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Oekraïense coup-regering start militair geweld, maar Rusland krijgt de schuld
Posted on Apr 15, 2014
George Orwell kon niet dromen dat hij met zijn boek 1984 zoveel gelijk zou
krijgen waar het gaat om het woord ‘nieuwspraak’ (ook wel ‘dubbelspraak’
genoemd). In zijn boek legt hij uit hoe het Ministerie van Waarheid letterlijk alles
omdraait. Recht is krom en krom is recht. Datzelfde zien we nu opnieuw in de
Oekraïne. Al eerder bleek dat toen de sluipschuttersdie op de demonstranten in
Kiev schoten begin dit jaar, uit de hoek van de coup regering kwamen. Dus men
liep eigenlijk op eigen mensen te schieten om een alibi voor de coup te creëren.
Daarnaast heeft het Westen gewoon een club gesupport die voor een groot deel
uitneo-nazi’s bestaat. Nu zijn er protesten in het Oosten van de Oekraïne en zet
de nieuwe coup-regering het leger in tegen haar eigen volk (ineens ‘separatisten’ genaamd). En wie krijgt de
schuld? Natuurlijk, Rusland.
“Ja, maar..” zult u denken “Rusland is ook wel een heel vervelend land.” Ja, dat heeft u zo geleerd van de
kranten en de nieuwslezers. “In Rusland is bijvoorbeeld een anti-homowet aangenomen. Wat een rot land.”
Totdat u zich er in gaat verdiepen en die wet blijkt helemaal geen anti-homowet te zijn. Maar het probleem is
nu juist dat niemand zich verdiept en alles wat de Main Stream Media elk uur door de radio laten galmen en
‘s avond op tv er nog even extra inprenten, wordt door de schapen geslikt als waarheid. Gaat u zich er in
Gods naam eens voor 1x in verdiepen wie nu eigenlijk de agressor steeds is wereldwijd? Wie startte de
Golfoorlog en met welk argument? Wie viel Libië binnen en met welk argument? Wie stichtte onrust en
wakkerde een burgeroorlog in Syrië aan? Zegt u nu “Ik wil het allemaal niet weten, ik geloof gewoon wat er
in het nieuws is“? Dan raad ik u aan om “beh” te zeggen en de rest van de kudde te volgen. U loopt
gezamenlijk richting de slachtbank, maar gelukkig bent u wel met velen. Dat maakt het wel een stuk
gezelliger.
Europa en Amerika zijn al jarenlang bezig met een imperialistische agenda. Dat draait niet slechts en alleen
om olie, maar de dollar is wel gekoppeld aan olie en dus speelt het wel een grote rol. Het belangrijkste dat er
gaande is, is dat er maar 1 manier is om wereldheerschappij af te dwingen en dat is door elke land dat nog
niet geknecht is door afhankelijkheid van die petro-dollar en elk land dat nog niet geknecht is door schulden
aan de wereldbank, in te lijven. Het punt is dat er een paar vervelende luizen in de pels zitten die nogal groot
zijn in bevolkingsaantal en in grondoppervlakte. Dan hebben we het over Brazilië, Rusland, India, China en
Zuid Afrika, de zogenaamde BRICS landen. Rusland is natuurlijk het vervelends van allemaal. Die wil maar
niet vrijwillig landjes afstaan aan Europa. Helemaal niet de landen met wie ze een sterk historische band
heeft. Vervelend hoor. Tijd voor een beetje oorlog.
Bron linkvermeldingen: nu.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/15/oekraiense-coup-regering-start-militair-geweld-maar-rusland-krijgtde-schuld/
Reactie
De Newspeak en doublespeak van het Westen neemt gewoon hilarische vormen aan.
Zojuist werd in de wereld draait door die JELLE BRAND CORSTIUS opgeroepen die aanzette tot nog meer
escaleren:
1. Putin met Hitler vergelijken.
2. Het westen slapte ala Chamberlain verwijten.
3. Oproepen tot meer sancties en meer tegoeden van Russen bevriezen.
4. Oekraiene militair steuenen.
5. Etcetera.
De feiten van vandaag (die door de NL-media, inclusief Jelle Barnd Corstius geheel genegeerd worden of
maximaal een plekje in de kantlijn krijgen):
1. 4 Oost-Oekraiense Burgers gedood door de illegale bandieten en marionetten Junta uit Kiev.
2. Presidentskandidaten Dopkin (uit Xarkov) en Tsarov (probeert de belangen van ALLKE Oekraieners een
stem te geven) ZWAAR mishandeld door de “modeldemocraten” van Kiev
3. Amerikaanse oorlogsbodem vaart rond in de Zwarte Zee. Wat doet dat ding daar? OPROTTEN!
4. http://www.bild.de voert al weken propaganda voor meer westerse agressie in Oekraiene; echter haar
lezers moeten daar NIETS van weten. Onder het opruiende Bild artikel waarin opgeroepen wordt de Sovjet
tanks – die als monumenten fungeren- die in Berlijn staan, te verwijderen, is de teneur van de reacties dat
beter de Amerikaanse troepen en (nucleaire) wapens uit Duitsland verwijderd kunnen worden.
Ondertussen is de gevaarlijke Rasmussen (NAVO-baas), net als JELLE BRAND CORSTIUS weer bezig met
meer oorlogstaal en meer olie op het vuur te gooien. In plaats van dat de Oekraienese bandieten regering tot
de orde wordt geroepen, hen verteld wordt dat ze moeten stoppen met moorden in oost-oekraiene en dat ze
hun gasrekening aan de Russen gaan betalen.
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Oekraïne een tweede Joegoslavië?
Posted on Apr 14, 2014
Al meerdere malen heb ik geprobeerd de door het Westen gestandaardiseerde
methode voor haar imperialistisch activiteiten uit te leggen. Steeds weer zien we
deze Gene Sharp methode. De methode is ultiem beproefd voorafgaand aan de
Joegoslavië oorlog. Het zijn nu zelfs de Serviërs van de voormalig OTPORverzetsgroepering die zich hebben verenigd in een
revolutiemanagementcentrum genaamd Canvas, die wereldwijd helpen bij het
aansturen en optuigen van revoluties. In Egypte, Tunesië en Libië waren zij
nadrukkelijk aanwezig. Ook zien we dezelfde methode op dit moment worden
toegepast in Venezuela. In de Oekraïne zijn we nu in fase 3 beland. De eerste twee fases waren het werken
aan een volksopstand, gevolgd door een door het Westen geforceerde regeringswisseling. In fase drie wordt
gebouwd aan een burgeroorlog. Deze oorlog moet er hoe dan ook komen, dat wordt namelijk in de Main
Stream Media verkocht als zijnde noodzakelijk om de bemoeienis van Rusland aan te pakken. Dat er in feite
sprake is van George Orwell nieuwspraak (ook wel ‘dubbelspraak’ genoemd) wordt natuurlijk niet uitgelegd.
Dat ergelekte telefoontaps zijn waaruit blijkt dat het Westen achter de scherpschutters in Kiev zat, dat er
beeldanalyses zijn die dit aantonen, wordt gewoon niet genoemd. Ook het feit dat er samengewerkt wordt
met een neonazipartij wordt simpelweg genegeerd. De kracht van de media is dat mensen nu eenmaal
geloven wat de nieuwslezer of de krant ze vertelt. Dat kleine percentage wat wel zelf nadenkt is ‘collateral
damage’ en noemen we voor het gemak gekscherend ‘complotdenkers’.
Een nieuw te bouwen burgeroorlog is natuurlijk goed voor de wapenhandel. Ook geeft het wat extra druk op
de toch al slechte Europese economie, doordat Rusland wellicht de gaskraan dicht zal draaien en er tegelijk
geïnvesteerd moet worden in het vers ingelijfde land. Oliemaatschappijen hebben daarmee een extra alibi
om het gasveld in het Westen van de Oekraïne te gaan ontginnen. Als Rusland zich immers een
onbetrouwbare leverancier toont, dan moeten we snel zelf dat gas gaan opboren. Dat is weer extra reden
voor meer militairen in de regio, want die gaswinning moet wel beveiligd worden.
De bevolking wordt verdeeld in het Russisch sprekende deel van de bevolking die naar Rusland hangt en
het andere deel dat naar Europa hangt. In de Krim kan mogelijk nog een beetje gespeeld worden met
moslim extremisme onder de Tartaarse bevolking. Alle ingrediënten zijn aanwezig om weer eens lekker wat
wapens te kunnen leveren. En dat is big business voor allerlei maffia groeperingen. Bovendien kun je weer
lekker veel slachtoffers maken. Het woord ‘offers’ komt daar niet voor niets in voor. Het lijkt een streven op
zich om veel doden te maken. Vaak hoor je in de alternatieve media roepen dat de derde wereldoorlog er
aan zit te komen. Maar het feit is, dat deze al jarenlang gaande is. Telt u maar even het aantal oorlogen die
Amerika en Europa samen stichtten van de afgelopen decennia op. Het is alleen zo dat het volk in slaap
gesust blijft met ‘brood en spelen’. De oude Babylonische wereldorde probeert nog steeds grip op de totale
wereld te krijgen en noemt dat ‘the New World Order‘. Het babylonische ras dat hier zo druk mee is, teert op
bloedoffers en pedofilie. Daarom moeten er veel oorlogen gevoerd worden met zo veel mogelijk slachtoffers.
Daarom worden kinderen gedrogeerd om te worden misbruikt door hoog geplaatsten en wordt dit tevens
gebruikt voorafpersing en chantage binnen de politiek. Het wordt tijd dat u en ik deze babylonische bloedlijn
gaan laten zien dat hun tijd geweest is. Het hoe en waarom leest u in dit artikel.
Bron linkvermeldingen: AD.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/14/oekraine-een-tweede-joegoslavie/
De overwinning nabij!
Posted on Oct 6, 2013 in Algemeen, Hogere dimensies | 32 comments
Als u Barack Obama ziet dan dacht u een paar jaar geleden waarschijnlijk nog
aan “Change”. De volslagen onbekende Obama kwam uit het niets als de
gekleurde verlosser die ook de Amerikaanse deelstaat Europa wist te overtuigen
met zijn gesprekshypnose technieken. De woorden die hij gebruikte gingen
gepaard met handgebaren. De combinatie van die twee zorgen voor een
verankering in uw onderbewustzijn. Daarover heb ik al een keer geschreven in
dit artikel. Het programmeren van uw onderbewuste is een krachtig middel. Het
heet niet voor niets ‘onderbewustzijn’, omdat het onder uw bewuste niveau door
glipt.
Nu is nooit duidelijk gedefinieerd geweest wat die verandering nu feitelijk in zou
houden. Wel was iedereen gevoelig voor het charisma van Obama. Dit heeft hij nog in een tweede termijn
weten te verzilveren. Maar welke veranderingen hebben er nu echt plaats gevonden? Feitelijk kun je
constateren dat Amerika de zelfde imperialistische agenda voortzet als die al jaren gevoerd wordt. De
vertrouwde lezers van alternatieve nieuws sites hoef je eigenlijk niet meer te vermoeien met het verhaal dat
er een NWO – New World Order – gepland staat. Er zijn inmiddels genoeg boeken die hier over schrijven.
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In feite komt het er op neer dat de wereld bestuurd wordt door enkele families. We noemen dit ook wel
bloedlijnen, omdat deze families aan handhaving van hun genetische eigenschappen doen door binnen de
groep te huwen en kinderen te krijgen. Je kunt dus niet echt spreken van families, omdat de genetische code
het belangrijkste is. Door verschillende achternamen te dragen en op papier tot
een bepaalde familie te behoren, lijken er talloze families te bestaan, maar in
feite gaat het om een beperkte groep ‘bloedlijnen’ of te wel een beperkte groep
van een bepaalde ‘genetische samenstelling’. De handhaving van bepaalde
genetische codes is van een hoogstaander niveau dan u zich voor kunt stellen.
De huidige wetenschap is al zo ver dat de genetische code volledig te
manipuleren valt. Men is zelfs al in staat om leven in een laboratorium te bouwen
zonder dat daar ouders aan te pas komen. Gaat u er maar vanuit dat deze
kennis al duizenden jaren oud is en binnen deze bloedlijnen bekend is.
In een eerder artikel heb ik uitgelegd hoe ik denk dat de mens zelf een creatie is uit een genetische
samenstelling tussen de homoerectus en de Annunaki. Wat er daarna nog allemaal aan ingrepen heeft
plaats gevonden wilt u waarschijnlijk niet weten. Mensen kunnen daar wel eens lacherig over doen, maar als
je ze dan bijvoorbeeld vraagt hoe bepaalde hondensoorten hebben kunnen ontstaan vanuit het
evolutieproces, begint het toch een beetje te dagen. Natuurlijk zijn al die huisdiersoorten niet via een
natuurlijk proces tot stand gekomen. Waarom zou dit dan bij de mens niet het geval kunnen zijn?
Stel nu dat deze bloedlijnen over bepaalde; deze families over bepaalde kennis beschikken die de
gemiddelde mens niet zou kunnen bevatten. Stel nu dat zij dit binnen hun groep gebruiken om de ‘gewone
mens’ te bestieren (lees hier). Wat voor hoop is er dan? Uiteindelijk is de mens van origine gebouwd als
slavenras om ‘de goden’ te dienen. De goden waren in feite de Nephilim, wat betekent: zij die van boven
neerdaalden. De schrijver Zechariah Sitchin legt uit dat dit de bewoners van de planeet Nibiru waren.
Persoonlijk denk ik dat de elitaire bloedlijnen – waarvan wordt beweerd dat het 13 bloedlijnen zouden zijn –
inderdaad van een ‘genetische code’ zijn die anders is dan die van de gemiddelde mens. Maar waarin zijn zij
dan anders en waarom is dit belangrijk?
Materialistische blik op de wereld
Als we uitgaan van een puur materialistische blik op de wereld zou je kunnen veronderstellen dat deze
bloedlijnen een soort semi-afstammelingen zijn van ‘de goden’ die ooit de mens gebouwd hebben. Laten we
ze voor het gemak even afstammelingen van de Annunaki noemen (waarop nog is ingegrepen is door
reptiel-achtigen; zie verderop). Dan zouden ze dus over kennis en genetische
eigenschappen beschikken die de gemiddelde mens inderdaad niet heeft. Onze
makers waren dan immers al technologisch zo ver dat ze ons konden
samenstellen via IVF. Wij zijn nu pas op dat niveau.
En als deze elitaire bloedlijnen dan over meer kennis beschikken en ook anders
zijn qua genetische code, dan zouden we ons dus nooit uit hun greep kunnen
ontworstelen. Zij zijn immers bezig de NWO te vestigen en geven er alle blijk van
dat ze er alle vertrouwen in hebben dat dit gaat lukken. De agenda die ze volgen
lijkt zich ook vlekkeloos uit te rollen. Albert Pike voorspelde al drie
wereldoorlogen en als we Henry Kissinger moeten geloven gaat die derde
wereldoorlog er gewoon komen. Ondertussen rolt de eugenistische agenda zich
ook uit en wordt dedepopulatie openlijk verkondigd door mensen als Bill Gates.
Iedereen die een beetje bekend is met de agenda van de NWO, weet dat het
doel is om een gedecimeerde wereldbevolking van 500 miljoen te verkrijgen. Dit alles onder besturing van
één centrale regering, met één wereldleger en één betaalsysteem. Geld zal waarschijnlijk volledig
verdwijnen en vervangen worden door een digitaal saldo. Dit saldo bevindt zich op de chip in de dan
inmiddels Androïde mens die full time aan het internet hangt en zich niet langer op natuurlijke wijze voort kan
planten.
De agenda van de NWO zal ook zijn dat kinderen niet meer uit een moeder voortkomen, maar zuiver nog in
een kunstmatige omgeving geboren worden en niet bedoeld zijn om op te groeien, maar zuiver dienen ter
energetische consumptie voor deze elitaire groep.
Die kinderen die nog wel aan de populatie van de Androïde mens worden toegevoegd, voldoen volledig aan
een genetisch geselecteerde transgender-achtige code en worden middels nanotechnologie vanaf de
geboorte aangepast en in vroeg stadium androïde gemaakt en hangen volledig aan het internet. Althans, dat
is de agenda.
