persoonlijk blootstelling (aan Wifi (GJ)) te reduceren’…Deze feitelijk
nietsverhullende waarschuwing, steunt essentieel het werk van de Engelse
waakhond voor gezondheidszaken, Sir William Stewart. De man die twee rapporten heeft geproduceerd die
expliciet waarschuwen voor het gebruik van mobiele telefonie en de man die heftig strijd voor een volledige
herijking van het gebruik van WiFi in scholen. Zijn waarschuwingen zijn echter tot dusver volledig genegeerd
door ministers en zelfs geridiculiseerd door de Engelse Gezondheidsraad, de ‘Health Protection Agency’,
waarvan hij nota bene voorzitter is.
De Duitse equivalent van deze adviesraad, de ‘Federale Raad voor Stralingsbescherming’, is het tegendeel
aan het doen: zij leiden de oproep om uiterst voorzichtig met WiFi om te springen..! Dr. Florian Emrich van
dit Duitse overheidsorgaan, meldt dat Wi-Fi ‘zoveel mogelijk vermeden dient te worden, omdat mensen bloot
staan aan EMS-straling van veel bronnen, terwijl de resultaten naar de gezondheidseffecten van deze
volledig nieuwe WiFi-technologie niet eens zijn uitgevoerd’..Burgers zouden
zoveel mogelijk WiFi moeten vermijden, in verband met de bedreiging die
deze techniek kan opleveren voor de gezondheid, aldus de Duitse overheid..
Het is een uitermate onverhulde uitspraak, feitelijk één van de meeste
verwoestende uitspraken van de laatste jaren gedaan door enige overheid
over deze explosief-groeiende technologie, die er zeker toe zal leiden dat de
industrie op haar grondvesten gaat schudden..! Het zal ongetwijfeld ook de
diverse betrokken ministeries in de UK bereiken, en naar mening van deze
krant (The Independent (gj)) is deze uitspraak zonder meer een bevestiging
van datgene wat wij al bijna een half jaar lang proberen duidelijk te maken..! En precies als andere organen,
adviseert het Duitse officiële ‘stralings-beschermingsbureau’ haar burgers om gewoon kabels te gebruiken in
plaats van mobiele telefonie (DECT vooral!) en waarschuwt opnieuw voor ‘elektro-smog’ vanuit een boel
alledaagse produkten zoals laptops, DECT-telefoons, WiFi-, draadloze spelletjescomputers, draadloze
geluidsinstallaties en vooral niet vergetend de elektrische deken en de babyfoons, die volledig te goeder
trouw worden gebruikt, etc. (En natuurlijk daarbij de buren niet vergetend, die dezelfde arsenaal aan
draadloze producten hebben staan..! (gj)).. Deze Duitse overheidswaarschuwing -die in scherp contrast staat
met de uiterst discutabele promotie van deze technologie door Britse overheidsambtenaren- werd gedaan,
nadat er indringende vragen werden gesteld door de leden van ‘Die Grünen’ in ‘Der Bundestag’, oftewel het
Duitse parlement.
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Oud-topmanager: Enige echte anti-Europeanen zitten in Brussel
'Schizofrene, kwaadaardige EU brengt vrijheid, democratie en welvaart in groot gevaar'
Barroso en Van Rompuy, twee Brusselse kopstukken die
mede de EUSSR hebben helpen creëren.
Sven Kesch, voormalig topmanager van een groot Duits
beursgenoteerd bedrijf, schrijft in zijn nieuwe boek 'Koers
houden, tot de ondergang van Europa - Ongelooflijke
verhalen uit het Brusselse gekkenhuis' dat niet de anti-EU
partijen en hun stemmers anti-Europees zijn, maar dat de
echte anti-Europeanen achter de spiegelende ramen en
glimmende bureaus van de EU-gebouwen in Brussel zitten.
Volgens hem toont de reactie van Brussel op het Zwitserse
referendum tegen immigratie opnieuw aan dat de EU een schijndemocratie is, een zichzelf in stand houdend
imperium dat geen enkele kritiek en tegenspraak duldt.
2013 werd door de EU uitgeroepen tot het 'jaar van de burger', niet geheel toevallig pal voor het
verkiezingsjaar 2014. Zo eens in de vijf jaar bedenkt men in Brussel een nieuwe propagandacampagne, om
de burgers het idee te geven dat ze mogen stemmen en enige invloed hebben.
Kesch schrijft dat dit alles slechts schijn is. In tegenstelling tot Zwitserland, waar de burgers écht mogen
meebeslissen, 'heeft de EU slechts een pseudoparlement zonder wetgevende macht en zonder echte
oppositie. Dat is geen democratie, maar een eigengereid imperium.'
Unie voor lobbyisten van banken en multinationals
Volgens de voormalige topmanager was 2013 niet het jaar van de burger, maar zoals ieder ander jaar het
jaar van de lobbyisten van banken en multinationals. De EU nam opnieuw talloze besluiten die vooral
gunstig voor hen zijn, en negatief uitpakken voor de gewone man. Dat alles wordt valselijk verpakt met
inhoudsloze termen als 'bescherming van de welvaart, vrede en het klimaat'. Tegelijkertijd wordt er gedreigd
dat als we niet nóg meer macht aan Brussel geven, de democratie, vrijheid en onze welvaart in groot gevaar
komen.
Parlementsvoorzitter Martin Schulz beweerde vorige maand dat '90% van de burgers het fascinerende idee
van gemeenschappelijke EU-instellingen delen'. De grote vraag is waar hij dit cijfer vandaan haalt. Is dit niet
eenzelfde soort '90%' steun van de bevolking waar het voormalige DDR-regime op wees, als daar weer eens
'verkiezingen' waren geweest?
Gevaarlijkste anti-Europeanen zitten in Brussel
Maar waag het niet het 'succesvolle' EU-model te bekritiseren of je tegen het Brusselse beleid te verzetten,
want dan wordt je meteen een populist, nationalist, rechts-extremist, Europahater, demagoog, egoïst of zelfs
een racist genoemd. Het echte gevaar voor de democratie komt echter niet van eurosceptici en anti-EU
partijen, maar juist van de mensen die achter de knoppen van de macht zitten, en daarmee het eurosysteem
in stand houden.
Onder gewone burgers zul je amper anti-Europeanen vinden, maar wel steeds meer anti-EU-Europeanen,
zelfs in niet-EU land Zwitserland. Toen de Zwitsers vorige week op geheel democratische wijze een
volksbesluit namen, kreeg het land een lawine aan kritiek van EU-politici over zich heen. Brussel, waar
ideologie veel belangrijker is dan democratie, dreigde zelfs met sancties, en zei dat de Zwitsers een kapitale
fout hadden gemaakt.
Die fout werd echter niet vorige week gemaakt, maar al veel eerder, toen de Zwitsers zo dom waren om
verdragen met de EU te sluiten - verdragen 'met de duivel', zoals Kesch het letterlijk noemt, 'met een EUclub die zijn eigen verdragen breekt.'
Stem van het volk genegeerd
De enige keer dat we in Nederland een referendum hebben gehad staat nog vers in ons geheugen gegrift.
Nadat de bevolking met een ruime meerderheid de EU-grondwet en daarmee verdere Europese integratie
afwees, werd de grondwet alsnog via een achterdeur ingevoerd middels het verdrag van Lissabon, en ging
men op volle stoom verder richting het grote einddoel: de Verenigde Staten van Europa.
In Brussel en Den Haag is het woord 'referendum' dan ook volstrekt taboe geworden, aangezien het vrijwel
zeker is dat als men het volk aan het woord laat, de plannen voor die Europese politieke eenwording worden
gedwarsboomd. Daarom wees 'onze' premier Mark Rutte onlangs het voorstel van de PVV voor een
referendum over de EU resoluut van de hand. Overigens zeiden ook de Fransen en Ieren duidelijk 'NEE', en
ook naar hen werd niet geluisterd.
Dus wordt de vrijheid van de Europeaan stap voor stap steeds verder ingeperkt. De Oostenrijkse
Kronenzeitung schreef in september vorig jaar dat 'de burgers hun neus vol hebben van EUcommissarissen, die slechts één Europa zien: een Europa van sancties' tegen iedereen die weigert te
buigen voor de wil van Brussel. Philippe Meunier, afgevaardigde van de conservatieve oppositiepartij UMP,
zei zelfs dat 'de Fransen zich in 1945 niet van de Nazibezetting hebben bevrijd, om nu een dictaat van de
EU-commissie te moeten dulden.'
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'EU zou zichzelf nooit als lidstaat accepteren'
'De EU is zo ondemocratisch, dat ze zichzelf niet als lidstaat zou accepteren. Ze voldoet niet eens aan de
minimale standaarden van een moderne democratie,' bekritiseerde het 'Bündnis: Mehr Democratie'. Uit een
onafhankelijke peiling bleek dat slechts 2% van de EU-burgers van mening is dat ze enige invloed op de
politiek hebben. Niet voor niets is de opkomst bij Europese verkiezingen doorgaans laag.
Kesch: 'De democratie wordt stap voor stap geofferd voor een bijna religieus getinte Europese ideologie, die
feitelijk niet kan functioneren en niet eens een Grondwet heeft. Het 'democratietekort'... is eigenlijk een
zachte omschrijving van een dictatuur, want bij een levendige democratie hoort onder andere een oppositie,
die je in Brussel en Straatsburg tevergeefs zult zoeken.'
De EU is dan wellicht op democratische wijze ontstaan, maar regeert ondertussen als een rasechte
dictatuur. Het enige wat de twee grote machtsblokken in het Europarlement -de socialisten en
(christendemocratische) volkspartijen- mogen doen is 'jaknikken' tegen de plannen van de EU-Commissie.
Brussel beweert weliswaar dat de verschillende EU-instituten als controlemechanisme functioneren, maar de
spaarzame kritiek van bijvoorbeeld de corrupte Europese Rekenkamer, die de begroting al 17 jaar afwijst,
wordt geen seconde serieus genomen.
Gebrek aan democratie bedreigt veiligheid
Bij de opstelling van het nieuwe 'Masterplan' voor de EU in augustus 2012 was de voorzitter van het
Europese Parlement niet eens welkom. Het waren Van Rompuy, Draghi en Junker die met z'n drietjes de
toekomst van 500 miljoen Europeanen bepaalden. Kortom: de EU is overduidelijk een pseudodemocratie
met een pseudoparlement, dat niet eens eigen wetsvoorstellen mag indienen. Alleen de EU-commissie mag
dat doen, een clubje ongekozen commissarissen dat exact zo functioneert als het Politbureau van de
voormalige Sovjet Unie.
Ook het 'one man one vote' basisprincipe van een democratie is geheel afwezig. Zo hebben landen zoals
Malta, Cyprus en Luxemburg bovengemiddeld veel invloed. De stem van Luxemburg telt bijvoorbeeld 11 x
zwaarder dan de stem van Duitsland. In de ministerraad is dat zelfs 24 x hoger, en in de EU-Commissie en
het Europese gerechtshof maar liefst 164 x.
Het schrijnende gebrek aan democratie in de EU is door de huidige schuldencrisis een grote bedreiging voor
de veiligheid en toekomst van ons continent. Toch laten veel burgers zich nog altijd in de luren leggen door
de propaganda dat het met de EU weer de goede kant op zou gaan. De uiteindelijk onvermijdelijke instorting
van de Europese economie zal hen echter op ruwe wijze wakker schudden.
'Schizofreen bouwwerk, kwaadaardige huichelarij'
Het Europese Parlement wordt dan wel gekozen door de burgers, maar komt volgens Kesch op geen enkele
wijze op voor de belangen van de kiezers. De extreem royaal betaalde parlementariërs bedrijven
achterdeurtjespolitiek, en laten zich gewillig influisteren, manipuleren en omkopen door lobbyisten van
banken en multinationals. Met name Zuid Europese parlementariërs streven vooral de belangen van hun
eigen landen na - geheel tegen de Europese gedachte in dat ze nu juist onafhankelijk van hun nationaliteit
zouden moeten opereren.
Daarnaast wordt nauwkeurig bijgehouden of de parlementariërs wel 'goed' stemmen. Met procenten wordt
aangegeven hoe loyaal ze zijn naar hun eigen fracties. Er is nauwelijks een parlementariër te vinden die
onder de 95% scoort. Ook in dit opzicht zijn het dus jaknikkers pur sang, die zoet gehouden worden met
buitengewoon hoge salarissen, toeslagen, uitkeringen, bonussen en pensioenen.
'In zijn geheel is de EU een totaal schizofreen en zielloos bouwwerk, een kwaadaardige huichelarij,'
constateert Kesch dan ook. Bovendien werkt dit bouwwerk snel toe naar een totale-controlestaat, waarin de
burgers 24/7 nauwgezet zullen worden gevolgd, en waarin steeds harder zal worden opgetreden tegen
kritische, 'niet loyale' stemmen.
Reguliere media gecontroleerd door politieke elite
De reguliere media zouden in theorie een tegengeluid kunnen laten horen, maar feit is dat de meesten van
hen net als hun Amerikaanse collega's in de tas zitten van de heersende gevestigde orde. Anti-EU politici,
zoals in Nederland Geert Wilders, worden dan ook vrijwel uitsluitend zwartgemaakt, veelal met verdraaide en
leugenachtige 'feiten'.
Dat is geen complottheorie. In Duitsland worden de leiders van de drie grootste mediaconcerns een paar
keer per jaar bij de bondskanselier uitgenodigd. Wat zij met elkaar bespreken blijft geheim, maar de Duitse
politieke elite zal in Europa beslist niet de enige zijn die de media inschakelt om de bevolking met
misleidende, krampachtig positieve berichtgeving rustig en zoveel mogelijk pro-EU en pro-euro te houden.
De almaar toenemende macht van deze grote mediabedrijven, die hoofdzakelijk aan de leiband van de
politiek lopen, is eveneens een groot gevaar voor het laatste restje democratie in Europa. Aan de vorig jaar
georganiseerde campagne 'Ik wil Europa / Wij willen Europa' namen zo'n 80 mediabedrijven deel, waardoor
er nauwelijks meer van een onafhankelijke Europese pers kan worden gesproken.
Dat zien we bevestigd in de feitelijke censuur die er wordt uitgeoefend op alle kritische berichtgeving over
het in de maak zijnde TTIP vrijhandelsverdrag met Noord Amerika. Zoals we eerder berichtten wordt de
grote concerns met dit verdrag ten koste van de burgers nog meer macht gegeven, maar de reguliere media
verspreiden steevast alleen de veronderstelde positieve gevolgen voor de economie en werkgelegenheid.
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Socialistische heilstaat
'Een verbond van soevereine staten is slechter te controleren als een zak vol vlooien,' waarschuwde de
bekende Duitse filosoof Carl von Weizsäcker ooit. 'Daar helpt alleen de stapsgewijze ontmanteling van de
democratie tegen.' En dat is dan ook precies wat de EU heeft gedaan: de democratie stap voor stap
afbreken, zodat er anno 2014 weinig anders meer over is dan een lege huls.
Het fiscale pact, de centrale economische planning, de talloze gebroken verdragen, de achterkamertjes- en
vriendjespolitiek, de ongekende graaicultuur, het bestrijden en verketteren van afwijkende meningen, het EU
'Politburo' en de eindeloze stroom bemoeizuchtige technocratische regeltjes en wetjes zijn allemaal signalen
van een nieuw soort socialistische heilstaat zoals de Sovjets die probeerden te realiseren. Dat mislukte niet
alleen jammerlijk, maar kostte ook nog eens miljoenen mensen het leven. Terwijl de top zich tegoed deed en
alle macht en rijkdom naar zich toe trok, moest de monddood gemaakte rest tientallen jaren lang in armoede
en angst leven.
Echte democraten zeggen NEE tegen de EU
Echte democratieën zoals Zwitserland en Noorwegen zeiden daarom terecht NEE tegen het EU-imperium.
Niemand in Brussel, de hoofdstad van het 'Vierde Rijk', verdient om bovengenoemde redenen ook maar een
seconde het vertrouwen van de burgers. Sterker nog: als wij hen hun gang laten gaan, dan zal er uiteindelijk
zowel economische, financiële als maatschappelijke chaos ontstaan, en dreigt ons continent opnieuw te
exploderen in een orgie van geweld.
Laat bij de komende Europese verkiezingen daarom weten dat het u menens is, dat de toekomst, vrijheid,
welvaart en democratie van ons land en ons continent ons ter harte gaan. Een stem op de meeste
gevestigde partijen betekent echter instemming met de eurofiele gevestigde orde. Dat is uw goed recht,
maar dan moet u over enkele jaren niet klagen als de EU inderdaad als een totalitair blok onze welvaart door
de in gang gezette 'herverdeling' heeft verpletterd, en met ijzeren hand de orde zal proberen te handhaven.
Immers:
'Wie in een democratie slaapt, maakt de dictatuur wakker', en 'Niemand is hopelozer verslaafd als degene,
die valselijk gelooft vrij te zijn'(Goethe). (1)
Maar misschien is echte vrijheid voor de meesten inmiddels niets anders meer dan 's avonds op de liefst zo
groot mogelijke flatscreen van het ene naar het andere hersenloze programma te kunnen zappen, en
wekelijks de koelkast te kunnen vullen. 'Brood en spelen' hielden eerder de Romeinen zoet, totdat het eens
zo machtige imperium onder schaamteloos machtsmisbruik en onbegrensde decadentie ineen stortte.
Uiteindelijk was het dus het volk dat dit liet gebeuren. Gaat Europa eenzelfde lot tegemoet? Aan u in mei de
keus.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Journalist woont geheim feestje van topbankiers bij
Bron / origineel: (c) www.niburu.nl
Sinds de jaren tachtig is het geheime genootschap Kappa
Beta Phi dé ontmoetingsplek voor de allerrijkste bankiers
van Wall Street.Begin 2012 houdt Kappa Beta Phi in het St.
Regis-hotel in New York een banket, wanneer journalist
Kevin Roose als eerste buitenstaander naar binnen weet te
glippen.Roose werkte op dat moment aan een boek over
bankiers en was met name nieuwsgierig naar de psyche van
mensen aan de top van de financiële wereld, vertelt hij aan
New York Magazine.Jurken en pruikenOnder meer oudburgemeester van New York Michael Bloomberg, oudbestuursvoorzitter van Goldman Sachs John Whitehead, hedgefondsmanager Paul Tudor Jones en
voormalig directeur van Lehman Brothers Dick Fuld zijn lid van Kappa Beta Phi.Roose was onder meer
getuige van de introductie van nieuwe leden, feuten genaamd. Daar zaten bestuursleden van Credit Suisse,
Barclays en Blackstone bij. De feuten waren gekleed in met goud bewerkte jurken en pruiken.GrappenOp
de avond werden vooral veel grappen gemaakt over de bankencrisis. Roose schreef: “Als je die avond een
bom op het dak van St. Regis had gegooid, zou de wereldwijde financiële wereld niet meer bestaan. Zoveel
rijkdom en macht was in dat hotel aanwezig.”Toen Roose aan het filmen was met zijn mobiele telefoon werd
hij gesnapt en de zaal uitgegooid. Roose concludeert dat de bestuurders van Wall Street alle realiteitszin
hebben verloren.Bron: Z24.nl
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/journalist_woont_geheim_feestje_van_topbankiers_bij
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Nieuwe Hollywoodfilm over Noach anti-Bijbel en anti-God
Regisseur Aranofsky zet Noach doelbewust neer als 'eerste
milieuactivist', en God als een wrede, harteloze mensenhater
Filmposter van 'Noah'. Toeval of niet: de filmset werd vorig jaar
getroffen door een 'mini-zondvloed', en spoelde voor een groot
deel weg.
Een nieuwe, grootscheepse Hollywoodfilm over Noach, gespeeld
door de bekende filmster Russell Crowe, verdraait in dermate
grove wijze het originele verhaal, dat ronduit van een antiBijbelse, anti-God boodschap kan worden gesproken. In
tegenstelling tot in de Bijbel wil God in de film de mensheid niet
zozeer vernietigen vanwege hun grove zonden tegen elkaar en tegen Hem, maar omdat ze -geheel in lijn
met de misantropische geloofsbelijdenis van de hedendaagse milieukerk- een bedreiging zouden zijn voor
'de natuur'. Noach wordt afgeschilderd als een man, die 'te meelevend is om Gods wrede plan uit te voeren'.
Gelijk al aan het begin wordt duidelijk waar de film 'Noah' heen wil. Noachs vrouw vraagt aan haar man
waarom de Schepper de wereld wil vernietigen. Noach krijgt een visioen van de oorspronkelijke prachtige
wereld voordat de mensheid er kwam, en 'ziet' vervolgens een dor landschap na de 'misdaden' van de
mensheid tegen de natuur. 'Omdat het al aan het sterven is. Door onze hand is alles wat Hij schiep, aan het
sterven... Als we eraan werken het te redden, zal Hij dat misschien ook doen,' antwoordt Noach.
'Klimaatapocalyps'
Critici verbazen zich over de mate waarin regisseur Darren Aranofsky het originele verhaal heeft verdraaid en zelfs heeft verkracht- om er zijn eigen boodschap mee over te brengen. Al in september 2008, toen het
plan voor de film werd onthuld, zei Aranofsky dat het tijd werd om de 'klimaatapocalyps, wat voor mij het
belangrijkste thema is omdat die op dit moment gaande is op onze planeet', te verfilmen. De regisseur van
'Requiem for a Dream' (2000), een van de hoogst gewaardeerde films aller tijden, noemde Noach zelfs de
'eerste milieuactivist.'
'Respect voor de natuur'
Het milieuthema komt ook in latere scènes duidelijk naar voren. Noach confronteert krijgsheer Akkad met
Gods boodschap dat 'we de wereld met genade moeten behandelen, zodat de Schepper ons genade
betoont.' Akkad vraagt vervolgens wat hij precies bedoelt. Noach: 'We moeten de grond respecteren, de
rivieren en de zeeën. Respecteer de andere dieren van de Aarde. Stop het slachten, het verkrachten, het
bloedbad.' Tijdens zogenaamde 'screenings' -voorvertoningen van de film, waarmee de reactie van het
publiek wordt gepeild- waren zowel Joden als christenen onthutst en ontsteld over de film. Larry Stone,
auteur van het nieuwe boek 'Noach: Het échte verhaal' schreef dat 'het oude gezegde dat het boek meestal
beter is dan de film, vaak waar is.'
'Betere wereld zonder mensen'
Stone, president van Rutledge Hill Press en vicepresident van Thomas Nelson Publishers, met meer dan
een dozijn NY Times bestsellers op zijn naam, wijst erop dat Aranofsky's variant van 'Noach' op een aantal
punten lijnrecht tegen de Bijbel ingaat. Zo denkt Noach dat de enige reden dat God hem en zijn familie
spaart is omdat er iemand moet zijn om na de zondvloed de dieren weer op Aarde los te laten. Als de
mensheid geheel zou verdwijnen, 'zou er een betere wereld ontstaan.'
Noach besluit dan ook dat er geen enkele vrouw meer zwanger mag worden. Als zijn schoondochter toch
zwanger wordt, zegt hij dat als het kind een meisje is, hij dat zal vermoorden. De schoondochter bevalt
vervolgens van een tweeling, beide meisjes, en Noach probeert ze inderdaad om te brengen. Uiteindelijk
doet hij het niet, en zegt hij tegen God dat hij 'te zwak is voor deze taak. Het spijt me, ik kan het niet.'
'Moreel diep anti-Bijbelse film'
Volgens Brian Godawa, filmcriticus en scenarioschrijver van onder andere de film 'To End All Wars', is het
script van de film 'moreel gezien diep anti-Bijbels. In de Bijbel krijgt de mensheid de opdracht om de Aarde te
bewerken en te onderhouden. De zondvloed kwam niet vanwege het misbruiken van de natuur, zoals de film
laat zien, maar vanwege de opstand tegen God en het geweld tegen andere mensen. Dat is geen gering
verschil.' Dat is ook te zien aan de reden waarom Noach op het laatste moment afziet van zijn plan om de
twee pasgeboren baby's te vermoorden. Dat is niet omdat hij dit te wreed vindt, maar omdat hij zichzelf 'te
zwak' vindt om Gods hogere plan, namelijk de uitroeiing van de hele mensheid, te volvoeren. 'Het
humanistische wereldbeeld toont absoluut onze grootste hoogmoed aan, omdat de menselijke zwakte
medeleven te hebben hem superieur aan God zelf zou maken.'
Bijbelse God totaal anders
Het bioscooppubliek krijgt dus het beeld van een wrede, harteloze God voorgeschoteld, die wil dat Noach
twee pasgeboren baby's vermoordt. In de Bijbel staan echter talrijke teksten waaruit blijkt dat God kinder- en
mensenoffers juist verafschuwt. Het was zelfs één van de belangrijkste redenen waarom het volk Israël de
inheemse volken in het land Kanaän moesten uitroeien.
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Bovendien 'vergeet' de film te benadrukken dat de mensheid van God maar liefst 120 jaar de tijd krijgt om
zich te bekeren van zijn gruwelijke wreedheden en andere zonden. Pas als dat niet gebeurt, volgt uiteindelijk
het oordeel in de vorm van de zondvloed. Stone: 'Noachs geheim om het einde van de wereld te overleven
was te kiezen aan welke kant hij wilde staan, wie hij wilde geloven en dienen.'
God gaat een tweede keer ingrijpen
De vermaarde christenauteur C.S. Lewis schreef ooit dat God volgens de Bijbel een tweede keer gaat
ingrijpen, en dat dit 'het einde van de wereld' zal betekenen. 'Maar deze keer zal God geen vermomming
hebben. Het zal zó overweldigend zijn, dat ieder schepsel óf met onweerstaanbare liefde wordt geraakt, óf
verschrikkelijke angst.'
'Dan is het te laat om een kant te kiezen... Dan zullen we ontdekken, welke kant wij écht hebben gekozen, of
we ons dat nu gerealiseerd hebben of niet. Nu, vandaag, is het moment, is onze kans om voor de goede
partij te kiezen.'
Filmset getroffen door mini-zondvloed
Aranofsky kampte met de nodige tegenslagen bij het maken van de film en kreeg zelfs met zijn eigen 'minizondvloed' te maken. Toeval of niet: vorig jaar spoelde tijdens een zware storm een groot deel van de set
weg. In de zomer werden de acteurs juist geteisterd door enorme hitte. Op 10 april verschijnt de film in de
Nederlandse bioscopen. (2)
Xander - (1) World Net Daily(2) NU