Change
Maar ook al is de Obama ‘Change’ niet echt geloofwaardig gebleken, toch denk ik dat deze elitaire groep
minder sterk is dan zij lijken en dat wij wél een ‘Change’ kunnen bewerkstelligen. De formule ligt namelijk in
de kennis die zijn angstvallig bij ons vandaan proberen te houden. Mochten wij dit namelijk ontdekken, dan
blijken zij volledig de strijd te zullen gaan verliezen! In een eerder artikel heb ik al gesproken over ‘de soep‘
aan middelen die ze over ons uitstorten om ons bij dit inzicht vandaan te houden.
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Er zijn schrijvers die beweren dat we het van de aantallen moeten hebben. Hoe
meer mensen ontwaken hoe krachtiger wij zijn tegen de elite. We kunnen over
ze heen walsen. Ik heb dit zelf ook al eens gezegd in het vergelijk met de koeien
in de wei die ontdekken dat de boer niet one of the girls is; laat staan de stier.
Als ze dit ontdekken en hun gewicht in de strijd gooien walsen ze massaal over
hem heen. Maar waar doel ik eigenlijk echt op? Ik doel meer op een hoger
bewustzijn. In ‘Het verhaal van de Platlanders’ (zie hier) heb ik geprobeerd uit te
leggen hoe u zich hogere dimensie voor kunt stellen. In dit artikel heb ik geprobeerd uit te leggen dat ons
leven niets meer is dan een beleving binnen onze biologische computer. Feitelijk vergt dat nog enige
toelichting. Ik zou daarom de hogere dimensies willen omschrijven in de vorm van beeldspraak.
Stelt u zich de vierde dimensie als het internet voor. De vijfde dimensie is de code die over het internet
gedragen wordt en zich pas in iets visueels en tastbaars aan u presenteert op het beeldscherm van uw
computer of smartphone. Zo zou ik nog een x-aantal dimensies kunnen benoemen in deze beeldspraak,
maar laten we het simpel houden. De computer maakt dat gene zichtbaar op het scherm, wat het internet
door geeft. Het internet is overal aanwezig. Vooral tegenwoordig in de draadloze vorm. Uw apparaat dient
alleen verbonden te zijn en aan te staan en het internet brengt de informatie naar het apparaat. Zo zou u ons
menselijk lichaam als een apparaat/lichaamscomputer kunnen beschouwen dat in de hogere dimensie
ingeplugd moet zijn om het leven te ervaren. Het programma van het leven komt echter uit een hogere
dimensie. Dus u leeft niet uw leven vanuit uw lichaamsbeleving, maar uw lichaamscomputer laat u beleven
wat vanuit een hogere dimensie in uw beleving geprogrammeerd wordt. Het programma (vijfde dimensie)
komt via het internet (de vierde dimensie) binnen op uw ingeplugde lichaamscomputer. En u beleeft dit als
het leven.
Nu wil ik u er graag op wijzen dat ik vermoed dat de elitaire soort beperkter is in haar hogere dimensionale
connectie dan de mens. Dit is een gevolgd van hun genetische samenstelling. Zij zijn eigenlijk beperkter dan
wij. David Icke beweert dat zij een reptiel-achtige soort zijn. Ik durf hier geen keiharde uitspraken over te
doen. Wel denk ik dat ons waarnemingsvermogen gelimiteerd is, waardoor wij ze zien als medemens. We
zijn er als het ware van jongs af aan blind voor gemaakt. Stelt u zich even voor dat de elite een reptielachtige soort is die een andere genetische code in hun lichaams-computer (als ik het even zo mag noemen)
hebben. Stel dan dat zij beperkt zijn in hun dimensionale connectie tot de vijfde dimensie – zijnde die van de
softwarecode die zich over het internet transporteer en zich uit eindelijk presenteert via de lichaamscomputer
als een beleving van het leven – dan zijn zij wellicht beperkter dan wij. Want ik vermoed dat wij niet alleen in
staat zijn om in te pluggen in de vierde en vijfde dimensie, maar zelfs een stap hoger, namelijk (in de
beeldspraak) tot het softwareontwikkelingsniveau. Kortom wij staan in verbinding met de scheppende
energie.
Ontwikkelaars
Los van het idee dat zij een reptiel-achtige soort zijn die onze kinderen
energetisch consumeren (via pedofiele sex), houden zij ons weg bij het
bewustzijn dat wij meer zijn dan zij. Zoals een leeuwentemmer zijn leeuwen als
welpjes opvoedt en ze niet in verbinding laat komen met de gedachte dat hij –
de temmer – een potentieel prooi voor ze is. Ook de leeuwentemmer weet dat
de leeuw een potentieel gevaar voor hem is. Uitsluitend het feit dat hij de leeuw
van welp af aan gebrainwashed heeft, geeft hem de zekerheid dat hij zijn kop er
niet af zal bijten. Daarom schreef ik aan het begin van dit artikel over het programmeren van uw
onderbewustzijn. Onze elite moet ons van jongs af aan programmeren, omdat wij anders in zouden kunnen
zien dat wij de leeuw zijn. En u bent de leeuw. De leeuw ziet door de manipulatie van jongs af aan
waarschijnlijk ook niet dat de leeuwentemmer geen leeuw is. Zo kunt u zich ook de beperking in onze geest
voorstellen, zonder welke we wel zouden kunnen onderscheiden dat de elite reptiel-achtigen zijn.
Prinses Diana heeft het zelf gezegd in een telefoongesprek met een vriend: “They are lizzards!”. Deze
reptiel-achtige soort heeft soms menselijke code nodig om binnen ons waarnemingsspectrum als mens
zichtbaar te kunnen blijven. Daarvoor was iemand als Diana waarschijnlijk nodig als draagmoeder. Maar dat
terzijde.
De elite probeert ons krampachtig binnen onze drie-dimensionale-vijfzintuigelijke beperking te houden. Vergelijk dit met de leeuwentemmer die de
leeuw van welp af aan de underdog positie laat voelen. Het draait dus om
domineren. Middels ‘de soep’ zorgen zij ervoor dat wij niet beter weten dan onze
programmacodering die wij beleven in onze lichaamscomputer als zijnde ons
leven. Ons leven heeft een chronologisch verloop, wehebben er geen enkele
invloed op en zij bestieren ons en leiden ons onherroepelijk richting hun
NWO…zo lijkt het. Maar er zit zoveel kracht in ons! Wij zijn namelijk sterker dan
zij. Kijkt u even naar de leeuw en de leeuwentemmer. Die leeuw dat bent u! U
bent namelijk in staat om in te grijpen op het programma. U bent programmeur! Wat zij gedaan hebben is de
verbinding met de zesde dimensie (in de beeldspraak noem ik het gemakshalve maar even ‘zesde’)
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uitgeschakeld. Hiervoor is zelfs een fysiek slot in ons brein aangebracht (het reptielen brein; zie hier). Maar
tevens gebruiken zij technologie om ons hierbij vandaan te houden. Blijkbaar functioneert dit aangebrachte
slot namelijk niet optimaal en hebben zij nog technologie, vaccinaties en medicatie nodig om het effect te
bekrachtigen. En daar zit onze mogelijkheid om dit systeem omver te werpen.
U kunt weer in contact komen met uw programmeurskwaliteiten. U kunt weer schepper worden van uw eigen
levensbeleving. En daarmee wordt de levensbeleving van de lichaamscomputer feitelijk ook al min of meer
ongelimiteerd. Vanuit de programmerings-dimensie (de scheppende dimensie) kunt u namelijk alles
aanpassen.
Hoe dan?
Wat moeten u en ik doen om weer scheppers te worden en de elite die denkt
boven ons te staan te gaan zien als een lagere soort die feitelijk geen
scheppende kracht heeft? Het is heel simpel. U hoeft het alleen maar te gaan
zien. Bewustzijn; daar draait alles om. Vanaf nu bent u onaantastbaar. Het
maakt niets meer uit wat wie u dan ook aan probeert te doen. En de elite? En de
NWO? De derde wereldoorlog? Dat gaat allemaal niet gebeuren. Want hoe
oppermachtig en onoverwinnelijk zij ook doen voorkomen alsof ze alles zonder slag of stoot al eeuwen lang
over ons uitrollen. Die tijd is geweest! Het omslagpunt is bereikt! The Lion Sleeps No More. Sta op en wees
nooit meer bang! Niets kan u meer schaden. Maakt u geen zorgen, om niks. Uw nieuwe bewustzijn brengt u
in contact met uw scheppende kracht en u bent sterker dan Henry Kissinger, dan Obama, dan Brussel, dan
de oorlogen, dan de NWO. Het spel is over. De beperking is eraf. Het slot doet het niet. Niets werkt meer. De
overwinning begint bij het inzicht en het weten. We Are Change!
http://www.martinvrijland.nl/2013/10/06/de-overwinning-nabij/

Clingendael instituut grootmeesters in oorlogspropaganda
Posted on Apr 16, 2014
Als er ergens ter wereld wapengekletter verkocht moet worden aan het volk dan
hebben we altijd de experts van het Clingendael instituut. Die hebben dan
zogenaamde deskundigen. Zo hebben ze bijvoorbeeld een Rusland deskundige.
Dat is iemand die deskundig in het verkopen van propagandistische retoriek over
Rusland. Dat het propaganda is, blijkt wel uit het verleden. Er is bijvoorbeeld
nooit iemand van het Clingendael instituut opgestaan om excuses te maken over
het goed praten van de inval in Irak op basis van niet bestaande ‘weapons of
mass destruction’. De hele golfoorlog is verkocht op basis van valse argumenten. Ook zul je niemand van
het Clingendael instituut horen toegeven dat er Blackwater/Academihuurlingen zelf de onrust in Oost
Oekraïne opstoken. Natuurlijk zal het Clingendael instituut ook niet toegeven dat de Tjetjeense terroristen
door Amerika getraind en bewapend worden, net zo min als ze zullen toegeven dat de Al Nusra strijders in
Syrië door het Westen bewapend en gefinancierd worden. In feite kun je dus wel stellen dat zo’n instituut
niet veel meer doet dan mannen in een pak hijsen en ze een dure titel geven om professioneel propaganda
te laten verkondigen.
De argumenten die Marcel de Haas van dat Clingendael instituut op NOS.nl aanhaalt, zijn volledig kolder te
noemen. Althans, het wordt natuurlijk wel geloofwaardig gebracht, maar om Tjetsjenië als voorbeeld te
gebruiken is net zo absurd als dat Syrië als voorbeeld gebruikt zou worden. In alle gevallen is er sprake van
Westerse bemoeienis. Ook in de Oekraïne ligt dit ten grondslag aan het conflict. Gaat Marcel de Haas ook
een keer antwoord geven op het gelekte telefoongesprek en op de analyse van de beeldenvan de
sluipschutters? Heeft Poetin niet de Krim via een officieel erkend referendum zelf laten kiezen om zich bij
Rusland aan te sluiten? Heeft verdreven president Janoekovisch militairen ingezet om de Europa
aanhangers van het plein in Kiev te verdrijven? Nee, slechts politie. De sluipschutters bleken te komen van
de kant van de huidige coup-regering. Het goedpraten van militaire inzet is zuiver en alleen de
imperialistische agressor houding van Europa dat landjes wil pikken en valse alibi’s creëert. Hoeveel van
deze deskundige prietpraat verkopers zitten daar eigenlijk bij dat onzinnig instituut in dat dure landgoed te
Den Haag?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fWkfpGCAAuw
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/16/clingendael-instituut-grootmeesters-in-oorlogspropaganda/
Reactie
Wat is de historie van het Clingendael Instituut? Hoe verdient men bij het Clingendael Instituut geld? De
geldstroom bepaalt de belangen en de belangen zijn een representatieve weergave van de ware intenties.
Overigens zijn het in de MSM altijd dezelfde mensen en instituten die commentaar mogen leveren op de
gang van zaken in de wereld. En daarmee krijgen we natuurlijk ook telkens te maken met dezelfde
belangen. Het zou voor iedereen allang duidelijk moeten zijn dat b.v. Peter R. de Vries heeeeel veeeel boter
op zijn hoofd heeft.

Nieuwsbrief 199 – 30 april 2014 – pag. 6

Hepatitus-C-doorbraak
185 miljoen mensen wereldwijd draagt, vaak zonder te weten, het hepatitis c virus bij zich. Volgens de
WHO is zo'n 90% te bestrijden met een antiviraal middel. In Europa echter krijgt slechts 2-3% een
behandeling.
Dit vindt de WHO veel te weinig en beveelt nu dringend een bloedtest voor risicogroepen aan. 'Klein'
probleem: de behandeling is té duur – een 12 weken behandeling met het medicijn Solvadi (sofosbuvir) van
Gilead, reeds toegelaten in de USA en Europa, kost maar liefst 84.000 dollar, rond de 1.000 dollar per
tablet. De WHO doet nu een dringend beroep op overheden bij het uitstippelen van een wereldwijde
strategie om Hepatitis C te bestrijden.
Bron (vertaalde samenvatting) : http://www.legeneraliste.fr/actualites/article/2014/04/09/hepatite-c-trop-depatients-ne-sont-pas-traites-en-europe-deplore-loms_239871
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/hepatitis-guidelines/en/
Professor Frederik Nevens, hoofd Pathologie van het U.Z. Leuven, was er bij tijdens het Congres voor
Leverspecialisten in Londen en hij vertelde bij aankomst op Zaventem afgelopen zondag enthousiast over
deze doorbraak. Over het bijbehorende kostenplaatje werd echter niet gerept, hoewel hij gisteren het
volgende op zijn website vermeldde: 'Veel farmaceutische firma's hebben een hepatitis C-medicijn in de
pijplijn. Onder druk van die concurrentie zal de prijs omlaag gaan.'
http://nieuws.vtm.be/binnenland/87766-nieuw-medicijn-geneest-hepatitis-c
Aanvullende info
* Het Belgische nieuws besteedde hier de laatste dagen volop aandacht aan. Hun Nederlandse
perscollega's schijnen hier niet van op de hoogte te zijn.
* Gilead is ook patenthouder van het opnieuw in opspraak gekomen antivirale griepmiddel Tamiflu (aflopend
in 2016).
* Is het aanboren van een nieuwe markt met dit Hepatitis C medicijn misschien een reden om het verlies van
Tamiflu te compenseren ?
* De Belgische Etienne Davignon zit nog altijd in de Raad van Bestuur Gilead Sciences (voormalig voorzitter
Bilderberggroep).
* En wie gaat dat betalen ? Vorig jaar was er nog commotie over het peperdure middel Eculizumab (van
levensbelang voor Viktor van zeven jaar) dat de zorgverzekeraar weigerde te vergoeden (tweewekelijkse
dosis 9.000 euro).
* Gilead sloot vorige week een deal met Artsen Zonder Grenzen voor de prijs van $900 voor een 12wekelijkse behandeling (een enorm verschil met de op te hoesten £84.000 voor de rijke landen).
"Forget Me Not" Hepatitis C Disease Awareness Campaign 2014 Gilead
Sciences:https://www.youtube.com/watch?v=clxIpJELXE4

Nanotech synthetisch voedsel en Googles zoektocht naar onsterfelijkheid
Posted on Apr 27, 2014
Google heeft in haar zoektocht naar onsterfelijkheid een top-geneticus
ingehuurd. Google zit volledig op de ‘road map’ zoals al zo vaak omschreven
door transhumanist Ray Kurzweil die de term ‘singularity’ introduceerde en
beweert dat de mensheid in 2045 haar onsterfelijkheid bereikt. Vorige week
berichtte ik al dat men heeft ontdekt de DNA code te kunnen resetten door het
deel van de DNA-streng dat zorgt voor een bepaalde afwijking te vervangen. De
techniek hierachter is steeds gebaseerd op nanotechnologie. Met
nanotechnologie kan men elk molecuul nabouwen. En omdat men inmiddels
zover is dat het complete menselijk DNA in kaart gebracht is, kun je dus ook stellen – zoals Ray Kurzweil
doet – dat de hele mens te reproduceren valt. Dat is natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar we moeten
ons daarbij ook realiseren dat technologische groei altijd exponentieel verloopt.
Op dit moment kan men bijvoorbeeld op de universiteit van Eindhoven al een helekaaklijn laten hergroeien
door middel van deze nanotechnologie. Maar in feite zou het natuurlijk mooi zijn als we ons lichaam vol
zouden hebben met nanotechnologie die als het ware foutjes op kan sporen om ze te resetten. Vermoedelijk
is Google daarnaar op zoek en heeft ze daarom deze Cynthia Kenyon ingehuurd voor het project Calico.
In de Bijbel staat in Genesis 6 vers 3 dat God de mens een leeftijdsbeperking van 120 jaar gaf. Opmerkelijk
is ook dat we zien dat dit zo’n beetje de grens is. Als we kijken naar de uitleg die Zecharia Sitchin geeft over
de Bijbel, dan is het niet 1 God geweest die de mens schiep, maar dan waren het de ‘Zij die van boven
neerkwamen’ (de Nephilim) die zeiden “Laat Ons mensen maken naar Ons beeld“. Deze goden ook wel
Annunaki genoemd wilden een werkras bouwen dat het lastige werk van goudmijndelving moest overnemen.
Ze hadden dus een ras nodig dat op ze leek en konden feitelijk niets anders dan ze min of meer hun eigen
genen geven.
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Mijn kanttekening hierbij is dat ik denk dat wij ook de kleitabletten waar Sitchin dit uit haalt, niet als 100%
betrouwbaar kunnen achten, want wie vertelt ons dat ook die Annunaki niet al wisten dat je – net als in het
huidige nieuws en de geschiedvervalsing – niet de waarheid moet vertellen, maar de perceptie wilt sturen.
Sitchin spreekt echter over de bouw van de mens. We werden genetisch samengesteld. Eerst werden nog
Annunaki draagmoeders gebruikt, maar omdat de draagmoeders uitgeput raakten, werd gesteld dat de
mens zichzelf maar moest kunnen voortplanten. Dat God dus in de Bijbel een rib uit Adams lijf nam, moet
worden gezien als dat men de DNA code als het ware aanpaste en de vrouw bouwde. De vrouwelijke variant
van de mens was zo aantrekkelijk dat zelfs een van de goden genaamd Enki niet van ze af kon blijven.
Verondersteld dat het boek de Bijbel enkele kernen van waarheid bevat, die door Sitchin iets anders
geïnterpreteerd zijn op basis van de gevonden kleitabletten, dan is die 120 jaar op zijn minst een beperking
die we tevens terugzien in de realiteit van vandaag. Regelmatig hoor je wel eens in het nieuws over iemand
die weer de bijzonder hoge leeftijd van boven de 100 bereikt heeft, maar nooit wordt de 120 overschreden.
Recentelijk werd er weer iemand net geen 112 jaar oud. Dit alles zou kunnen impliceren dat er dus een
bewuste versleuteling in onze ‘software code’ – of te wel in ons DNA – ligt opgesloten, die het
verouderingsproces bewerkstelligt. En het lijkt erop dat Google daar vooral naar op zoek is. Achter de
schermen is men waarschijnlijk allang in staat om ernstige ziektes op te lossen. Dat dit nog niet in de
medische wereld wordt toegepast ligt wat mij betreft aan de duistere agenda die men maar liever niet
benoemt. Deze agenda besprak ik al eens in dit artikel.
Ondertussen wordt het transhumanisme ook gebruikt om de massa een worst voor te houden. Wie zou er nu
niet onsterfelijk willen zijn. Dat de voordelen van nanotechnologie gebruikt worden om de acceptatiedrempel
te verlagen zorgt er ook voor dat mensen minder makkelijk sceptisch zullen zijn tegenover introductie van
nanotechnologie in de voedselketen. Zoals het bedrijf Monsanto genetisch gemanipuleerd voedsel heeft
gepromoot en we steeds meer GMO voedsel op de markt zien, zien we nu ook de introductie van nanotechvoedsel. Men is al zelfs bezig vleesweefsel te bouwen voor consumptie. Dit vlees kan men in laboratoria
laten groeien en elke gewenste smaak geven. Natuurlijk heeft men dit vleesweefsel ook nodig voor de bouw
van de avatar-mens of allerlei zelf gebouwde diersoorten of synthetische robots (handig als soldaat of
politieagent), maar het is ook wel handig voor de voedselproductie en consumptie. De eerste stap in deze
richting is nu al gezet door de commerciële introductie van vanille op de voedselmarkt door het bedrijf
Evolva.
In eerdere artikelen verwees ik al naar de film Elysium. In mijn 45 minuten durende filmpje over
nanotechnologie en onsterfelijkheid heb uitgebreid toegelicht wat de keerzijde van deze ontwikkeling is. Los
van het feit dat nanotechnologie er voor zorgt dat we ook full time aan het internet gekoppeld kunnen worden
en de NSA dus een hele andere functie krijgt dan alleen het afluisteren, is de grootste keerzijde misschien
wel dat wat we in de film Elysium zien, namelijk dat levensverlenging en onsterfelijkheid van het lichaam,
slechts voor de rijken bestemd is. Een andere keerzijde is, dat wij de illusie voorgeschoteld krijgen dat onze
onsterfelijkheid afhankelijk is van ons lichaam. Net zoals andere transhumanisten als Kevin Warwick ons de
voordelen van nanotechnologie verkopen door te vertellen dat het ons telepathisch kan maken en voorbij
gaat aan het feit dat we dat al kunnen zijn, zo gaan alle transhumanisten voorbij aan het feit dat onze
onsterfelijkheid niet aan ons lichaam gebonden is. Dat laatste is iets waar u echt even voor moet gaan zitten
op een regenachtige zondagmiddag en eens goed over na moet willen denken. Ons lichaam is slechts een
tijdelijke behuizing van onze eeuwig levende ziel. Dit besef is nu onderdrukt middels de hardware in onze
hersenen die het werkelijke besef van deze onsterfelijkheid onderdrukt. De illusie dat we onsterfelijk worden
als we deze biocomputer genaamd “lichaam” langer kunnen laten leven, is zeer misleidend. Daarmee
verlengen we namelijk de levensduur van het stukje ‘hardware’ dat dit besef van de reeds bestaande
onsterfelijkheid onderdrukt.
Uw lichaam is een tempel (lees: behuizing) voor de ziel. Deze ziel leeft voor eeuwig. U bent zelf een
onderdeel van het collectieve scheppende bewustzijn. Dit bewustzijn is ‘ge-firewalled’ in het stukje hersenen
van uw lichaam / biocomputer. Deze firewall wordt actief gehouden door iets in ons systeem dat de
pijnappelklier (zender/ontvanger voor dit hogere bewustzijn, wat ook maar een stukje ‘hardware’ is) niet
optimaal laat functioneren. David Icke heeft dit ‘the Saturn / Moon matrix‘ genoemd. Deze matrix is
waarschijnlijk de oude firewall die onze biocomputer bij het volle bewustzijn vandaan houdt. Deze oude
firewall begint zijn werking te verliezen, door de verschuivingen in de planetaire opstelling. Dat is wat er echt
heeft plaats gevonden na december 2012. Wilt u ook graag dat Google en de NSA hun transhumanistische
resultaat behalen en een nieuwe matrix weten te bouwen en onze ziel gevangen weten te houden in een
langer levende of onsterfelijke biocomputer genaamd lichaam? Of gaat u zich liever realiseren dat de angst
voor de dood de grootste leugen aller tijden is?
Bron linkvermeldingen: NOS.nl, Inforwars.com, Oldthinkernews.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/27/nano-tech-synthetisch-voedsel-en-googles-zoektocht-naaronsterfelijkheid/
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Elke mail die je verstuurt heeft de NSA en de AIVD in de cc
Correspondent Data & Transparantie
Dimitri TOKMETZIS
Illustratie: Rob van Barneveld
Dit verhaal begint met een mailtje, verstuurd vanuit mijn huis in Abcoude naar Martijn
Grooten die in Exeter, Zuidwest-Engeland woont. Het is 17 februari, negen uur 's avonds
en het mailtje doet er nog geen seconde over Martijn te bereiken.
Martijn werkt bij internetsecuritybedrijf Virus Bulletin en houdt zich daar
bezig met spamfilters. Hij zal mij helpen de route van deze bewuste e-mail in
kaart te brengen. Een route die, zo zal blijken, de halve wereld omspant en
over vele servers verloopt.
De header van dit mailtje had er eigenlijk zó uit moeten zien:
From: Dimitri Tokmetzis
To: Martijn Grooten
Bcc: Google Belgium, Belgische inlichtingendiensten, GCHQ, Level 3
Communications, Google US, NSA, FBI, AIVD, MIVD. En nog meer
letterconfetti.
Onderwerp: Ik probeer te achterhalen wie mijn e-mail kan
onderscheppen. Kun je me helpen?
Te moeilijk om uit te leggen
We weten dat ons e-mailverkeer via allerlei andere landen loopt. En dat bij
de afhandeling van een e-mail verschillende partijen betrokken zijn. Maar
wie dan? Wat doen zij met onze e-mails? En kunnen deze partijen ook de
inhoud zien, of alleen de metadata? En waar en wanneer kunnen de
inlichtingen- en opsporingsdiensten ons e-mailverkeer onderscheppen?
Edward Snowden heeft het afgelopen jaar veel onthuld, maar door de
grote hoeveelheid gepubliceerde documenten is het moeilijk door de
bomen het bos te blijven zien. Daarom besloot ik, samen met stagiair
Emiel Lijbrink, bijgestaan door expert Martijn Grooten, een e-mail te
volgen van mijn computer tot de computer van de ontvanger. Van
schrijven tot lezen. We hebben ook enkele telecomexperts geraadpleegd
en tientallen geopenbaarde NSA-documenten uitgeplozen.
Het doel van dit uitzoekwerk is om te achterhalen in hoeverre de
surveillanceprogramma's van verschillende inlichtingendiensten
betrekking hebben op ons. Als bonus kregen we bovendien inzicht in hoe
indrukwekkend complexLees hier een heel goede uitleg over hoe e-mailen
eigenlijk werkt. Het is wat gedateerd, maar de grote lijnen kloppen nog
steeds. onze internetinfrastructuur is geworden.
De mail scheurt in milliseconden de hele wereld over, van mijn huis naar
het Google-datacentrum in België, waar de mail wordt gescand op
virussen. Ook wordt de inhoud daar ingelezen, om gepersonaliseerde
advertenties aan te kunnen bieden. De mail gaat dan onder het Kanaal
door, naar Engeland. Binnen enkele milliseconden duikt de mail weer het
water in richting de Verenigde Staten om uiteindelijk in het westen weer in
een Google-datacentrum te belanden. Daarna schiet het mailtje terug
naar Engeland, alwaar het uiteindelijk bij Martijn terechtkomt.
Ondertussen hebben de Amerikaanse inlichtingendienst NSA en de Britse
evenknie GCHQ op verschillende plekken de mail kunnen
onderscheppen. En via een achterdeur de Nederlandse inichtingendienst
AIVD ook.
Duizelt het je nu al een beetje? Dat kan ik mij voorstellen. Daarom hebben
we hebben tekenaar Rob van Barneveld gevraagd deze ene seconde in
stripvorm op te breken. Via de strip kun je precies alle haltes die de e-mail
aandoet volgen.
Strip: Rob van Barneveld
Deze route had er overigens ook heel anders kunnen uitzien. Internet is
immers een netwerk van netwerken, dat uitermate robuust is: als één
route uitvalt, vanwege congestie, kabelbreuk of
onderhoudswerkzaamheden, wordt het verkeer omgeleid. Dit mailtje had
dus ook als volgt bij Martijn terecht kunnen komen:
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Abcoude - kabels KPN - XS4ALL (Amsterdam) - Amsterdam (internetexchange AMS-IX) - Frankfurt
(internetexchange DE-CIX) - Telehouse Londen - British Telecom - Exeter.
Of:
Abcoude - kabels Level 3 Communications - Google St. Ghislaine - Bude - Telehouse London - kabels
Vodafone - Exeter.
Hoe de route loopt, is van belang voor wie een e-mail kan onderscheppen. Alle e-mails die via Engeland
reizen, worden potentieel onderschept door de Britse inlichtingendienst GCHQ. Die tapt namelijk alle
internetkabels bij de landingspunten af. Alle e-mails die via Amerikaanse kabelaars of providers reizen,
vallen onder de PATRIOT Act en dienen afgedragen te worden als de FBI dat wenst. En zelfs een aantal
Nederlandse kabelaars en internetserviceproviders moet hun data aan de Amerikaanse autoriteiten
overhandigen als die daarom vragen.
De Amerikanen kunnen ons internetverkeer al lang onderscheppen
Even geleden debatteerde de Tweede Kamer over de 1,8 miljoen metadata die
door de Nederlandse inlichtingendiensten zijn verzameld. Maar het belangrijkste
zal waarschijnlijk niet aan de orde komen: dat de Amerikanen al jaren
probleemloos toegang hebben tot de grote Nederlandse netwerken.
Lees: 'Vergeet Plasterk, de Amerikanen kunnen er toch wel bij'
Voor e-mail geldt geen briefgeheim
Maar zelfs als een e-mail in Nederland (of continentaal Europa) blijft, kan hij nog
steeds gelezen worden. E-mail valt namelijk niet onder het briefgeheim. Het briefgeheim waarborgt een
veilige, onbespiede communicatie. Om een brief te openen, is toestemming van de rechter nodig. Om een email te openen is toestemming van een officier van justitie al voldoende.
Volgens ict-jurist Arnoud EngelfrietLees hier Ius Mentis, het blog van Engelfriet. is de conclusie dan ook
duidelijk: e-mail is zo lek als een mandje. En de ongemakkelijke waarheid is dat dit ook nog wel even zo
blijft. Engelfriet: 'Eind jaren negentig en in 2006 zijn er pogingen gedaan e-mail onder het briefgeheim te
krijgen, maar de weerstand was te groot. Waarschijnlijk zagen de opsporings- en veiligheidsdiensten het niet
zitten.'
Zo zet je er een slot op
Bovendien hebben de grote e-mailproviders, zoals Google, geen enkele prikkel e-mails van begin tot eind te
versleutelen, iets wat technisch prima kan. Google wil namelijk zelf de e-mail kunnen lezen om gerichte
advertenties aan te bieden.
De enige manier om je e-mail onbespied te versturen, is door gebruik te maken van een betaalde emailservice die zogenoemde end-to-end encryption belooft, versleuteling van zender tot ontvanger, zoals
Hushmail.De site van Hushmail. Of door e-mail zelf te beveiligen met encryptie als PGP. Dan nog worden de
metadata vastgelegd, maar partijen als de FBI, NSA, GCHQ, AIVD, MIVD kunnen je e-mail in ieder geval
niet meer lezen.
Update: Er staat nog een klein foutje in de strip. De Belgische autoriteiten zijn niet betrokken bij het
lezen/scannen van de mail. Ze kunnen alleen de data opvragen. Dat foutje is per abuis blijven staan.
https://decorrespondent.nl/955/elke-mail-die-je-verstuurt-heeft-de-nsa-en-de-aivd-in-de-cc/69408436405-bb6fa38a

Alles, nou ja heel, veel feiten over: GEMBER
Wat is gember?
Gember is een inheemse plant uit tropisch Azië en wordt gekweekt op veel plaatsen
in China, Guatemala, India, Japan en Nigeria en op Jamaica.
De gemberplant is een overblijvende plant met een rechte, rietachtige stengel
waaraan witte bloemen bloeien. De bladeren van de gemberplant zijn 15 tot 30 cm.
lang en 2 tot 2,5 cm. breed. De bloeistengel komt direct uit de wortelstok omhoog. Hij
bloeit met een groene toorts met kleine gele bloemen met een rood hart.
Ondergronds groeit een vertakte dikke wortelstok, die als voedselopslag dient voor de
plant. De wortelstok groeit horizontaal en is geel van binnen. Uit deze wortelstok
wordt gember gewonnen.
Koop een stuk gemberwortel. Neem een ruime pot en leg de gemberwortel plat op de
potgrond. Aandrukken zodat de wortel voor de helft onder de grond verdwijnen. Op
een warme plaats zetten, maar niet in de volle zon. Een kamerplant dus in de winter niet buiten zetten!!
Gember is al gedurende duizenden jaren in China en India in gebruik omwille van zijn medicinale
eigenschappen. De gemberplant was ook bekend ten tijde van de Oude Grieken en Romeinen. Tussen de
tiende en de vijftiende eeuw werd het door de Arabieren in Europa geïntroduceerd en nog een hele tijd later
door de Spanjaarden meegenomen naar Zuid Amerika.
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Een scherpe specerij met een beetje een scherpe maar ook zoete kruidige smaak.
De smaak van gember is vooral afkomstig van de chemische verbindingen
gingerol en shogaol. Een aanwezige smaak, maar kan ook subtiel bijdragen aan
gerechten. Omdat men in de Middeleeuwen geen peper had, werd er gember
gebruikt. In veel Aziatische recepten behoort is het een basisingrediënt. Vlees
wordt malser omdat verse gember een eiwitsplitsend enzym bevat. De geur van
gember is aromatisch.