Dat de hele wereld zo langzamerhand dolgedraaid is, wisten we al. Maar, het kan nog steeds gekker
Zo komt er straks op Facebook een optie waarbij je als geslacht niet alleen
maar man of vrouw kunt kiezen, maar de keuze hebt uit maar liefst 50
variaties.
De tijd dat we vrouwen of mannen waren is voorgoed voorbij. Zij die zich daar
aan vast blijven klampen zijn wat men noemt passé, want er zijn namelijk veel
meer smaken. Dat we van de meeste daarvan nog nooit gehoord hebben is
bijzaak. De wereld is in rap tempo aan het veranderen en de uitgebreide
menukeuze voor “geslacht” bij Facebook is daar één van. Zo ziet het er straks
uit op dit sociale medium als je de optie kiest om je geslacht kenbaar te maken aan de wereld.
Dit nieuwe keuzemenu werd afgelopen donderdag
gelanceerd in voorlopig alleen Amerika. Daar hebben vanaf
nu 159 miljoen Facebook gebruikers de keuze uit meer dan
50 geslachtssoorten. Onderaan dit artikel staat een lijst met
alle omschrijvingen waaruit je kunt kiezen. Woorden zoals
fluid gender (vloeibaar geslacht), bi-gender, intersex of
transsexual moeten dan duidelijk maken watvoor iemand jij
bent. Daarnaast kun je dan nog kiezen of je een “haar”,
“hem” of “hen” bent. Volgens Facebook wordt deze optie
geïntroduceerd omdat er een duidelijke behoefte bestaat bij
het publiek om te kunnen kiezen uit meer opties dan alleen
maar vrouwelijk of mannelijk. Dat is heel knap, als je bedenkt dat het menselijk ras biologisch gezien bestaat
uit twee variaties, mannelijk of vrouwelijk.Dit is dan ook weer de volgende stap in het destabilisatieproces
van het traditionele gezin. Kortom, een steeds grotere ontwrichting van de maatschappij. Kinderen hebben
straks geen idee meer wat of wie ze zijn. Een simpel meisje of jongetje in ieder geval niet. Maar, gelukkig,
Facebook biedt genoeg keuzemogelijkheden: - Agender - Androgyne - Androgynous - Bigender - Cis Cisgender - Cis Female - Cis Male - Cis Man - Cis Woman - Cisgender Female - Cisgender Male Cisgender Man - Cisgender Woman - Female to Male - FTM - Gender Fluid - Gender Nonconforming Gender Questioning - Gender Variant - Genderqueer - Intersex - Male to Female - MTF - Neither - Neutrois Non-binary - Other - Pangender - Trans - Trans* - Trans Female - Trans* Female - Trans Male - Trans*
Male - Trans Man - Trans* Man - Trans Person - Trans* Person - Trans Woman - Trans* Woman Transfeminine - Transgender - Transgender Female - Transgender Male - Transgender Man - Transgender
Person - Transgender Woman - Transmasculine - Transsexual - Transsexual Female - Transsexual Male Transsexual Man - Transsexual Person - Transsexual Woman - Two-Spirit
Bronnen: Infowars Guardian
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Harde cijfers tonen aan dat massa-immigratie zware last is
Essen: 90% criminaliteit gepleegd door buitenlanders Mogelijk nieuw Zwitsers referendum over verdere beperking
immigratie tot 0,2% / inwoners
Na het 'JA' tegen het beperken van de massa-immigratie, is er
in Zwitserland nu al een nieuw initiatief gestart voor nog een
referendum, waarmee de immigratiestroom tot 0,2% van de
bevolking moet worden beperkt.
Nadat de Zwitserse bevolking vorige week in een referendum
voor de beperking van massa-immigratie had gestemd, vielen
Europese politici over elkaar heen met kritiek en zelfs dreigementen. In ons eigen land blijven we met name
vanuit linkse en liberale kringen horen dat immigratie zo goed voor de economie en samenleving zou zijn.
De harde cijfers, nota bene van de overheid zelf, tonen echter aan dat precies het tegendeel het geval is.
Met name immigranten uit Noord Afrika en het Midden Oosten vormen doorgaans een zware belasting voor
onze toch al onder grote druk staande samenleving.
De Zwitsers vinden dat het met bijna 25% immigranten welletjes is geweest. Het land kende jarenlang de
hoogste immigratiecijfers van heel Europa. Maar ook in de EU is het aandeel migranten in de bevolking
hoog: in Duitsland 19,5%, in Nederland 21%. In totaal leven er 3,54 miljoen allochtonen in ons land, waarvan
1,97 miljoen afkomstig zijn uit niet-Westerse landen, voornamelijk Suriname, Turkije en Marokko. (5).
Hoezo 'kwalitatieve' immigratie?
In Nederland kent men dezelfde problemen met migranten als in Duitsland, waar maar liefst 62% niet eens
een middelbare schooldiploma heeft. De 'gekwalificeerde' en 'goed opgeleide vakmensen' waar politici
doorgaans op wijzen, blijken er in werkelijkheid nauwelijks te zijn.
Gevolg is dat de werkloosheid onder migranten circa twee keer zo hoog is als onder de autochtone
bevolking, waardoor ze veel vaker van een uitkering moeten leven. In 2012 bedroeg de werkloosheid onder
niet-Westerse allochtonen in Nederland 15,5%, onder jongeren zelfs 28,4% (6). De veronderstelde baten
van immigratie -'goedkope arbeidskrachten'- staan zo in geen verhouding tot de kosten.
Essen: 90% criminaliteit door buitenlanders
Mogelijk nog erger zijn de angstvallig door de politiek doodgezwegen of doelbewust verdraaide criminaliteitscijfers. In de stad Essen wordt 90% (!) van de criminaliteit door buitenlanders gepleegd. Dat is geen loos
gerucht, maar een officieel percentage dat door een sociaal afdelingshoofd werd bevestigd. In de Roerstad
zijn de meeste daders jongeren met een Libanese, Albanese, (Noord-)Afrikaanse of Hongaarse achtergrond.
Allochtonen veel vaker crimineel
Dezelfde trend is in Nederland zichtbaar. Daar waar 1,6% van de autochtone mannen bij de politie bekend
is, is dat 3,8% van alle allochtone mannen. Het gaat dan met name om Antillianen, Marokkanen en Turken,
en niet zozeer om immigranten uit Oost Azië (China, Vietnam, Indonesië, e.d.) en Zuid Amerika. Jeugdige
Antillianen en Marokkanen maken zich zelfs 3,5 x vaker schuldig aan geweldsmisdrijven dan autochtone
jongeren. (7). Met vergelijkbare cijfers werd in Zwitserland het debat over massa-immigratie gevoerd. Zo zijn
volgens de Tagesanzeiger mannen uit Angola, Nigeria en Algerije 6 x vaker betrokken bij criminaliteit als
Zwitserse mannen. Bij het referendum ging het overigens niet enkel om immigratie uit de EU, zoals de media
berichtten. Ook asielzoekers uit niet-EU landen werden er bewust bij betrokken (3).
Mogelijk weer referendum voor verdere beperking
Ondanks alle kritiek uit Europa is er in Zwitserland een initiatief gestart voor een nieuw referendum, dat de
immigratiestroom moet beperken tot 0,2% van het aantal inwoners. Dat betekent dat er op de 8 miljoen
inwoners jaarlijks maximaal 16.000 immigranten mogen bijkomen (2), een forse daling ten opzichte van de
bijna 125.000 in 2013. Naar verhouding kwamen er daarmee meer migranten naar Zwitserland dan naar
enig ander industrieland (3).
Asielzoekers in tentenkampen
Bij onze Oosterburen weten ze inmiddels niet meer waar ze met alle asielzoekers heen moeten. Even
googelen levert tal van artikelen op, waaruit blijkt dat er eenvoudigweg geen plek meer voor ze is, en ze in
sommige gevallen zelfs in tentenkampen worden gestopt.
Anti-immigratiepartijen in opkomst
Net als in Den Haag doet de regering in Berlijn alsof de problemen met immigranten niet bestaan. In
Duitsland heeft dat nog niet geleid tot de sterke opkomst van anti-EU en anti-immigratiepartijen, maar in
Nederland, België, Frankrijk, Groot Brittannië, Oostenrijk, Italië, Griekenland, Hongarije en Noorwegen is dat
wel het geval.
Ook Noren zijn softe benadering zat
Naar aanleiding van het succes van het Zwitserse referendum wil één van beide regeringspartijen in
Noorwegen eveneens een referendum over immigratie organiseren (8). Ook de Noren zijn de dankzij
immigranten fors toegenomen criminaliteit helemaal zat geworden, en kozen onlangs voor een rechtse

Nieuwsbrief 195 - 28 februari 2014 – pag. 11

regering, die beloofde een einde te maken aan de softe 'linkse' behandeling van buitenlanders. Al kort na het
aantreden van deze regering werd daadwerkelijk begonnen met het uitzetten van criminele immigranten.
Kuisheidsgordel vanwege verkrachters
De cijfers logen er dan ook niet om: 65% van alle verkrachters in Noorwegen komt uit niet-Westerse,
hoofdzakelijk islamitische landen. Ook in Zweden is iedere tweede verkrachter een niet-Westerse immigrant.
Geen grapje: jonge Zweedse vrouwen dragen in sommige wijken met veel allochtonen inmiddels een
kuisheidsgordel. In de Noorse hoofdstad Oslo was vanwege een ware verkrachtingsgolf door migranten
bijna geen blonde vrouw meer te zien; die hadden om zichzelf te beschermen hun haren zwart geverfd (9).
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP, (3) Frankfurter Allgemeine, (4) Google / Süddeutsche, (5) CBS, (6) CBS, (7)
CBS, (8) KOPP, (9) KOPP

Wederom vader veroordeeld tot levenslang vanwege vaccinaties (video)
Vrijdag, 14 februari 2014
Er zijn nu een aantal gevallen bekend van mensen die voor de rest van
hun leven in de gevangenis verdwijnen vanwege de bijwerkingen van
vaccinaties.
In Engeland is al een man veroordeeld tot levenslang vanwege de
zogenaamde moord op zijn dochter en precies hetzelfde is nu een man in
Amerika overkomen.
John Sanders, woonachtig in Lansing in de Amerikaanse staat Michigan,
is tot levenslang veroordeeld, zonder kans om ooit weer vrij te komen
omdat de rechtbank vond dat zijn schuld was bewezen voor de moord op
zijn 12 weken oude dochter Ja’Nayjah. Het meisje overleed aan de
gevolgen van een zware hersenbloedig en problemen met het spijsverteringssysteem. Dat dit overlijden
plaatsvond 24 dagen nadat het kind maar liefst 8 vaccinaties in één dag had ontvangen, werd volledig buiten
beschouwing gelaten. De symptomen die het kind vertoonden zijn die van bijwerkingen van vaccinaties, echter
de vader kreeg de schuld en werd ervan beschuldigd dat hij zijn dochter hardhandig geschud zou hebben
(shaken baby syndrome).
yToen moeder Marrie met haar dochter thuiskwam na de geboorte was Ja’Nayjah een gezond, normale en
gelukkige baby. Tot het moment waarop ze haar eerste twee vaccinaties ontving. Twee dagen later bij een
routinecontrole ontdekt men dat het kind gewicht had verloren en vroeg de arts of ze terug wilde komen voor
een aantal tests. Omdat Ja’Nayjah heel binnenkort nog een aantal vaccinaties moest krijgen, besloot de
moeder om even te wachten met teruggaan, zodat beide dingen in dezelfde afspraak afgehandeld konden
worden. Echter, net voor die afspraak verslechterde de situatie van de baby. Dit alles weerhield de arts er
echter niet van om nogmaals een serie vaccinaties aan het kind toe te dienen. “Nadat we terugkwamen van die
vaccinaties was Ja’Nayjah gewoon niet meer dezelfde baby”, aldus de moeder. “Voor die vaccinaties was ze
een vrolijke en gelukkige baby, maar dat veranderde gewoon en ze was niet meer zo helder en vrolijk als dat ze
eerst was. Haar ademhaling werd een soort piepend geluid, ze zat verstopt en bleef maar overgeven. Als ze
huilde, huilde ze echt alsof ze pijn had”. De arts die de 8 vaccinaties toediende vond deze symptomen allemaal
niet zo vreemd en was van mening dat het kind wel teveel gegeten zou hebben. Op die basis spoot hij vrolijk de
volgende serie gifstoffen in het lichaampje van deze baby. Net 24 dagen later was dit fataal voor de kleine
Ja’Nayjah. Op die bewuste dag moest de vader op het kind passen en was de kleine huilerig en geïrriteerd. De
vader was bezig met het klaar maken van een fles toen ze ineens ophield met huilen. Toen hij ging kijken
ontdekte hij tot zijn grote schrik ze was gestopt met ademen. Hij pakte het kind op en spoedde zich naar het
ziekenhuis, maar helaas kwam de hulp te laat want 12 uur later overleed ze in de armen van haar moeder. De
vader werd ter plekke gearresteerd en aangeklaagd voor moord. Niemand nam ook maar de moeite om naar de
gehele situatie te kijken en de mogelijkheid dat dit alles was veroorzaakt door de vaccinaties zelfs maar in
overweging te nemen. Voor het ziekenhuis en de politie was het een duidelijke zaak dat de vader de baby te
hard heen en weer had geschud. De symptomen en het letsel wat de baby had, kunnen inderdaad wijzen op
het te hardhandig schudden van een kind, maar uit onderzoek is gebleken dat diezelfde verschijnselen ook
vrijwel identiek zijn aan de negatieve bijwerkingen van vaccinaties. Afgaande op de verklaringen van de moeder
is het duidelijk dat de problemen begonnen direct nadat het kindje de eerste inentingen had ontvangen.
Symptomen die nog vele malen erger werden nadat de tweede serie werd toegediend. Om dan niet eens de
mogelijkheid van bijwerkingen van vaccinaties in ogenschouw te nemen is? Dát is pas echt misdadig. Dus,
wederom een man die niet alleen zijn kind heeft verloren, maar die waarschijnlijk volkomen onschuldig de rest
van zijn natuurlijke leven achter de tralies moet doorbrengen.Ter informatie nog maar eens de docu "the truth
about vaccines". Op ikbeneenwatje staan veel links naar sites de informeren over de schadelijke gevolgen van
vaccinaties. Onder de bronvermelding na de video plaatsen we correspondentie van een lezer(dank!) aan een
magazine dat publiceerde over vaccinaties.
http://www.youtube.com/watch?v=PQsVTlMsQrI - Bron:Natural News
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Interessante nieuwslinks betreffende Oekraine
De crisis in Oekraïne escaleert: Lvov verklaart zich onafhankelijk
Lviv is het oude Lemberg, en dé grootste stad in het westen van de Oekraïne en is het centrum van het
Oekraïaans sprekende gedeelte van de Oekeaïne
http://www.zerohedge.com/news/2014-02-19/ukraine-region-declares-independence-sending-dollar-bondsrecord-low-russian-ruble-t
DE CRISIS IN DE OEKRAÏNE ESCALEERT
Geweld in het Oosten van Oekraïne:http://german.ruvr.ru/news/2014_02_19/Ukraine-Unruhen-im-Ost-Teildes-Landes-1057/
Oekraïnse geheime dienst SBU gaat een anti-terreur actie
beginnen: http://news.sky.com/story/1213843/ukraine-announces-anti-terror-operation
Sancties van de VS verwacht:http://news.sky.com/story/1213947/us-efforts-to-solve-ukraine-crisis-frustrated
Ook Frankrijk en Duitsland eisen sancties tegen de Oekraïne:
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1796517/2014/02/19/LIVE-Duitsland-enFrankrijk-eisen-sancties-tegen-Oekraine.dhtml
Oekraïns leger naar Kiev gestuurd – Kiest Janukovitsj voor de Chinese optie?http://www.ntv.de/politik/Luftlandetruppen-werden-nach-Kiew-verlegt-article12302156.html
Staatsgreep in Oekraïne: Zo omschrijft president Janukovitsj de rellen in Kiev. Ondertussen moet men alles
wat brandbaar is mee naar het Maidanplein:http://www.welt.de/politik/ausland/article124993147/Bringt-alleszu-den-Barrikaden-das-brennt.html
Oekraïne op de rand van een catastrofe:http://de.ria.ru/post_soviet_space/20140219/267864498.html
Politie bestormt Maidanplein. http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-26249330
Het westen zit achter de rellen in Kiev, VS veroordeelt pro-Russische regering:http://rt.com/news/ukrainedeadly-clashes-reactions-652/
Oost-Europa kenners vrezen escalatie van de rellen in Kiev.http://www.n-tv.de/politik/Diese-Nacht-wird-allesveraendern-article12304891.html
Geeft Janoekovitsj op? Nieuwe verkiezingen in december. http://rt.com/news/ukraine-president-dealelections-087/ Ondertussen dreigt de Krim met afscheiding van de Oekraïne en blijft de vraag of Rusland dit
zal pikken.
De Krim dreigt dus met afscheiding:http://de.ria.ru/politics/20140221/267879992.html
Polen en Rusland: Oekraïne staat op instorten:http://www.welt.de/politik/ausland/article125037362/UkrainesNachbarn-befuerchten-den-Staatskollaps.html
Neo-Nazi’s op Maidanplein? Moskou zegt van wel!
de.ria.ru/politics/201402220/267877115.htmlDuizenden Oekraïners proberen aan hun geld te komen en
kopen de winkels leeg:http://rt.com/news/panic-ukraine-shops-banks-069/
Eerder had S&P Oekraïne al de laagste kredietstatus gegeven. Gaat het land failliet dan verkeert het land in
groot gevaar.http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article125076225/Die-Ukraine-schlittert-in-denStaatsbankrott.html
Dreiging dat de Krim onafhankelijk wordt neemt toe:http://www.n-tv.de/politik/Krim-droht-mit-Austritt-ausUkraine-article12322536.html
Hoe ziet een deling van de Oekraïne er uit?http://derstandard.at/1392685806627/Szenario-einer-Teilungder-Ukraine
Er mag dan wel een overgangsregering zijn. De crisis is verre van voorbij.
We staan op de vooravond van een groter conflict in Europa. Hier zijn de laatste berichten
Brekend: Russische raad van de Federatie eist dat Poetin de Russische ambassade in Washington sluit. (De
laatste stap voor een oorlog)
http://news.yahoo.com/upper-house-demand-recall-moscow-ambassador-u-160038208–
finance.html;_ylt=AwrBJR9bBBJTxhQAp0nQtDMD en
http://rt.com/news/us-ambassador-russia-obama-374/
Londen: William Hague eist dat Moskou de Oekraïne niet binnenvalt:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/10669850/William-Hague-demands-Russiarespect-Ukraines-territory-as-Kremlin-tightens-grip-on-Crimea.html
BFM TV: Veiligheidsraad komt in Spoedzitting bijeen:
http://www.bfmtv.com/international/direct-crimee-723056.html
Vladimir Klitschko roept op tot mobilisatie van het Oekraïns leger
http://www.kyivpost.com/content/ukraine-abroad/the-star-online-ukraines-klitschko-calls-for-generalmobilisation-338050.html
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Burgeroorlog in Oekraïne? Deze kaarten verklaren veel
19 februari 2014 - Wouter - © Washington Post
Er dreigt een burgeroorlog in het grootste buurland van de
Europese Unie. Dat zegt de Oekraïense oud-president
Leonid Kravchuk, en hij staat lang niet alleen. Heel wat
waarnemers vrezen dat het land in twee delen breekt. Deze
kaarten helpen het conflict beter te begrijpen.1. Politieke
breuk
Kravchuk sprak het parlement toe in Kiev en windt er geen
doekjes om: "Heel de wereld ziet dat we op de rand van een
burgeroorlog staan. Er zijn parallelle staatsstructuren
ontstaan in ons land, er is een de-facto opstand", zegt hij, verwijzend naar de protestgroepen die de
autoriteiten uit Kiev in heel het westen van Oekraïne gewoon de deur hebben gewezen. Ze controleren heel
wat regionale administraties."Dit is een revolutie. Het is een dramatische situatie. We moeten de confrontatie
stoppen", zegt Kravchuk. Vraag is of dat nog wel kan. Eind januari schreef Max Fisher van de Washington
Post al een stuk waarin hij heel duidelijk het conflict duidde. De kaart hierboven legt in één oogopslag het
probleem uit: heel het westen van het land stemde pro-Europa, heel het oosten stemde voor de president.
Alle delen van het land waar Kiev de controle kwijt is, zijn pro-Europees.
Als je kijkt naar de verkiezingsresultaten van Oekraïne sinds de onafhankelijkheid, zie je telkens hetzelfde
patroon terugkomen. Het ene deel van het land stemt totaal anders dan het andere deel (klinkt dit bekend in
de oren?). In 1991, vlak na de onafhankelijkheid, viel dat nog mee. Maar sindsdien komt hetzelfde patroon
steeds opnieuw terug: het westen stemt helemaal anders dan het oosten:
Lees meer: Slag om Kiev escaleert in bloedbad: 40 foto’s © Observationalism
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2. De taalgrens
Die politieke breuk loopt quasi gelijk met een taalgrens (of wat had u gedacht?). Al is in Oekraïne geen
sprake van een officiële grens zoals bij ons. Dat maakt het er des te moeilijker op natuurlijk. Officieel spreekt
men Oekraïens, maar de invloed van het Russisch is gigantisch in het oosten van het land.
Echt objectieve bronnen over die taalverdeling zijn er overigens niet: beide partijen spreken elkaar uiteraard
tegen en claimen zo groot mogelijke gebieden. Onderstaande kaart komt van de All-Ukrainian census die er
in 2001 is gehouden, en geeft een erg dominante positie aan het Oekraïens.
© Wikipedia
De volgende is van de Krim-Universiteit, de meest pro-Russische regio van Oekraïne, en geeft een heel
ander beeld. Maar feit is hoe dan ook dat het oosten een andere taal spreekt dan het westen.
© Csmedu
Het oosterse deel voert hard campagne om het Russisch ook erkend te krijgen als tweede staatstaal. Met
opnieuw geen verassend, maar wel een duidelijk resultaat:
© National Institute of Strategic Statistics
Lees meer:
Een andere kijk op Kiev: krachtige selfies van betogers
3. Etnische wortels Taal en gemeenschap hangen uiteraard nauw samen. De kaart van de Washington
Post is misschien wel de meest objectieve bron. Ze geeft niet alleen het taalverschil weer, maar ook de
aanwezigheid van de verschillende minderheden. Want je hebt Oekraïners die Oekraïens spreken, maar ook
Oekraïners die Russisch spreken én (echte) Russen die Russisch spreken. Die laatsten wonen vooral op de
Krim in het zuiden en aan de grens met Rusland in het Don-bassin.

© Washington Post
4. Economische breuk
Daarmee houdt de tegenstelling tussen Oost en West niet op. Er zit namelijk ook nog een flinke
economische saus over het geheel. Het Russische Oosten is namelijk een pak rijker dan het Europese
Westen. Veel industrie zit in het rijke Don-bassin met Dnjepropetrovsk. Daar, in Kiev en op de Krim, zijn
mensen veel rijker dan in het westen van het land.
De website Notes on Liberty bracht het mooi in kaart:
© Notesonliberty
5. Totaal andere geschiedenis
En uiteraard gaat dit conflict eeuwen terug. Heel het westen behoorde historisch gezien tot het Poolse
koninkrijk, delen zaten bij Litouwen, Oostenrijk-Hongarije zwaaide zelfs de plak in een deel van WestOekraïne. Daar heerste een heel andere politieke cultuur dan in het Russische Tsarenrijk, dat altijd het
oosten van het land domineerde. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd Oekraïne geboren, als deel van de
USSR. Maar de oude historische tegenstellingen zinderen vandaag zo hard na, dat het land nu op de rand
van een burgeroorlog staat.
© Observationalism - http://newsmonkey.be/article/4622
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Crisis Oekraïne Amerikaanse poging tot ondermijning Rusland
Kremlin ziet volgende stap Amerikaans raketschild Oost- en Zuid Europa als grote bedreiging
Veel Oekraïense demonstranten worden door Amerika
betaald om zoveel mogelijk chaos te creëren.
De 'opstand' of 'revolutie' in Oekraïne, die ondanks een
aangekondigde wapenstilstand gewoon door lijkt te gaan,
werd zoals we recent al kort aangaven door de Verenigde
Staten voorbereid, gefinancierd en ondersteund, en heeft als
doel de ondermijning, isolering en omsingeling van Rusland.
Ook het Amerikaanse raketschild maakt deel uit van het plan
om Rusland uiteindelijk ook militair te kunnen uitschakelen.
De afgelopen jaren is vast komen te staan dat de 'Oranje
Revolutie' in Oekraïne in 2004 werd georganiseerd en gefinancierd door onder andere de overkoepelende
Amerikaanse organisatie The National Endowment for Democracy (NED), Freedom House en het linksextremistische Open Society van miljardair George Soros.
Eén van de grootste oppositiegroepen destijds, Spilna Sprava ('De Juiste Daad'), was een integraal
onderdeel van Soros' Open Society. Ook toen was het doel een Moskou-vijandig regime te installeren.
Wereldpubliek misleid met fakevideo's
Anno 2014 is het maken van fakevideo's en deze op YouTube plaatsen een uiterst belangrijk onderdeel van
het manipuleren en misleiden van de wereldopinie. Oekraïne vormt daarop geen uitzondering. Zo werd een
filmpje waarin een aantrekkelijke jonge vrouw het opneemt voor de demonstranten al meer dan 1,5 miljoen
keer bekeken. Iedereen kan opvragen dat het filmpje werd gefinancierd door een of andere Marokkaanse
prins, en 'geïnspireerd' door Larry Diamond van de Stanford Universiteit. Diamond zit in een internationaal
forum van dezelfde NED die in 2004 de Oranje Revolutie financierde en ondersteunde, zodat de proWesterse Viktor Yushchenko aan de macht kon komen.
Zwaar bewapende militanten
Net zoals de zogenaamde opstandelingen in Libië en Syrië, die uiteindelijk explosieven, zware wapens en
raketten inzetten, gebruiken de 'demonstranten' in Oekraïne grof geweld tegen de politie en
overheidsgebouwen. In het Westen zouden dergelijke zwaar bewapende militanten eveneens hard worden
aangepakt. Vergeet dus de 'burgerlijke protestbeweging' waar de media het over heeft. Dit is niets anders
dan een Amerikaanse poging regimeverandering te bewerkstelligen. We schreven al eerder dat de
'demonstranten' contant krijgen betaald om hun gewelddaden voort te zetten.
$ 5 miljard voor 'democratisering'
De Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken voor Europa, Victoria 'Fuck the EU' Nuland, gaf in
december 2013 toe dat Amerika $ 5 miljard heeft gepompt in 'democratische instellingen' in Oekraïne. Eén
van de doelen was letterlijk het 'realiseren van een goede regeringsvorm' - met andere woorden, een
regering die loyaal is aan en gecontroleerd wordt door Washington.
Het 'gelekte' telefoongesprek tussen Nuland en topdiplomaat Geoffrey Pyatt in Kiev -met daarin haar
gewraakte 'Fuck the EU' opmerking- ging over welke politici het Witte Huis na de fakerevolutie aan de macht
wil helpen. Pyatt merkte op dat de Russen er alles aan zullen doen om deze regimeverandering te
voorkomen. Nuland bood later haar excuses aan voor haar grove anti-EU opmerking, maar niet voor het feit
dat ze was betrapt op de Amerikaanse samenzwering tegen Oekraïne en Rusland. De protesten ontstonden
toen Oekraïne een handelsovereenkomst met de EU afwees, ten gunste van Rusland.
Corrupte regering inruilen voor nog corruptere EU?
Het is absoluut waar dat met name in West Oekraïne veel mensen Rusland haten, met name vanwege het
Sovjet verleden. Aan de eerste protesten zouden dus wel degelijk mensen kunnen hebben deelgenomen,
die oprecht hun onvrede uitten over wat als het 'buigen' van de wil voor het Kremlin werd gezien. De burgers
klagen terecht over de corruptie in de Oekraïense regering. Maar waarom zouden ze dan bij de EU willen,
die op wereldschaal hét toonbeeld van schaamteloze corruptie en machtsmisbruik is? De jaarlijkse kosten
van de gigantische corruptie in de EU zijn bijna net zo hoog als het totale BNP van Oekraïne. Met andere
woorden: het lidmaatschap van de EU zou de corruptie in het land alleen maar verergeren.
Amerikaanse bemoeizucht
Obama's Republikeinse 'asskisser' John McCain was net als Nuland in december in Oekraïne, en verklaarde
dat Amerika het onacceptabel acht als Rusland zich bemoeit met de protesten. McCain stond eerder achter
het afzetten van de Libische leider Gadaffi ten gunste van moslimjihadisten, en liet zich in Syrië zij en zij en
lachend met Al-Qaeda terroristen op de foto zetten.
Uit Nulands telefoongesprek blijkt onomstotelijk dat het juist de VS is die zich bemoeit met de interne
aangelegenheden van een land, dat ver van zijn eigen grenzen verwijderd is, maar wel grenst aan Rusland.
Hoe zou Washington reageren als het Kremlin een anti-Amerikaanse opstand in Mexico zou steunen?
De EU leek zich aanvankelijk uit angst voor Rusland niet te willen bemoeien met de situatie -er loopt immers
een belangrijke Gazprom aardgaspijpleiding via Oekraïne naar Europa-, maar lijkt na Amerikaanse druk toch
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actie tegen Oekraïne te willen ondernemen. De grote vraag is nu of Washington de situatie naar een
burgeroorlog wil doen escaleren, waardoor een groot conflict en mogelijk een nieuwe Koude Oorlog met
Rusland dreigt. (1)
Militaire omsingeling Rusland
Ondertussen wordt ook de Amerikaanse militaire omsingeling van Rusland langzaam maar zeker strakker
aangetrokken. Op 11 februari arriveerde de eerste van vier fregatten met het Aegis antiraketsysteem in
Spanje. De USS Cook is het volgende onderdeel van het Ballistic Missile Defense plan (BMD), naar verluid
bedoeld als verdediging tegen raketaanvallen uit Iran op Europa.
In Moskou ziet men het BMD, dat reeds deels functioneel is in Polen, Bulgarije, Tsjechië, Turkije en Israël,
als een Amerikaanse poging het Russische nucleaire arsenaal te neutraliseren. Het Kremlin heeft een punt,
aangezien Iraanse raketten tot op heden geen kernkoppen kunnen vervoeren, en hooguit het uiterst
oostelijke deel van Oost Europa kunnen bereiken.
VS wil Russische kernwapens preventief kunnen uitschakelen
Onder president George Bush sprak het Pentagon al van 'Full Spectrum Dominance', het streven naar
absolute militaire dominantie over de hele wereld. Dat kan alleen worden bereikt als het enorme Russische
nucleaire arsenaal kan worden geneutraliseerd. In een Foreign Affairs artikel werd letterlijk gesuggereerd dat
de VS de mogelijkheid wil creëren om door middel van een preventieve aanval dit arsenaal grotendeels uit te
schakelen.
Rusland vreest dat het raketschild in en rond Europa juist bedoeld is om zo'n preventieve aanval mogelijk te
maken. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom de Russen in snel tempo hun nucleaire wapens
moderniseren en uitbreiden. In Moskou werd men extra wantrouwig nadat het voorstel van Putin om een
gezamenlijk raketschild tegen Iraanse raketten te bouwen, door de NAVO werd afgewezen.
De Amerikaans-Duitse auteur en politieke analist F. William Engdahl noemt dit streven van Washington, en
het automatische volgen van de EU, ongelooflijk dom. 'Men is er zich duidelijk niet van bewust dat de
Russische beer, ook als hij slaapt, altijd zijn ogen open houdt.' Hij is bang dat de Westerse oorlogsstrategie
in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië, samen met de opbouw van het raketschild, uiteindelijk zal uitmonden in
de Derde Wereldoorlog. (2)
Xander - (1) Infowars(2) KOPP
Reactie
Er spelen veel dingen door elkaar tegelijkertijd:
1) De ECHTE Ukrainse nationalisten willen een onafhankelijk van de EU en Rusland Ukraine
2) De ONECHTE Ukrainse “nationalisten” werken voor de VS, worden betaald door de VS
3) Weer andere ONECHTE Ukrainse protesterenden worden betaald door de EU
4) Rusland wil Ukraine in haar invloedssfeer houden
5) EU en VS willen Ukraine in hun eigen invloedssfeer hebben, als opstap naar respectievelijk markten
(hoofdzakelijk EU) en militaire basis tegen Rusland (hoofdzakelijk VS)
6) Polen wil Westukraine bij Polen (voormalige invloedssfeer, grondgebied)
Behalve 1) en tot op zeker hoogte ook 4), zijn alle anderen ongoddelijk bezig en zijn van de Duivel bezeten!!
(1) De oorlogsmisdadiger Kissinger heeft op CNN verklaard dat de VS aan de touwtjes trekt bij het gebeuren
in de Ukraine en dat het een generale repetitie is voor machtsovername in Moskou door regeringswisseling.