Verder bevat gember een aantal medicinale stoffen waaronder ginerol, lineol,
zingibain, zingibereen, zingiberol en shogaol. Een bron van onder andere
magnesium, kalium, vitamine B6 en krachtige antioxidanten.
Bestanddelen gember
 veel medicinale werkzame stoffen. Bevat gingerol, lineol, borneol, zingibain. zingibereen, zingiberol,
pheilandreen en shogaol.
 In gemberpoeder zit specifiek ook shogaol. In totaal 17 medicinale werkbare stoffen.
 Shogaol geeft de scherpe smaak en heeft de eigenschap kanker en hartaandoeningen te
verminderen. Shoganol heeft ook nog eens een pijnstillende werking en kan ontstekingen in
gewrichten verminderen.
 Gingerol is een bio-actieve stof gebruikt om klachten bij misselijkheid en braken te verminderen.
Gingerol wordt ook gebruikt om zwellingen bij gewrichten te verminderen.
 Zingiberene of gemberolie is een olie die in gember voorkomt. Zingiberene heeft een antibacteriële
werking, verminderd ontstekingen en wordt gebruikt bij reuma en sommige vormen van hoofdpijn.
Gemberolie of zingiberene werkt samen met shogaol en bevordert de spijsvertering.
 Als je verse gember droogt, verhit en maalt wordt gingerol omgezet in shogaol. Zowel gingerol als
shogaol werken pijnstillend. Chemisch lijkt deze stof op aspirine.
Gember is goed voor maag, milt en darmen
 Gember is enorm goed voor een goede spijsvertering en het verbranden van calorieën. Je haalt
meer bouwstenen uit je voeding. Dat komt door de stof zingibain.
 Er is volgens onder andere Deens onderzoek en toepassingen geen stof op aarde die zulke
krachtige eiwitverterende enzymen bevat dan de zingibain.
 Gember is zuiverend en werkt pijnstillend. Het is een antioxidant, werkt antiseptisch, slijmoplossend,
ontspannend, stimulerend, ontgiftigend, ademverfrissend, is goed tegen griep, verkoudheid,
slijmvliesontsteking, vermoeidheid, hoge bloeddruk, bloedstolsels, hoofdpijn, migraine, misselijkheid,
koorts, darmklachten, diarree, menstruatiepijn, impotentie, kortom veel gezonde voordelen.
 Gember is een uitstekende bron van magnesium, mangaan, kalium, koper en vitamine B6. Het bevat
actieve en krachtige antioxidanten zoals polyfenolische verbindingen. Deze anti-oxidanten hebben
effecten op onze lichaamscellen zoals anti-inflammatoire en anti-tumor.
 Er was al onderzoek gedaan naar de werking van gember op tumoren, maar dan bij ratten en
muizen. Wetenschappers keken daarbij of de wortel een effect had op chemische stoffen die
darmkanker kunnen veroorzaken. Dat bleek zo te zijn en een onderzoeksteam van de University of
Michigan wilde nu weten of de wortel ook bij mensen effect heeft.
 Tijdens het onderzoek kregen dertig gezonde mensen gedurende een maand óf gember toegediend
óf een niet-werkzame stof (placebo). De hoeveelheid gember stond gelijk aan de hoeveelheid die
mensen gemiddeld per dag eten, zodat de resultaten ook toepasbaar zouden zijn op de realiteit.
Tijdens het onderzoek werd er steeds weefsel afgenomen uit de darmen van de proefpersonen.
 Minder ontstekingen Al snel bleek dat de groep die gember toegediend kreeg, minder last had van
ontstekingen. Uit eerder onderzoek wisten de wetenschappers al dat ontstekingen in het
darmweefsel sterk verband houden met de ontwikkeling van darmkanker. Een gunstig effect dus.
 Maagzuurremmers die door miljoenen mensen over de hele wereld elke dag geslikt worden, werken
niet eens zo goed als de gemberwortel. De gezondheidsvoordelen van gember zijn uitgebreid
bestudeerd en met succes getest op meer dan 100 gezondheidsproblemen en dat maakt gember
één van de meest diverse en bewezen remedies. Maagzuurremmers die je bij de apotheek of drogist
haalt hebben nadelige bijwerkingen, door de vermindering van maagzuur is het lichaam minder
beschermd tegen infecties, verteert het voedsel minder en wordt de opname van mineralen en
belangrijke voedingsstoffen geremd. Langdurig gebruik kan zelfs leiden tot diarree, longontsteking,
botontkalking, maagzweren en maagkanker.
Gember vermindert bijwerkingen chemotherapie
Poeder van de gemberwortel vermindert misselijkheid en braken bij
chemotherapie. Patiënten met bottumoren, die chemotherapie kregen, werden
verdeeld in een suppletie- en placebogroep. Naast de cytostatica cisplatine en
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doxorubicine werden ze dagelijks behandeld met 1 tot 2 gram gemberpoeder of een placebo gedurende een
cyclus van 30 chemobehandelingen. De hoeveelheid gember werd gerelateerd aan het lichaamsgewicht,
waarbij zware patiënten de hoogste dosering kregen. Acute misselijkheid en braken (optredend binnen 24
uur na de chemotherapie) verminderde met bijna de helft significant onder invloed van gembersuppletie.
Misselijkheid en braken, optredend na 24 uur, namen significant af met meer dan de helft. De onderzoekers
concluderen dat gemberpoeder, klachten van misselijkheid en braken, gerelateerd aan chemotherapie,
kunnen verminderen. Al eerder werd het effect van gember bij zwangerschapsmisselijkheid bewezen.
Bron: Ortho Institute
Gember als wondermiddel voor allerdaagse kwalen
Volgens wetenschapper en vooraanstaand kruidendeskundige Dr.Stephen Fulder is er geen beter middel
om alledaagse kwalen te bestrijden dan gember. Hij is er zelfs van overtuigd dat geen enkele ander kruid
gember kan vervangen als het om misselijkheid en braken gaat.
Zo is uit een onderzoek in het Bartholomew’s Hospital in Londen gebleken, dat gember het ideale middel is
om misselijkheid bij patiënten die bijkomen uit de narcose na een operatieve ingreep te voorkomen.
Heb je last van reis- of zeeziekte, neem dan een half uur voor vertrek 1 gram gedroogde gemberpoeder in.
Kauw ook tijdens de reis op stukjes gemberwortel. Volgens Fulder wordt de reis er een stuk plezieriger door.
Last van pijnlijke gewrichten of spieren? Meng één deel gembersap met 5 delen sesamolie en wrijf de pijnlije
plekkken ermee in. Je kunt de olie ook gebruiken bij oorpijn door twee druppels in een plukje watten te laten
trekken en dit in de gehoorgang aan te brengen.
Voor problemen met de luchtwegen kan een gembercompres worden gebruikt: doe 100 gram fijngeraspte
gember in een goed dichtgebonden linnen of katoenen zakje. Leg dit vervolgens in een grote schaal heet
water van ongeveer 70 graden C. Houd deze temperatuur op peil tot het water geel verkleurt (u mag het
water eventueel iets warmer maken). Dompel een handdoek in deze vloeistof en leg deze zo heet mogelijk
op de borst.
Bij afkoeling de vloeistof opnieuw verhitten. Als de huid rood is geworden heeft het compres zijn werk
gedaan en is de bloedcirculatie in dat gebied gestimuleerd.
Op dezelfde manier kunt u te werk gaan bij pijn, zwelling en ontstekingen.
Om het transpireren te bevorderen, matige koorts te bedwingen en een verkoudheid of griep te verdrijven,
kan een gemberdrankje worden gemaakt: rasp een stukje verse gember ter grootte van een half
suikerklontje (ca. 1 gram) boven een waterglas. Voeg het sap van een halve citroen toe, vul het glas verder
met heet water en zoet het met een weinig honing.
Maar ook als u niets mankeert, is gember oergezond. Maak eens appel-gember-jam: kook 1 kilo suiker in 1
liter water, voeg 1 kilo geschilde en klein gesneden appeltjes (zonder klokhuis) toe en 50 gram geraspte
gemberwortel. Zet de jam op een laag vuur tot het helder is en giet de jam vervolgens over in potjes.
Verrukkelijk….
Gember is in allerlei soorten te koop bij supermarkten, toko’s en reformhuis.
Tip: Rasp je gember in plaats van het fijn te hakken. De gember krijgt een andere structuur en de smaken
trekken beter in je gerecht.
Bron: Gember, geschiedenis, recepten en medicinale werking door Dr. Stephen Fulder (uitg. Bigot & van
Rossum).

Prikbord Nr. 392 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Bende
Minister Schippers laat weer een onderzoek uitvoeren: nu naar de integriteit van de NZa (Nationale
Zorgautoriteit) die net zo lijkt te functioneren als haar eigen Inspectie. Dat het in Zorgland aan grote bende is
op alle niveaus, is niet in de laatste plaats te danken aan het strafbeleid dat de grote graaiers iedere keer
weer laat lopen, want het waren altijd ‘vergissingen’ of ‘onduidelijke regels’ (toevallig in het voordeel van de
daders).
Dus wel tientallen nieuwe regeltjes bedenken, die nauwelijks te controleren zijn; in ieder geval niet door de
Inspectie…
Bezuinigen op z’n Grieks
Hoewel de ziekenhuizen al veel eerder moesten bezuinigen, hadden ze daar weinig trek in en werden ‘dus’
in het geheim gecompenseerd. Het feest van de schaalvergroting en de verspillingen ging intussen gewoon
door, waarbij nu wordt beweerd dat ze verlies leden! Dit is bekend als de Griekse manier om nieuwe
compensatie af te dwingen, naast de wachtlijsten uiteraard.
Censuur
De informatiestroom over de financiële situatie in Griekenland en Spanje lijkt te zijn opgedroogd. Net als
over de feitelijke gevolgen van de beloofde EU-maatregelen tegen illegale immigratie. En ook het onderzoek
naar de EU-uitgaven (begrotingsoverschrijdingen) lijkt stil te liggen, gelet op het gebrek aan media-aandacht
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hier. Kan het zijn dat Europese verkiezingen gepaard gaan met censuur? Dan kan de kiezer zich maar beter
wenden tot de website van UKIP. Verbijsterend, waar hier allemaal over gezwegen wordt.
P.S. Inmiddels blijkt het Griekse gedrag zo alarmerend, dat de Brusselse kliek dreigt te worden meegesleurd
in de bodemloze put. Tja, dan moet je wel de publiciteit zoeken om de belastingbetaler opnieuw te
‘bewerken’ voor de volgende kwijtschelding.
De baantjesjagers
De voormalige voorman van de arbeiders blijkt niet vies te zijn van enige zelfverrijking. De vraag is alleen
wat de Chinese bank terug verwacht voor de ‘exhibistische’(exorbitante) vergoeding van de heer Kok. Want
de baantjesjagers uit de politiek worden niet geselecteerd op kennis en kunde, maar vooral op reputatie. En
die is sinds het verdrag van Maastricht genoegzaam bekend.
KPMG
KPMG heeft geen verstand van projectontwikkeling en was daardoor niet in staat valse facturen van echte te
onderscheiden. Terwijl dit nu juist hun vak is! Als de uitvlucht niet zo stompzinnig was bij deze fraude, zou je
er om kunnen lachen.
Salami
Weer probeert de PvdA de asielafspraken op te rekken. En op de eigen (verborgen) agenda staan nog heel
wat andere zaken die volgens de salamitactiek zullen worden afgedwongen. Daarvoor stel je eerst eisen aan
de coalitiepartner, bijv. over de ‘huishoudentoeslag’, en als je dan later die eisen toch laat vallen, wil je daar
uiteraard iets voor ‘terug’ hebben.
Ziekenhuizen
Gelet op de resultaten van het Belgische onderzoek naar het Fyra-project, verdient het wellicht aanbeveling
om daar lessen uit te trekken. Misschien kunnen we een ploeg Belgische deskundigen uitnodigen om hier de
‘noodlijdende’ ziekenhuizen eens goed door te lichten?

EU wil dat alle automobilisten in heel Europa tol gaan betalen
De automobilist is al jarenlang één van de grootste melkkoeien van de
overheid, en wordt straks door de EU nog verder uitgeknepen.
In Brussel twijfelt men aan de uitvoerbaarheid van het Duitse plan om alle
buitenlandse automobilisten tol te laten betalen voor het gebruik van de
Duitse autobahnen en andere doorgaande wegen. Oplossing van EUcommissaris voor Energie Günther Oettinger: tol heffen in héél Europa.
Uniforme tolheffing
‘We hebben al lang geen grenscontroles meer,’ redeneerde Oettinger. ’28 verschillende tolsystemen zijn
grotesk.’ Daarom pleit hij voor een ‘uniforme tol voor het gebruik van de wegen in de Europese binnenmarkt.’
De opbrengsten moeten niet ten goede komen van Brussel, maar van de lidstaten zelf.
Duitse autobahnen in verval
Oettinger vindt dit een beter concept dan de Duitse plannen om in 2016 alle personenautomobilisten te
verplichten een tolvignet te kopen. De opbrengsten daarvan, zo’n 200 miljoen per jaar, zouden in het
wegennet moeten worden gestoken. Volgens analisten is dit echter veel te weinig om het –dankzij
jarenlange bezuinigingen- op steeds meer plaatsen zwaar in verval rakende Duitse (snel)wegennet, waar
duizenden bruggen en viaducten bijkans op instorten staan, en vele honderden kilometers beton vol met
gaten en scheuren zitten.
Discriminerend
Ook EU-commissaris Siim Kallas twijfelt aan het Duitse systeem. De EU-commissie gaat in ieder geval
onderzoeken of de Duitse tol niet discriminerend is, omdat de Duitsers de heffing via de belastingen weer
terug kunnen krijgen, en buitenlanders niet. Eerder werd een vergelijkbaar Belgisch plan om die reden
afgeschoten. (1)
ANWB pleit voor lastenverlaging
In Nederland wordt de automobilist al zo’n 25 jaar lang geconfronteerd met de ene na de andere lasten- en
accijnsverhoging, zozeer dat nu zelfs de ANWB –die bepaald niet bekend staat als een vriend van de
autorijder en jarenlang het anti-automobiliteitsbeleid van Den Haag heeft gesteund- afgelopen week pleitte
voor een lastenverlaging.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Oorlogje spelen is big business
Het zal de politici in Den Haag een worst wezen of er enige serieuze kern van
waarheid zit in de onderbouwing voor het starten van een oorlog in de Oekraïne.
Het is big business. De Joegoslavië oorlog was al een vetpot. Heeft iemand zich
wel eens afgevraagd waar al dat geld voor de fantastische verbouwing van de
binnenstad van Den Haag vandaan gekomen is? Denkt u dan maar even aan
het Joegoslavië tribunaal. Het was big business dat Nederland haar verradersrol
gespeeld heeft bij Srebrenica en het doodseskader ‘the scorpions’ de vrije hand
had om de massamoord in de heuvels bij Srebrenica uit te kunnen voeren.
Vervolgens werd dit in de schoenen geschoven van de Serviërs, die mochten worden berecht in Den Haag;
‘vestzak-broekzak’. De hele oorlog opzich was al big business voor Nederland. We hebben de Bosnische
moslims flink lopen bewapenen. Volgens getuigen bij deze site gebeurde dat zelfs binnen het Nederlandse
VN kamp dat onder leiding stond van ‘Don’t shoot the piano player‘ Karremans.
Op VeteransToday lazen we eerder al het volgende [citaat] Een van de meest grove incidenten in de recente
geschiedenis is de slachting in Srebrenica in 1995 door een paramilitaire groep genaamde ‘the Scorpions’.
We hebben nu een hooggeplaatste getuige en stukken uit officiële documenten die categorisch bewijzen dat
het de NAVO was die niet alleen de Nederlandse afwachtende houding opdroeg (die de moorden mogelijk
maakte), maar dat de NAVO de Scorpions wierf, betaalde en aanstuurde. Deze Scorpions vermoorden in 1
dag meer mensen dan Stalin deed tijdens zijn laatste wreedheden.
Iemand die overigens een belangrijke rol vervulde bij het optuigen van het Joegoslavië tribunaal is een
meneer met de naam Ben Ottens. Deze man maakte een ‘Blitz Krieg’ carrière zo ziet u aan zijn CV.