Nederland gaat door met anti-Rusland propaganda
7 juni 2013 Nico de Geit
Ieder jaar importeert Rusland voor ruim 83 miljard euro goederen uit Nederland.
Nederland organiseert de ene anti-Rusland protestmars na de andere. Tijdens
de komst van president Poetin naar Nederland in het kader van het RuslandNederland jaar demonstreerden duizenden homo’s tegen zijn komst.
Poetin liet weten dat hij opkomt voor de rechten van homoseksuelen maar dat
bijvoorbeeld het homohuwelijk ondenkbaar is in de Russische deelrepubliek
Tsjetsjenië. Verder liet Poetin weten dat het in Rusland ondenkbaar is dat
pedofielen een vereniging oprichten zoals in Nederland. Poetin: als zoiets in
Rusland zou worden toegelaten zouden mensen naar de wapens grijpen, er zouden slachtoffers vallen.De
anti-Rusland betoging tijdens Poetin’s komst naar het kleine Nederland stond niet op zichzelf. Een van de
organisatoren van de protest – Amnesty International – gaat in samenwerking met de Zwarte Cross een
‘Naked run for Freedom’ houden. 450 Nederlanders gaan naakt met een helm op 800 meter hard lopen.
Amnesty heeft al laten weten maximale bekendheid aan de Naked Run te geven, het liefst wereldwijd.
http://nicodegeit.wordpress.com/2013/06/07/nederland-gaat-door-met-anti-rusland-propaganda/
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God verhoede een bankrun in Oekraïne
21feb 2014 - kilian wawoe
Vorige week was columnist Kilian Wawoe zelf nog in Kiev om de centrale bank van Oekraïne te adviseren.
Het ergste dat het land nu nog kan gebeuren is een bankrun.
In mijn loopbaan heb ik slechts één bankier ontmoet die zelf ooit een fysieke bankrun heeft meegemaakt.
Toen deze voormalige collega in Zuid-Amerika werkte, werd er geregeld gestaakt. De stakers richtten
barricades op waardoor geen enkel bedrijf, dus ook de banken niet, bevoorraad kon worden. Toen de
banken op een gegeven moment geen geld meer hadden, ontstond er paniek onder de bevolking. Mijn
collega huurde politiemensen in die met doorgeladen geweren de menigte op een afstand probeerden te
houden. Er werd gebonkt op de ramen: de mensen wilden hun geld hebben. Nu. Een bloedvergieten leek
onvermijdelijk.
Toen kreeg iemand een lumineus idee. Omdat de stakers ambulances wél door lieten gaan, werd er een
ambulance geregeld die een half miljoen euro bij de centrale bank moest halen. De truc lukte en zo
beschikte zijn bank als enige over geld. Die collega zei me ooit: ‘Een bankrun is het ergste wat je als bankier
kan overkomen. Geld dat klanten bij je achterlaten, leen je aan een ander uit. Als om wat voor reden dan ook
te veel mensen hun geld opeisen, gaat de bank ten onder.’
Ondergang Fortis
In 2008 heb ik zelf van dichtbij een virtuele bankrun meegemaakt. Klanten vertrouwden Fortis niet meer en
haalden via internet hun geld weg. Hierdoor ging het vertrouwen omlaag en daalde de aandelenkoers.
Gevolg: nóg meer mensen haalden hun geld weg. In korte tijd ging Fortis ten onder.
Aan de ondergang van menig bank ging een bankrun vooraf: Fortis, DSB, SNS, etc. Het krachtenveld is
steeds hetzelfde: een onverwachte gebeurtenis, weinig vertrouwen van het publiek, nieuws of zelfs maar het
gerucht dat er iets mis is leidt tot nog minder vertrouwen, eventueel gevolgd door een verder dalende
aandelenkoers, nog meer geld weg etc. Een bank is gebaseerd op vertrouwen en als dat vertrouwen er niet
is, is het snel afgelopen.
Totale ineenstorting bankwezen
Goed beschouwd is er op dit moment in de Oekraïne een vruchtbare bodem voor een bankcrisis die wordt
ingeluid door een bankrun. Vorige week was ik bij de centrale bank van Oekraïne om te spreken over het
thema aansturing, beloning en risico. Een ding werd me tijdens mijn bezoek duidelijk: het scenario van mijn
oud-collega in Zuid-Amerika is niet waarschijnlijk: de centrale bank van Oekraïne heeft zeer beperkte
reserves. Daar waar de Nederlandse belastingbetaler met miljarden moest en kón bijspringen, is dat geld er
in Oekraïne simpelweg niet.
We worden overspoeld met vreselijke foto’s van dodelijk slachtoffers van het geweld in Kiev. Het is te hopen
dat er niet ook nog foto’s opduiken van een lange rij mensen voor een pinautomaat. Als dat gebeurt, kan dat
het begin zijn van een totale ineenstorting van het Oekraïense bankwezen.
Over de gevolgen daarvan heb ik eerder op Follow the Money geschreven.

Er komt zowaar een nieuwe kerk in Saudi-Arabië!
Geplaatst door Herman Meijer
Althans, daar heeft het alles schijn van. Dat is goed en bijzonder nieuws.
Saudi-Arabië is een vreemd land in het Midden-Oosten. Eng zelfs. Dit streng islamitische land heeft veel
invloed in de Arabische wereld. Met het vele geld probeert deze soennitische grootmacht de zaken naar
haar hand te zetten. Met wisselend succes. Ook op dit moment speelt Saudi-Arabië een grote rol in de strijd
in Syrië. Het land steunt de opstandelingen in Syrië die veelal soennitisch zijn. Daarbij komt de strijd tussen
het grote soennitische blok (met vooral Saudi-Arabië en Qatar) en het sjiitische blok (met Iran, Syrië en
Hezbollah) in alle hevigheid naar het oppervlak.
Intern regeert men in Saudi-Arabië met harde hand. Het land telt een forse minderheid die sjiitisch is. Deze
minderheid wordt goed klein gehouden. Met is erg bang dat deze minderheid in opstand komt en elders in
het Midden-Oosten is bewezen dat dat voor het huidige regime onprettig kan uitpakken.
Zweepslagen
Ook tegenover christenen is het land nog altijd zeer intolerant. Het land zegt zelfs dat er helemaal geen
christenen in Saudi-Arabië wonen. Dat is feitelijk onjuist. Vooral onder de vele gastarbeiders in het land zijn
veel christenen. Het land staat echter niet voor niets op de zesde plaats van de ranglijst christenvervolging
die Open Doors elk jaar op stelt. In het land is het verboden om Bijbels of andere christelijke lectuur te
importeren. Ook werden onlangs nog twee mannen veroordeeld tot zweepslagen en celstraffen omdat zij
een vrouw zouden hebben bekeerd tot het christendom.
In het islamitische land is kerkbouw ook verboden. En op dat gebied lijkt nu iets bijzonders te gebeuren.
Onder de vele migranten in Saudi-Arabië bevinden zich veel Egyptenaren die Koptisch zijn. De Koptische
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kerk is zeg maar de Rooms Katholieke kerk van Egypte. Het lijkt er nu op dat deze Koptische kerk een
overeenkomst heeft kunnen sluiten met Saudi-Arabië. Die overeenkomst zou betekenen dat er binnenkort
een Koptische kerk in Saudi-Arabië gebouwd gaat worden.
Saudi Arabia will establish its first Coptic church, confirmed Dr. Tharwat Kadiz, the chairman of the dialogue
and ecumenical relations in the Evangelical Church and the head of the Evangelical Church in Germany, and
Dr. Mark Dorger, the bishop of Berlin to MCN.
De Saudische ambassadeur in Egypte en de koptische patriarch Tawadros II zijn in Caïro tot een akkoord
gekomen voor de bouw van een koptische kerk in Saudi-Arabië. Dat zou de eerste koptische kerk worden in
het strengislamitische land.
Dat is bijzonder nieuws. De afgelopen jaren leek de situatie voor de christenen in het Midden-Oosten stapje
voor stapje terug te lopen naar een onmogelijke situatie. Deze vreemde beslissing van Saudi-Arabië is in dat
licht een lichtpuntje in een donkere tunnel. Het zou mooi zijn als Saudi-Arabië de teugels laat vieren.
Één zwaluw maakt nog geen zomer, maar er moet er toch één de eerste zijn.
U kunt mij volgen op Twitter onder de naam @MeijerHerman. Kijkt u ook eens op mijn site.
Bron: De Dagelijkse Standaard.

IJsland zal aanvraag tot EU-toetreding intrekken
Posted on 22 februari 2014 door E.J. Bron
De IJslanders willen niet in de EU. De regering zal daarom
haar aanvraag tot toetreding intrekken.
De IJslandse regering buigt voor de meerderheid. Ze zal
haar aanvraag tot EU-toetreding intrekken. De
betrekkingen met de Europese Unie dienen zich te
beperken tot economische aspecten.
De IJslandse midden-rechts regering zal de aanvraag van
het land op een EU-lidmaatschap intrekken. De op dit
moment bevroren onderhandelingen over een toetreding zullen dus niet meer worden opgepakt. Een
dienovereenkomstige wet werd vrijdag naar het parlement gestuurd, zei een woordvoerder van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Reykjavik zaterdag tegen het persbureau dpa. De fracties van de
regeringspartijen hadden voor deze stap gestemd. De regering zou niet genoeg steun hebben om het
toetredingsproces voort te zetten, citeerde de nieuwssite “Visis.is” regeringsvertegenwoordigers. De
komende week zal er in het parlement over de wet worden gediscussieerd.
De vroegere midden-links regering had de toetredingsonderhandelingen in 2009 opgenomen. Het jaar
daarvoor was het land vanwege de instorting van de banken in
een financiële en economische crisis gestort. Vorig jaar mei had
de huidige middenrechts regering de gesprekken eerst uitgesteld.
In peilingen spreekt een meerderheid van de IJslanders zich
regelmatig tegen een EU-lidmaatschap uit. De regering wil zich op
de betrekkingen met de EU in het kader van het Europese
economische gebied EWR concentreren. De vrijhandelszone
omvat de 28 EU-landen en Liechtenstein en Noorwegen.
Bron:www.handelsblatt.com
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Militaire omsingeling Rusland
feb 21
Militaire omsingeling Rusland
Ondertussen wordt ook de Amerikaanse militaire omsingeling van Rusland langzaam maar zeker strakker
aangetrokken. Op 11 februari arriveerde de eerste van vier fregatten met het Aegis antiraketsysteem in
Spanje. De USS Cook is het volgende onderdeel van het Ballistic Missile Defense plan (BMD), naar verluid
bedoeld als verdediging tegen raketaanvallen uit Iran op Europa.
In Moskou ziet men het BMD, dat reeds deels functioneel is in Polen, Bulgarije, Tsjechië, Turkije en Israël,
als een Amerikaanse poging het Russische nucleaire arsenaal te neutraliseren. Het Kremlin heeft een punt,
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aangezien Iraanse raketten tot op heden geen kernkoppen kunnen vervoeren, en hooguit het uiterst
oostelijke deel van Oost Europa kunnen bereiken.
VS wil Russische kernwapens preventief kunnen uitschakelen
Onder president George Bush sprak het Pentagon al van ‘Full Spectrum Dominance’, het streven naar
absolute militaire dominantie over de hele wereld. Dat kan alleen worden bereikt als het enorme Russische
nucleaire arsenaal kan worden geneutraliseerd. In een Foreign Affairs artikel werd letterlijk gesuggereerd dat
de VS de mogelijkheid wil creëren om door middel van een preventieve aanval dit arsenaal grotendeels uit te
schakelen.
Rusland vreest dat het raketschild in en rond Europa juist bedoeld is om zo’n preventieve aanval mogelijk te
maken. Dat is één van de belangrijkste redenen waarom de Russen in snel tempo hun nucleaire wapens
moderniseren en uitbreiden. In Moskou werd men extra wantrouwig nadat het voorstel van Putin om een
gezamenlijk raketschild tegen Iraanse raketten te bouwen, door de NAVO werd afgewezen.
De Amerikaans-Duitse auteur en politieke analist F. William Engdahl noemt dit streven van Washington, en
het automatische volgen van de EU, ongelooflijk dom. ‘Men is er zich duidelijk niet van bewust dat de
Russische beer, ook als hij slaapt, altijd zijn ogen open houdt.’ Hij is bang dat de Westerse oorlogsstrategie
in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië, samen met de opbouw van het raketschild, uiteindelijk zal uitmonden
in de Derde Wereldoorlog.
Waar hebben we die waanzin van het uitlokken van een Derde Wereldoorlog meer gezien? Ja juist, toen de
VS in maart 1983 zijn starwarsprogramma aankondigde. Vervolgens werden kruisraketten in Europa
geïnstalleerd. De grootste demonstratie ooit in Nederland op het Malieveld in Den Haag haalde niets uit. De
balans van MAD (Mutually Assured Desctruction) of wederzijdse totale vernietiging werd daardoor verstoord,
waardoor Rusland wilde toeslaan “voordat het te laat was”. Met Gorbatchov werd alles anders en werden de
voorbereidingen voor een nucleaire holocaust stopgezet. Dank u wel mister Gorbatchov! Dit alles staat in
detail in een artikel van Hubert Luns, 30 jaar na de aankondiging van het starwarsprogramma op het internet
geplaatst, waarvoor de documentatie uit de bibliotheek van Joseph Luns kwam. Ja, inderdaad, van die
bekende Nederlander:
View this document on Scribd
Link: The «Ogarkov War-Plan» for NUCLEAR WAR – Hubert_Luns
http://911ww3.wordpress.com/2014/02/21/militaire-omsingeling-rusland/

Rusland breidt militaire invloed uit
Bron / origineel: (c) www.gewoon-nieuws.nl
Sergei Shoigu
Militaire bases
Rusland is van plan zijn militaire aanwezigheid buiten de
Russische landsgrenzen drastisch te gaan uitbreiden. Dit
heeft de Russische minister van Defensie Sergei Shoigu
woensdag gezegd. Hij maakte een lijst van landen bekend
waar militaire bases zullen worden geplaatst, waaronder
Vietnam, Cuba, Venezuela, Nicaragua, de Seychellen,
Singapore en verschillende andere landen.“Gesprekken
hierover zijn aan de gang en we zijn dicht bij het
ondertekenen van de relevante documenten”, vertelde
Shoigu aan verslaggevers in Moskou. Hij voegde eraan to
dat de onderhandelingen niet alleen betrekking hebben op
militaire bases, maar ook het bezoek van Russische
oorlogschepen aan de havens van deze landen tegen
gunstige voorwaarden. Verder worden er locaties
beschikbaar gesteld waar Russische, op patrouille zijnde,
strategische bommenwerpers brandstof kunnen tanken.Momenteel heeft Moskou slechts één marinebasis
buiten de voormalige Sovjet Unie, in Tartus Syrië, maar het lot van deze basis is onzeker vanwege de
burgeroorlog in dat land. Na het uiteenvallen van de Sovjet Unie sloot Rusland een grote marinebasis in
Vietnam en een radar basis in Cuba in 2002, als gevolg van financiële beperkingen.Sinds medio jaren 2000
is Rusland echter weer begonnen met een heropbouw van de marine en de strategische luchtvaart. Dit moet
worden gezien als een instrument om het Russische imago in het buitenland op te voeren en tevens als
signaal dat Rusland zijn nationale belangen over de hele wereld zal beschermen. Het is nodig voor Rusland
om dergelijke militaire middelen in strategisch belangrijke regio’s te plaatsen en zodoende effectief te werken
naar een uitbreiding van de internationale invloed van Rusland.Bron: ZeroHedge.com
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Nationalisme Japan is terug: WO-2 verheerlijkt, dagboeken Anne Frank verscheurd
Premier Abe eert Japans grootste oorlogsmisdadigers
Premier Shinzo Abe eert Japans oorlogsmisdadigers, die zo'n 30 miljoen
mensen op vaak gruwelijke wijze vermoordden. Inzet: tijdens de massale
slachtpartij in Nanjing onthoofde Chinezen.
De laatste maanden is Japan naast 'Fukushima' vooral in het nieuws
gekomen vanwege de hoog opgelopen ruzie met China over de Senkaku
/ Daioyu eilandengroep. Ondanks de dreigende taal aan beide kanten
van de Zuid Chinese Zee verwachten slechts weinigen in het Westen dat
beide landen daadwerkelijk een oorlog zullen uitvechten over de
omstreden eilandjes. Die sceptici zouden er echter goed aan doen het opnieuw sterk opkomende
nationalisme in Japan onder de loep te nemen. Het land heeft niet alleen nooit oprecht berouw getoond over
zijn gruweldaden in WO-2, maar begint deze zelfs te verheerlijken. Teken aan de wand is dat deze weken in
bibliotheken in heel Tokyo talloze dagboeken van Anne Frank zijn verscheurd.
Bladzijden in zo'n 250 publicaties over de Holocaust, waaronder dus Anne Franks dagboek en boeken over
de vervolging van de Joden door de Nazi's, waren het doelwit van 'vandalen'. Uit ieder boek waren zo'n 10
tot 20 pagina's gescheurd. 'Zoiets is nog nooit gebeurd,' zei Tshihiro Obayashi, vicedirecteur van de centrale
bibliotheek in het Suginami district, wijzend op 119 beschadigde boeken. 'Elk en ieder boek dat in de index
onder Anne Frank staat, werd beschadigd.'
Simon Wiesenthal Center geschokt
'Dit lijkt sterk op een georganiseerde poging de herinnering van de meest beroemde van 1,5 miljoen tijdens
de Holocaust door de Nazi's vermoorde Joodse kinderen zwart te maken,' reageerde een geschokte
Abraham Cooper, directeur van het Simon Wiesenthal Center. 'Alleen onverdraagzame, haatdragende
mensen zouden haar woorden van moed, hoop en liefde, terwijl ze ten dode was opgeschreven, proberen te
vernietigen.' De Japanse freelancejournalist Yasumi Iwakami twitterde dat er ook in zijn land her en der valse
theorieën opduiken over een zogenaamd Joods complot aangaande de Holocaust. 'Maar dit soort grof
antisemitisme en geweld hebben we nog niet eerder gehad.' (1)
Premier Abe eert grootste oorlogsmisdadigers
Onder premier Shinzo Abe is het Japanse nationalisme aan een forse comeback bezig. De regering van Abe
heeft talloze initiatieven ontplooid en plannen ontvouwd om de oude glorie van het Japanse keizerrijk, dat
verdween toen het land in de Tweede Wereldoorlog door de Verenigde Staten werd verslagen, te herstellen.
Voorbeeld: op 26 december vorig jaar bezocht Abe het Yasukuni heiligdom, waar volgens de in Japan breed
aangehangen shintoïstische leer de geesten van de Japanse soldaten uit de oorlog zouden verblijven.
Onder deze vereerden bevinden zich 14 zware oorlogsmisdadigers, die verantwoordelijk waren voor het
vaak op zeer gruwelijke wijze afslachten van 30 miljoen Chinezen, Filippino's, Vietnamezen, Cambodjanen,
Indonesiërs en Birmezen.
Eén van de namen op het heiligdom is die van Tojo Hideki, die niet alleen de aanval op Pearl Harbour
regisseerde, maar ook het bloedbad van Nanjing op zijn geweten heeft. De Japanners vermoordden daar
300.000 Chinezen en verkrachtten 20.000 vrouwen. Abe's grootvader Nobusuku Kishe was eveneens
premier van Japan, en tijdens de oorlog door Hideki benoemd als minister van Munitie.
Sadistische gruweldaden Japanse soldaten
De Japanners waren tijdens WO-2 zo mogelijk nog wreder dan de Nazi's. Ze hadden verkrachtingskampen
waar vrouwen op matrassen werden vastgebonden, en als hulpeloze seksobjecten voor de sadistische
Japanse soldaten werden gebruikt. Mensen werden levend begraven -iets dat de Nazi's overigens ook met
Joden deden-, en soldaten hadden weddenschappen over wie het meeste Chinezen kon onthoofden en in
tweeën hakken. Vrouwen werden vreselijk gemarteld doordat er stokken in hun geslachtsdelen werden
gestoken. Het ontembare sadisme van de Japanners kon zich makkelijk meten met de historische
wreedheden van de Ottomaanse Turken. Tegen het uitdrukkelijke verzoek van de VS in, dat bezorgd was
voor de Japanse betrekkingen met Zuid Korea, bezocht premier Abe toch het heiligdom. 170 leden van zijn
Liberaal Democratische Partij deden overigens hetzelfde. Etsuro Honda, een van Abe's belangrijkste
adviseurs, zei dat hij grote waardering had voor Abe's 'moed'. 'Zolang een Japanse topleider Yasukuni niet
bezoekt, zal Japans positie in de internationale samenleving erg inferieur zijn.' Honda prees daarnaast de
kamikazepiloten, die tijdens WO-2 hun vliegtuigen op Amerikaanse schepen lieten neerstorten.
Geen berouw, massaverkrachtingen ontkend
Daar waar Duitsland duidelijk oprecht berouw toonde over de misdaden van de Nazi's en de ontkenning van
de Holocaust criminaliseerde, is dat in Japan nooit gebeurd. Ze boden weliswaar formeel excuses voor hun
wreedheden aan, maar voor eigen publiek worden inmiddels totaal andere woorden gesproken.
Abe ontkende letterlijk dat de Japanners honderdduizenden vrouwen hebben verkracht. 'Er is geen bewijs
dat er sprake was van dwang, zoals eerst werd gesuggereerd,' zei hij. Toru Hashimoto, burgemeester van
Osaka en medeleider van de Japanse Restauratie Partij, verklaarde zelfs dat de verkrachting van 200.000
vrouwen 'noodzakelijk' was om de orde in het leger te handhaven. In 2007 ontkenden maar liefst 100
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parlementariërs collectief het bloedbad in Nanjing. 'We zijn er absoluut van overtuigd dat er geen slachtpartij
was,' zei Toru Toida, lid van Abe's partij en het Huis van Afgevaardigden.
Keizerlijk Japan in schoolboeken verheerlijkt
Tevens zette de premier Naoki Hyakuta in de raad van bestuur van de Japanse overheidstelevisie (JBC).
Ook Hyakuta ontkent dat Nanjing ooit heeft plaatsgevonden. Daarom vindt hij dat het gebeuren niet in de
schoolboeken zou moeten staan. 'Tijdens de oorlog hebben sommige militairen misschien wreedheden
begaan,' bagatelliseerde hij. 'Maar niet alleen de Japanners. Ik zie geen reden dit verplicht aan kinderen te
onderwijzen. Ik wil ze allereerst leren wat voor prachtig land Japan is.'
De regering Abe heeft inmiddels al veel schoolboeken laten wijzigen. Het Japanse keizerrijk wordt weer
vereerd. In november kondigde het ministerie van Onderwijs aan dat alle nieuwe geschiedenisleerboeken de
imperialistische opvattingen van het keizerlijke Japan, zoals die in WO-2 werden nagestreefd, moeten
opnemen. Een maand eerder stelde de minister het gebruik van een lesboek met duidelijke nationalistische
teksten, waarin Japans begane wreedheden geheel worden genegeerd, verplicht.
Abe ging ook nog op de foto in de cockpit van een militair trainingstoestel, waarop duidelijk '731' was
geschilderd. 731 was het nummer van Japans ultiem sadistische legergroep, die de meest verschrikkelijke
'experimenten' verrichtte op Chinezen.
Ontkennen verleden is recept voor herhaling
Dit soort verklaringen en acties zijn doorgaans een voorbode van een complete, door de overheid
gestimuleerde en oplegde ontkenning van begane gruwelijkheden. Zodra een land zijn eigen duistere
verleden gaat ontkennen, oppoetsen en er zelfs trots op wordt, dan is dat een recept voor herhaling. Meestal
zijn het nieuwe tirannen die de geschiedenis verdraaien en vervalsen, zodat uiteindelijk dezelfde misdaden
opnieuw kunnen worden begaan. Net zoals de Turken de genocide op de Armenen ontkennen, beginnen de
Japanners hetzelfde te doen met hun slachtpartijen tijdens WO-2. Ook heeft Abe aangekondigd de
grondwet, waarin het Japanse pacifisme werd vastgelegd, te willen veranderen. Eergisteren berichtten we
over geruchten in Hong Kong en China dat Japan in het geheim kernwapens zou ontwikkelen.
VS gebruikt Japan als tegenwicht tegen China
De Chinese zorgen over en bezwaren tegen de Japanse houding ten aanzien van de Senkaku / Daioyu
eilanden -die tijdens WO-2 door Japan werden bezet- lijken dan ook meer dan gegrond, mede omdat Japan
de volle steun geniet van de Verenigde Staten, dat tal van militaire basis in het land heeft, en Japan
beschouwt als een steeds belangrijker wordend tegenwicht tegen de groeiende militaire macht van China.
Toen premier Abe het Yasukuni heiligdom had bezocht, kwam hem dat op zware kritiek van Beijing te staan
- precies waar hij op had gehoopt. Abe heeft nu nog meer redenen om China als gevaarlijke agressor af te
schilderen, wat hij perfect kan aanwenden voor zijn nationalistische agenda.
De Verenigde Staten lijken erop te rekenen dat een ontwaakt en mogelijk zelfs nucleair bewapend Japan
aan de kant van het Westen zal blijven staan. Met het oog op de toenemende ontkenning en verheerlijking
van de Japanse rol in WO-2 lijkt dat echter steeds minder zeker te worden, met alle onvoorspelbare
gevolgen van dien. (2)
Xander - (1) Arutz 7(2) Shoebat

Philips werkt met licht aan duistere zaken
Gepubliceerd op woensdag 19 februari 2014, geschreven door Tom Lassing
Philips wil met supermarkten gaan samenwerken en via verlichting werken aan een opzet waarbij klanten
van supermarkten gepersonaliseerde aanbiedingen krijgen. Sta je dan voor een schap, dan is het mogelijk
dat op basis van je persoonlijke profiel enkele individuele aanbiedingen worden gedaan.
In feite gaan we afdingen in de supermarkt, maar alle macht bij het afdingen ligt bij de supermarkt. Die
laatste weet namelijk alles van je. De supermarkt weet dat je bepaalde zaken veel koopt.
De 'aanbieding' kan ook de andere kant op werken. Het is rond oud en nieuw en de supermarkt weet dat jij
oliebollenmix wilt hebben. Het is kwart voor sluitingstijd en veel keuze heb je dus niet. Je kan de mix kopen
voor 4 euro terwijl deze normaal 2 euro kost. Onmogelijk? De banken deden het ook. Ook die zaten er niet
mee dat je klanten boos maakt. Uiteindelijk moet je als klant toch ergens terecht en je gaat niet voor niets
naar die supermarkt. Hij zal wel het gunstigst voor je liggen. Door te gaan werken met personalisatie kom je
naar mijn idee aan de rechten van mensen. Omdat ik mijn gegevens niet wil delen, moet ik meer betalen?
Mag dat? Ik noem dat afpersing. Die hele personalisatie en prijsdifferentiatie per klant bij supermarkten is in
mijn ogen een slechte zaak. Het maakt prijsvergelijkingen tussen supermarkten onmogelijk en maakt de
supermarkten erg machtig. Je raakt met handen en voeten gebonden aan je supermarkt, want op basis van
je omzet kunnen ze bepalen hoe afhankelijk je van ze bent.
Hoe ver gaat uw vertrouwen in de leiding van deze multinationals?
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/philips-werkt-met-licht-aan-duistere-zaken.html
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Wat kun je allemaal doen met baking soda?
Wie denkt dat je baking soda (ook bekend als zuiveringszout)
alleen maar kunt gebruiken in recepten heeft het mis, er zijn
tientallen dingen die je met baking soda kunt doen! In de keuken
(en dan niet in een recept), in de tuin of badkamer. Je kunt bijna
overal in huis wel een verpakking neerzetten. Van haren wassen
tot het verzachten van een kwallenbeet, je kunt het zo gek niet
bedenken of het is mogelijk met baking soda. Ik noem nu 50
manieren waarop je baking soda in en om het huis kunt
gebruiken, maar er zijn er nog veel en veel meer mogelijkheden. Vooral even zoeken op internet dus als je
nog een flinke voorraad baking soda hebt staan.
1. Wasverzachter – Een half kopje baking soda toevoegen aan je vloeibare wasmiddel. Het maakt de was
witter en stralender van kleur.
2. Mondspoelmiddel – Meng een beetje baking soda in een glas water en gorgel hiermee om je adem te
verfrissen.
3. Tandenborstels schoonmaken – Meng een kwart kopje water met een zelfde hoeveelheid baking soda.
Zet hier de borstels in, laat een nacht staan en maak schoon.
4. Gezichtsscrub – Maak een pasta van drie delen baking soda en één deel water. Breng in draaiende
bewegingen aan op je gezicht, reinig daarna met water.
5. Magnetron schoonmaken – Strooi baking soda op een schone vochtige spons en boen schoon. Daarna
goed reinigen met water.
6. Douchegordijn schoonmaken – Een beschimmeld douchegordijn? Doe deze dan met twee badlakens in
de wasmachine (fijne was). Doe een half kopje baking soda in het bakje voor wasmiddel en een half
kopje azijn in het bakje voor wasverzachter.
7. Vuur doven – Bij een kleine keukenbrand kun je baking soda gebruiken om het vuur te doven. Doe het
vuur uit, zet een stap achteruit en gooi baking soda op het vuur om het te doven.
8. Kleed verfrissen – Strooi baking soda op je kleed en laat minimaal 15 minuten zitten. Schud goed uit of
zuig schoon met een stofzuiger.
9. Verbrand door de zon? – Mix baking soda met een beetje water en breng aan op de verbrande huid om
de pijn te verminderen.
10. Voorkomen van gespleten haarpunten - Voeg een beetje baking soda toe aan je conditioner. Goed
schuimend aanbrengen in je haar om gespleten haarpunten te voorkomen.
11. Geurtjes uit de snijplank halen – Wie een plastic snijplank heeft weet dat deze geurtjes op kunnen
nemen. Strooi dan wat baking soda op je plank, even goed schrobben en daarna afwassen. Je hebt
weer een frisse snijplank.
12. Tanden bleken – Doop je tandenborstel elke keer in baking soda voordat je je tanden poetst. Poets je
tanden zoals altijd om je tanden op een natuurlijke manier witter te maken.
13. IJs laten smelten – Weg met de potten zout in de winter. Je kunt ook baking soda gebruiken om jouw
stoep ijsvrij te houden.
14. Tomaten zoeter maken – Strooi baking soda in de aarde rondom je tomatenplanten om ze zoeter van
smaak te maken.
15. Klei maken – Meng baking soda met een kwart kopje water en 1 kopje maïzena tot je een klei achtige
consistentie hebt bereikt. Geef er nog een kleurtje aan en je hebt zelf playdough gemaakt.
16. Luchtverfrisser – Baking soda mengen met jouw favoriet badzout. Doe in kleine luchtdoorlatende stoffen
zakjes en plaats door het huis heen.
17. Deodorant – Baking soda met een poederkwast/spons onder je armen aanbrengen.
18. Bijensteek of een splinter - Om de pijn te verminderen en de angel te verwijderen maak je een papje
van baking soda en water, laat even intrekken en je kunt zo de angel/splinter verwijderen.
19. Waterpokken – Om het jeuken te verlichten voeg je een half kopje baking soda toe aan een lauwwarm
bad.
20. Verkoudheid – Om een verstopte neus en hoofd te verlichten maak je zelf dampschijven voor onder de
douche. Maak deze van 2 kopjes baking soda, 20 druppels eucalyptus olie en water. voeg water
langzaam toe tot je een soort dikke verf hebt. Verdeel het mengsel over muffinvormpjes en laat 24 uur
drogen aan de lucht. Leg zo’n schijf op de grond in de douche voor een soort stoombad.
21. Bruine bonen – Om bonen beter verteerbaar te maken laat je gedroogde bonen in een oplossing van 4
kopjes water en een half kopje baking soda weken.
22. Bittere thee – Om bittere en troebele thee te voorkomen voeg je een snufje baking soda toe aan een
liter vers gezette thee.
23. Frisse koelkast – Plaats een open bakje met baking soda in de koelkast om vervelende geurtjes te
verwijderen.
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24. Toilet schoonmaken – Gooi een kopje baking soda in het water van het toilet en laat een uur intrekken.
Reinig het toilet daarna met een borstel en trek door. Schoon en geen vieze geurtjes meer.
25. Prullenbak – Strooi baking soda op de bodem van je prullenbak om vervelende geurtjes te voorkomen.
26. Zilver – Om zilver met een glad oppervlak schoon te maken plaats je je zilver in een met aluminiumfolie
beklede schaal en 4-5 eetlepels baking soda. Giet genoeg kokend water in de schaal zodat alles onder
water staat. Laat 1-2 uur staan. Spoel om en polijst met een schone, droge doek.
27. Ballonnen opblazen – Vul een niet opgeblazen ballon voor de helft met baking soda. Vul een fles voor
een derde met azijn. Plaats de ballon voorzichtig over de fles. Til de ballon een beetje op zodat de soda
in de fles valt, de ballon blaast nu op door de chemische reactie.
28. Frisse huisdieren – Vieze luchtjes aan je hond of kat? Borstel hun vacht met baking soda.
29. Kattenbak – Om geuren uit de kattenbak te absorberen, strooi er wat baking soda in.
30. Onkruid - Onkruid tussen de voegen van je tegels? Strooi hier wat baking soda overheen.
31. Bloemen – Voeg een theelepel baking soda toe aan de vaas met snijbloemen, zo blijven ze langer
mooi.
32. Konijnen – Heb je een moestuin waar ook graag konijnen komen? Strooi baking soda op de plaatsen
waar je ze niet wilt hebben.
33. Mieren – Om van ze af te komen strooi je baking soda op het pad waar ze lopen.
34. Verfkwasten – Harde kwasten maak je weer als nieuw door een halve liter water met een kwart kopje
azijn en 1 kopje baking soda te mengen in een pan. Plaats je kwasten hier in en breng aan de kook.
35. Gaten in de muur - Mix baking soda met tandpasta (witte) en vul de gaatjes in de muur, laat drogen aan
de lucht.
36. Schoenen – Vieze luchtjes in je schoenen? Strooi er wat baking soda in.
37. Roos – Masseer je natte hoofdhuid met een kwart tot half kopje baking soda. Herhaal dit twee weken
lang.
38. Insectenbeten - Maak een pasta van water en baking soda en smeer op de geïrriteerde huid.
39. Oven schoonmaken – Strooi baking soda op de bodem van je oven, spuit (met een plantenspuit) hier
water op en laat zo een nacht intrekken. De volgende dag boen je de oven zo schoon.
40. Strepen van de muur – Hebben de kinderen de muur als kleurplaat gebruikt? Maak een pasta van drie
delen baking soda met 1 deel water en gebruik dit om pen/krijtstrepen van de muur te verwijderen.
41. Eitjes koken – Voeg baking soda aan het water toe wanneer je eieren kookt. De schil laat veel
makkelijker los wanneer je hem pelt.
42. Witte (teen)nagels – Doop een nagelborstel in baking soda en gebruik om je nagels schoon te maken
en nagelriemen zachter te maken.
43. Zachte ellebogen – Maak een pasta van baking soda en water en masseer op je ellebogen om dode
huidcellen te verwijderen. Werkt ook prima voor je knieën.
44. Stickerverwijderaar – Meng water met baking soda tot een pasta en wrijf zachtjes op de lijmresten.
Neem af met een warme vochtige doek.
45. Luchtverfrisser (spray) – Meng 2 kopjes heet water met een flinke eetlepel baking soda en een half
kopje citroensap. Schudden tot de soda is opgelost. Giet in een plantenspuit en spray wanneer nodig.
46. Thee aanslag – Vul een theepot met kokend water, knijp een partje citroen uit in het water en voeg ook
de schil toe samen met een flinke eetlepel baking soda. Laat de theepot een nachtje staan en was de
volgende dag goed af.
47. Muffe boeken – Boeken die vochtig geworden zijn of muf ruiken? strooi baking soda op de pagina en
geef de tijd om te luchten. Als er schimmel op de pagina zit kun je de soda in die plekken wrijven en het
boek in de zon leggen.
48. Vieze bakvormen – Veel gebruikte bakvormen krijgen vaak bruine plekken. Doop een rauwe aardappel
in baking soda en boen de vieze plekken hiermee schoon. Soda met een paar druppels citroensap
werkt ook prima.
49. Fris matras – Wanneer je de bedden verschoont kun je de matrassen verfrissen door er wat baking
soda op te strooien. Laat een paar uur zitten voordat je het opzuigt met de stofzuiger.
50. Bloedvlek - ‘Verse’ bloedvlekken in kleding kun je in koud water schoonmaken. Als het bloed al is
opgedroogd laat het dan een paar uur in koud water met wat baking soda zitten. Daarna wassen en
maakt het helemaal schoon (nooit met heet water bloedvlekken schoonmaken!).
Weet jij nog handige snufjes waar je baking soda voor kunt gebruiken?
Waar koop je baking soda en is het niet gewoon hetzelfde als soda/bakpoeder etc.
Baking soda is dus niet hetzelfde als gewone soda of bakpoeder. Er zijn wel wat verschillende benamingen
voor. Zuiveringszout en natriumbicarbonaat zijn namelijk exact hetzelfde als baking soda. Maar laat je de ‘bi’
weg, dan heb je weer een heel ander product. Natriumcarbonaat is namelijk de ‘gewone’ soda die je in de
supermarkt koopt en waarmee je schoonmaakt (al kun je dat met baking soda natuurlijk ook). Deze kun je
absoluut niet gebruiken bij het bakken.
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De bakpoeder heeft wel dezelfde werking (rijsmiddel) als baking soda, maar het is echt iets anders dan
bakpoeder. Bakpoeder is namelijk een mengsel van baking soda (een vierde deel) en een zuur (drie vierde
deel). Nog steeds een rijsmiddel maar veel minder sterk dan baking soda.
Een hoop termen die veel op elkaar lijken en daarom dus ook wel eens voor verwarring zorgen. Voor alle
duidelijkheid nog even de termen op een rij:
 Baking soda = zuiveringszout = natriumbicarbonaat
 Soda = natriumcarbonaat
 Bakpoeder = mengsel van baking soda + een zuur
Waar koop je je baking soda nu eigenlijk? De meeste supermarkten hebben dit niet in het assortiment. Je
kunt het kopen bij de Turk, de Toko, natuurvoedingswinkels en De Tuinen. Bij de drogist of apotheek kun je
het meestal ook kopen, al wordt het daar onder de naam zuiveringszout verkocht.

Prikbord nr. 384 van Columnist L.J.J. Dorrestijn
Export
De export van corruptie naar het buitenland blijkt zich niet te beperken tot onze jarenlange
ontwikkelingshulp, anti-apartheid-, anti-Israël- en EU-projecten. Zelfs fatsoenlijke landen worden er mee
besmet, waardoor de Zwitserse overheid zich voortaan wel 2 keer zal bedenken voordat er met een
Nederlands bedrijf zaken worden gedaan. Dat ook Belgen niet vrijuit gaan, bijv. bij de bouw van een nieuw
(overbodig) NAVO-hoofdkwartier, biedt weinig troost. Met Nederlandse opdrachtgevers was de
kostenoverschrijding 2 keer zo groot geweest.
Geweldig
De prestaties van met name de vrouwelijke sporters tijdens de Olympische Winterspelen zijn fenomenaal.
Hun ambitie, durf en incasseringsvermogen zijn een voorbeeld voor velen, ook buiten de sport. Dat een land
bepaalde deelnemers terugtrekt, omdat ze niet in de prijzen zullen vallen, is dan ook een geweldige blunder.
Sport gaat niet over de eer van de bobo’s, maar over de karaktereigenschappen van mannen en vrouwen
die hun land willen vertegenwoordigen. Wellicht hebben gehandicapte sporters dit nog beter begrepen dan
de viool-spelende skister die pas 6 maanden trainde!
Groesbeek
In Groesbeek leest men kennelijk geen kranten. Daar gaat een vrouw ’s nachts alleen naar huis met een zak
geld. De gemiddelde krantlezer weet al hoe dit afliep; inderdaad, niet goed.
Onbetrouwbaar
De PvdA blijkt niet alleen onbetrouwbaar op het gebied van de persoonlijke integriteit, maar evenzeer als
coalitiepartner. Nu weer morrelen aan de afspraken over illegalen en gelukzoekers, en zelfs pleiten voor het
toelaten van Syrische ‘vluchtelingen’ (waaronder moordenaars en andere criminelen).
Waar trekt de opportunistische PvdA dan wel de streep, want er zijn wereldwijd minstens 100 miljoen
mensen die naar Nederland willen?
Schotse opluchting
Volgens de heer Barroso die dat kennelijk allemaal zelf bepaalt, hoeft Schotland er niet op te rekenen lid te
(moeten) worden van de EU. Dit ‘dreigement’ zal ongetwijfeld tot grote opluchting hebben geleid in het
noorden; nu het uittreden van heel Groot-Brittannië nog…
Straffeloos?
Een graaiende Duitse bisschop blijkt miljoenen te hebben weggesluisd om te verhullen dat zijn luxe
onderkomen nog meer heeft gekost dan € 31 miljoen(!) Wat een onderzoekscommissie kan ontdekken, had
ook de accountant moeten zien, tenzij die jarenlang het spelletje meespeelde. Even ‘blind’ was de directie
van KPMG voor het criminele handelen van hun topfunctionarissen. Alleen verklaarbaar uit het gevoel van
straffeloosheid, dat het Nederlandse accountantswereldje al jaren omgeeft. De onthulling dat Nieuwegein nu
heeft toegegeven de jaarrekening te hebben vervalst, zou het OM wakker moeten schudden. Want volgens
accountant Leo verhoef zijn er vele gemeentes die met hulp van de accountant al jaren valsheid in geschrift
plegen, waarbij het soms om miljarden gaat.
Valsheid in geschrift
Wat reeds werd voorspeld, blijkt zich nu ook in Den Haag voor te doen. Het vervalsen van de jaarrekening
en de mededelingen aan de gemeenteraad van Den Haag, om de exorbitante reiskosten van de PvdAwethouder en zijn medeplichtige ambtenaren te dekken. Kennelijk vindt het College deze verspilling van
tonnen(!) zo pijnlijk, dat men er een misdrijf voor over heeft om het te maskeren.
Vrij verkeer
De EU probeert het recht op vrij verkeer van personen uit EU-landen, te misbruiken als een recht op vrije
vestiging. België heeft hiervoor een tegenmaatregel door te stimuleren dat bepaalde buitenlanders nogmaals
gebruik maken van het ‘vrije verkeer’ en naar elders vertrekken. Als Nederland achterblijft in het opzeggen
van ongewenst verblijf, dan is het niet moeilijk raden waar de stroom vanuit België naar toe gaat.
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De EU mobiliseert
Gepubliceerd door Joost Niemöller
Je moet een stok hebben om te slaan en een worst hebben om voor te houden. De EU heeft alleen maar die
worst, bij elkaar gescharreld door u, de belastingbetaler. Die worst wordt sinds jaar en dag Oekraïne
voorgehouden, met als gevolg dat het land in geweld uiteen valt.
Nu die stok nog. Gisteren waren de EU ministers van defensie bijeen. De Rijksoverheid bracht er een bericht
over uit:
De kop boven dit bericht: EU wil militaire capaciteit snel vergroten
De opening van het bericht:
De 28 Defensieministers van de EU maken de komende periode vaart met het versterken van de
gezamenlijke militaire capaciteit en slagkracht. Dit moet met name gebeuren door nog meer samen te
werken. De ministers zijn hiervoor bijeen in Athene.
De Europese Raad van Regeringsleiders concludeerde vorig jaar december dat het van groot belang is dat
Europa zijn Defensiecapaciteit versterkt. Tijdens de huidige 2-daagse top werken de Defensieministers dit
verder uit.
Minister Jeanine Hennis-Plasschaert riep haar collega’s op tot een diepgaand debat over het raamwerk dat
de komende jaren sturing moeten geven aan de capaciteitsversterking. Ze benadrukte hierbij het belang van
de betrokkenheid van de nationale parlementen.
Verder steunde de minister het voorstel van haar Zweedse collega om bij de volgende bijeenkomst stil te
staan bij de politieke besluitvorming rond de inzet van de EU-Battlegroup.
Er moeten spijkers met koppen geslagen worden kennelijk.
Het is duidelijk wat de achterliggende doelstellingen zijn:
1. De EU dreigt uiteen te vallen. De interne tegenstellingen worden te groot.
2. Een aloude strategie wordt uit de kas gehaald: Het creëren van een gezamenlijke vijand.
3. Hiervoor is Rusland uitgekozen. De Poetin hetze in de media laait niet zomaar steeds meer op.
4. De Koude Oorlog wordt opnieuw tot leven gebracht. Een levensgevaarlijk spel. Oekraïne is het
eerste slachtoffer. Meer landen zullen volgen.
5. Via dit spel zal ook het anti-Russische Turkije snel binnen de EU gebracht worden.
http://joostniemoller.nl/2014/02/de-eu-mobiliseert/

De EU is de killer van Kiev
Geplaatst op 21 februari 2014 door admin
Joost Niemoller heeft een interessante visie op de burgeroorlog in Oekraïne. De propaganda op
Nederlandse TV doen het volgens hem lijken alsof het volk als geheel bij de EU wil. Joost Niemoller
attendeert ons op leugens en propaganda:
Minister Timmermans verklaarde vandaag niet te willen dat de VN zou worden ingezet om het conflict in
Oekraïne te lijmen. Dit nu is precies wat de VS wel wil. De VS heeft geen enkel vertrouwen meer in de EU,
en daarom liet de Amerikaanse onderminister Victoria Nuland zich ook in dat gelekte telefoongesprek
ontvallen ‘Fuck the EU.’
De onderminister zei dat, omdat ze weet dat de EU hier ook aan het stoken is. De mening van de EU is dus
op z’n minst niet objectief…
Timmermans spreekt over het ‘frame’ van de Russen. Er zou namelijk geen conflict bestaan tussen de EU
en Rusland. Dat is een leugen. De EU voert al jaren een actief beleid om de Oekraïne los te weken van
Rusland, en is dus partij, en geen neutrale speler.
De EU is een partij in het burgeroorlog drama dat voltrekt in de Oekraïne. Het landjepik dat de EU aan het
doen is, zorgt nu voor escalatie van de onvrede.
Door de officiële Nederlandse media wordt het voorgesteld alsof het volk van Oekraïne in zijn geheel bij de
EU zou willen, en alsof Rusland die tegen houdt. Ook dat is een leugen. Oekraïne is een al sinds jaar en dag
etnisch zeer verdeeld land, met sterk uiteenlopende voorkeuren. Een wespennest. We bevinden ons nu in
de vooravond van een burgeroorlog. Met dank aan de EU.
Een ‘Fuck the EU’ lijkt inderdaad op zijn plaats. In oorlogen is de waarheid altijd het eerste slachtoffer. Lees
verder voor visie van Joost en de leugens en de propaganda volgens het artikel op De Nieuwe Realist.
Is er een uitweg voor Oekraïne of lopen alle opties desastreus af, nu de sfeer steeds grimmiger wordt? Lees
het artikel op De Wereld Morgen. Het is duidelijk dat de negatieve energie (loosh) fabriek weer op volle
toeren draait. Hopen op een snelle resolutie en succes in het streven van Oekraïners naar vrijheid.
Via: Burgerforum-EU
http://langleveeuropa.nl/
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Politiek ontevreden? Optie: de blanco stem
Geplaatst op 20 februari 2014 door admin
Voelt u zich niet vertegenwoordigd? Welkom bij de groeiende meerderheid. De multinationals en rijke elite
hebben de politiek in hun zak. Er is in Nederland slechts één grote politieke partij, de mono-partij. We leven
in een mono-partij democratie waarbij je kan kiezen tussen dezelfde smaakjes van dezelfde politieke
belangen, slechts met een ander merknaampje erop geplakt.
Gedachtenvoer publiceerde een leuk lijstje met de belangen die de mono-partij aanhangt: Pro-Chemtrail,
Pro-Chemotherapie, Pro-Spionage, Pro-Vaccinatie, Pro-Global Warming, Pro-GMO en Pro-Pensioenroof.
LLE wil toevoegen Pro-Bankier, Pro-Dictatuur, Pro-Lastenverzwaring en Pro-Spaargeldroof. Maar ook: AntiInspraak, Anti-Sociaal en Anti-Burgerrechten. Stemmen op de reguliere partijen is stemmen op deze foute
ideeën. “Same shit, different ***holes.” Dat moet je dus niet doen, niet als je nog rationeel kan nadenken.
De Blanco Stem
Als reactie op ‘De Wereld is Gek Geworden‘ beschreef een lezer zijn aanpak:
Hoe ik dit bestrijd: [...] door zelf en op te roepen bij vrienden en familie om blanco te stemmen. Wat gebeurt
er met een Nederland als 10 % of meer blanco stemt!? Het geeft in ieder geval aan dat we wel stemmen
maar tegen het systeem zoals het daar nu is.
Een Blanco Stem is je formulier oningevuld in de stembus doen. Je geeft dan aan dat je politiek bewust bent
gaan stemmen, maar geen goede optie ziet om op te stemmen. Een ‘none of the above’ stem dus. Toevallig
(met Rutte II aan de macht is dit nauwelijks toeval) kwam Trouw.nl ook met een artikel over de Blanco Stem.
Meer dan 15 duizend mensen stemden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen ‘blanco.’ De Tweede
Kamerverkiezing in 2012 gaf een vergelijkbaar beeld. Om te voorkomen dat al deze stemmen verloren gaan,
zouden ze vertaald moeten worden in lege raads- of Kamerzetels. Blanco uitgebrachte stemmen worden
beschouwd als ongeldig. In de regel maken politici zich er daarom niet of nauwelijks druk om.
De Witte Zakdoek – Protest-stemmen met z’n allen
Ze worden beschouwd als ongeldig. En dat is meteen het probleem met de blanco stem, het boeit de politiek
niet tenzij je het met z’n velen doet:
In 2006 stemde ongeveer 30 procent van de ruim 10 duizend kiezers in Delfzijl bij de
gemeenteraadsverkiezingen blanco. Ze gaven daarmee gehoor aan het verzoek van het actiecomité ‘De
Witte Zakdoek’ om te protesteren tegen de bestuurlijke puinhoop in hun gemeente. Het stemgedrag in
Delfzijl laat zien wat de blanco stem in essentie is: een signaal van ontevredenheid.
Als je het met 30% doet is je signaal wel duidelijk! Helaas vertrouw ik er niet op dat 30% van Nederland
wakker genoeg is. De overgrote meerderheid zal gewoon weer op de mono-partij van VVD, CDA, PvdA,
D66, GroenLinks, ChristenUnie e/o SGP stemmen. EU-Keizer Barroso claimt (helaas vermoedelijk terecht)
alvast de overwinning in de Europese Verkiezingen van mei. Maar goed, Barroso zou de elite ons geld niet
waard zijn als hij zich niet actief inzette tegen de bevolking, en ontmoediging en psychologische
oorlogsvoering horen daar uiteraard bij. Als je niet komt stemmen geef je het signaal dat de ondergang je in
het geheel niet boeit. Met een blanco stem geef je wel een signaal, die van ontevredenheid.
Of… Stem op het alternatief
LLE gaat zelf wel stemmen. Er zijn wel degelijk partijen die Europa willen aanpakken. Uiteraard is er de PVV
die geheel uit de EU wil. Maar ook de Partij van de Dieren heeft een uiterst sympathiek programma welke
ook kritisch is op de EU, de SP wil Europa ook graag heel anders en is goed EU-kritisch. Daarnaast zijn er
nieuwe partijen als het EU-kritische Artikel 50 met Daniel van der Stoep. Tot er een teleurgestelde
meerderheid is… mijn advies: werk binnen het systeem en stem op totaal andere partijen.
http://langleveeuropa.nl/