Interessant is dan ook de vraag of de maffiagroep Pootwellicht een rol heeft gespeeld in de
wapenleveranties of de levering van troepen via bijvoorbeeld BSS Security (een soort Nederlandse
Blackwater/Academi). Ook interessant is het te achterhalen of er ook Nederlanders onder die Scorpionseenheid zaten. Hoe kan het ook dat een politicus genaamd Ben Ottens, totaal onervaren op andere
vakgebieden, ineens allerlei functies ging bekleden onder Joris Demmink en ook het Joegoslavië tribunaal
mocht helpen optuigen? En hoe kan het dat deze voormalige telg van Joris Demmink nu in de stichting ‘De
Roestige Spijker’ zit die ogenschijnlijk Joris Demmink aan lijkt te willen pakken.
We zien in de Oekraïne nu dezelfde verdraaiing van feiten als ten tijde van de Joegoslavië oorlog. Alleen
toen hadden we alleen nog maar de Main Stream Media en nauwelijks sites als deze die een ander geluid
lieten horen. Door dezelfde techniek van het alsmaar herhalen van de leugens, gaat het volk het vanzelf
geloven. De golfoorlog werd al verkocht op basis van valse argumenten. En alle andere conflicten daarna
gebeurde precies hetzelfde. Wilt u nog langer wegkijken? Van die 6 miljard bezuinigingen die dit kabinet in
2014 doorvoert gaat een groot deel naar de maffiagroep die u zoet houdt met een soapserie over Joris
Demmink. De verkoop van de claim van Jan Poot aan het Litigation Fund houdt waarschijnlijk zoveel in dat
de ingevlogen meesteroplichter Jack Abramoff samen met zijn vriendje Robert Rubinsteinhet te incasseren
geld in “nuttige projecten” weg mag sluizen. Het zou niets verbazen als een nieuwe oorlog een interessant
investeringsprojectje oplevert. Een ander deel van die bezuinigingen wordt doodleuk opgemaakt door
Jeanine Hennis-Plaschaert door zo’n beetje al het militaire wapentuig dat ons kleine landje rijk is naar de
nieuwe zelfgeschapen oorlog in de Oekraïne te sturen.
De betrokken politici denken vooral aan het tonen van hun daadkracht bij het optuigen van deze oorlog.
Immers door aan Europa te laten zien hoe gewillig ze mee werken, hoe eerder ze na de politieke carrière
een mooie topfunctie tegen een dik salaris bij een roversbank mogen vervullen. “Een roversbank?“. Ja dat is
zo’n instelling die geld uit het niets schept om het tegen rente uit te lenen, zodat landen, bedrijven en
individuen compleet aan de ketting komen te liggen. The Banks rule the world. Deze oorlog moet en zal er
komen. Het gaat om uitbreiding van grondgebied; ook wel imperialisme genaamd. Levert het u en mij iets
op? Ja, betalen zult u! Er gaat een fikse lening naar de Oekraïne en de gasprijs zal stijgen. Bovendien kost
al dat wapengekletter geld. En de Oekraïne heeft het niet, dus het Westen helpt ze een beetje. “Kost wat,
maar dan heb je ook wat“, weer een landje ingepikt.
Waarom is oorlogje spelen dan uiteindelijk toch big business voor Nederland? Nou u zult het waarschijnlijk
niet in uw portemonnee voelen, maar bepaalde families of bedrijven die graag wapens leveren wel. Zij
kunnen er erg rijk van worden. Bovendien zijn er ook allerlei George Soros achtige fondsen die na zo’n
oorlog graag met de geldbuidel strooien om te investeren in de verbouwing van een stad als Den Haag. Dat
is dan bijvoorbeeld de mooie beloning die je als land krijgt als je de zelfgeschapen oorlogsmisdadigers
voorgeleidt bij een oorlogstribunaal voor iets waar je eigenlijk stiekem zelf schuldig aan bent (maar wat toch
niemand doorheeft). De gemiddelde burger betaalt dus de rekening voor deze oorlogen en de
verantwoordelijke politicivullen hun zakken door het vooruitzicht op een prachtige carrière met een riant
salaris (over steekpenningen niet gesproken) en de elitaire groep die zich bezighoudt met wapenhandel kan
bijvoorbeeld weer wat extra grond kopen.
Bron linkvermeldingen: Telegraaf.nl, BSSholland.com, Telegraaf.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/17/oorlogje-spelen-is-big-business/
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Hoe betrouwbaar is het akkoord over Oekraïne?
Posted on Apr 18, 2014
Om te beginnen is het al opvallend te noemen dat het op ene moment de coupregering van Oekraïne de beslissingen lijkt te nemen – zoals bij de inzet van het
leger tegen haar eigen bevolking – en op het andere moment er een akkoord
gesloten wordt tussen Rusland en Amerika. Wie durft dan nog te beweren dat er
geen sprake is van Westerse inmenging in Oekraïne? Het is glashelder dat
Amerika en Europa al maanden lang de kar trekken in de overname van
Oekraïne. En zoiets is natuurlijk jaren voorbereid met infiltraties. Ik noem in dat
kader nog maar een keer de Gene Sharp methode. Europa is niets anders dan een uitvoerend orgaan; een
deelstaat van the New World Order met als president Barack Obama. Maar wat stelt een akkoord met
Amerika eigenlijk voor? Lag er enkele maanden geleden ook niet een akkoord onder bemiddeling van
Europa tussen de oppositiepartijen en de vlak daarna verdreven president Janoekovitsj? Ja, er lag een
getekend akkoord. Maar vervolgens werd Janoekovitsj het land uitgejaagd en vlogen de kogels hem om de
oren. Je kunt je dus wel voorstellen dat zo’n onderhandelingspartner met argusogen in de gaten gehouden
wordt.
In het grote schaakspel laat Rusland tot nu toe steeds zien niet de agressor te zijn. Ook al werd er in het
begin geroepen dat Rusland militairen naar de Krim stuurde, is er geen sprake geweest van geweld. De
Russen hebben zelfs minder troepen naar de Krim gestuurd dan ze officieel gestationeerd mochten hebben
in de Krim. We hebben het immers over een schiereiland dat een contract met Rusland had aangaande het
vormen van een thuisbasis voor de Russische marine. Is het niet op zijn minst logisch te noemen dat je je
eigen vloot beschermt? Het zou toch compleet onvoorstelbaar zijn dat een Amerikaanse militaire basis geen
militairen stationeert in een gebied waar ze haar materieel heeft liggen? Waarom wordt dat omgekeerd dan
verkocht als een blijk van agressie? Het is niets meer dan George Orwell ‘dubbelspraak’. De Russen hebben
het afgelopen jaar niet alleen rondom Syrië getoond de zaken zonder kogels en geweld op te lossen, ook in
de Krim hebben ze dat laten zien. Het volkomen legale middel van een referendum leidde tot een
overweldigende meerderheid aan stemmen voor afsplitsing van Oekraïne en aansluiting bij Rusland. We
zagen niet een magere 51%, nee het aantal zat op 95,7%. Dat betekent dat zelfs de Tartaarse bevolking
voor aansluiting bij Rusland moet hebben gestemd. Nu weten we dat Europa altijd elke referendumuitslag
negeert, dus dat ze ook in dit geval van alles verzonnen om het referendum af te kunnen branden, is niet zo
gek te noemen.
The bottom line is dat het Westen heeft bewezen zich niets van afspraken aan te trekken. Houdt Europa een
referendum over een grondwet en wijst de bevolking dit af, dan past Brussel gewoon de definitie aan en
voert het alsnog door. Wil Amerika een land als Syrië innemen en toont Rusland aan dat de chemische
aanval waarschijnlijk een inside job van het Westen was, dan stuurt Amerika officieel geen troepen, maar
gaat de geldkraan gewoon lekker open en gaan de wapentransporten in de ‘over drive’. En als je dan
militairen een ander pak aan trekt en ze in dienst neemt bij Blackwater/Academi, dan zijn het ineens geen
Amerikaanse troepen meer, maar ben je stiekem toch gewoon oorlog aan het voeren. Deze heren laat je
dan Al Qaïda strijders begeleiden en ondersteunen met allerlei intel van je satellieten, drones en alles wat
zoal ter beschikking staat. De Al Qaïda strijders noem je dan natuurlijk een beetje anders, omdat het niet te
veel op moet vallen. Al Nusra is ook een mooie naam. Met het woord ‘jihadisten’ kun je helemaal alle kanten
op. Het landje pikken van het Westen lijkt nu te zijn gestopt bij Syrië en Oekraïne en hoewel de Russen nog
maar nauwelijks kunnen worden betrapt op het lossen van schoten, mogen we eigenlijk hopen dat ze de
zelfvoldane imperialistische idiotie van het Westen een keer een halt toe gaan roepen. President Poetin krijgt
wat mij betreft een 10 voor geduld en een 10 voor vredelievendheid. Iedere ander vechtersbaasje had bij de
zoveelste klap voor zijn kaak al flink terug geslagen. Poetin buigt mee. Misschien moet Barack Obama maar
eens overwegen zijn Nobelprijs voor de vrede af te staan aan Vladimir Poetin.
Bron linkvermeldingen: bnr.nl, RT.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/18/hoe-betrouwbaar-is-het-akkoord-over-de-oekraine/
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Structuren en patronen
Dr. Ivan Panin (1855 – 1942) was een jonge Russische immigrant in de Verenigde Staten. Hij studeerde af
aan de Harvard universiteit in 1882 en was een welbekende aanhanger van het atheïsme. Toen hij meldde
dat hij tot Christus bekeerd was, was dit meteen voorpaginanieuws.
Panin was wiskundige en meertalig student. In 1941 won hij de Nobel Prijs voor de wiskunde. Hij was een
man van grote literaire invloed. Door zijn kennis van het Grieks en het Hebreeuws kon hij de Bijbel in haar
originele talen lezen.
De Hebreeuwse of Griekse talen hebben geen numeriek systeem zoals bijvoorbeeld het Engels en het
Nederlands. Ze gebruiken geen speciale symbolen of figuren zoals de Arabische cijfers (1, 2, 3 enz.). In
plaats daarvan wordt elke letter van het alfabet ook als nummer gebruikt.
Panin ontdekte in de Bijbel een ontwerp, een concept met een onderliggende wiskundige structuur en kwam
tot de meest verrassende conclusies. Door zijn onderzoek van de Bijbel is hij ook tot geloof gekomen.
We noemen slechts enkele van de bevindingen uit de werkelijk enorme hoeveelheid artikelen die deze man
heeft gepubliceerd:
Zeven is de meest productieve van de wiskundige reeks die de Schrift aan elkaar bindt. Het allereerste vers
van de Bijbel In het begin schiep God de hemel en de aarde (Gen. 1: 1), bevat meer dan 30 verschillende
combinaties van zeven.
Dit vers heeft zeven Hebreeuwse woorden met een totaal van 28 letters, 4 x 7. De numerieke waarde van de
drie zelfstandige naamwoorden God, hemel en aarde bedraagt 777.
Elk nummer in drievoud brengt de volledige, ultieme of totale betekenis tot uitdrukking.
De ontwikkeling van het menselijk embryo is in exacte perioden van zevens of 28 dagen (4 x 7). De
medische wetenschap vertelt ons dat het menselijk lichaam om de zeven jaar cel voor cel wordt vernieuwd.
God had de mens geformeerd uit het stof der aarde (Gen 2:7). De wetenschap bevestigt dat het menselijk
lichaam is gemaakt van dezelfde 14 elementen (2 x 7) die gevonden worden in een gemiddelde handvol
stof.
Het licht van de zon is opgebouwd uit zeven verschillende kleuren, zoals in de regenboog.
In de muziek zijn er zeven verschillende noten die tot een climax komen in een akkoord of een octaaf aan
het begin van een nieuwe reeks van zeven.
Bij bijna alle dieren is de incubatietijd of de periode van de zwangerschap deelbaar door zeven. Zeven is
vaak aangeduid als ‘zegel van God’ of het getal van geestelijke volheid of volmaaktheid.
Acht is het getal van nieuw leven of van opstanding. Het is het eerste na (de volheid) van zeven, het is een
nieuw begin. Op de achtste dag vond de besnijdenis plaats. Het is een teken dat er na de dood nieuw leven
komt.
Het is ook het persoonlijke nummer van Jezus. Wanneer we de letterwaarden van de naam van Jezus in het
Grieks samenvoegen, krijgen we 888.
Jezus was genaamd de Christus, de numerieke waarde van deze titel is 1480 (185 x 8). Hij was de Redder,
dit woord heeft de waarde 1408 (2 x 8 x 88).
Jezus zei: Ik ben de waarheid; de numerieke waarde van waarheid is 64 (8 x 8). Het woord Kurios (Heer)
heeft een numerieke waarde van 800 het woord ‘weg’ (Jezus zegt: Ik ben de weg) heeft een numerieke
waarde van 344 (8 x 43). Ook werden acht personen bewaard in de Ark. Deze acht werden behouden door
de dood heen en kregen als het ware een nieuw leven op een nieuwe aarde.
Amen of (voor)zeker heeft een waarde van 99 en komt 99 keer voor.
Het werk aan het kruis werd voltooid op het negende uur, toen Jezus zei: Het is volbracht.
Het vergieten van Zijn bloed was definitief. Het maakte een einde aan de oudtestamentische offerdienst. Het
woord bloed in deze betekenis komt 99 keer voor.
De werken van dr. Panin zijn vele malen voorgelegd aan experts. Dr. Panin heeft een keer negen
rationalisten en Bijbelcritici uitgedaagd via de krant de New York Sun van 9 november, 1899. Hij daagde ze
uit hem in het openbaar te weerleggen of uitleg te geven van de feiten die hij presenteerde.
Vier maakten flauwe excuses. De rest zweeg. Later daagde hij wereldwijd, in alle toonaangevende kranten,
iedere geleerde uit om een natuurlijke verklaring of weerlegging van zijn bevindingen te geven. Niemand is
de uitdaging aangegaan. (Bron:http://www.wordworx.co.nz/panin.html)
Na Panin zijn er helaas een aantal Bijbelonderzoekers met deze materie aan de haal gegaan en menen
allerlei fantastische en vaak absurde voorspellingen te kunnen doen. Daardoor is het werk van Panin bij een
deel van de Christenheid in een slecht daglicht komen te staan.
Uit het boek ‘Voeding, Gedrag en Bijbelse Heelheid’.
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Wit-Rusland doet het beter dan Oekraïne. Waarom?
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
De bevolking van Oekraïne ziet de koopkracht dalen en de prijzen stijgen. De
Oekraïners komen in opstand tegen de corrupte regering.
De bevolking van Wit-Rusland (Belarus), een andere voormalige Sovjet-staat,
ziet het inkomen stijgen en komt niet massaal in opstand tegen de regering van
de niet-echt-democratische president Lukashenko.
Waarom ontwikkelt Wit-Rusland zich zo anders dan het buurland Oekraïne?
Eaun Mearns denkt dat het opraken van fossiele brandstoffen van grote invloed
is op de politieke en economische ontwikkelingen in de 21e eeuw. Op zijn
weblog schrijft hij over het verschil tussen Wit-Rusland en Oekraïne.
Inkomensontwikkeling
In Wit-Rusland (BLR) is het inkomen per hoofd van de bevolking (GNI per capita) de afgelopen jaren flink
gestegen.
In Oekraïne stijgt het inkomen veel langzamer en te vrezen valt dat het inkomen door de onrust in het land
weer zal gaan dalen.
Energieverbruik
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is het energieverbruik in Oekraïne en
Wit-Rusland sterk gedaald. Het energieverbruik per hoofd van de bevolking is de
laatste 4 jaar in beide landen nagenoeg gelijk: ongeveer 2,7 ton olie-equivalent
per hoofd van de bevolking.
In het verleden gebruikten Oekraïners gemiddeld meer energie dan de WitRussen. Je kunt ook zeggen dat Wit-Russen al heel lang zuiniger met energie
omspringen dan Oekraïne.
Handelsbalans
Euan Mearns heeft de handelsbalans van Wit-Rusland in een grafiekje gezet.
Invoer en uitvoer zijn vrij goed in evenwicht. De laatste jaren is de handelsbalans
positief: Wit-Rusland heeft de tering naar de nering gezet en importeert minder
dan het exporteert.
(gemaakt door Euan Mearns )
De handelsbalans van Oekraïne is al sinds 2005 negatief: de invoer is al 9 jaar
lang groter dan de export. Je kunt ook zeggen dat de Oekraïners al jarenlang
boven hun stand leven en de tering niet naar de nering hebben gezet.