100 ton radioactief water gelekt bij Fukushima
Bewerkt door: redactie − 20/02/14 − Bron: ANP
© epa. Het nieuwe lek in de Fukushima-centrale, op een foto van
Tepco, de eigenaar. Uit een opslagtank van de kerncentrale van
Fukushima is naar schatting 100 ton radioactief water gelekt. Dat
heeft Tepco, eigenaar van de kerncentrale, donderdag in een
verklaring laten weten. Het lek werd gisterenavond laat ontdekt.
Tepco gaat er vanuit dat er geen radioactief water in de
nabijgelegen oceaan is gestroomd. De toevoer van water is nu
afgesloten waardoor het lekken is gestopt.Tepco onderzoekt wat
de oorzaak van het lek is.
http://www.demorgen.be/dm/nl/6779/Kernenergie/article/detail/1797233/2014/02/20/100-ton-radioactiefwater-gelekt-bij-Fukushima.dhtml
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Het ‘enige’ wat je nodig hebt…….is een bevroren citroen
Het enige wat je nodig hebt…….. nou ja het enige, het helpt in ieder geval mee ten goede .is een bevroren
citroen. Veel koks in restaurants en eetgelegenheden gebruiken of consumeren de gehele citroen waarbij
niets verloren gaat. Plaats de gewassen citroen in de vriezer en als die bevroren is rasp dan de gehele
citroen (zonder te schillen) en strooi het over het eten. De lijst waarvoor je het kunt gebruiken is eindeloos:
o.a. salades, ijs, soepen,cereals,macaroni,spaghetti saus,rijst, sushi,vis gerechten.
Voordelen van citroen: smaakverbetering van de gerechten, de schil van de citroen bevat 5 tot 10 maal meer
vitaminen dan het sap Citroen verwijdert giftige stoffen in het lichaam, maakt kankercellen kapot, het is
10.000 keer sterker dan chemotherapie. Het meest interessante is de werking op cystes en tumoren
Waarom weten we dit niet? Het maken van de synthetische versie van dit product gegenereerd voor de
laboratoriums een enorme winst. De citroen is een bewezen remedie tegen alle soorten kanker, het werkt
als een anti micro spectrum tegen bacteriële infecties, effectief tegen parasieten en wormen, reguleert de
bloeddruk als die te hoog is en is een antidepressiva,en werkt tegen stres en neurologische aandoeningen.
De bron van deze informatie is fascinerend; het komt van een van de grootste producent van
geneesmiddelen in de wereld. Na meer dan 20 laboratorium tests sinds 1970, laten de extracten zien dat ze
de kwaadaardige cellen van 12 kankers vernietigen, inclusief de kwaadaardige cellen van de darm, borst,
prostaat, longen en pancreas. De samenstelling van deze vrucht laat zien dat deze10.000 x beter is dan het
product Adriamycin, een geneesmiddel dat gewoonlijk chemotherapeutisch in de wereld wordt gebruikt om
de groei van kankercellen te stagneren. En wat nog meer verbazingwekkend is, deze soort van therapie met
citroenextract vernietigt alleen kwaadaardige kankercellen en heeft geen invloed op gezonde cellen. Dus…..
was deze citroen goed, vries ze in en rasp ze. Je lichaam zal je er dankbaar voor zijn!!!

Prikbord nr. 385 van Columnist L.J.J. Dorrestijn
februari 28, 2014
Het ware gezicht van Karzai
Hij werd met alle egards ontvangen, ondanks de walm van corruptie om hem heen. Hij bedankte iedereen
vriendelijk voor de miljardensteun en voor de offers van gesneuvelde soldaten.
En intussen bouwde hij gewoon verder aan een islamitische dictatuur en de export van drugs.
Kiev
Het was pijnlijk om naar de Belg Verhofstadt te moeten luisteren, die in Kiev waar hij niets te zoeken had,
zich even voor de camera’s wilde presenteren, samen met Van Baalen. Volstrekt buiten zijn bevoegdheden
leuterde hij ook nog over een aantal miljarden dat de EU beschikbaar zou (moeten) stellen aan Oekraïne.
En dan te bedenken dat het vooral Duitsland is, dat heeft bijgedragen tot een overeenkomst en de
beëindiging van het bloedvergieten. Hoe komen deze sinterklazen in het Europees parlement terecht;
wegens overtolligheid?
Match fixing
Dat voetballers omkoopbaar zijn en opzettelijk een wedstrijd verzieken, valt onder match fixing. Maar als een
scheidsrechter in één wedstrijd drie maal in de fout gaat ten nadele van telkens dezelfde ploeg, wie is dan
de verdachte? Inderdaad, de KNVB…
Mient Jan Faber
Dat de heer Faber zichzelf nu ontmaskert als een soort beroepsactivist, betaald door de samenleving (IKV),
is triest voor zijn naïeve volgelingen en geldschieters. Ook Samsom zal wel teleurgesteld zijn in zijn
‘voorganger’, maar binnenkort verschijnt er een boek over de anti-apartheidsbewegingen in Nederland.
Daarin worden nog veel meer ‘grote namen’ in het daglicht geplaatst: onthullend!
Ordinaire chantage
De ChristenUnie weet kerk en staat niet goed te scheiden. Bij haar steun aan het regeringsbeleid schrikt de
heer Slob zelfs niet terug voor ordinaire chantage door plotseling de overeenstemming te verbinden aan
voorwaarden terzake de strafbaarheid van illegaliteit. De ‘linkse kerk’ heeft ook bij de CU de politieke macht
overgenomen, met de bijbehorende normen, terwijl daarmee ook contractbreuk in het regeerakkoord van de
coalitie wordt beoogd. Hoe integer allemaal…
Politiek proces
In Duitsland is de voormalige president vrijgesproken van corruptie. Terecht, indien het OM het bewijs niet
kan rond krijgen of fouten maakt. Het wordt echter iets anders als dit fenomeen zich vooral voordoet bij
politici, bankiers, oorlogsmisdadigers en voormalige leden van de Stasi. Inmiddels worden daar de messen
geslepen over de strafbaarheid van pornografische plaatjes die een politicus in Canada had besteld. Indien
men te lang heeft gewacht met vervolging, net als bij Demmink, zou de rechter het wel eens op verjaring
kunnen gooien of “reeds gestraft door ontslag en publiciteit”.
Want een politiek proces heeft twee kanten: ook de beklaagde weet (te) veel over hooggeplaatsten.
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Geruchten over Russische pantservoertuigen richting Oekraïne
Premier Medvedev noemt gewapende opstand Oekraïne grote bedreiging - VS waarschuwt Rusland tegen
militair ingrijpen - Gehackte emails bewijzen Westers complot met Vitaly Klichko
Meer bewijs dat de opstand in Oekraïne door het Westen
werd gepland.
Nu de Olympische Winterspelen voorbij zijn laat Rusland
onmiddellijk weten dat het de door het Westen gesteunde
staatsgreep in Oekraïne niet zomaar zal accepteren. Vorige
week waarschuwde een hoge official al dat 'als Oekraïne
uiteen valt, dit een oorlog zal veroorzaken,' en dat Rusland
zal ingrijpen om de Krim te beschermen, 'net zoals we (in
2008) in Georgië hebben gedaan.' Vandaag noemde premier
Medvedev de 'gewapende opstand' in Oekraïne inmiddels
een 'echte bedreiging voor onze burgers en belangen.' Stevent de wereld op de 100e verjaardag van WO-1
op een nieuw grootschalig conflict af?
Russische pantservoertuigen richting Oekraïne?
Medvedev zei vandaag grote twijfels te hebben of de regeringswisseling in Oekraïne wel legitiem is. Hij
noemde de erkenning van het nieuwe regime door met name Westerse landen een 'misstap'. 'Wij begrijpen
niet wat er daar gaande is. Er bestaat een echte bedreiging voor onze belangen en de levens van onze
burgers.' Ook noemde hij de machtsovername een 'gewapende opstand'.
'Als je de met Kalashnikovs zwaaiende mensen met zwarte maskers, die door Kiev zwerven, als de regering
beschouwt, dan zal het voor ons heel moeilijk worden met hen samen te werken.' Rusland riep mede
daarom zijn ambassadeur uit Oekraïne terug. (1)
Inmiddels zijn er ook onbevestigde berichten over Russische pantservoertuigen die richting de grens met
Oekraïne zouden rijden. (1) Obama's VN-ambassadeur Susan Rice heeft Rusland inmiddels gewaarschuwd
geen troepen naar het land te sturen om de daar woonachtige Russen te beschermen. Ze noemde het zelfs
een 'ernstige fout' als Rusland besluit het leger in te zetten. (3)
VS en EU regisseerden staatsgreep
Zoals we de afgelopen week al schreven is de opstand in Oekraïne geregisseerd en gefinancierd door de
Verenigde Staten, daarin gesteund door de EU. De machtsovername heeft Amerika tot nu toe slechts $ 5
miljard gekost - een koopje vergeleken bij de $ 3 biljoen voor de oorlog in Irak en eveneens $ 3 biljoen voor
die in Afghanistan, om niet te spreken van de nog altijd doorgaande drone-oorlog in Pakistan en Jemen, en
natuurlijk de steun voor Al-Qaeda in Syrië. Tot nu toe lijkt alles volgens het plan van de globalisten in
Washington en Brussel te verlopen. De afgezette regering krijgt in de media de schuld van de doden die in
Oekraïne zijn gevallen, en een nieuwe, pro-Westerse kliek lijkt het land over te kunnen nemen. Het
onderschepte telefoongesprek van de Amerikaanse viceminister en afgevaardigde Victoria 'fuck the EU'
Nuland, waaruit onomstotelijk bleek dat de nieuwe Oekraïense regering een marionettenregime van
Washington is, wordt liever vandaag dan morgen vergeten.
Wat men ook zal willen negeren is de door Anonymous Ukraine gehackte e-mailwisseling tussen Vitaly
Klichko en de Litouwse presidentiële adviseur. Hieruit blijkt dat de destabilisering van Oekraïne doelbewust
door Klichko werd gepland en door het buitenland werd gefinancierd. Indicatie: Klichko's bankrekeningen in
Duitsland zijn hierbij betrokken. Anonymous noemt de machtsovername daarom illegaal, en beschouwt
Oekraïne nu als een oorlogsgebied. (4)
Strategische bedreiging
Het Kremlin, dat toch al bepaald niet blij was met het in aanbouw zijnde raketschild in Europa, beschouwt
een overname van Oekraïne door de EU/NAVO als een strategische bedreiging voor zijn eigen grondgebied
en onafhankelijkheid. In het Westen is men klaarblijkelijk even 'vergeten' dat de meerderheid van de
bevolking in het oosten en zuiden van het land Rus is of Russisch spreekt. Bovendien is de gewapende
opstand in het westen stevig in handen van neofascistische groepen die hun wortels hebben in de Nazibezetting van de westelijke Sovjet Unie, en die zelfs aan de kant van Hitler vochten tegen de Russen.
Risico op nieuwe wereldbrand
Als de democratisch gekozen regering in Oekraïne omver wordt geworpen, zullen het oosten en zuiden van
het land zich weer aansluiten bij Rusland. Het westelijke deel zal dan worden geplunderd door de Westerse
bankiers en multinationals. De NAVO zal er militaire bases bouwen, waar Rusland zijn raketten op zal
richten. De terugkeer van circa de helft van Oekraïne onder Russische vleugels zou een nederlaag voor de
Westerse globalisten zijn. Het is daarom niet ondenkbaar dat er een grote confrontatie tussen de
supermachten uit de huidige onzekere en gespannen situatie voortvloeit. Het zou voor ons allemaal een
catastrofe zijn als er precies 100 jaar na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog opnieuw een
verwoestende wereldbrand ontstaat.
Xander - (1) Zero Hedge (/ AP / Reuters)(2) Infowars(3) Infowars / YouTube(4) Infowars
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Russische troepenbewegingen nabij grens Oekraïne bevestigd
Russische militairen met transportvliegtuigen en landingsschepen naar Oekraïense havenstad Sevastopol
Het Russische landingsschip Nikolai Fil'chenkov (foto) is met 200
mariniers op weg naar Sevastopol. Daarnaast zijn er nog vier andere
schepen met militairen richting de voor Rusland cruciale havenstad
vertrokken.
Wat eerder een gerucht was, is nu bevestigd door Israëlische
inlichtingenexperts: nabij Belgorod, 40 kilometer vanaf de grens met
Oekraïne en slechts 70 kilometer vanaf de Oekraïense stad Kharkiv
(Charkov), zijn militaire activiteiten gesignaleerd. Tevens worden op
de Rostov on-Don basis bij de voornamelijk Russisch sprekende stad
Donetsk enorme Russische luchttransporttoestellen en snelle
interventietroepen in paraatheid gebracht.
Daarnaast zijn de Russische troepen die de Olympische Winterspelen in Sochi beveiligden naar de
marinebasis in Sevastopol op de Oekraïense Krim, thuishaven van de Russische Zwarte-Zeevloot,
overgevlogen. Rusland heeft het leasegeld voor het gebruik van de zeer strategische haven tot 2042
betaald.
Volgens de Russische site Flot.com is er ook een landingsschip met 200 mariniers naar Sevastopol
onderweg (2). De Izvestia Kiev meldt dat uit Kubinka vier schepen met special forces naar Anapa vertrokken
zijn, vanwaar ook zij zullen doorreizen naar Sevastopol. (3)
Op het schiereiland is bijna 60% van de bevolking Russisch. Als de situatie in Oekraïne in de ogen van het
Kremlin verder verslechterd, dan zou president Putin kunnen besluiten om het leger het schiereiland op te
sturen. Ook in Charkov spreekt de meerderheid van de bevolking Russisch en is men voornamelijk op
Moskou georiënteerd. In de hoofdstad Kiev heeft men juist meer affiniteit met Europa.
Zoals we in het eerste artikel van vandaag al schreven noemde de Russische premier Medvedev de
regeringswisseling in Oekraïne het gevolg van een 'muiterij' of opstand, en kenschetste hij dit als een
serieuze bedreiging voor de Russische bevolking en belangen in Oekraïne. De Israëlische
inlichtingenexperts van DEBKA beschouwen zijn opmerkingen als een voorbode van een eventuele
Russische militaire interventie.
Xander - (1) DEBKA(2) Zero Hedge (/ Flot.com)(3) Izvestia Kiev

Vitamine C: Levensreddend mirakel
Nieuw bewijs : Volgens Amerikaanse wetenschappers zou vitamine C, wanneer het met een injectie wordt
toegediend, een veilige, effectieve en goedkope behandeling kunnen zijn voor eierstokkanker en andere
varianten van de ziekte. In hun artikel in 'Science Translational Medicine' sporen ze de overheid aan om
klinische proeven met vitamine C op poten te zetten. De kans dat farmaceutische bedrijven hier onderzoek
naar zullen doen is klein, aangezien vitamine C niet gepatenteerd kan worden.
Vitamine C wordt al langer gebruikt als een alternatieve behandeling voor kanker, maar met gemengde
resultaten. In de jaren 70 gaf chemicus Linus Pauling aan dat vitamine C die intraveneus wordt toegediend
werd een efficiënt middel was voor het behandelen van kanker. De klinische proeven die later werden
gedaan, waarbij vitamine C via de mond werd toegediend, konden deze resultaten echter niet repliceren en
deze onderzoeksrichting werd gestopt. Het is nu geweten dat het lichaam vitamine C erg snel terug
uitscheidt wanneer het via de mond wordt ingenomen. Onderzoekers van de universiteit van Kansas zeggen
nu dat wanneer het via een injectie wordt toegediend, vitamine C beter wordt opgenomen door het lichaam.
Ze injecteerden vitamine C in menselijke eierstokkankercellen, muizen en bij patiënten met vergevorderde
eierstokkanker. Volgens de wetenschappers kan vitamine C kankercellen vernietigen zonder de normale
cellen te beschadigen.De vitaminebehandeling werd in combinatie met chemotherapie uitgevoerd om de
groei van tumors af te remmen. Een kleine groep van patiënten gaf ook aan minder last te hebben van de
bijwerkingen van chemotherapie dankzij het vitamine-infuus. Volgens onderzoekster Dr. Jeanne Drisko is er
een groeiende interesse in het gebruik van vitamine C bij oncologen. "Patiënten zijn op zoek naar veilige en
betaalbare keuzes om hun kanker te behandelen" vertelde ze aan BBC News. "Intraveneuze vitamine C
heeft volgens ons wetenschappelijk onderzoek en eerste klinische data precies dat
potentieel."http://www.goedgevoel.be/gg/nl/120/Kanker/article/detail/1790710/2014/02/10/Nieuw-bewijs-voorvitamine-C-alskankerbestrijder.dhtml?utm_source=worldofwomen&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter&utm_c
ontent=weekly
Linus Pauling: High dose vitamin C is a cure for cancer: http://www.youtube.com/watch?v=OfuXHJh3LMY
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Document Britse versie NSA: Overheid infiltreert inderdaad blogs en websites
Letterlijke instructies hoe mensen moeten geworden gemanipuleerd om hun 'leiders' te 'vertrouwen' en te
'gehoorzamen', zodat ze 'volgzame' burgers blijven
Complex schema uit het document, waarin instructies
worden gegeven hoe mensen online moeten worden
gemanipuleerd, zodat ze een politiek correcte mening
krijgen.
Door velen wordt het nog altijd afgedaan als een
complottheorie, maar uit een voorheen vertrouwelijk
document van de GCHQ, de Britse versie van de NSA, blijkt
dat de overheid wel degelijk met zijn eigen 'trollen' websites,
blogs en sociale netwerken infiltreert om de commentaren en
discussies te manipuleren, verwarring te zaaien, en
commentatoren en sites met een niet gewenste mening
zwart en belachelijk te maken. In eigen land merken we dat bijvoorbeeld aangaande artikelen en sites die
tegen de EU en de euro zijn, en de CO2/Global-Warming agenda ontmaskeren.
Overheidstrollen bestaan
Dankzij Edward Snowden en Glenn Greenwald hebben we nu zwart op wit, compleet met kleurige grafieken,
dat de overheid de publieke opinie probeert te manipuleren en controleren door online discussies te
infiltreren, en waar mogelijk sites en schrijvers die er een niet gewenste, politiek incorrecte mening op
nahouden met nepcommentaren in diskrediet te brengen, en zo mogelijk kapot te maken. 'Hiermee
bedreigen ze de integriteit van het hele internet,' aldus Greenwald.
De inmiddels niet langer geheime eenheid die dit uitvoert heet JTRIG (Joint Threat Research Intelligence
Group). De namen in de EU en Nederland zullen anders zijn, maar vrijwel exact dezelfde taken uitvoeren.
Zodra een artikel of een discussie op een website, blog of Facebook pagina de 'verkeerde kant' op gaat en
het overheidsbeleid ten aanzien van bijvoorbeeld de EU, de redding van de euro, de klimaatagenda, de
immigratie en dergelijke bekritiseert, proberen de overheidstrollen de lezers te doen twijfelen aan de
gepresenteerde informatie, en daarmee aan de website of blog(schrijver) zelf.
'False flag operaties'
Uit het document blijkt dat ze daar extreme tactieken voor gebruiken die letterlijk 'false flag' operaties worden
genoemd. Dat houdt onder andere in dat er artikelen en informatie op het internet worden gezet die aan
anderen worden toegeschreven. Ook worden er valse berichten verspreid en 'slachtofferblogs' opgezet van
mensen die beweren het slachtoffer te zijn van de schrijver of website die de overheid kapot wil maken.
Daarnaast wordt er op diverse forums allerlei negatieve informatie over het doelwit geplaatst.
Soms wordt er rechtstreeks in sites en blogs 'ingebroken', worden foto's veranderd, en worden er valse
emails en berichtjes aan collega's, buren, vrienden en familie van het doelwit gestuurd. In andere gevallen
wordt er via blogs vertrouwelijke informatie aan de pers of bedrijven gelekt en wordt er belastende informatie
op forums gezet, zodat bepaalde ongewenste 'zakenrelaties' worden gestopt of geruïneerd.
Cyber offensief
Deze verdeel-en-vernietig strategie gebruiken de overheidstrollen ook tegen andere landen en hun
regeringsleiders, militaire instellingen en inlichtingendiensten. Tevens worden mensen die worden verdacht
van gewone misdaden -maar niet zijn veroordeeld- op de korrel genomen. Er wordt gesproken van een waar
'Cyber Offensief', ook tegen mensen die helemaal niets te maken hebben met terrorisme of bedreigingen
van de nationale veiligheid.
Grootste angsten bevestigd
Complotfanaten zien in het document hun grootste angsten bevestigd. 'Deze toezichtorganisaties hebben
zichzelf de macht gegeven om doelbewust reputaties te vernietigen en de (politieke) online activiteiten van
mensen te verstoren, zelfs als ze van geen enkel misdrijf worden beschuldigd,' vervolgt Greenwald.
Hij wijst daarbij op Obama's informatie'tsaar' Cass Sunstein, die al in 2008 voorstelde dat de Amerikaanse
regering een team van cyberagenten zou inzetten om online groepen, blogs, websites, sociale netwerken en
zelfs chatrooms te infiltreren, zodat de in zijn ogen valse 'complotten' over de regering en het
overheidsbeleid zouden worden bestreden. Ironisch genoeg werd Sunstein onlangs door Obama benoemd
tot een commissie die toezicht moet gaan houden op de activiteiten van... de NSA.
Mensen gemanipuleerd om hun leiders te 'gehoorzamen'
Nog verontrustender is wat onder het kopje 'Verborgen Online Acties' wordt geschreven. Behalve een groot
aantal tactieken om informatie te beïnvloeden en verstoren, worden letterlijke instructies gegeven hoe
mensen moeten worden gemanipuleerd om hun 'leiders' te 'vertrouwen' en te 'gehoorzamen', zodat ze
'gewillig' met de politiek correcte mening mee gaan. Er wordt uitvoerig beschreven hoe mensen online met
elkaar omgaan, en hoe de overheidstrollen hen kunnen bespelen, zodat hun opvattingen en gedrag worden
veranderd.

Nieuwsbrief 195 - 28 februari 2014 – pag. 31

Complottheorie blijkt realiteit
'Beweringen dat de overheid deze tactieken gebruikt worden vaak afgedaan als complottheorieën, maar
deze documenten laten er geen twijfel over bestaan dat de overheid precies dit doet... Wat rechtvaardigt de
inzet van overheidsorganisaties om de reputaties van mensen die van geen enkel misdrijf worden
beschuldigd te vernietigen, om onlinegroepen te infiltreren, en om technieken te ontwikkelen waarmee online
discussies worden gemanipuleerd?'
Wie vertrouwt zo'n regering nog?
De GCHQ documenten bewijzen volgens Greenwald dat 'een grote Westerse regering gebruik maakt van de
meest controversiële technieken om online misleiding te verspreiden, en de reputaties van doelwitten te
beschadigen. Een van de tactieken die ze gebruiken is het verspreiden van leugens over deze doelwitten,
inclusief wat door de GCHQ zelf 'false flag operaties' worden genoemd... Wie zou een regering die deze
macht gebruikt, en dan nog wel in het geheim, met vrijwel geen enkele toezicht en buiten ieder legaal
raamwerk, nog vertrouwen?'
U bent niet paranoïde
Dus als u de volgende keer op een forum, NUjij, een website of een blog als deze weer eens iemand
tegenkomt die een beetje teveel klinkt als een door de overheid betaalde trol -of dat nu over informatie over
de EU, de CO2/Global-Warminghoax, of juist een onderwerp als dit artikel gaat-, dan weet u nu zeker dat u
niet paranoïde bent. (1)
Xander - (1) Zero Hedge

Negende dode bankier in slechts enkele weken tijd
Er is opnieuw een 'succesvolle bankier' dood aangetroffen, de
negende alweer in slechts enkele weken tijd. James Stuart, de
voormalige CEO van de National Bank of Commerce, liet het leven in
Scottsdale (Arizona) en laat drie zonen en vier dochters achter. De
oorzaak van zijn overlijden werd niet bekend gemaakt. Het begint er
steeds meer op te lijken dat er -zoals we onlangs al schreveninderdaad een 'hit list' bestaat met daarop de namen van mogelijk nog
enkele tientallen bankiers, die in de komende tijd 'zelfmoord' zullen plegen of een 'ongeluk' zullen krijgen.
De acht andere bankiers die sinds januari aan hun einde kwamen waren:
1. William Broeksmit (58, oud topmanager Deutsche Bank), zelfmoord in Londen.
2. Karl Slym (51, managing director Tata Motors). Dood gevonden in Bangkok.
3. Gabriel Magee (39, JP Morgan), sprong van het dak van zijn bank in Londen.
4. Mike Dueker (50, hoofdeconoom Amerikaanse investeringsbank), dood gevonden bij een brug in de staat
Washington.
5. Richard Talley (57, oprichter American Title Services), zelfmoord met een spijkerpistool.
6. Tim Dickenson (communicatiedirecteur Swiss Re), onduidelijke dood.
7. Ryan Henry Crane (37, manager JP Morgan), veronderstelde zelfmoord.
8. Li Junjie (33, JP Morgan Hong Kong), sprong eveneens van het dak van zijn bank.
Aanwijzingen voor moordcomplot
Hoewel het nog steeds giswerk is, zijn er wel degelijk aanwijzingen dat er inderdaad sprake is van een
complot. De meeste 'zelfmoorden' werden bij volslagen verrassing gepleegd door succesvolle, gezonde
mannen. Tevens is het opvallend dat het in drie gevallen om medewerkers van megabank JP Morgan gaat,
en dat een paar 'slachtoffers' zich bezig hielden met de FX (Foreign Exchange / valuta) markten.
Zeker verdacht is de zelfmoord van de nog jonge Gabriel Magee, die de avond voor de dag dat hij zelfmoord
pleegde nog aan zijn vriendin had gemaild dat hij klaar was met zijn werk, en snel weer thuis zou zijn. En
wat te denken van Richard Talley, die zichzelf acht keer (!) met een spijkerpistool in zijn hoofd en lichaam
schoot. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
Dode bankiers houden mond over fraude en komende crash
Ruim twee weken geleden citeerden we 'V', de 'Guerilla econoom' en financiële insider die we vorig jaar al
vaker aanhaalden. Volgens hem worden de bankiers vermoord door een professioneel 'hit team'. Op hun lijst
zouden nog zo'n 30 tot 40 andere bankiers staan. Al deze mensen zouden waarschijnlijk teveel weten over
de gigantische (valuta- en derivaten)fraude bij de grote internationale banken, die de wereld op de rand van
de financiële afgrond hebben gebracht.
Een andere mogelijke reden is dat de gestorven bankiers informatie hadden en/of naar buiten wilde brengen
over de komende grote crash van het wereldwijde financiële systeem. Tekenen van deze aanstormende
instorting zijn over de hele wereld zichtbaar, maar worden nog altijd grotendeels genegeerd door de politiek
en reguliere media. Volgens 'V' zal deze crash uiterlijk eind 2015 -maar mogelijk al veel eerderplaatsvinden.
Xander - (1) Infowars(2) The Economic Collapse

Nieuwsbrief 195 - 28 februari 2014 – pag. 32

Oekraine
Klik op de foto voor een vermelding van de copyrights
(Earth Matters) "Na maanden van protest tegen president Viktor
Janoekovitsj heeft in Oekraïne dit weekeinde een politieke
omwenteling plaatsgevonden. Het parlement stemde zaterdag in
met het afzetten van de president." Dit is het nieuws zoals wij dat
voorgeschoteld krijgen. Maar wat speelt er nu werkelijk?
Onderstaand artikel van Martin Vrijland geeft een kijkje achter de
schermen.
(Martin Vrijland) Dat in de Oekraïne sprake is van het toepassen
van de Gene Sharp methode wordt nu ook bevestigd
door Infowars.com. In mijn artikel van gister had ik al een
voorzetje in die richting gegeven. Waarom de Oekraïne nu zo belangrijk is en waarom u niet moet denken
“Ach, dat is allemaal weer ver weg en oninteressant“, zit hem in het feit dat het nu steeds duidelijker wordt
hoe Europa / het Westen werkt. Het geeft niet alleen een beeld van de actualiteit, maar tevens een stukje
geschiedenisles. Deze Gene Sharp methode is namelijk al gefinancierd via de rijke miljardair George Soros,
de man die ook Mabel Wisse Smit aan een mooi baantje hielp. Mabel Wisse Smit (ex Yap-Yum en AIVD
medewerkster) zou een rol hebben gespeeld in wapen leveranties in de Joegoslavië oorlog. George Soros
(oprichter en financier van de Europese variant van de Council of Foreign Relations – en de
verpersoonlijking van de mondiale corporate elite) zou Mabel Wisse Smit in 1997 benoemd hebben
tot directeur Europese Zaken van zijn Open Society Institute (OSI) te Brussel. Hij steunde Mabel en de oudvicepresident investment banking bij Goldman Sachs – prins Johan Friso – tijdens het schandaal dat
ontstond rond hun huwelijk als gevolg van Mabel’s leugens over haar relatie met moordenaar, maffia- en
drugsbaas Klaas Bruinsma.
Het is goed te doorzien welke rol George Soros via zijn instanties speelt bij het destabiliseren van landen,
met het doel om ze uiteindelijk over te nemen. Het is tevens goed om u in de Gene Sharp methode te
verdiepen. Samengevat komt het er op neer dat gebruik wordt gemaakt van revolutiemanagers die eerst een
vreedzame revolutie starten. Bij uiteindelijke escalatie tot geweld gaat het imperialistische Westen zich dan
bemoeien door bijvoorbeeld een economische boycot of dreiging van militair ingrijpen. Ondertussen worden
dergelijke revoluties jaren van te voren gepland via organisaties die gefinancierd worden door het Westen.
George Soros is een belangrijke spin in dat web.
De Gene Sharp methode werd voor het eerst succesvol toegepast in Joegoslavië door de financiering van
OTPOR. Dit leidde tot de protesten tegen Slobodan Milosevic de Servische president van Joegoslavië (zie
documentaire onder). Andere groepen die getraind en gefinancierd werden door Soros (Zeg je Soros dan
zeg je CIA) zijn Kmara in Georgië, KelKel in Krgyzstan, Zubr in Belarus (provincie Wit Rusland) en nu Pora
in de Oekraïne. Het destabiliseren van Joegoslavië is in der tijd goed gelukt en het militair ingrijpen is door
de Westerse media compleet leugenachtig verkocht als zijnde terecht. Natuurlijk mag de massa niet
begrijpen dat we hier te maken hebben met zuiver imperialisme en verzwakking van elk land dat te veel aan
Rusland hangt. In feite is het Westen bezig om alles wat aan Rusland gelieerd is te verzwakken. Dit geldt nu
ook in de huidige situatie van de Oekraïne. Het Europa waarin we leven is niet alleen maar een lief schattig
handelsstaatje, nee we zijn al decennia onderdeel van het imperialistisch monster genaamd Amerika. In feite
blijkt steeds duidelijker dat de VN en Amerika samen met Europa, zich gedragen als de New World Order.
George Soros financiert organisaties als de U.S. Agency for International Development (USAID) en National
Endowment for Democracy (NED). Ook het Open Society Institute(OSI) waar voormalig Yap-Yum
medewerkster, ex van Klaas Bruinsma en weduwe van prins Friso Mabel Wisse Smit werkzaam was, is zo’n
instituut. Je kunt dus wel met een gerust hart stellen dat onze Mabel een grote vinger in de pap heeft gehad
in de oorlog in Joegoslavië. Een gevaarlijke tante dus die beloond lijkt te zijn geworden met een mooie
positie binnen het koningshuis (was Friso haar laatste klus?). Je kunt dus ook met een gerust hart stellen dat
de revolutie in de Oekraïne niet geheel op een natuurlijke wijze is ontstaan.De instellingen van George
Soros maken bij hun destabilisatie tactiek gebruik van bekende namen. In het geval van de Oekraïne zie je
een bekend oud-topbokser op de voorgrond: Vitali Klitsjko. Ook wordt gebruik gemaakt van herkenbare
symbolen. In veel landen is dit de gebalde vuist. In de Rusland werd bij de protesten in 2010 bijvoorbeeld
gebruik gemaakt van het symbool van de ‘blauwe emmer’. Dit ‘blauwe emmer’ thema kan worden gelieerd
aan de “pro-democratie” activiteiten van USAID (George Soros) in Rusland. Door Amerika gesteunde
provocateurs begonnen blauwe emmers op het dak van hun auto’s te plaatsen; waarmee ze het gebruik van
de blauwe zwaailichten door ambtenaren probeerden te bespotten. Pas in september 2012 ontdekte
president Poetin dat deze ‘blauwe emmer’ protesten konden worden gelieerd aan USAID. Vanaf dat moment
moest de organisatie het land verlaten.
In de Oekraïne wordt het ‘Gene Sharp’ / CIA /George Soros -spel iets eerder doorzien en brengen de nieuwe
media dit nieuws tijdig naar buiten. Vanuit de Main Stream Media hoeft u deze uitleg niet te verwachten. Zij
zullen u alleen wijzen op het bruut geweld dat tegen de demonstranten wordt gebruikt. Zij zullen u alleen
wijzen op de doden en gewonden. Dit draagt bij aan het beeld dat u moet krijgen van het brute
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ondemocratische regiem dat nodig vervangen moet worden. Alle registers worden opengetrokken om de
lezer en kijker van het laatste perceptiemanagement “nieuws” de indruk te geven dat het tijd wordt voor
ingrijpen. Europa heft het corrigerende vingertje! Nee, u mag niet weten dat Europa samen met Amerika de
kar trekt in deze revolutie. U mag niet zien dat de revolutie zelf gebouwd is en dat er bewust olie op het vuur
gegooid wordt. U mag niet door hebben dat dit een beproefde imperialistische methode is om een land over
te nemen dat te veel hangt aan Rusland. Er is maar 1 weg die het Westen wil bewandelen en dat is de weg
richting totale wereldheerschappij.
Voor het vervolg van dit verhaal klik hier (De Gene Sharp methode om Oekraine van Rusland in te pikken in
fase 2) en hier (Akkoord Oekraine terugkeer rust of schijn?).
Bron: Martin Vrijland

De meest verachte mensen in de wereld
Geplaatst door harry la croix op 27 februari, 2014
© Kevorkmail / Wikimedia Commons
De meest vervolgde en verachte mensen in de wereld zijn de
christenen. In Nigeria, Egypte, Syrië en andere naties,
worden dagelijks christenen vermoord, gekidnapt, als slaven
gebruikt en vervolgd. Omdat ze christenen zijn in Moslimlanden. De wereld is intussen stil, geen enkele
afwijzing, maar juist ontkenning en rechtvaardiging. De aanvallers zijn klein in aantal, maar er zijn miljarden
ontkenners!
Christenen beschermen zelf graag alle opgejaagde mensen, ze zijn er om hun broeders en zusters te
helpen. Door goed werk te verrichten onder arme mensen, slagen zij erin de vervolgingen te vergeten.
Christenen hebben compassie, maar geen moed om de vijand die ze vermoordt te weerstaan.
In plaats daarvan wijzen ze op de overeenkomsten in de familie van Abraham en bouwen bruggen tijdens
dialogen door op de toon van de islam te dansen. Natuurlijk moeten we de islam vreedzaam
tegemoettreden. Maar waarom mag tijdens deze ontmoetingen in het geheel niets worden gezegd? Of
gediscussieerd met onderwerpen waardoor de islam zich beledigd kan voelen?
We kunnen de haat tegen ons geloof alleen stoppen, als we niet langer de beleefdheid in acht nemen. Als
beleefdheid namelijk werkte, dan zou het probleem al zijn opgelost. Ons antwoord moet zijn ingegeven door
een hoge moraal met valide argumenten. Met een vastberadenheid om achter de onderdrukten te staan.
De agressor moeten we tegemoet treden door onze steun uit te spreken voor de christenen, de joden,
hindoes en boeddhisten en alle anderen die de islam aanpakt. Onze tegenstanders zijn ook de ontkenners,
die de agressor ondersteunen en die de onderdrukking en het lot van de slachtoffers bagatelliseren of
weigeren te erkennen. De ontkenners zijn duivels!
Wij christenen moeten zorgen dat we bondgenoten krijgen en dat we met ideeën komen over de vervolgde
kerken. Een idee zou kunnen zijn om ruimte te bieden aan de vervolgde christenen, zoals de Kopten, om te
spreken over de ellende die ze meemaken. Ook de Armeense holocaust in de 20e eeuw zouden we kunnen
bespreken. We moeten ervan afstappen om in termen van ‘verzoeken’ te spreken, we moeten eisen stellen,
een vorm van protest moet worden gelanceerd binnen de kerk. De kerk, die zich afzijdig houdt en ons
sussend toespreekt dat aan de afschuwelijke ellende eens een eind zal komen. Of paus Franciscus, die,
"geconfronteerd met de afschuwelijke episodes van gewelddadig islamitisch fundamentalisme, wegens
respect voor de werkelijke volgers van de islam ons oproept ons te onthouden van haatzaaiende
algemeenheden, omdat de authentieke islam en de juiste lezing van de Koran in tegenspraak zijn met iedere
vorm van geweld". De moordpartijen tegen christenen in meer dan 1400 jaar door de jihad zijn gepleegd
door onechte moslims? De 22.000 jihadaanvallen sinds Twintowers, zijn niet authentieke islamitische
aanvallen? De uitroeiing van het christendom in Turkije, het Midden-Oosten en Afrika, is het "resultaat van
de onjuiste wijze waarop de koran is gelezen"? Kom nou!
Sta op tijdens de kerkdienst, of eucharistieviering, geef brochures aan de kerkgangers en toon dat ze dode
christenen niet moeten negeren. Wijs ze op hun morele verplichtingen, zeg hun dat hun standpunt fout en
duivels is. Wees niet verlegen, vraag hun om met behulp van de Bijbel te rechtvaardigen waarom ze alles
ontkennen of weigeren te veroordelen. Blijf met respect, maar standvastig volhouden en stop pas als het
goede gaat prevaleren.
Als u niet-christen bent, nodig ik u uit hetzelfde te doen tijdens andere gelegenheden, bijvoorbeeld bij lokale
media. Eis dat de slachtoffers van de jihad worden erkend en als men daar geen gehoor aan geeft,
protesteer! Het publieke protest is een krachtig wapen voor verandering. We moeten de grootste menselijke
tragedie bevestigen in plaats van te ontkennen. Aardig zijn is de weg die leidt naar de uitroeiing van onze
morele normen en waarden. Dat moeten we toch niet willen?!
Dagelijksestandaard.nl
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De Gene Sharp methode om Oekraïne van Rusland te pikken in fase 2
Posted on Feb 20, 2014
In een eerder artikel legde ik al uit hoe de Gene Sharp methode van de CIA
is toegepast om de Oekraïne van Rusland af te pakken; want dat is wat er
feitelijk echt aan de hand is. Als u het vijftig euro biljet bekijkt, ziet u dat
Europa haar grenzen al subliminaal heeft aangegeven op haar geld. De
Oekraïne moet worden ingelijfd. En deze inlijving doe je net zoals dat in
vele landen eerder plaatsvond via de ‘silent revolution’ met behulp van
revolutiemanagers. Deze beproefde methode die ooit bedacht werd door
Gene Sharp en veelvuldig werd gebruikt door de CIA, lijkt nu ook te werken
in de Oekraïne. De kracht van de methode is dat je de sympathie van het
volk kunt winnen. Er is namelijk niets mooiers dan dat je camera’s kunt
richten op een plein waar tienduizenden zich verzameld hebben voor een
vreedzaam protest.
Als je dan eenmaal de publieke opinie op je hand hebt, kun je fase twee inluiden. En als we het hebben over
de publieke opinie, dan hebben we het vooral over de publieke opinie binnen het imperialistische Europa
zelf. Het gaat er namelijk om dat je op gegeven moment kunt verkopen dat je begint met sancties en daarop
volgend komt het wapengekletter. Daar zitten nog wel heel wat stappen tussen hoor. Zo kun je zeggen dat je
de oppositie gaat steunen middels een zak geld. En dat is dan een mooie dekmantel voor het leveren van
wapens en het trainen van opstandelingen die dan alvast rebellen zijn gaan heten. Ook ga je alvast een
interim regering benoemen en delen van het land afsplitsen door de onafhankelijkheid uit te roepen. Hebben
we dit trucje ook niet al eens gezien in Libië en zien we dit nu ook niet in Syrië? Ach, het is maar net de
vraag of u het wilt zien. Als u ook liever gemakkelijk 20 minuten journaal kijkt om vervolgens lekker zoet
onderuitgezakt naar gay-tv Nederland 1,2,3 en alle RTL zenders te kijken, dan is dat uw goed recht. Niet
nadenken is ook een keuze. Als u wel een beetje na wilt denken en u gaat de contouren bestuderen, dan
gaat u het misschien zien.
Bron linkvermeldingen: Infowars.com, Elsevier.nl, refdag.nl
- See more at: http://www.martinvrijland.nl/2014/02/20/de-gene-sharp-methode-om-oekraine-van-rusland-tepikken-in-fase-2/#sthash.sJIyZiD7.dpuf
http://www.martinvrijland.nl/2014/02/20/de-gene-sharp-methode-om-oekraine-van-rusland-te-pikken-in-fase-2/

Monsanto aangeklaagd door 5 miljoen boeren
27 februari 2014 door Redactie PiepVandaag 2 Reacties
Zo’n 5 miljoen Braziliaanse boeren hebben onlangs het
Amerikaanse bedrijf Monsanto aangeklaagd. Monsanto, een
Amerikaans multinational biotechnologisch bedrijf, is
marktleider van onder andere genetisch gemodificeerde
zaden. Deze aangepaste zaden zijn echter verboden in
Brazilië. Het interessante in deze hele zaak is nu dat ook de boeren tegen de wet zijn ingegaan.
Ondanks het verbod in Brazilië kopen veel boeren toch het illegale zaad van Monsanto. Het bedrijf geeft hen
een riante vergoeding, maar ook een wurgcontract. Via dit contract worden de boeren ‘Vriend van
Monsanto’. Deze ‘vriendschap’ houdt echter in dat de boeren zich verplichten tot het ieder jaar afnemen van
de zaden van Monsanto en jaarlijks een vergoeding moeten verstrekken aan het Amerikaanse bedrijf. De
boze boeren willen nu van dat deel van het contract af. Een lastige zaak dus voor de rechter in Brazilië,
beide partijen hebben namelijk de wet overtreden.
Monsanto is als onderneming in de Verenigde Staten niet verantwoordelijk voor de gezondheid van de
oogst. Daarvoor is de Food and Drug Administration (FDA) verantwoordelijk. Monsanto kan dus rommel aan
de boeren verkopen en daarvoor niet aangeklaagd worden. De FDA kan ook niet ter verantwoording worden
geroepen, want zij is slechts toezichthouder.
De boeren hebben nog een ander probleem. De genetisch gemanipuleerde zaden kunnen ook in de vrije
natuur terechtkomen, of op het land van niet-aangesloten boeren. Het genetisch materiaal is gepatenteerd
en dus moeten ook deze boeren een gedeelte van de winst aan Monsanto afstaan.
Dat het Monsanto ernst is, moge duidelijk zijn. Een aantal niet-aangesloten boeren is al aangeklaagd door
Monsanto. Het Amerikaanse bedrijf wordt verdacht van het zelf illegaal verspreiden van zaden op de akkers
van niet-aangesloten boeren. Deze worden dan aangeklaagd door het bedrijf, of zij moeten zich aansluiten
bij Monsanto. Bij niet-aansluiten gaan de meeste boeren failliet, waarna een op Monsanto gerichte boer het
land overneemt.
Bron ©PiepVandaag.nl Walter Eijndhoven
http://www.piepvandaag.nl/monsanto-aangeklaagd/
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Brengt straling Fukushima vliegveiligheid in gevaar? (video)
Donderdag, 27 februari 2014
We weten zo langzamerhand dat het niet verstandig is
om vis te eten afkomstig uit de Stille Oceaan, maar dat is
niet het enige.
Een stralingsexpert heeft onderzoek gedaan en komt tot de
conclusie dat er gevaar is voor de luchtvaart en niet alleen in
de buurt van Japan, maar wereldwijd.
Er is de afgelopen tijd veel aandacht geweest in voornamelijk
de alternatieve media over de situatie aan de Amerikaanse
en Canadese westkust in verband met de gevolgen van
radio-actievestraling afkomstig van de voormalige en nu
kreupele kerncentrale in Fukushima. Daarnaast uiteraard de
massale sterfte en afwijkingen bij dieren. Echter, het lijkt
erop dat het gevaar voor de mens niet beperkt blijft tot
besmette vis uit de Stille Oceaan. Want Christina Consolo, stralingsexpert, heeft ontdekt dat er een
aantoonbaar verband bestaat tussen een aantal ziekteverschijnselen en vliegen. En het gevaar is niet
beperkt tot vluchten in de buurt van Japan of de Amerikaanse westkust, maar strekt zich uit over de hele
wereld. De ziekteverschijnselen doen zich voor bij bemanningen en passagiers en variëren van
hartaanvallen, kanker tot algemene symptomen die horen bij stralingsziekte. Zo heeft zij zelf een aantal
dingen getest door op een vlucht van North Carolina in Amerika naar Cancun in Mexico een geigerteller mee
aan boord te nemen. De normale blootstelling aan straling op dit soort vluchten is maximaal 200 CPM
(counts per minute) op de geigerteller. Haar teller op deze vlucht gaf urenlang 1400 CPM aan. Zowel
Christina als haar dochter kregen na de vlucht acuut last van nierfalen en een aantal van de passagiers en
bemanning vertoonden symptomen van stralingsziekte. Bijzonder is nadat Christina dit wereldkundig heeft
gemaakt de Amerikaanse TSA niet langer toestaat dat men geigertellers mee aan boord neemt. Verder
onderzoek toonde aan dat voordat de ramp bij Fukushima plaatsvond er slechts 6 gevallen bekend waren
van piloten die bewusteloos raakten tijdens het besturen van een commerciële vlucht. Na de ramp is er een
aantoonbare toename van dit soort voorvallen, maar ook hartaanvallen, algemene ziektesymptomen en
onhandelbare passagiers (straling heeft een negatief effect op het uitvoerend gedeelte van de hersenen).
Christina heeft samen met Leuren Moret nog een ander onderzoek gedaan en dat is naar beroemdheden.
De reden is dat dit soort mensen over het algemeen regelmatige gasten zijn aan boord van vliegtuigen en
dus veel tijd in de lucht doorbrengen. Uit dat onderzoek is een lijst voortgekomen van beroemdheden die
tijdens een vlucht ziek werden met symptomen die overeenkomen met verschijnselen na blootstelling aan
radioactieve straling en die direct na aankomst naar het ziekenhuis moesten voor behandeling. De namen
die op deze lijst voorkomen zijn: Selena Gomez, Rita Ora, Jennifer Lawrence, Denise Richards, Angelina
Jolie en Nicole Richie. In april 2012 moet Air Canada 70 vluchten schrappen vanwege de vele
ziekmeldingen van piloten. In mei 2012 hebben in totaal 280 bemanningsleden van Alaska Airlines zich ziek
gemeld. Ze hebben last van uitslag en haaruitval en dit zou te wijten zijn aan de nieuwe uniformen.
Eveneens in mei 2012 moet Air India 100 vluchten schrappen vanwege ziekmeldingen van
cabinepersoneel. In september 2012 maakt American Airlines bekend dat het afgelopen jaar het aantal
ziekmeldingen met 20 procent is gestegen. Naast bovenstaande soort gevallen vinden er ook talloze
incidenten plaats zoals het bewusteloos raken van een piloot. In januari 2013 komt dit zelfs twee keer binnen
10 dagen voor. Op een vlucht van Seattle naar Las Vegas raakt een piloot naar men zegt vanwege griep
bewusteloos en op een vlucht van Los Angeles naar Seattle raakt een piloot bewusteloos vanwege, naar
men zegt, een voedselvergiftiging. Op een vlucht van Houston naar Seattle in september 2013 krijgt een
piloot een hartaanval achter de knuppel en sterft. Christina Consola is ervan overtuigd dat de straling
veroorzaakt door Fukushima van invloed is op de wereldwijde vliegveiligheid. In het onderstaand interview
met Alfred Lambremont Webre gaat zij dieper in op deze materie. Daarnaast heeft zij op haar website
Ecology News uitgebreide informatie over bovengenoemde zaken. Ook staat daar een 25 pagina lang
document met vragen en antwoorden over de mogelijke gevolgen voor de luchtvaart van de ramp bij
Fukushima.
Bron: Exopolotics
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7198:brengt-straling-fukushimavliegveiligheid-in-gevaar-video&catid=37:wereld&Itemid=50
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Lyndon Larouche waarschuwt voor een kernoorlog
27 februari, 2014 | Auteur: Boudine Berkenbosch
Lyndon Larouche (1922-heden) is een bijzondere man. Hij heeft reeds
een veelbewogen leven achter de rug en zijn politieke ideeën zijn zowel
links als soms ook opeens weer rechts. Hij is moeilijk in een hokje te
plaatsen, maar in zijn jonge jaren was hij een overtuigd socialist!
Tegenwoordig is hij de grote charismatische leider van de Lyndon
Larouche beweging. Hij is er van overtuigd dat de elite van plan is om het
grootste deel van de mensheid uit te roeien. Deze elite wordt volgens hem
geleid vanuit Londen, de koningin van Engeland speelt er een belangrijke rol in, maar ons eigen koningshuis
is ook een belangrijke speler in deze club.De Wikipedia van Lyndon Larouche laat zich lezen als een uiterst
spannende historische roman. In vele opzichten heeft hij doodgewoon gelijk! In andere opzichten denk ik:
doe maar niet, zoals bij voorbeeld zijn pleidooi voor kernenergie. Bij deze drie citaten uit zijn Wiki. In 1979
was Larouche presidentskandidaat:
His campaign platforms included a return to the Bretton Woods system, including a gold-based national and
world monetary system; fixed exchange rates; and ending the IMF. He supported the replacement of the
central bank system, including the U.S. Federal Reserve System, with a national bank; a war on drug
trafficking and prosecution of banks involved in money laundering; building a tunnel under the Bering Strait;
the building of nuclear power plants; and a crash program to build particle beam weapons and lasers,
including support for elements of the Strategic Defense Initiative (SDI). He opposed the Soviet Union and
supported a military build-up to prepare for imminent war; supported the screening and quarantine of AIDS
patients; and opposed environmentalism, deregulation, outcome-based education, and abortion.
President is Larouche nooit geworden, maar hij heeft veel belangrijke politieke contacten.
In 2002 LaRouche’s Executive Intelligence Review argued that the September 11, 2001 attacks had been an
“inside job” and “attempted coup d’etat,” and that Iran was the first country to question it. The article received
wide coverage in Iran, and was cited by senior Iranian government officials, including Akbar Hashemi
Rafsanjani and Hassan Rowhani. Mahmoud Alinejad writes that, in a subsequent telephone interview with
the Voice of the Islamic Republic of Iran, LaRouche said the attacks had been organized by rogue elements
inside the U.S., aiming to use the incident to promote a war against Islam, and that Israel was a dictatorial
regime prepared to commit Nazi-style crimes against the Palestinians.
Zijn visie op het huidige wereldgebeuren wordt tegenwoordig door velen gedeeld:
LaRouche believes that a super elite (the “oligarchy”) is in control of world events, a group that includes the
Rockefellers, the London financial center, the British royal family, the Anti-Defamation League, the KGB, and
the Heritage Foundation itself. Others include Nazis, Jesuits, Freemasons, Communists, Trilateralists,
international bankers, the American Civil Liberties Union, and the Socialist International—all supposedly
controlled by the British—as well as Hitler, H.G. Wells, Voltaire, and the Beatles as representatives of the
1960s counterculture.
Larouche is een voorstander van het herstellen van de Glass Steagle Act, een wet die het gewone banken
niet toestaat om te speculeren! Deze wet stamt uit 1933 en hij werd in 1998 min of meer afgeschaft. Het
resultaat is duidelijk zichtbaar: eerst volgden er zeepbellen en sinds 2008 is het crisis op crisis. In de VS is
een discussie gaande om deze wet weer in ere te herstellen.
Volgens Larouche is de elite van plan om binnenkort een kernoorlog tegen Rusland uit te lokken. De huidige
gebeurtenissen in de Oekraïne zijn daarvoor een aanloop. Hetzelfde gold ook reeds voor Syrië, maar dank
zij Rusland is dat plan mislukt. Helaas gaat de oorlog daar gewoon door… Een artikeltje over de Oekraïne
van Larouche: Breaking Developments From Ukraine
In ENE News stond laatst een waarschuwing dat de opstand in de Oekraïne kan leiden tot aanslagen op de
daar aanwezige kerncentrales. Volgens de BBC staat het land op de rand van een burgeroorlog: Expresident warns Ukraine ‘on brink of civil war’ Larouche denkt dat deze “burgeroorlog” zal worden
aangewend om een kernoorlog te beginnen: LaRouche: Get Obama Out Now to Stop the Countdown to
Thermonuclear War! Of die kernoorlog er inderdaad komt, weten we in maart…
Maar zelfs als het ook deze keer weer niet doorgaat, dan nog leeft de mensheid voortdurend onder een
afschuwelijke dreiging die door de mensheid zelf wordt aangericht. Fukushima is al erg genoeg! Stel dat er
een wereldoorlog komt waarin ze alle kernwapens afschieten… In dat geval kan het duizenden jaren duren
voor er op aarde weer een beschaving ontstaat.
Feb 3, 2014 LaRouche says WW3 could begin March 1st duurt 4 minuten.
Bekijk video in groter formaat
Lyndon Larouche geeft nog altijd lezingen voor zijn volgelingen. Voor een man van 92 jaar is hij nog
bijzonder vitaal! In zijn lezing van 7 februari praat hij de eerste 34 minuten over het gevaar van een
kernoorlog. Vervolgens gaat het over allerlei onderwerpen, zoals de Oekraïne, waar zich nu 150.000
Russische troepen samentrekken, en de politiek van de VS en Europa om daar de regering omver te
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werpen. Het is hetzelfde verhaal als in Syrië… Maar Larouche praat ook over kernfusie als energiebron, het
falende onderwijs en zo voort. Hij is een boeiende spreker met een brede kennis van allerlei zaken.
Lyndon LaRouche’s February 7th 2014 Webcast duurt een uur en 28 minuten.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8gku_o9Ad5E
http://www.boublog.nl/2014/02/27/lyndon-larouche-waarschuwt-voor-een-kernoorlog/