De laatste 2 jaar loopt het tekort op de handelsbalans snel op.
(gemaakt door Euan Mearns)
Wit-Rusland haalt meer inkomen uit dezelfde energie
Misschien gaat het in Wit-Rusland beter omdat men daar de ingevoerde fossiele
brandstoffen efficiënter gebruikt.
In de grafiek hieronder is de verhouding tussen inkomen en het energieverbruik
(inkomen per ton olie-equivalent) voor beide landen uitgezet.
Het valt op dat Wit-Rusland (BLR) altijd al meer inkomen uit dezelfde ton olieequivalentweet te halen. Maar het verschil tussen Wit-Rusland en Oekraïne
(UKR) is de laatste jaren groter geworden.
Onder het autoritaire bewind van president Lukashenko, die al sinds 1994 aan
de macht is, heeft Wit-Rusland zich snel aangepast aan de prijsstijging van olie
en gas. Wit-Rusland produceert zelf geen olie en gas en is volledig afhankelijk
van import. Maar het land slaagt er heel goed in om de oplopende
energierekening te betalen.
Oekraïne daarentegen heeft geen stabiele regering maar tuimelt van de ene in
de andere revolutie. De Oekraïners komen telkens in opstand tegen autoritaire
en corrupte leiders. Maar ondertussen worden geen hervormingen doorgevoerd
en kan het land de oplopende energierekening niet meer betalen. Het tekort op
de handelsbalans loopt op en de Oekraïnse economie past zich maar heel
langzaam aan, aan het nieuwe prijsniveau van fossiele brandstoffen.
In deze tijd van dure energie leidt politieke instabiliteit tot economische
problemen en politieke stabiliteit, zoals in Wit-Rusland is nodig om de de tering
naar de nering te zetten.
Op het blog van Euan Mearns, Energy Matters, vind je interessante
achtergrondverhalen overOekraine en Wit- Rusland.
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De wet die alle bankrekeningen op nul kan zetten
De grootste westerse banken in de wereld, ook zij die zijn genomineerd met de titel ‘too big too fail’ zijn
failliet. Of zijzelf, raden van bestuur, centrale banken of regeringen het nu wel willen weten of niet, het is
gedaan met de banken.
De meeste landen die de westerse manier van kredietbeleid hebben geadopteerd worden meegesleurd in de
‘socialisering’ van private bankschulden die nooit meer kunnen worden terugbetaald. De Europese Unie
heeft door zijn ‘schuldenbeleid’ opgelegd door de banken zoveel financiële chaos veroorzaakt dat er in
Amerika een wet is om Amerikaans belastinggeld te gaan gebruiken om via het IMF alle Europese banken
en landen hun schulden te betalen. Deze wet heeft de financiële chaos alleen nog groter gemaakt in de
wereld. De wet die hiervoor kan worden gebruikt is door Clinton ondertekend. Deze wet maakt het mogelijk
om alle banktellers weer op nul te zetten. Met alle banktellers worden dan werkelijk alle rekeningen bedoeld.
Schulden en tegoeden van en naar banken toe.
Als een poging om een herhaling te voorkomen, werd in de Verenigde Staten de Glass-Steagall Act
ingevoerd (beperkende Bankwet van 1933). Onder Clinton werden de laatste restanten van deze
beschermingswetgeving in 1999 ongedaan gemaakt. Vervolgens hebben de Amerikaanse bankiers slechts
negen jaar nodig gehad om met hun speculatieve praktijken het totale bancaire systeem aan de rand van de
afgrond te brengen.
Hoe is het mogelijk dat de financiële elite dit ongestraft kunnen blijven doen?
Massamedia blijven zich buigen over Griekenland, Italië, Spanje, Portugal en Ierland als de landen die de
EU ten gronde zullen richten. Echter, dat is een rookgordijn. Het grootste gevaar komt uit Duitsland en
Frankrijk! Zij kunnen niet betalen. Het waarom zal ik proberen te verklaren maar is in feite een schande en
legt de ganse geldmachine bloot. Dat wil zeggen: het mankement en pure oplichting!
Centraal in deze oplichting staat de Europese Commissie en de EU leiders die aan de geboortewieg van een
Europese Centrale Bank (ECB) hebben gestaan die in feite geen Centrale bank is. De ECB mag namelijk
geen geld laten drukken, alleen de FED banken kunnen hen hier een mandaat voor geven. Dat wil zeggen
dat de euro niet eens een serieus wettig betaalmiddel is maar een fake betaalmiddel. We hebben een Europese Centrale Bank die geen centrale bank is maar een papieren kaartenhuisje waar een leugen levend
wordt gehouden!
Duitsland heeft van de geschiedenis geleerd en heeft tot nu toe het ECB tegengehouden om de FED en
Bank of England een mandaat te vragen om geld bij te drukken. Duitsland is niet vergeten hoe het Nationaal
Socialisme en Hitler aan de macht zijn gekomen. Hoewel dit nu in Europa niet echt aan de orde van de dag
is, zal meer geld tot onmetelijke inflatie leiden waardoor nog meer geld zal moeten worden gedrukt. Over
een vicieuze cirkel gesproken! De Noord Europeanen hebben het wel door maar de Zuid Europeanen zijn
heel laconiek op dit gebeid en ze zijn niet gestopt door het falen van de gehele Europese Commissie. Er kan
maar één goede beslissing worden genomen. Alle landen die de euro in gevaar brengen uit de eurozone
gooien.
Europa kan schulden voor deze landen niet op blijven hoesten. Vooral omdat alle ‘geleende’ geld alleen mag
worden aangewend om intresten te betalen en geen aflossingen van openstaande schulden. Ook een
maatregel die schulden in stand houden. Toch is het onbegrijpelijk dat juist alle Europese aandelenmarkten
hiervan geen last hebben! Wat voor een spelletje wordt hier dan weer gespeeld?
In ons voorgaande artikel, ‘Manipuleren van goud’ wordt duidelijk gewezen naar een wet die toenmalige
demente president Reagan heeft ondertekend. Doordat manipulatie nu wettelijk is toegestaan is er ook een
heuse werkgroep uit voort gekomen, luisterend naar de naam ‘The President’s Working Group on Financial
Markets’ welke wereldwijd actief is om alle markten te manipuleren. Omdat hun werk ‘geheim’ is, weten we
niet wat ze allemaal uitspoken om aandelenmarkten zodanig ‘stabiel’ te houden waardoor het lijkt dat alle
financiële perikelen niet bestaan. Toch zal ook deze manipulatie een wereldwijde inflatie en recessie niet
tegen kunnen houden. Ook de beurzen zullen er vroeger of later aan moeten geloven en dan pas zal het
duidelijk zichtbaar worden voor iedereen.
Om even terug te keren naar de vereniging van beide Duitslanden in de jaren negentig is het opmerkelijk dat
West Duitsland is gedwongen om de Oost Duitse Mark over te nemen volgens een 1 op 1 basis en dat terwijl
de Oost Duitse Mark tegenover de West Duitse mark een waarde vertegenwoordigde van 3 Pfennig. Zonder
toestanden doen ze wat wordt opgedragen door de FED. Nadien stappen ze op verzoek mee in de euro
waar vele Europese landen heel wat van verwachten maar waarvan wij steeds hebben gezegd dat het niet
meer was dan een uitgedacht systeem om alle Europese landen in één klap failliet te krijgen. Een systeem
dat nu in werking is. Duitsland echter is nu een probleem voor alle Westerse private banken.
Ondanks dat Global Sachs vele van zijn ‘oudmedewerkers’ op sleutelposities in de Europesepolitiek en
bankwereld heeft kunnen manipuleren, ook bij de Deutsche Bundesbank, zal Duitsland maar tot één conclusie kunnen komen. Ze moeten de eurozone verlaten want anders wordt hun Nationale Bank volledig
leeggezogen om niet te redden ‘landen’ te blijven spekken met Duits geld. 65% van alle Duitsers wil er nu al
uit! Om te voorkomen dat Duitsland aan zijn stutten trekt, heeft de FED het IMF in handen genomen.
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Het bankspel blootgelegd
Een IMF handelt in belastinggeld van landen omdat op ‘wettelijke’ manier over te hevelen naar noodlijdende
landen. Toch moet het worden duidelijk gemaakt hoe dit verwarrende spel in elkaar zit. We maken hierbij
gebruik van overbekende sleutelwoorden.
Kredietbeleid: krediet wordt door private banken op een slinkse wijze in virtueel geld, privégeld van banken,
omgezet waardoor ze publiek geld naar zich toetrekken. Handelswijze: ze hebben hiervoor publiek geld
nodig. Publiek geld is onder meer spaargeld en de maandelijkse lonen waarvan een deel overblijft. Daarom
zijn banken dan ook tuk op spaarrekeningen waarop het geld voor langere tijd wordt vastgezet. Dit
beginkapitaal wordt op papier overgeheveld naar de balans van de Nationale Bank van een land. Als dat is
gebeurd zetten ze hun piramidespel in werking door de wet geholpen.
We gaan er even vanuit dat u de lotto hebt gewonnen of een erfenis hebt gekregen met een kapitaal van
100.000 euro. U hebt het geld niet direct nodig zodat u besluit om het voor 5 jaar lang vast te zetten.
De bank waarbij u de spaarrekening hebt geopend brengt het over naar haar balans bij de Nationale Bank.
Fractioneel reserve bankieren: vanaf dat moment kan een bank 9 maal het volledige bedrag op haar eigen
balans bijschrijven, zijnde 900.000 euro. Natuurlijk is dit vals, niet bestaand, virtueel geld dat alleen kan
uitgegeven worden via girale overschrijvingen of cheques. De 900.000 euro wordt aangewend om o.a.
hypothecaire leningen en andere zware particuliere of bedrijfsaankopen te bekostigen.
Op deze manier krijgt de bank dan weer via haar private niet bestaande gelden echt publiek geld binnen met
intrest. We aanschouwen hier overtreding van enkele wetten door private banken.
Valsmunterij, in omloop brengen van vals geld, fraude en oplichting.
Toch dat bankspel mag door blijven gaan omdat onze regeringsleiders hiermee nu eenmaal hebben toegestemd. Overigens maakt het regeringen even strafbaar voor de feiten dan banken zelf.
Hypotheek: velen onder ons hebben niet genoeg geld om een huis in één keer te kunnen betalen zoals de
wet eist. De wet eist om de rechtmatige eigenaar nu éénmaal in één keer de overeengekomen som te
betalen waarna de koop-verkoop bij de notaris verder wettelijk kan worden afgehandeld. Om aan de wet te
kunnen voldoen, is een hypothecaire lening voorgesteld waarbij de koper in éénmaal rechtmatig eigenaar
wordt van het gekochte huis en waarbij de verkoper in éénmaal zijn rechtmatige som krijgt overgemaakt.
Voordien is er al tussen koper en hypotheekverlener een terugbetalingstermijn overeengekomen waarbij een
bedrag per maand de aflossing bedraagt met rente.
Verlies niet uit het oog dat de hypotheek is betaald met vals geld dat door de bank in roulatie is gebracht,
niet door de Nationale Bank die ons geld vertegenwoordigd, zoals het ons op school altijd is ‘geleerd.’ De
Nationale Bank verstrekt geen geld aan banken om deze op de particuliere wereld los te laten. Dat maakt de
Nationale Bank, naast alle private banken en regeringen een even grote schurk als de andere
witteboordencriminelen. Eigenlijk is elke Nationale Bank een Nationale Leugen.
Rechtmatig: Er bestaat een heus juridisch nuanceverschil tussen rechtmatig en wettig of wettelijk. Aan de
vooravond van een recessie die een tijd zal inluiden van serieuze hyperinflatie waardoor alle banken in de
door henzelf gefabriceerde zwarte gaten zullen worden opgezogen zal dit kleine paragraafje u kunnen
redden van de bandietenbende. Ze zullen zoveel mogelijk ‘bezit’ gaan proberen opeisen. Wel laat ze het
proberen.
Als men het Burgerlijk wetboek een keer leest staat er niet veel in om de burger te beschermen maar
worden wel vele dikke nekken uit de wind gehouden. Wel, als het om banken gaat en hypotheken spreken
wetten elkaar een beetje tegen. Hier beschermen ze namelijk de rechtmatige eigenaar. En geld wordt een
wettelijk betaalmiddel genoemd. Dat nuanceverschil zal u helpen om zelfs de meest diepgaande rechtszaak
te winnen tegen de bank.
Als rechtmatig eigenaar heeft de bank NIETS meer te vertellen over uw huis. Geld daarentegen is niets
meer dan een belofte tot betalen want alles wat wettelijk of gewettigd is, is een belofte, niets meer. Wetten
kunnen worden teruggedraaid. Rechtmatigheid echter, NOOIT!
Wat betekent dit in werkelijkheid!
Wij, als rechtmatige eigenaars maken uit wat er gebeurt met en aan ons huis. Om geen hetze tegen
wetboeken en wetteksten te starten, zal ik het bij banken en onrechtmatige betalingen aan banken houden.
Veronderstel dat u in een financiële positie komt waardoor u uw hypotheek niet langer volledig of helemaal
niet meer kunt terugbetalen. Geen probleem! Daar komen de woorden rechtmatig en wettelijk. Ze kunnen
tegenover elkaar worden uitgespeeld! Rechtmatig namelijk staat boven de wet. Wettelijk is toegewezen via
de wet. We weten niet goed hoe dit precies alles te beschrijven maar een goede advocaat en de volgende
omschrijving zullen het duidelijk maken.
Als rechtmatig eigenaar maakt u, en alleen u, uit wat er gebeurt met en in uw huis en tuin. Als u niet meer
kunt voldoen aan de maandelijkse afbetalingen hoeft u niet veel te veranderen in uw afbetalingspatroon.
KIJK! Iedereen werkt om zijn brood te verdienen! Dat geld is publiek geld! Echt geld dat u inlevert tegenover
vals geld als u uw hypotheek aflost! Uw hypotheek is gebaseerd op leugens, bedrog, oplichting en fraude. Er
is geen enkele wet die u uw hypotheek kan doen terugbetalen! Geld is een wettelijk betaalmiddel. Daar zit
de grote fout.
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U werkt! U zou moeten uit kunnen maken hoe uw werkgever u betaalt. In voedselpakketten, goud, zilver,
roebels, peso’s, dollars of misschien dan toch in die verdomde euro!
Nee, zegt de wet, u wordt uitbetaald in euro’s.
Dat is wettig of wettelijk. Toch zijn er alleen maar rechtmatige betaalmiddelen en die luisteren naar de
namen goud en zilver. De rest is een belofte tot betalen. Ondanks alles en alle berichten in de pers blijft
geld is een belofte tot betalen, ook om uw hypotheek af te lossen.
Wat houdt u tegen om een brief te schrijven naar de bank waarin u belooft te betalen en de resterende
termijnen ook? Wettelijk is er niets aan te doen. NIETS! Ze zullen dreigen! Wat dan nog? U bent een
rechtmatig eigenaar, niet de bank, U! Dat heeft niets met geld te maken maar alles met de oplichting
waardoor u uw hypotheek hebt kunnen krijgen van de bank. Elke maand die u aflost is er één te veel.
Nationale Bank: normaal gezien geeft een Nationale Bank, volgens de geschiedenisboeken, raad aan
regeringen. Vergeet het. Geen enkele Nationale Bank, in sommige landen ook Centrale Bank genoemd,
geeft advies aan de staat. Ze zeggen hoeveel belasting er meer moet worden gevorderd en dat daarom de
‘inflatie’ met een aantal procenten is toegenomen. De Nationale Bank drukt geen geld dat noodzakelijk is
voor een land. Ze hebben daarvoor evenveel mandaat als de ECB. Niets dus! Ze houden wel de stand van
de bankbiljetten bij. Ze drukken dus alle dagen om oude versleten biljetten te kunnen vervangen voor
nieuwe.
De Nationale Bank houdt de balansen van alle banken bij. De nominale balansen wel te verstaan. Elke
belastingdienst, fiscale opsporingsdienst, juridische dienst en politie ambtenaar kan in elke bank per direct
de nodige directieleden en leden van de Raad van Bestuur in de boeien slaan.
Er moet niets gebeuren dan de balansen gedeponeerd bij de Nationale Bank te vergelijken met de
dagelijkse balans van de bank. Ze moeten niets meer doen dan vragen waar het geld vandaan komt
waarmee alle uitstaande leningen worden betaald. Vals geld heeft geen gewettigde bron van ontstaan,
namelijk.