Akkoord Oekraïne terugkeer rust of schijn?
Posted on Feb 21, 2014
Je kunt je zo langzamerhand wel afvragen of de methodes van Amerika
en Europa hun climax aan het bereiken zijn en over de hele wereld
toegepast worden. Achter maanden van onrusten in de Oekraïne lijkt veel
meer te zitten dan slechts ontevreden burgers. De Gene Sharp methode
werd voor het eerst succesvol toegepast in Joegoslavië door de
financiering van OTPOR. Dit leidde tot de protesten tegen Slobodan
Milosevic de Servische president van Joegoslavië (zie documentaire hier).
Andere groepen die getraind en gefinancierd werden door Soros (zeg je
Soros dan zeg je CIA) zijn Kmara in Georgië, KelKel in Krgyzstan, Zubr in
Belarus (provincie Wit Rusland) en nu Pora in de Oekraïne. Het
destabiliseren van Joegoslavië is in der tijd goed gelukt en het militair ingrijpen is door de Westerse media
compleet leugenachtig verkocht als zijnde terecht. Natuurlijk mag de massa niet begrijpen dat we hier te
maken hebben met zuiver imperialisme en verzwakking van elk land dat te veel aan Rusland hangt. In feite
is het Westen bezig om alles wat aan Rusland gelieerd is te verzwakken.
De vraag is nu dus of het akkoord in de Oekraïne een tijdelijke adempauze is of een definitief einde van de
onrusten. Ik ga u het antwoord geven: een tijdelijke adempauze. Punt. Waarom is het niet definitief? Welnu,
Europa en Amerika hebben maar één doel voor ogen: regime change. Er moet een regering komen die het
Westen gunstig gezind is; die de Oekraïne naar Europa (en dus Amerika) zal doen buigen en de Russische
beer weer een stukje verder terug in zijn hol drijft.
Het mag geen toeval heten dat Hugo Chavez van Venezuela 5 maart 2013 overleed aan kanker en nu ook in
Venezuela de ‘silent revolution’ methode of ‘Gene Sharp methode’ zijn intrede lijkt te doen. Ook hier zien we
natuurlijk Amerikaanse inmenging en ook hier wordt gebruik gemaakt van bekende gezichten, waarvan een
22-jarige beauty queen inmiddels al het leven liet. Heeft Amerika gewacht tot Chavez het loodje liet of is zijn
ziekte wellicht niet helemaal op natuurlijke wijze ontstaan? Dat is natuurlijk speculeren, maar het is in ieder
geval zo dat we nu het Westerse imperialisme in de overdrive zien.
Ook tussen Japan en China lopen de spanningen op. Japan is zich al actief op een oorlog met China aan
het voorbereiden. En iedereen die zijn oogkleppen af heeft gedaan kan inzien dat Japan synoniem is voor
Amerika. ”Maar Japan is toch een souverein land?“. Ja hoor, gelooft u dat maar. Wist u dat de Japanse
keizer 60 biljoen Japanse yen aan de Amerikaans FED (centrale bank) overmaakte na de ramp bij
Fukushima? Dat is ongeveer vergelijkbaar met 60 miljard dollar. Zou het misschien mogelijk kunnen zijn dat
Amerika Japan voor de tweede keer in ruim 65 jaar nucleair op de knieën gedwongen heeft met een
techniek die de massa nog niet echt wil begrijpen? Ik heb het dan over H.A.A.R.P., het systeem dat eigenlijk
een vinding is van de bedenker van de wisselstroom, Nicola Tesla. Met H.A.A.R.P. kan eenvoudig een
breuklijn getriggerd worden, waardoor een aardbeving ontstaat. Doe je dat in zee, dan heb je een tsunami.
Het is dus niet onwaarschijnlijk te noemen dat Japan in 2011 door Amerika op de knieën gedwongen is.
“Werk met ons mee of dit is wat er gebeurt“. Het is ook niet erg onwaarschijnlijk dat Amerika en het Westen
Japan en het nucleair concern Tepco bewust laten spartelen met het oplossen van de problematiek rondom
Fukushima en er nog steeds doden vallen. Fukushima blijft de tikkende tijdbom voor de Japanse bevolking.
En Amerika heeft Japan hard nodig voor haar plannen met Rusland, China en Noord Korea. Amerika en
Europa (als deelstaat van Amerika) hebben maar 1 doel voor ogen: het vestigen van de New World Order.
Dat is de agenda die we nu wereldwijd zien uitrollen.
Bekijkt u ook onderstaande video van Paul Joseph Watson (Prisonplanet/Infowars.com) waarin hij haarfijn
laat zien hoe de Amerikaanse inmenging werkt. Ikzelf had dat ook al uitgelegd in dit artikel. Let u daarbij op
de naam en organisaties die aan bod komen. Het Helsinki comité waar de ons allen wel bekende (voormalig)
secretaris-generaal van justitie Joris Demmink aan verbonden is, is ook te betitelen als zo’n imperialistisch
instituut dat door George Soros (die ook slechts een NWO pion is) gefinancierd wordt. Het zou u tot
nadenken moeten stemmen.
Bron linkvermeldingen: BBC.co.uk, Infowars.com, eclini.wordpress.com, NRC.nl, Politics.hu
- See more at: http://www.martinvrijland.nl/2014/02/21/akkoord-oekraine-terugkeer-rust-ofschijn/#sthash.Z7vlM4Py.dpuf
http://www.martinvrijland.nl/2014/02/21/akkoord-oekraine-terugkeer-rust-of-schijn/
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Stralingsvervuiling zwaar onderschat
Gemeente verandert stad in een magnetron
Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben
gedaan en met de structurele weigering hier ook maar iets aan te willen
doen, is gemeente Groningen bezig de hele stad letterlijk in een
magnetron te veranderen. Er wordt met burgemeester Jacques Wallage
als een van de drijvende krachten een nutteloos project uitgerold dat
‘Draadloos Groningen’ heet, waarbij een enorme hoeveelheid Wi-Fi
zenders door binnenstad en periferie worden verspreid.In België heeft
men voor Brussel hetzelfde in petto. Dit uitgerekend in een tijd waarin het Europees Parlement, duizenden
wetenschappers, het European Environmental Agency en duizenden medici Wi-Fi levensgevaarlijk achten,
zeker voor kinderen. Zelfs de Wetenschapsraad, een belangrijk adviesorgaan van de Nederlandse regering,
is een bestuursrechtelijke procedure tegen de Gezondheidsraad gestart omdat ze het absoluut niet eens is
met het algemene stralings- en veiligheidsbeleid van de Gezondheidsraad, waar veel overheidsorganen zich
ten koste van de burger en strijdig met de grondwet achter verschuilen.De Wi-Fi standaard (IEE 801.11)
werd officieel in de zomer van 1997. De technologie is uitgevonden door een Nederlands militair
radaringenieur genaamd Vic Hayes. Wi-Fi was bedoeld als een universele methode om computers te
verbinden via microgolven. Hayes voorzag destijds al talloze toepassingen en helaas is zijn visioen
werkelijkheid geworden. Wi-Fi wordt door industrie als veilig aangeprezen, zelfs bij spelcomputers voor
kinderen, maar is dat beslist niet. Wat veel mensen niet weten, is dat de frequentie van Wi-Fi exact dezelfde
is als van een magnetron, die destijds juist speciaal gekozen werd om diep in weefsel door te dringen. Wi-Fi
wordt naast talloze andere klachten specifiek in verband gebracht met leukemie, kinderkanker, huidkanker,
prostaatkanker, borstkanker, zelfmoord, ADHD en grauwe staar. Ook is de straling van Wi-Fi-apparatuur,
zelfs bij notebooks, in tegenstelling tot wat beweerd wordt extreem hoog. Wi-Fi is verder samen met UMTS
berucht om het feit dat deze straling bijzonder biologisch actief is. Dat wil zeggen dat allerlei schadelijke
microben, schimmels en parasieten geactiveerd kunnen worden met Wi-Fi.Straling van Wi-Fi / WLAN gaat
122 tot 101500 keer boven de uiterste veiligheidsgrensWLAN staat als afkorting voor Wireless Local
Area Network, oftewel een draadloos computernetwerk. WLAN’s zijn populair bij laptopgebruikers, vooral
ook zakenmensen, waardoor de meeste hotels tegenwoordig ook van WLAN’s voorzien zijn. Met een
WLAN-accesspoint en een laptop uitgerust met WLAN-adapter kun je door het hele huis, vaak tot in de tuin,
over het web surfen en bestanden delen met de overige computers in het netwerk. Publiekelijk toegankelijke
netwerken die met WLAN-technologie werken, worden met de term Wi-Fi aangeduid. Wi-Fi hotspots (feitelijk
accesspoints/routers) zijn o.a. in veel horecagelegenheden te vinden en op steeds meer stations en in
openbare ruimtes. Een hotspotsysteem voor een hele stad noemt men een Mu-Fi. Aan WLAN kleeft
eenzelfde nadeel als aan DECT-telefoons. Net als een DECT-telefoon blijft een WLAN-accesspoint namelijk
continu, 24 uur per dag straling geven in de vorm van korte energieke pulsen, 10 keer per seconde. De
blootstellingswaarden gevonden bij Wi-Fi/ WLAN’s en allerlei toepassingen daarvan zijn veel hoger dan de
blootstellingslimieten van de bouwbiologen gezond achten. Bouwbiologen stellen een maximum blootstelling
van 10 microWatt (=0,01 milliWatt) per vierkante meter in de woonkamer en 1 microWatt per vierkante meter
in de slaapkamer. De universiteit van Bremen heeft op haar campus een dicht net van WLAN-accesspoints
aangelegd. Bij een meting uit 2001 kwam het volgende resultaat naar voren: men trof sterke schommelingen
aan van 0,5 tot 2504 µWatt/m² binnen de afzonderlijke spanwijdtes van de accesspoints. Een Wi-Fi
notebook gaf op een afstand van 1,5 meter nog steeds een waarde aan van 1580 µWatt/m² en op 10 cm
afstand de levensgevaarlijke waarde van 49960 µWatt/m² (vergelijk de bouwbiologische voorzorgsgrens van
10 µWatt/m²). ÖKO-TEST heeft in haar ÖKO-TEST Magazin van oktober2003 de testresultaten van acht
WLAN-accesspoints gepubliceerd. Afhankelijk per model gaven de WLAN’s schommelingen in straling van
1220 tot zelfs 101500µWatt/m². De meeste WLAN’s zaten boven de 1500 µWatt/m². ÖKO-TEST raadt aan
om: 1 WLAN-accesspoints zo ver als het maar kan verwijderd te houden van woonkamers, slaapkamers en
kinderkamers.2 De accesspoints uit te schakelen wanneer ze niet worden gebruikt omdat ze ook bij nietgebruik voortdurend stralingsvervuiling geven.3 Gebruikers van Wi-Fi laptops zich te laten realiseren dat een
ingebouwde kaart in de laptop of het notebook blijft stralen met een kracht tot 15000 µWatt/m² - ook wanneer
de WLAN uit staat!Wanneer er met een Wi-Fi pc of laptop wordt gedownload verdrie---dubbelt de
stralinguitstoot overigens. BBC Panorama liet in 2007 met een stralingsmeter erbij zien aan welke
krankzinnig hoge doses straling Engelse schoolkinderen blootstonden tijdens het downloaden in een van
WLAN- en Wi-Fi computers voorziene lesruimte. Deze bedroeg drie keer de stralingsintensiteit van het
zwaarste punt in de middenstraal van een UMTS-mast bij de school, dat vlak daarvoor buiten was
opgemeten. Dit shockerende feit droeg bij aan deels succesvolle protestacties van 35000 Britse
onderwijzers. 9 April 2009 riep de Britse vakbond van onderwijzers opnieuw op alle Wi-Fi / WLAN
onmiddellijk uit klaslokalen te verwijderen om te voorkomen dat Britse kinderen massaal onvruchtbaar
worden of slachtoffer van een kankerepidemie. In Engeland werd zeven jaar onder de pet gehouden dat de
monteurs die WLAN’s op scholen in klaslokalen installeerden aan het eind van de dag barstende hoofdpijn
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hadden, totdat dit uitlekte. Kinderen verblijven dus de hele week het hele jaar door in zo’n stralingsvervuilde
omgeving. Eerder werd in Salzburg Wi-Fi om die reden sterk afgeraden in scholen en riep de Duitse regering
in een officiële verklaring op om thuis of op het werk af te zien van Wi-Fi en draadverbindingen te blijven
gebruiken. Ook in Maleisië werd Wi-Fi massaal ontmanteld en in Parijs, zowel spontaan door wijkbewoners
als in een bibliotheek nadat bezoekers klachten kregen. De eerste rechtszaak tegen gedwongen bestraling
met Wi-Fi op school vond al plaats in 2003 in Chicago en in Duitsland moesten de eerste studenten hun
studie onvrijwillig afbreken wegens Wi-Fi in de collegezalen. Wi-Fi rukt ook op in de trein en moet dan als
extreem gevaarlijk worden beschouwd omdat een enkel mobieltje al veel te veel straling in een coupé geeft.
Dit heeft te maken met het ‘kooi-van-Faraday-effect’ en de wisselende afstand tot basisstations waardoor
straling onverantwoord hoog oploopt, ook voor reizigers die bewust niet willen ‘meestralen’ en voor
meereizende babies en kinderen. Niet alleen langdurige blootstelling, maar ook korte blootstelling aan hoge
doseringen straling kan DNA-schade veroorzaken en daarmee het begin van kanker triggeren. Dit kan in één
enkele treinrit plaatsvinden.Smart cities, hotspots, chronische Wi-Fi blootstelling en het dodelijke
‘Moscow Signal’Dat straling ver onder de ICNIRP/Gezondheidsraad-normen dodelijk kan zijn als je mensen
maar langere tijd consistent bestraalt, is bij overheden al decennia bekend. Tijdens de koude oorlog werden
leden van de Amerikaanse ambassade in Moskou met exact dit doel voor ogen tussen 1953 en 1975
letterlijk ziek- of doodgestraald met het zogenaamde ‘Moscow Signal’. Na deze periode bleef het bestralen
doorgaan met een zwakker signaal. Volgens U.S. National Security Advisor Zbignew Brezhinski had het
Amerikaanse ambassadepersoneel in Moskou destijds het allerhoogste kankercijfer ter wereld. Stedelijke
hotspots als Earthlink en het geplande Draadloos Groningen zijn theoretisch zo dodelijk dat ze feitelijk
gewoon als tienjarenplan-genocideconstructies kunnen worden aangemerkt. Er gaat veel meer dan een
sterke suggestie uit van de overeenkomst tussen klachten gerelateerd aan Wi-Fi en die veroorzaakt door het
Moskou Signaal. Wi-Fi zit op 2,450 of 2,485 gigahertz (net als de magnetron). Het Moskou Signaal varieerde
steeds tussen 2,5 en 4,1 gigahertz. De frequenties waren door de Russen opzettelijk gekozen vanwege de
lichamelijke schade die deze frequenties aanrichten, zoals leukemie en kanker en psychische en mentale
ontregeling. Lokale bestuurders gaan lichtzinnig om met het chronisch blootstellen van burgers aan Wi-Fi en
kunnen met geen mogelijkheid de veiligheid hard maken. In tegendeel, in het verleden bleek een dergelijk
experiment 22 jaar achtereen ernstig ziekmakend, de geestelijke gezondheid schadend en in veel gevallen
dodelijk voor mannen, vrouwen en kinderen. Met deze testcase in het achterhoofd is het voorzorgsbeginsel
hier derhalve niet eens aan de orde; hotspots, smart cities, kortom alle Wi-Fi accesspoints op openbare
plaatsen dienen onmiddellijk verboden te worden.Waarom waarschuwt de Nederlandse overheid niet net
als de Duitse regering tegen Wi-Fi?Er bestaat veel verwarring over het al dan niet schadelijk zijn van
langdurige blootstelling aan microgolven, maar feitelijk is het een simpel verhaal. In de jaren ’30 kwamen uit
Duits onderzoek al gevaren naar voren zoals chromosoombeschadigingen die aan de basis van
kwaadaardige tumoren liggen. In de jaren ’50 zijn er in de VS veel processen gevoerd tegen de
Amerikaanse overheid door luchtvaartpersoneel en mensen die bij de marine of politie werkten. De
processen werden gevoerd wegens een beroepsziekte die ‘radarziekte’ werd genoemd. Omdat
microgolftechnologie voor defensie onmisbaar was besloot men miljardenclaims te voorkomen door een
kunstmatig hoge veiligheidsgrens in te stellen voor blootstelling aan straling. Men heeft niet op
wetenschappelijke of medische maar enkel op financieel politieke gronden bepaald dat straling geen schade
kan veroorzaken als er geen weefselopwarming plaatsvindt en dat stralingsklachten die zich desondanks
voordoen aan andere oorzaken moeten worden toegeschreven. De WHO publiceerde een handboek
speciaal voor bestuurders om stralingsleed van burgers conform deze policy te kunnen afwimpelen als
‘risicobeleving’ en deed hiertoe ook een poging in haar factsheet ‘elektrohypersensitiviteit’. Verder werd
afgesproken dat alle epidemiologische onderzoeken die aantoonden dat deze policy onhoudbaar was “niet
voldeden aan de criteria van de stand der wetenschap” en “niet goed wetenschappelijk waren uitgevoerd”.
(We komen dit soort zinnen vaak tegen in publicaties van de Gezondheidsraad of het Antennebureau.)
Onafhankelijke wetenschappers werden onderdrukt door bijvoorbeeld hun researchgelden in te trekken. Uit
deze financieel/industriële staatspolitiek zijn extreem hoge en onverantwoorde blootstellingslimieten
ontstaan die snel internationaal werden overgenomen omdat voor ieder land de afhankelijkheid van defensie
van microgolftechnologie net zo’n grote rol speelde als voor de VS. Tegenwoordig wordt deze traditie
bewaakt door een privaatinstelling genaamd het ICNIRP. De normen die de ICNIRP stelt zijn niet realistisch
en gesteld op 10.000.000 microWatt/m² terwijl de bouwbiologische norm en de norm waar Nieuw Zeeland
naar streeft staat op maximaal 10 microWatt/m². De ICNIRP-norm is dus een miljoen keer te hoog. Dit
verklaart de vele berichten over klachten bij straling “ver onder de norm”. Men vergeet daarbij dat dit “ver
onder de norm” zich betrekt op een financieel-politieke norm bedoeld om schadeclaims te ontlopen en niet
op wetenschap of biologische schade. “Ver onder de norm” bevindt zich in werkelijkheid ver tot zeer ver
boven de bouwbiologische norm van 10 microWatt/m². (Voor slaapkamers en kindervertrekken geldt slechts
1 microWatt/m².) Het punt is dat ons lichaam een uiterst complex geheel van cellen is die voor hun
functioneren geheel afhankelijk zijn van subtiele en kwetsbare bio-elektrische processen. Ons lichaam wordt
dan ook niet door opwarming beschadigd, maar het wordt bij blootstelling, ook aan zeer zwakke
microgolven, elektrisch beschadigd. In Nederland nemen de Gezondheidsraad en GGD-en de ondeugdelijke

Nieuwsbrief 195 - 28 februari 2014 – pag. 40

en niet-wetenschappelijke normen van het ICNIRP letterlijk over. De Wetenschapsraad, een ander belangrijk
adviesorgaan van de regering, is het daar absoluut niet mee eens en startte eind april 2009 een
bestuursrechtelijk proces tegen de Gezondheidsraad. Ook het Europees parlement en het European
Environmental Agency, net als duizenden geleerden en medici, vinden het standpunt van de
Gezondheidsraad (en dat van de WHO) onhoudbaar en onverantwoord en er wordt dan ook voortdurend
druk uitgeoefend om de gezondheid van de burger boven industriële belangen te stellen. De Nederlandse
regering is doodsbang dat objectieve informatie over straling een kettingreactie zal geven die enorm veel
geld zal gaan kosten. In een uitzending van Zembla geven oud-topmannen van KPN en Telfort toe dat ze
onmiddellijk de miljarden aan licentiegelden terug zullen vorderen in zo’n geval, waar tegenover
schadeclaims van burgers en bedrijven zullen komen te staan die vele miljarden kunnen gaan bedragen. In
het Nationaal Antennebeleid van 8 december 2000 is de bewuste misformatie inzake stralingsnormen op
papier vastgesteld inclusief een mediastrategie om objectieve informatie tegen te gaan en de budgetten die
daarvoor nodig zijn. Naast de vijftig artsen die in april 2009 tegen straling protesteerden met een appèl,
hechten ook alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen meer aan de niet-gepolitiseerde wetenschap dan
aan de Gezondheidsraad en schrapten daarom al in maart 2005 alle schade door straling uit hun polissen.
Ook de telecom en draadloosindustrie zelf kunnen zich nergens tegen de gezondheidsschade door
chronische bestraling van de bevolking verzekeren. Dit enkel vanwege de verwachte catastrofale proporties
die dit binnen enkele jaren zal aannemen.Stedelijke burgerbestraling met Wi-Fi en GrondwetOp de vraag
of het gedwongen bestralen van burgers zomaar mag, is het antwoord heel simpel ‘nee’. In België is dat
ongrondwettig en in Nederland is de lichamelijke onaantastbaarheid en eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van de burger ook gewaarborgd in de Grondwet (artikel 10:1, 11, 20:1). Ook is de overheid
verplicht conform grondwetartikelen 21 en 22 zorg te dragen voor bescherming en verbetering van het
leefmilieu en om de volksgezondheid te bevorderen. Het klinkt ongelooflijk, maar het staat er toch
echt:GrondwetartikelenArtikel 10:11. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen,
recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.Artikel 11Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de
wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.Artikel 20:11. De bestaanszekerheid
der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.Artikel 21De zorg van de
overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het
leefmilieu.Artikel 22:1De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.Auteur: ©
Benjamin Adamah, juni 2009 Met dank aan: The Planet Times
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&l=NL

Razzia's in woningen in Nederland vanaf 1 maart legaal!
di, 25/02/2014 - cath
Als er binnenkort in uw woning wordt ingebroken door de overheid, moet u niet gek opkijken. Zonder veel
ruchtbaarheid in de media hebben de Tweede en de Eerste Kamer ingestemd met dit wetsvoorstel van
staatssecretaris Teeven:
Teeven breidt mogelijkheden vreemdelingentoezicht uit
Kort gezegd komt het hier op neer: wanneer de politie, de IND, de marechaussee of welke andere officiële
opsporingsinstantie ook, het vermoeden heeft dat op een adres illegale vreemdelingen aanwezig zijn, vervalt
de noodzaak tot het tonen van een last tot binnentreden, een arrestatiebevel en/of een huiszoekingsbevel.
De opsporingsbeambte mag, puur op zijn vermoeden, de deur van een woning forceren, de woning
doorzoeken (inclusief afgesloten bergplaatsen als kasten en laden, en inclusief persoonlijke
correspondentie).De op het adres aanwezige personen mogen gefouilleerd worden en de inhoud van tassen
en kleding mag worden doorzocht. Dat geldt ook voor de data in bv. mobiele telefoons en computers. De
enige beperking die de wet geeft, is de mededeling dat binnenmuren niet uit de woning gebroken mogen
worden zonder speciale toestemming van de rechter. Een hele geruststelling.
Voor deze regeling stemden:
 PVV
 VVD
 PvdA
 CDA
 ChristenUnie
 SGP
 OSF
 50+Mocht u dus nog overwegen om op een van deze partijen te stemmen met de komende
gemeenteraadsverkiezingen of die van het Europees Parlement, dan weet u wat u te wachten
staat:Eerst kwamen ze voor de "illegale vreemdelingen", en u zei niks want u bent geen "illegale
vreemdeling".
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Toen kwamen ze voor de wietplantjes en u zei niks, want u rookt geen wiet.
Daarna kwamen ze kijken of u de kinderen wel op tijd naar bed doet, en u zei niks en bracht de
kinderen op tijd naar bed.
Daarna kwamen ze voor u en er was niemand meer om voor u op te komen.Vrij naar: Martin Niemöller
Op ons stemmen dus en anders niet achteraf bij ons klagen. Bij de gemeenteraad kan dat alleen in
Amsterdam, Groningen, Zwolle en Binnenmaas, bij de Europese verkiezingen kan dat overal.Deels
overgenomen van- en met dank aan Duivelsadvocaatje.