Trouwens giraal geld is geen geld. En, ze kunnen ook bij de ECB vragen hoeveel geld er in een land in
omloop is. Dat uitgezet tegenover alle bankbalansen zal er wel naar boven komen hoeveel vals, niet
bestaand, parasitair geld er in omloop is, in een compleet land denken we zo!
De Nationale Bank doet niets voor publiek geld omdat daar niets aan te winnen is. Ze doen bij de Nationale
Bank alles voor het private, onbestaande, valse, parasitaire geld van privébanken. Publiek geld is in feite
geen economie voor de bank waar ze vat op hebben. Op het vals geldcircuit des te meer.
Inflatie en recessie: kreten uit de bankwereld waaruit blijkt dat ze weer een grote hoeveelheid vals geld in
omloop hebben gebracht. Alle prijzen moeten omhoog omdat de Nationale Bank het‘advies’ aan de staat
geeft om meer belastingen te innen om alle schulden op te vangen. Inflatie is, ondanks wat iedereen u
vertelt, jaarlijks minimaal 6%. In 2011 is de inflatie toegenomen en noteert ± 12%. Dat kan nog een paar
jaar op deze manier doorgaan. Dan noteren we misschien wel 2000% inflatie. Worden we allemaal nog
miljonair voordat we van honger sterven!
Nee, de Nationale Banken zijn even grote oplichters dan de private banken zelf. Van hen moeten we geen
hulp verwachten. U moet het zo zien.
Er is 97% vals, niet bestaand, parasitair privébanken geld in omloop. Dat wil eigenlijk zeggen dat elke
euro in feite 32 euro waard is. Of we zouden met één euro van vandaag iets met de waarde van 32 euro aan
moeten kunnen kopen.
Recessie en inflatie zijn lege, inhoudsloze kreten om ons nog meer te kunnen bestelen.
En dit met medeweten van de regering. Zij voeren het ‘advies’ uit, niet?
Staatsobligaties: zijn waardepapieren die een tijdje ‘te koop’ worden gesteld aan het publiek waarna de rest
wordt opgekocht aan banken.
Als een obligatie wordt verkocht aan 1000 euro met een looptijd van 10 jaar en een intrest van 7%, zal de
staat na 10 jaar alles bij elkaar per obligatie 2000 euro hebben terugbetaald.
Wie denkt u dat het gelag hiervan betaald? En waarom een staatsbon? Staatsbonnen zijn leningen. Als
onderpand bij een bank kan een bank het bedrag op de balans brengen bij de Nationale Bank en zodoende
weer een hoop vals geld creëren uit de gebakken lucht! Zodoende trekken ze over een periode van 10 jaar
ontzettend veel publiek geld naar zich toe. Alleszins de intrest.
Want in de betere ‘oplichtingsjaren’ van de private banken waren deze niet zo geïnteresseerd in
terugbetaalde leningen maar veel meer in betalen van intresten. Daarom mag geen enkel in nood verkerend
land zijn schuldenberg afbetalen met leningen van het IMF losgepeuterd via de Europese landen. Alleen
intresten mogen worden afbetaald. Waarom? De schulden bestaan uit vals, niet bestaand, parasitair geld.
De intresten echter zijn echt, publiek geld dat wordt ‘teruggevorderd’ via belastinggeld. Zodoende wordt de
‘heuvel’ publiek geld steeds kleiner en de ‘berg’ vals, niet bestaand geld steeds groter. Daar beiden elkaar in
evenwicht horen te houden moet het voor iedereen duidelijk zijn wat er omver aan het vallen is. De
bankwereld doet er dan ook alles aan om niet failliet te draaien en hierom worden alle schulden
gesocialiseerd.
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Schulden socialiseren: wil zeggen dat alle schulden van private banken worden overgeheveld naar de
maatschappij waardoor de burger wordt belast met het terugbetalen van alle private schulden van banken.
Dit geschiedt met medeweten en goedkeuring van een regering, anders zou zoiets nooit mogelijk zijn.
Wat we nu zien in Europa om zeker te zijn dat Griekenland en straks ook Italië zullen betalen is: dat daar
premiers politiek zijn ‘benoemd’ die vroeger een hoge positie hebben bekleed bij de ‘too big too fail’ bank
Goldman Sachs. Hier worden heel wat democratische regels overtreden denken we zo! Premiers die NIET
door het volk zijn gekozen, wiens ex-werkgever de grootste schuldeiser is van beide landen komen aan de
macht via een ondemocratisch ‘benoemingsprocedure?’
Wat denkt u dat deze mensen daar doen. Zijn ze er om de bevolking te helpen of de bevolking totaal leeg te
zuigen? U mag dat zelf invullen! Maar die politieke benoemingen van allerlei hoge exmedewerkers van
Global Sachs door heel Europa op strategische van belang zijnde politieke plaatsen voor deze bank doorheen heel de Europese Unie zijn uitermate verdacht.
Financiële derivaten: zijn verzekeringen die door private banken massaal worden afgesloten als ze grote
leningen aangaan zoals het opkopen van staatsobligaties van landen na de inschrijvingsperiode voor de
burgerij. Derivaten als deze gaan uitsluitend over miljarden deals en worden afgesloten bij de ‘too big too fail’
banken waarvan er maar enkele zijn in de wereld.
Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup en Bank of America zijn de grootste derivaten dealers in de
wereld. Deze vier banken hebben dan ook 98% van de complete handel in handen. Punt hier is dat ze door
hun egoïstische hebzucht alle vals geld in de wereld hebben verzekerd hetgeen nu is opgelopen tot 1 triljoen
dollar. Een bedrag dat ze nooit kunnen terugbetalen en waar wij, de belastingbetalers, nu voor op moeten
draaien. Want dat is er werkelijk aan de hand, niets meer, niets minder. MF Global is failliet gedraaid omdat
ze door hun grote verliezen in Griekse staatsobligaties wel de verzekering hebben aangesproken om over
de brug te komen om uit te keren maar waarop de grootbanken NEE hebben geantwoord omdat ze in
hetzelfde schuitje zitten.
Zij hebben namelijk ook vele staatsobligaties aangekocht die in zwaar water terecht zijn gekomen. Hierdoor
zitten ze in een onoverkomelijke spagaat waar ze nooit meer uit kunnen komen. Ze willen hun afspraken wel
nakomen maar daarvoor moeten ze eerst zelf hun staatsobligaties kunnen verkopen. Toch omdat geen
enkel land nog kan betalen zijn ze in een vicieuze cirkel van hun eigen hebzuchtige piramidespel en
Ponzifraude terechtgekomen.
Volgens artikel 123 is het de ECB verboden om Europese landen hun schulden te verlichten. Om dit artikel
te passeren hebben ze op leugenachtige wijze het IMF ingeschakeld. ECB en IMF zijn beide papieren
banken met indrukwekkende kantoorgebouwen waar allen hele dagen zitten te puzzelen hoe ze ons
belastinggeld het beste terug kunnen laten stromen naar de private banken die in de diepe, door hen zelf
veroorzaakte, financiële shit zitten. Let wel, beide banken zijn eveneens private banken en komen voort uit
de private bankwereld. In het leven geroepen als garantie om private bankschulden te kunnen socialiseren.
Voor meer dienen deze organen niet. Ze staan beiden in dienst van de FED en niet in dienst van de
bevolking welke ze op papier vertegenwoordigen. De ganse leugenachtige carrousel is aan het ontploffen in
het gezicht van de private bankwereld.
Het IMF hanteert nog bijkomende leugens! Onder het mom van stabilisering van de economie wordt er
belastinggeld van andere landen in een staat gepompt waar uitsluitend en alleen intresten van uitstaande
leningen mee mogen worden afbetaald. Ah ja, natuurlijk! Belastinggeld is publiek geld en uitstaande leningen zijn uit de gebakken lucht getoverd. Dat geld bestaat niet, heeft nooit bestaan en maakt geen deel uit
van de echte, ware economie.
Zo zuigen ze alle publieke geld uit de samenleving totdat de volledige echte economie dood is.
En dan? Dan nemen ze alles over. Daarvoor dient het IMF ook. Alle noodlijdende landen krijgen richtlijnen
van het IMF. Die zijn altijd hetzelfde en brengen de economie in een land totaal tot stilstand in plaats van het
tegenovergestelde zoals ze ons willen doen geloven. Alleen een blinde ziet zoiets niet en dat wil zeggen dat
onze bobo’s behoorlijk blind zijn!
Richtlijnen IMF: zijn altijd dezelfde. Privatisering van staatsbedrijven wat dan met een heel mooi woord
‘liberaliseren’ wordt genoemd. Leugens zijn het! In feite is dat diefstal van het volk! Alle staatsbedrijven
zijn van het volk, niet van een regering die per ongeluk aan de macht is en al helemaal niet van een of
andere benoemde pipo welke ze verschuilen achter de omschrijving ‘technocraat’ zoals in Griekenland en
Italië.
Dan natuurlijk moeten alle uitkeringen naar beneden worden gebracht. De complete sociale zekerheid zakt
op zijn gat. Pensioenen en werkeloosheidsuitkeringen worden ‘herzien,’ een metafoor voor vermindering van
de uitkeringen waardoor de welbekende door het IMF veroorzaakte ‘sociale’ onrust ontstaat.
We hebben dit gezien in Argentinië, Indonesië en we aanschouwen het nu in Griekenland en het begin ervan
in Spanje. De woede van het volk keert zich in een dergelijke situatie tegen een regering, banken en
openbare gebouwen. De bevolking vecht voor haar leven en wordt bedreigd door de politie en als het moet
zelfs door het leger. Indien nodig worden opstanden op bloedige wijze neergeslagen. Alles om er voor te
zorgen dat private banken hun ‘gesocialiseerde,’ dus op de belastingbetaler zijn rug afgeschoven, schulden
worden terugbetaald.
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Conclusie
Om nu tot een conclusie te komen is eigenlijk niet zo moeilijk. Hierboven is alles al gezegd en uitgelegd. De
rode draad in het verhaal is niet mis te verstaan. Private banken brengen hun totale schulden over naar de
maatschappij en een regering van een land werkt hier (bewust?) aan mee. Regeringsleiders zijn een
allegaartje van bonte makelij, gezegend met een overmaatse lust tot prietpraat verkopen maar hebben geen
verstand van geld. Ze laten zich dagelijks ringeloren en verleiden om hun eigen hebzucht te verzadigen en
lanceren dan eveneens, om dit te bereiken, wetten die private banken helpen om schulden te socialiseren
waardoor belastingbetalers alle private bankschulden mag ophoesten.
Als schulden worden overgeheveld naar een staat waardoor de totale vals geldstroom toeneemt in een
maatschappij. Dat is het minste waar banken zich druk over maken want dat geld is vals en bestaat niet.
Sterker nog, de som geld heeft nooit bestaan zij het dan alleen in een computer van een bank.
Het meest irritante probleem is echter: banken willen kost wat kost voorkomen dat de staat de‘schuld’ aflost.
Nee, ze willen dat er rente wordt betaald. Rente is namelijk publiek, echt bestaand geld dat uit de
maatschappij wordt gezogen. De papieren bank IMF moet er dan ook voor zorgen dat belastinggeld naar
bijvoorbeeld Griekenland gaat zodat ze rente kunnen betalen over de zogenaamde valse schuldenberg van
het land. Publiek geld is het bloed uit een maatschappij waarvan de financiële parasieten leven en
nog meer schulden kunnen creëren.
Een piramidespel als dit kan niet door blijven gaan.
Hun Ponzifrauduleuze spelletje is uit!
Natuurlijk proberen ze nog wat tijd te rekken voordat ze onder worden gedompeld om volledig te verdrinken.
Gedurende deze tijd nemen ze met hun parasitaire schaduweconomie wel de gehele echte economie in de
neerwaartse spiraal mee als onze regeringsleiders geen NEEgaan zeggen tegen het ophoesten van
intresten over de niet bestaande, private schulden. (659)
http://stopdebankiers.nl/de-wet-die-alle-bankrekeningen-op-nul-kunnen-zetten/#.U1TF_fl_t8G

Dode door kruisbeeld voor heiligverklaarde Johannes Paulus II
In het Noord-Italiaanse dorp Cevo is donderdag een kruisbeeld ter nagedachtenis aan
paus Johannes Paulus II omgevallen. Een 21-jarige man kwam daardoor om het leven,
meldde het persbureau ANSA. Het slachtoffer werd geraakt door een groot stuk hout
van het christusbeeld.
Johannes Paulus IIFoto: reuters
Het 30 meter hoge kruisbeeld werd opgericht ter nagedachtenis aan een bezoek van
paus Johannes Paulus II in 1998. Volgens de katholieke leer verrichten heiligen
wonderen waardoor mensen beter worden. Johannes Paulus II wordt zondag heilig
verklaard.
De krant la Repubblica merkte een andere toevalligheid op: het slachoffer, Marco Gusmini uit het dorp
Lovere, woonde daar in de Paus Johannes XXIII-straat. Dat is de andere ex-paus die zondag wordt
heiliggesproken en die hem ook niet heeft geholpen. In Cevo zijn alle feestelijkheden afgelast die zondag
gepland stonden ter gelegenheid van de 'dubbele' heiligverklaring.
Gebroken kruisbeeld
Het afgelopen weekend kwamen naar schatting een miljoen
mensen naar Rome voor de heiligverklaring van twee
mannen, door de huidige paus Francis. Twee dagen
voordat paus Johannes Paulus II, samen met paus
Johannes XXIII zou worden heilig verklaard verzamelde een
groep toeristen zich voor een ceremonie rond het
monument toen het plotseling in tweeën brak. Een 21-jarige man genaamd Marco Gusmini (die woonde in
een straat die is vernoemd naar paus Johannes XXIII, Via Papa Giovanni XXIII ) werd gedood, en een
andere persoon raakte gewond. Er was een inscriptie aan de voet van dit pauselijke kruisbeeld. Er stond
“Stat Crux Dum Vulvitur Orbis” Deze Latijnse uitdrukking is in het Engels vertaald: ‘Het kruis staat stevig
terwijl de wereld verandert’. De inscriptie bleek een leugen te zijn. Het kruis is ingestort in een stapel van
puin en het idool van de rooms-katholieke kerk is nedergeworpen. De massieve balk brak als een dor takje.
http://www.telegraaf.nl/buitenland/22547596/__Dode_door_kruisbeeld__.html
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Mysterie rond vermiste Boeing opgelost?
in Het Complot 22 april 2014
Twee ‘hooggeplaatste ingewijden’ hebben mogelijk een tweetal mysteries rond de verdwijning van de
Maleisische Boeing 777 opgelost: Waarom vloog het toestel plotseling een andere route? En waarom
verdoezelen overheden de waarheid? Matthias Chang, voormalig politiek secretaris van de Maleisische oudpremier Mahathir Mohamad, legde tijdens een radio-interview uit dat de verdwijning van het vliegtuig alleen
kan worden verklaard door een kaping op afstand. Hij kreeg bijval van Gene Tatum, die als luchtmachtpiloot
speciale missies uitvoerde voor Amerikaanse presidenten.
Chang zei dat de Maleisische overheid verzegeld bewijs heeft ontvangen van één of meerdere overheden
over het lot van vlucht MH370. Maleisië mag het bewijs volgens Chang niet vrijgeven. Tatum legde uit dat de
fly-by-wiretechnologie van de huidige generatie vliegtuigen extreem kwetsbaar is voor sabotage, waaronder
kapingen met elektronische apparatuur. Hij noemde de zoektocht naar het vliegtuig een ‘rookgordijn’. “Ze
houden de media bezig in de Indische Oceaan, zodat ze in andere gebieden rustig hun gang kunnen gaan.
Als mensen weten dat een vliegtuig zo gemakkelijk kan worden gekaapt, zouden ze niet langer vliegen. Dat
zou een enorme impact hebben op de economie.”
Tatum stelde dat een slimme tiener met een laptop en een mobiele telefoon gemakkelijk het fly-bywiresysteem van een lijnvliegtuig kan hacken. In nieuwere toestellen zijn de kabels vervangen door
computers die elektronische signalen versturen. Als Tatum gelijk heeft kunnen commerciële vluchten
gemakkelijk van een afstand worden gekaapt. Waarom zou vlucht MH370 zijn gekaapt? Tatum wijst op de
mogelijke betrokkenheid van de familie Bush. Het satellietspoor richting de Indische Oceaan is door het
telecommunicatiebedrijf Inmarsat gefabriceerd om mensen op het verkeerde been te zetten, aldus Tatum.