Japan ontwikkelt in het geheim kernwapens tegen Chinese dreiging
Japan heeft genoeg plutonium voor 2000 kernbommen - Tokyo overweegt om Amerikaanse kernwapens in
Japan toe te laten
De Amerikaanse marinebasis in het Japanse Yokusaka, met
op de voorgrond het vliegdekschip USS George Washington.
De nieuwssite WantChinaTimes bericht op basis van een
artikel van Yazhou Zhoukan (Hong Kong) dat Japan in het
geheim kernwapens ontwikkelt als reactie op de almaar
vijandiger wordende houding van China. Beide landen zijn
verwikkeld in een hoog opgelopen ruzie over de Senkaku /
Daioyu eilandengroep in de Zuid Chinese Zee. Japan zoekt
ondertussen steun bij andere landen in de regio, om zo
gezamenlijk een technologische en militaire vuist tegen
China te kunnen maken. (4)
Het nieuws volgt op een bericht van het internationale persbureau Reuters dat Japan weigert om 300 kilo
'weapons-grade' plutonium, dat in de jaren '60 voor onderzoek uit de VS werd overgebracht, terug te geven.
Met deze hoeveelheid kan Japan 50 kernbommen bouwen. Een woordvoerder van het Chinese ministerie
van Buitenlandse Zaken sprak zijn grote zorgen uit, en eiste dat Japan zich aan het Non-Proliferatieverdrag
houdt. (2)
Plutonium voor 2000 kernbommen
De Yazhou Zhoukan haalde een Japanse militaire analist aan die zou hebben gezegd dat de Amerikaanse
regering nauwlettend in de gaten houdt of Japan inderdaad kernwapens ontwikkelt. Generaal-majoor
Yoshiaki Yano heeft de regering in Tokyo al opgeroepen om het naoorlogse besluit geen kernmacht te
worden, te herzien. De Japanse grondwet wordt reeds gewijzigd, zodat het land weer een krachtig offensief
leger kan opbouwen.
Japan zou in totaal ruim 40 ton plutonium in zijn bezit hebben, genoeg voor minstens 2000 kernbommen.
Grote Japanse multinationals zoals Mitsubishi, Hitachi en Toshiba beschikken over meer dan voldoende
nucleaire kennis om een kernwapenprogramma op te starten.
China stuurt aan op confrontatie
In Okinawa kwamen Japan en de 10 leden van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations:
Indonesië, Maleisië, Filippijnen, Singapore, Thailand, Brunei, Myanmar (Birma), Cambodja, Laos en
Vietnam) bij elkaar om te praten over samenwerking op het gebied van technologie, ramp- en
terreurbestrijding en defensie.
De Japanse viceminister van Defensie onthulde dat het echte onderwerp van gesprek het ontwikkelen van
een gezamenlijke defensiestrategie tegen China is, dat 'met zijn macht unilateraal probeert de status quo te
veranderen.' China kondigde vorige maand aan dat zijn nieuwe hypersonische raket speciaal is ontwikkeld
om Amerikaanse vliegdekschepen te vernietigen, en is van plan om zelf vier vliegdekschepen en nieuwe
ballistische raketten te bouwen.
Officiële organen van de Communistische Partij in Beijing spraken openlijk over het aanvallen van de
Amerikaanse bases in de Stille Oceaan. President Xi Jinping zou het leger opdracht hebben gegeven zich
voor te bereiden op een grootschalige oorlog tegen onder andere de Verenigde Staten.
Vrees voor WO-3
In december sprak de voormalige Chinese VN-ambassadeur Sha Zukang de vrees uit dat het dispuut met
Japan over de Senkaku / Daioyu eilanden kan uitlopen op de Derde Wereldoorlog. Een groot aantal Japanse
media berichtten in december 2013 uitgebreid over een mogelijke oorlog met China in 2014. Russia Today
meldde dat de Japanse regering overweegt om in nood Amerikaanse kernwapens op zijn grondgebied toe te
laten (5). De VS heeft al een groot aantal militaire bases in Japan, en heeft tevens een defensieverdrag met
het land.Xander
(1) Infowars(2) Reuters(3) Infowars(4) Want China Times(5) Russia Today
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Leger Rusland zet beperkte invasie de Krim in gang
'150.000 Russische soldaten bij grens Oekraïne' - Dreigende
tekorten voedsel en medicijnen - Fascistische, antisemitische
Svobodapartij krijgt in Kiev 3 ministersposten
Russische tanks (archieffoto).
Vanochtend vroeg hebben Russische mariniers en
luchtlandingstroepen de luchthavens op de Krim bezet. Een
andere groep heeft belangrijke bruggen, kruispunten en
energiecentrales in handen gekregen. De meeste Westerse
bronnen spraken enkel over 'gewapende mannen met
Russische sympathieën' die het vliegveld van de hoofdstad Simforopol bezetten, net zoals de Russische
paratroepen die een dag eerder het parlement en de overheidsgebouwen bestormden en daar de Russische
vlag hezen, slechts 'gewapende mannen' werden genoemd. De Oekraïense minister van Binnenlandse
Zaken Arsen Avakov erkende vandaag echter dat er wel degelijk sprake is van een gewapende Russische
invasie.
Volgens Avakov zijn troepen van de Zwarte-Zeevloot buiten de Belbek luchthaven van Sevastopol gezien,
alhoewel de terminal zelf door Oekraïense militairen zou worden gecontroleerd. In totaal zijn er zo'n 26.000
Russische militairen op de marinebasis in Sevastopol gestationeerd (2). De minister zei te hopen dat de
zaak op diplomatieke wijze kan worden opgelost, voordat de troepen slaags met elkaar raken.
Kremlin weigert staatsgreep te erkennen
Gisterenavond stelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry zijn Russische collega
Sergey Lavrov telefonisch voor om samen te overleggen hoe de situatie in Oekraïne kan worden
gestabiliseerd. De bezetting van luchthavens op de Krim door Rusland zal de spanning tussen beide
grootmachten juist verder hebben vergroot.
Het Kremlin maakt opnieuw duidelijk dat het de tijdelijke regering in Kiev niet accepteert, omdat deze door
een staatsgreep aan de macht kwam, waardoor de wettig gekozen president Yanukovych naar Moskou
moest vluchten. Het Westen zegt echter de 'territoriale integriteit' van Oekraïne te willen waarborgen.
Nog geen directe militaire actie tegen Kiev
De Russische president Putin heeft nog geen directe militaire actie tegen Kiev bevolen. Tot nu toe heeft hij
alleen in de Krim Russische troepen ingezet. De meerderheid van de bevolking is of spreekt hier Russisch,
en de haven Sevastopol is de thuishaven van de Russische Zwarte-Zeevloot, die Moskou ten koste van alles
zal willen behouden. De naar verhouding milde reactie van de regering Obama lijkt aan te geven dat de VS
geen behoefte heeft aan een grote crisis met Rusland. Minister van Defensie Chuck Hagel zei dat de grote
Russische legeroefening al langer was gepland, en 'adviseerde' het Kremlin enkel om 'geen actie tegen
Oekraïne te ondernemen die verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd.'
Fascistische antisemieten krijgen 3 ministers
In Kiev krijgt de controversiële fascistische en antisemitische Svoboda Partij drie ministersposten, inclusief
het vicepremierschap. Bovendien werd een Svobodalid benoemd tot de nieuwe procureur generaal.
Svobodaleider Oleh Tyahnybok is één van de leiders van de opstand, en had in december een ontmoeting
met de Republikeinse senator John McCain. (4)
Dreigende tekorten voedsel en medicijnen
Obama en Putin zouden min of meer dezelfde conclusie hebben getrokken dat de tijdelijke regering in Kiev
niet kan aanblijven, mede omdat het land feitelijk bankroet is. Binnen korte tijd dreigt er een tekort aan
voedsel, medicijnen en geld, wat de sociale onrust alleen maar zal doen toenemen. De beloofde $ 1 miljard
van de EU en eenzelfde bedrag van de VS zijn slechts een druppel op de gloeiende plaat.
Yanukovich weer terug?
Putin heeft daarom de beste kaarten, en lijkt te denken dat de regering in Kiev geen andere keus heeft dan
uiteindelijk voor Rusland te buigen, en alsnog de tussen president Yanukovich en de oppositie getekende en
internationaal erkende vredesovereenkomst van 21 februari te honoreren. Hierin werd Yanukovich aan het
hoofd van een regering van nationale eenheid geplaatst - dus niet enkel bestaande uit de door het Westen
gesteunde oppositiegroepen, maar ook uit de pro-Russische fracties. De verwachting is dat Yanukovich later
vandaag in de zuid Russische stad Rostov on-Don, op 500 kilometer afstand van Simferopol, een
persconferentie zal houden waarin hij zich achter Moskous strategie zal opstellen. (1)
'150.000 Russische troepen bij grens'
Mochten het regime in Kiev, de EU en de VS weigeren mee te werken, dan zal Rusland in het uiterste geval
niet aarzelen om in ieder geval het oosten en zuiden van Oekraïne met militaire macht veilig te stellen (5).
Gisteren berichtten we dat Russische gevechtsvliegtuigen bij de grens in paraatheid werden gebracht.
Inmiddels zijn er ook berichten dat er in het kader van de 'oefening' al 150.000 troepen in de grensregio's zijn
samengetrokken (3).
Xander
(1) DEBKA,(2) SWP-Berlin, (3) World Net Daily, (4) Daily Caller, (5) The Economic Collapse (via Infowars)
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De cynische destabilisatie van het strategisch en vruchtbaar Oekraine
Complete artikel: www.abeldanger.net
Oekraine: Over de cynische destabilisatie van dat strategisch, rijk en
vruchtbaar land en de gevolgen ook voor ons. Men vraagt zich soms af:
'Kan over die energie, olie en gas bvb niet onderhandeld worden als
beschaafde mensen? Maar nee hoor: de beruchte geopolitiek
onderhandelt niet maar werkt met diktaten (komt van dictators, er zijn en
waren er altijd al genoeg..) verwaand als ze zijn en met een superego
van hier tot in Tokio (!). Trillions of war money spent ...Soldiers are not
always any more the protectors of freedom...We hebben allemaal met
stijgende verbazing en ontzetting die zeg maar "bekokstoofde opgefokte
ethnische en of religieuze valse 'agent provocateur' revoluties en
'bombardier' operaties' in Irak, Afghanistan, Libië, Tunesië, Egypte, Syrië
en nu zelfs in onze 'achtertuin' Oekraine meegemaakt. Er zit een concept
of patroon is zoveel is zeker.Waarom leggen ze al die vechtlustige en
gedreven jongeren niet uit dat het ook anders kan en ze al die energie
beter besteden aan opbouwend en creatief werk dan aan vernieling en
vernietiging..natuurlijk er is eerst iets nodig dat ze eigenlijk nog niet zo
goed kennen of democratie natuurlijk waarvan Chuchill zei 'we hebben
niets beters...' of zoiets. Wat nu uiterst belangrijk is voor de
aanstormende generaties is meer de echte strijd tegen de corruptie en
voor het milieu en de ecologie of redden en behouden wat er nog te redden valt...Een combinatie van olie en
de arrogantie van de macht van een grootmacht op zijn retour of in totale afgang. Hier zegt men 'een kat in 't
nauw maakt soms gevaarlijke sprongen'. En op dit eigenste zaplog stond ooit een zelfs artikel met een
commentaar van een of andere 'vrouwelijke' financiële yuppie van een grootbank van de VS met de
boodschap 'war is inevitable' of zoiets echt alsof dat de normaalste zaak van de wereld was en dat lijkt nu
wel te gebeuren, maar wel zoals we ze best kennen liefst ver van hun bed maar steeds dichter en dichter bij
ons...je zou de kriebels krijgen voor minder toch? Wie zei daar weer dat alle oorlogen initiëel in gang
gestookt worden door de 'haute finance/high finance', het lijkt idd een waarheid als een koe.Laat het toch
duidelijk zijn: oorlog is altijd absurd en moet zeker niet afhangen van de willetjes en grilletjes van één of
andere zich verheven voelende 'kaiser' of ditto kaste of zijn hedendaags equivalent van nu. In wo1, die ze nu
herdenken na 100 jaar, waren er maar liefst 35 miljoen slachtoffers...Hier dan een lijstje bijeen gesprokkeld
op ons nog ±vrij internet met bronnen over die beruchte 5 miljard $ destabilisatiegeld, je moet het toch maar
doen zoiets, hoe durven ze. Ze zouden dat geld toch beter steken in vreedzame doelen en opleidingen,
maar zij redeneren nu eenmaal als 'racketeers' natuurlijk en dat is de essentie...
Bronnen op:
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_cynische_destabilisatie_van_het_strategisch_en_vruchtbaar_oekraine

Na Oekraïne... IJsland? Ook in Reykjavik wil men bij de EU...
© - Photo: Erlingur Páll Ingvarsson
Voor de tweede dag op rij betogen pro-EU-activisten in Reykjavik tegen een voorstel in het parlement om de
aanvraag voor toetreding tot de EU te schrappen. Dat meldt de Iceland Review.De betogers staan er op dat
het referendum omtrent toetreding - dat hen beloofd was - er nu ook komt.
In september vorig jaar leek de breuk tussen IJsland en de Europese Unie definitief toen de IJslandse
minister van Buitenlandse Zaken Gunnar Bragi Sveinsson aankondigde de onderhandelingen over een
mogelijke toetreding te hebben geschorst en dit voor de volledige duur van de legislatuur.
‘Het onderhandelingsteam is ontbonden en er zullen geen ontmoetingen meer plaatsvinden', zei hij toen.
Van haar kant besliste de EU om het IAP (Instrument for Pre-Accession Assistance) in te trekken. Het ging
om een bedrag van 5,8 miljoen euro dat in 2009 door Brussel aan Reykjavik was toegekend nadat IJsland
zijn kandidatuur had gesteld.
Volgens de Iceland Review handelden de twee eurosceptische regeringspartijen voorbarig en zou ruim de
helft van de IJslanders volgens verschillende peilingen nog altijd voor toetreding tot de EU zijn. Het zou om
de grootste betoging - 4.000 mensen of ruim 1% van de bevolking in een land dat amper 320.000 inwoners
telt - sinds het uitbreken van de financiële crisis zijn.
Ondertussen hebben al 30.000 IJslanders - bijna één op tien - een petitie ondertekend waarbij wordt
gevraagd dat de toetreding tot de EU aan de bevolking wordt voorgelegd per referendum.
De betoging in Reykjavik is niet zonder belang: ook in Oekraïne begonnen drie maanden geleden
straatprotesten toen de regering besliste een associatieverdrag met de EU te verwerpen.
http://www.express.be/business/nl/economy/na-oekraine-ijsland-betogers-willen-wel-bij-de-eu/202833.htm
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Plastic soep: Gevaar nanoplastics onderschat
Bron / origineel: (c) plasticsoupfoundation.org
De onderzoeksgroep van professor Bart Koelmans (Imares,
Wageningen Universiteit) heeft aanwijzingen dat nanoplastics giftige
stoffen 100 tot 1000 keer sterker binden dan microplastics. Bekend
was al dat de extreem kleine plastic deeltjes celmembranen kunnen
passeren en zo organen bereiken. Wat betekent de combinatie van
beide eigenschappen? “Dan brengen nanoplastics dus extra hoge concentraties toxische stoffen
rechtstreeks bij de cellen en in de weefsels van organismen.” Aldus wordt Koelmans geciteerd in Magazine
over de zee van 2 februari.In het artikel wordt er verder op gewezen dat microplastics uiteindelijk in
nanoplastics uiteenvallen, dat er in verschillende producten (waaronder cosmetica) nanoplastics verwerkt
worden en dat inname van veel nanoplastics onder laboratoriumomstandigheden een negatief effect hebben
op het voedingsgedrag van bepaalde zeedieren.Maar terwijl de problematiek rond microplastics op de
politieke agenda staat, is dat voor nanoplastics nog lang niet het geval.Bron Magazine over de zee (pdf)
http://www.youtube.com/watch?v=2oQeXhURTgY&feature=player_embedded

In IJsland is amper 2% van de bevolking werkloos. Hoe kregen ze dat voor elkaar?
05 feb 2014
IcelandHoewel de crisis IJsland zeer zwaar trof zijn vanaag minder
dan vijf procent van de IJslanders werkloos en volgens premier
Sigmundur Gunnlaugsson zal de werkloosheidsgraad blijven dalen tot
amper twee procent. De oorzaak van de nieuwe economische
voorspoed moet niet ver worden gezocht, schrijft PolicyMic: IJsland
liet haar banken failliet gaan en bracht de topverantwoordelijken voor
het financiële débacle voor de rechter.
In de jaren 1990 liberaliseerde de IJslandse overheid de vooral op vis
gebaseerde economie en net na de eeuwwisseling dereguleerde en
privatiseerde het haar banken. De banksector groeide vervolgens in
sneltempo tot de totale bankactiva in 2007 bijna 750% van het BBP bedroegen. De werkloosheid
schommelde toen rond de twee procent.
Maar in de herfst van 2008 droogde het krediet volledig op, had de overheid te weinig geld om een bailout te
financieren, waarna 's lands drie grootste banken – Kaputhing, Glitnir en Landsbanki – failliet gingen en
geherstructureerd werden als kleine binnenlandse dienstverleners. Het land kreeg leningen van het IMF,
maar voerde geen verregaande besparingen door. Leningen in buitenlandse valuta werden samen met de
kapitaalstromen beperkt. De lokale munt Krona kon vrij devalueren en verloor zowat de helft van zijn
waarde.
IJsland hervormde bovendien de hele banksector. Bonussen werden beperkt en CEO’s en andere
executives werden vervolgd voor ruim honderd financiële misdaden waaronder vertrouwensschending en
marktmanipulatie. Zo werd de toenmalige CEO van Glitnir tot negen maanden cel veroordeeld en ging die
van Kaupthing onlangs de cel in voor vijf en een half jaar.
De vraag is dan of we kunnen leren van de IJslandse aanpak. Volgens PolicyMic is het antwoord
tegelijkertijd ja en nee:
 Nee. De IJslandse situatie is uniek en misschien niet toepasbaar op landen waar het gros van de
problematische beleggingen niet uit het buitenland kwamen. Bovendien heeft de aanpak ook
negatieve gevolgen gehad: krediet blijft uiterst schaars, de waarde van de pensioenen daalde sterk
en de banksector zit nog steeds in zak en as.
 Ja. Het relatief succes van IJsland toont duidelijk twee dingen aan. Ten eerste dat drastische
besparingsmaatregelen niet noodzakelijk de juiste weg naar financiële en sociale stabiliteit zijn en
ten tweede dat faillissementen, markthervormingen en gerechtelijke vervolgingen hand in hand
kunnen gaan met economische groei.
http://www.express.be/business/nl/economy/in-ijsland-is-amper-2-van-de-bevolking-werkloos-en-dit-is-hoeze-dat-voor-elkaar-kregen/201907.htm
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De sleutelrol van Rusland en Turkije in de eindtijd (1)
Terwijl het Westen de kant kiest van de antichrist, verdedigt Putin het christendom
Een Russische christelijk-orthodoxe priester zegent wapens van het
leger in.
Uit de snelle ontwikkelingen in de wereldgebeurtenissen van de
afgelopen jaren blijkt dat de jarenlang breed aangehangen
traditionele evangelische- en pinksterverklaringen van de Bijbelse
eindtijdprofetieën op zijn minst zeer twijfelachtig zijn, en in steeds
meer gevallen ronduit ongeloofwaardig en bizar. Wie kan er nog
geloven dat het naar het orthodoxe christendom terugkerende
Rusland ooit een verbond aangaat met de fundamentalistische
islamitische landen, waar juist de VS en de EU steeds meer mee samenwerken? Ook de uitleg dat 'de
antichrist' uit de EU zou komen, en het Vaticaan 'de hoer van Babylon' zou zijn, is minstens zo
onwaarschijnlijk.
Gog uit Magog
Jarenlang hebben Bijbelgeleerden beweerd dat Rusland de in de Bijbel genoemde 'Gog en (/uit) Magog' is.
Tijdens de Koude Oorlog was die uitleg makkelijk te aanvaarden. Toen Rusland afscheid nam van het
communisme werden de theorieën haastig aangepast, en werd gezegd dat de Russen op een zeker moment
weer zouden terugkeren naar de oude Sovjettijden.
Anno 2014 zien we echter een totaal ander beeld. Rusland is de enige supermacht die terugkeert naar het
christendom, terwijl Europa en de Verenigde Staten daar juist afscheid van nemen, en toenadering zoeken
tot de islam, de religieuze ideologie die als enige alle kenmerken vertoont van de Bijbelse 'antichrist'.
De koningen van het noorden en zuiden
Rusland is opnieuw een alliantie aangegaan met het seculiere Egypte, toen dat land de door het Westen
gesteunde Moslim Broederschap verbande. Die alliantie is een doorn in het oog van de Turken, die in landen
zoals Libië, Egypte en Syrië juist de islamistische revolutie steunen. Het begint er dan ook steeds meer naar
uit te zien dat de door Daniël genoemde 'koning van het noorden' die de' koning van het zuiden' (Egypte) zal
aanvallen het antichristelijke Turkije is, en de 'geruchten' uit het 'verre noorden' betrekking hebben op
Rusland, dat juist de legers van de antichrist zal aanvallen.
Westen steunt massamoord op christenen
En welke kant kiezen de christenen dan? Het Westen steunt in Syrië de strijd van het Free Syrian Army
tegen het regime van president Bashar Assad, die de christelijke en joodse gemeenschap juist jarenlang
heeft beschermd. Nu worden christenen dagelijks op vaak gruwelijke wijze vermoord door de FSA-rebellen
en de terroristen van Al-Nusra / Al-Qaeda, die met wapens en financiën worden gesteund door Turkije,
Amerika en Europa.
Dodelijke wond geneest in Turkije
Vanuit Bijbels perspectief is het Rusland dat zich verzet tegen de 'geest van de antichrist', en zijn het juist de
VS en de EU die met deze 'geest' samenwerken en deze zelfs bevorderen. De laatste keer dat de
internationale Moslim Broederschap bijeen kwam was in Turkije, waar de leiders van de islamisten vanuit
Londen naartoe waren verhuisd. In Turkije zal de 'dodelijke wond' van de islam / de Moslim Broederschap,
worden geheeld.
Nieuw moslimimperium
De Broederschap bereidt meer terreuraanslagen voor in Egypte, omdat het daarmee de economie, die voor
een groot deel draait op toerisme, verder probeert te verzwakken. Ook het cruciale Suezkanaal zal opnieuw
het doelwit zijn. Als dit door terreuraanslagen moet worden afgesloten, dreigt een zware klap voor de toch al
wankele wereldeconomie. Het Westen zal dan worden gedwongen een overeenkomst met de Moslim
Broederschap te sluiten. De Turken zullen proberen de Broederschap los te koppelen van de extremere
Salafisten en Takfiri's, waardoor de organisatie in het Westen een masker van 'gematigdheid' zal krijgen,
meer nog dan nu al het geval is. Mogelijk wordt er zelfs een nieuwe naam gegeven aan de beweging, die
gemodelleerd zal worden naar het Turks-islamistische model van premier Erdogan. Samen zullen ze
proberen om het een eeuw geleden teloor gegane Ottomaanse moslimimperium nieuw leven in te blazen.
Oorlog tussen Rusland en Turkije
Dat blijft echter niet zonder gevolgen. Daar waar de Turken in hun streven worden gesteund door
Washington en Brussel, zal Rusland weigeren Turkije als de toonaangevende nieuwe supermacht in het
Midden Oosten te aanvaarden, zeker nu de invloed van Amerika in de regio verder afneemt. De Russen en
Turken vochten in het verleden diverse oorlogen met elkaar uit; in de laatste fase van de eindtijd zou dat wel
eens opnieuw kunnen gebeuren. Rusland zal de antichrist verslaan.
De voortekenen daarvan zagen we onlangs in het nieuws. Terwijl de Egyptische generaal al-Sisi in Moskou
werd uitgenodigd en daar voor miljarden aan moderne Russische wapens kocht, verwelkomde Erdogan in
Istanbul juist de verliezer van de recente revolutie in Egypte, de Moslim Broederschap.
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Val van Egypte
De Bijbelse profeten voorzeggen de val van Egypte in de eindtijd. In Ezechiël 30 wordt de verwoesting en
totale uitplundering van het land voorzegd. Deze passage gaat niet over het verleden, want vers 8 zegt: 'En
zij zullen weten, dat Ik de Here ben, wanneer Ik vuur breng in Egypte en al zijn helpers vernietigd worden.'
Ook staat er dat de Nijl in die tijd compleet zal droogvallen (vs.12) -iets dat nooit eerder is gebeurd-, een
profetie die ook uitgebreid in Jesaja is te vinden.
In Daniël 11 wordt beschreven hoe de 'koning van het noorden' (Turkije) de koning van het zuiden (Egypte)
zal aanvallen. Dat de koning van het noorden zich in klein Azië bevindt en niet in Rusland, wordt door zowel
gezaghebbende traditionele Bijbelgeleerden -zoals Hippolytus, Lactantius, Jerome en Theodoret van Cyrusals erkende moderne commentatoren als C.F.Keil, Gleason Archer, G.H.Lang, Edward J. Young en Stephen
M. Miller bevestigd.
Gepopulariseerde sprookjes
Het is zeker niet voor het eerst dat een aanzienlijk deel van het christendom zich lelijk blijkt te hebben vergist
met het invullen van hoe de Bijbelse eindtijd eruit zal zien. Voor velen zal het maar moeilijk te accepteren
zijn dat ze jarenlang in door Hal Lindsey, Tim LaHaye en Joel Rosenberg en consorten gepopulariseerde
sprookjes hebben geloofd.
Neem nu de door velen als 'expert' beschouwde Rosenberg, die wat Syrië betreft openlijk partij kiest tegen
Assad en diens bondgenoot Rusland, en daarmee vóór de groepen die juist het christendom proberen uit te
roeien. Omdat Rosenberg in al zijn boeken heeft geschreven dat Putins Rusland 'Gog en Magog' is, kan hij
om zijn geloofwaardigheid niet totaal te verliezen niet anders dan dit tot het bittere einde toe vol te houden,
zelfs nu alle ontwikkelingen van het tegendeel getuigen. Putin verdedigt christendom, Westen steunt
antichrist
Het is Putin die openlijk het christendom verdedigt en opkomt voor traditionele christelijke waarden. Het zijn
juist Europa en de Verenigde Staten die deze waarden stap voor stap ondergeschikt maken en vernietigen,
ten gunste van de links-liberale globalistische agenda die steeds explicieter antichristelijk wordt. Niet voor
niets heeft het Westen de Moslim Broederschap tot bondgenoot gekozen, en werd Libië door de NAVO
gebombardeerd om de gematigde Gadaffi te vervangen door een aan Al-Qaeda verwant islamistisch regime.
Eenzelfde 'democratisering' staat op het programma voor Syrië.
Cruciale keus
In de ogen van de tot het christendom bekeerde voormalige Palestijnse moslimterrorist Walid Shoebat zullen
de christenen in het Westen een hoge prijs moeten betalen voor het negeren van het lot van hun vervolgde
geloofsgenoten in islamitische Afrika en Midden Oosten. In Mattëus 25 beoordeeld de teruggekeerde Jezus
Christus alle volken naar wat zij voor Zijn 'minste broeders', de joden en christenen, hebben gedaan. Dit is
volgens Shoebat zo cruciaal, dat 'het in feite bepaalt of we het Koninkrijk mogen binnengaan, of niet.'
Wordt vervolgd & nader onderbouwd
Xander - (1) Shoebat, (2) Shoebat
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