In 2008 werd bekend dat de Harbinger Group voor 28,2 procent eigenaar was van Inmarsat. De Harbinger
Group, voorheen Zapata Corporation, is voortgekomen uit een oliebedrijf dat is opgericht door de
Amerikaanse oud-president George H.W. Bush. Vanwege banden tussen het bedrijf en de CIA werd de
naam in 2009 veranderd in Harbinger Group. Hoewel Harbinger in 2010 nog erg geïnteresseerd was in een
overname, werd het belang in Inmarsat uiteindelijk verkocht. Harbinger is nog wel eigenaar van
LightSquared, een bedrijf dat in de Verenigde Staten een 4G mobiel breedbandnetwerk wil uitrollen en
bovendien een nauwe samenwerking heeft met Inmarsat. Sinds 28 januari 2011 heeft Inmarsat honderden
miljoenen ontvangen van LightSquared. Toen Tatum in 1992 voor de CIA en het Amerikaanse leger werkte,
kreeg hij naar eigen zeggen opdracht van de toenmalige president George H.W. Bush om diens politieke
tegenstander Ross Perot te ‘neutraliseren’. Tatum weigerde en kon zijn carrière vaarwel zeggen. Hij besloot
informatie over betrokkenheid van de CIA bij drugssmokkel naar buiten te brengen. Tatum publiceerde veel
documenten over corruptie van Bush, de praktijken binnen de CIA en mind control.
Heeft de misdaadfamilie Bush de wereld misleid met een operatie waarbij een vliegtuig op afstand is
gekaapt? Het zou niet de eerste keer zijn. Op 11 september 2001 zijn bij de aanslagen in New York en
Washington ook fly-by-wiresystemen gebruikt. Die aanvallen zijn gelinkt aan de familie Bush en Mossadagenten. Zijn dezelfde krachten betrokken geweest bij de diefstal van vlucht MH370?
[PressTV] - http://www.niburu.nl/mysterie-rond-vermiste-boeing-opgelost/

Eet jij ook zo graag kebab? Smakelijk!
Waarom kebab eten zo schadelijk is.
De kebab die van Arabische oorsprong is, is schadelijk voor de volksgezondheid. Deze vorm van fastfood is
voor vele Europeanen... zo'n gewone snack geworden. Toch bevat deze vettige hap ingrediënten, welke
eigenlijk niet voor consumptie geschikt zijn: longen, darmen, tong, ogen, tanden, botten en andere vormen
van slachtafval. Het lijkt wel een recept uit een heksenkookboek. Vele Europeanen eten deze snack zonder
dat ze weten, dat dit een gezondheidsrisico met zich meebrengt. Mahmut Aygun is diegene die deze "snack"
in Europa introduceerde in de jaren 70 en het begon te promoten. In Arabische landen wordt kebab gegeten
vanwege zijn voedzaamheid. De verse groenten en sauzen deden dit gerecht eer aan. De Doner kebab die
wij in een plat broodje te eten krijgen, is alles behalve voedzaam. De smaak is het resultaat van het
toevoegen van gigantische hoeveelheden vetten en kruiden, die ervoor zorgen dat onze smaakpapillen
bedrogen worden. Een team van onderzoekers in het Verenigd Koninkrijk kwam met deze resultaten af. - 50
% van het vlees is vervallen, het is geen kip of kalf, maar een mengeling van varken en schaap. - in 9 % van
de gevallen is de oorsprong van het vlees niet te achterhalen. - Het bevat 98% tot 227 % zout, wat ver boven
de dagelijkse aanvaardbare dosis is. Dit alleen al kan levensgevaarlijk zijn. - Een enkele kebab bevat tussen
de 1000 en 1999 calorieën. - Er zijn voor 148% tot 346% verzadigde vetzuren aanwezig. - De meeste
kebabs die geanalyseerd werden, waren geïnfecteerd met bacteriën zoals Escherichia coli en
Staphylococcus Aureus. Daarnaast moeten conserveringsmethodes en invriezen zorgen voor het behoud
van het product. Het steeds ontdooien en invriezen van het vlees is op zich is een groot gevaar voor de
volksgezondheid. Wie nu nog smakelijk een kebab gaat eten, wens ik het beste toe.

Nieuwsbrief 199 – 30 april 2014 – pag. 23

Oekraïne: bewijs gevonden lichamen twee gemartelde politici
Posted on Apr 23, 2014
Iedere lezer die deze website al een tijdje volgt weet inmiddels dat bewijs niet
noodzakelijk is om een verhaal te verkondigen in de media. Zo zagen we in de
Anass zaak dat het vrijwel onmogelijk om een zelfmoord kon gaan. Bij de
mysterieuze dood van Fred de Brouwer zien we opnieuw dat er niets van het
verhaal klopt. Steeds wordt er een nieuwe wending gegeven aan zo’n verhaal
als deze site daar iets over rapporteert. Het bewijs wordt nooit geleverd. Men
rekent erop dat de kritische massa toch alleen naar het Main Stream nieuws kijkt
en maakt zich niet druk over dat kleine percentage dat het niet gelooft. Wat kan die groep doen? Ze moeten
de volgende dag toch gewoon weer aan het werk. Een beetje brommen dat er gelogen wordt is
ingecalculeerd.
De Main Stream Media kunnen de leugen simpelweg door uw strot duwen. Het begint nu echter zo
glashelder te worden hoe men werkt dat je voorspellende gaven krijgt. Zovoorspelde ik al de ‘regime change’
in de Oekraïne vlak voordat dit gebeurde en recentelijk voorspelde ik dat er een burgeroorlog zal komen,
waarbij moet worden opgemerkt dat het woord ‘burgeroorlog’ een schuilnaam is voor een door Amerika en
Europa opgestookte oorlog over de hoofden van de burgers. Het enige wat men nog nodig had was een
goed alibi. En meestal doet men dat middels ‘inside jobs’ of gewoon een verzonnen verhaal.
Zo zijn er nu in de Oekraïne twee lichamen van gemartelde politici gevonden. Verschrikkelijk vindt u niet! Net
zo erg als een journalist die naar Thailand verhuisd was omdat het hem te heet onder de voeten werd en die
nog met interessant nieuws over Joris Demmink naar buiten wilde komen, maar door het vreselijke noodlot
getroffen werd. Althans, dat is het verhaal dat de alternatieve en de Main Stream Media brachten. Ieder in
een ander jasje natuurlijk; voor de ene groep was het een aanslag en voor de andere een ongeval, maar
dood is dood. Als echter blijkt dat er niets aan dat verhaal klopt, wordt het maar snel “doodgezwegen”.
Natuurlijk kun je ook bewijs fabriceren. Geheime diensten schromen niet om te moorden. Ze schromen ook
niet om de hand aan eigen volk te slaan als dat een groter doel dient. 9/11 Blijft daarvan het meest
sprekende voorbeeld, maar soms kun je al volstaan met een verzonnen verhaal. Zo hadden we voor de
golfoorlog de verzonnen ‘weapons of mass destrcution’ en de dochter van een ambassadeur die een verhaal
vertelde over baby’s die uit hun couveuses gerukt werden en op de grond werden gegooid. Dat was voor het
Amerikaanse volk de reden om de golfoorlog goed te keuren. Want dat doet men wel; mensen als Maurice
de Hond hebben bestaansrecht omdat ze de stemming onder het volk meten. Je wilt geen volksopstanden
en een bereidwillig leger dat graag voor een goed salaris onschuldige mensen doodt, omdat ze zijn gaan
geloven dat het terroristen zijn.
De oorlog in de Oekraïne moet er komen. Amerika en Europa willen de grenzen van het Vierde Rijk
uitbreiden. Daarvoor wordt nu ook de angst gezaaid – en daarvoor zijn slechts en alleen woorden nodig –
dat Rusland andere landen als Roemenië, Polen en de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen, wil
binnenvallen. Dat Europa juist de agressor is omdat ze bijvoorbeeld raketten opgesteld heeft die op Rusland
gericht zijn, wordt voor het gemak maar even niet genoemd. Het grote Vierde Wereldrijk moet er komen en
men noemt het al een tijdje ‘New World Order‘. Op bewijs voor de gemartelde politici hoeft u niet te rekenen.
Bron linkvermeldingen: AD.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/23/oekraine-bewijs-gevonden-lichamen-twee-gemartelde-politici/

Blair: Grootste dreiging is radicale islam
RD, 23-04-2014 | AP Blair. Foto AFP
Het Westen moet zich over zijn meningsverschillen met Rusland en China heen
zetten en zich richten op de groeiende dreiging van de radicale islam. Dat heeft
de Britse ex-premier Tony Blair woensdag gezegd. Volgens Blair moet het
aanpakken van een „geradicaliseerde en gepolitiseerde vorm van islam” de
absolute prioriteit zijn. Veel mensen in het Westen zijn ‘merkwaardig genoeg huiverig’ om op te treden tegen
krachten die volgens Blair ‘de mogelijkheid ondermijnen om vreedzaam samen te leven in deze tijd van
globalisering’. Het Westen moet Rusland en China de hand reiken om samen de strijd aan te binden met
islamitische extremisten, aldus Blair. De Britse ex-premier was ook vol lof over de coup die het Egyptische
leger vorig jaar pleegde. Volgens Blair was de staatsgreep terecht, omdat ‘de regering van de
Moslimbroederschap niet zomaar een slechte regering was’. „Ze probeerde systematisch (...) alle instituten
in het land over te nemen.” Het Westen moet zich vierkant achter de nieuwe machthebbers in Caïro scharen,
omdat ‘de toekomst van de regio afhangt van Egyptes lot’. Blair was van 1997 tot 2007 premier.
Tegenwoordig is hij de gezant voor het Midden-Oosten namens het zogenoemde Kwartet: de Verenigde
Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten en Rusland.
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Zijn straks de meeste zaden verboden?
Wist je dat de Europese Commissie een wet aan het voorbereiden is die er voor
zorgt dat heel veel zaden verboden zullen worden?
Er is een lijst opgesteld met zogenaamde ‘goedgekeurde’ zaden. Alle zaden die
daar niet op staan worden illegaal.
60% van de zaden die daarop staan zijn van grote bedrijven zoals Monsanto,
AstraZenecar en Bayer. Een groot deel van de zaden zijn zogenaamde hybryden - wat betekent dat je het
zaad van deze planten het volgende jaar niet weer kan gebruiken.
Handel en teelt mag niet meer
Bovendien wordt niet alleen verboden om andere zaden te verkopen dan de zaden die op de lijst staan,
maar je mag ze ook niet verbouwen.
Dit betekent dat je nog minder in staat zal zijn om te zelf te bepalen wat je eet,
als je niet eens mag beslissen wat je mag verbouwen. Het betekent ook dat de
rassen die zijn historisch interessante zullen verdwijnen, zelfs rassen die het in
ons klimaat juist heel goed doen. Voor je denkt dat het ‘wel zal meevallen en dat
jij toch wel zelf bepaalt wat er in jouw Makkelijke Moestuintje staat': als deze wet
aangenomen wordt heb je straks niet meer te kiezen en zijn de zaadjes die je
graag wilt hebben er gewoon niet meer. Want voor kleine biologische zaadtelers
zal het waarschijnlijk onmogelijk zijn (of gewoon veel te duur) om hun zaden
gecertificeerd te krijgen zodat ze ook op de lijst mogen staan.
En het bewaren van je eigen zaden is makkelijk gezegd maar veel lastiger om het ook echt te doen (ik weet
er alles van; ik neem het me elk jaar weer voor en doe het nooit).
Armoede
Arme mensen die moeten leven van wat ze telen zijn helemaal de pineut: die moeten elk jaar weer dure
zaden kopen. In India is - met dank aan Monsanto - al jaren lang een enorme tragedie aan de gang waar
maar weinig mensen van weten. Je kan je wel voorstellen dat als alle zaden in handen zijn van enkele
bedrijven de prijs echt niet omlaag zal gaan; er is immers geen concurrentie meer.
Bekijk even het onderstaande filmpje:
(laat je niet afschrikken door de eerste minuut met het Ohm-gebeuren; de film zelf is mega-interessant en
maakt heel goed duidelijk waar het allemaal om draait!)
Ver van mijn bed-show
Ja, dat mag dan de ver-van-mijn-bed show lijken maar met deze wet in het verschiet komt het ook voor ons
allemaal akelig dichtbij. Het gevaar van dit soort wetgevingen is dat het op het eerste gezicht een hele goede
zaak lijkt: het wordt gedaan in het belang van de mensheid: gezonde zaden die een betere productie leveren
willen we toch allemaal?
Maar de gevolgen zijn al desastreus en op de langere termijn niet te overzien.
Ik vind het in en in triest dat een kleine aantal mega grote bedrijven zo’n enorme
invloed op de hele wereld uitoefenen dat we nu zelfs niet meer mogen bepalen
waar we onze zaadjes vandaan halen.
Ik ben niet iemand die snel op de barricaden gaat staan maar dit vind ik eng.
Kunnen we nog iets doen?
Het enige wat we kunnen doen is je stem te laten horen zodat degene die
morgen moeten stemmen weten hoe we hierover denken.
Dat kan door de petitie van Avaaz te tekenen
En op deze site kan je nog veel meer lezen over wat je kan doen.
Je kan bijvoorbeeld een persoonlijke brief sturen naar
neelie.kroes@ec.europa.eu enkarel.de-gucht@ec.europa.eu en laten weten dat je graag wilt dat ze tegen dit
voorstel moeten stemmen.
Als je op een van deze adressen klikt kan je meteen zien wat ik heb geschreven. Je kan dat aanpassen of
zo verzenden (wel even je eigen naam eronder zetten!)
Morgen (6 mei) wordt er over deze wet gestemd dus het is erg kort dag. Maar laten we doen wat we kunnen!
Update:
Op 6 mei is besloten om de aanpassing van de huidige regels op te schorten naar een latere datum. Laten
we hopen dat in dit geval het gezegde 'van uitstel komt afstel' op gaat!
Je kan er hier over lezen.
Zoals het er nu uit ziet blijven er mogelijkheden voor de kleine zaadtelers en mogen particulieren eigen
zaden gebruiken en ruilen. Goed nieuws dus; men luistert dus naar protesten en geluiden uit de
samenleving. Wat niet wegneemt dat bedrijven zoals Monsanto doorgaan om zoveel mogelijk van de
zadenhandel naar zich toe te trekken.
Ogen open houden dus!
http://www.makkelijkemoestuin.nl/blog/zaden-verboden
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Rusland: Aanval op Russen in Oekraïne is aanval op ons
Eerste 600 Amerikaanse soldaten naar Polen en Baltische staten – Oud
president Tsjechië: Westen schuldig aan conflict met Rusland
Minister Lavrov: Geen twijfel dat de Amerikanen de show in Kiev dirigeren.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov waarschuwde
vandaag dat het Kremlin niet zal blijven toekijken als Russische burgers in het
oosten van Oekraïne door de junta in Kiev worden aangevallen. ‘Als onze legitieme belangen, de belangen
van de Russen direct worden aangevallen, zoals in Zuid Ossetië, zie ik geen andere uitweg dan in
overeenstemming met internationale wetten te reageren.’ In 2008 vocht Rusland een korte oorlog uit met
Georgië over Zuid Ossetië.
Zuid Ossetië verklaarde zich in 1990 onafhankelijk van Georgië, wat resulteerde in drie oorlogen. Tijdens het
derde conflict stuurde Georgië een grote troepenmacht naar de enclave en bombardeerde het dorpen.
Rusland reageerde daarop met militaire middelen, en dreef het Georgische leger terug naar eigen
grondgebied. (2)
‘Aanval op Russen is aanval op Rusland’
‘Als wij worden aangevallen, zullen we zeker reageren,’ zei Lavrov over de spanningen in Oekraïne. Zijn
boodschap: Een aanval op Russische burgers is een aanval op Rusland. (1)
De minister noemde het door het Westen gesteunde regime in Kiev ‘crimineel’, en zei dat de door een
staatsgreep aan de macht gekomen regering de gemaakte afspraken in Genève schendt. ‘We zijn daar
overeen gekomen alle geweld te beëindigen. De volgende middag riep (interim president Aleksandr)
Turchinov bijna de noodtoestand uit en gaf hij het leger bevel op de mensen te schieten.’
Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar van het steunen van ‘criminelen’ en ‘terroristen’. Het regime in
Kiev eist dat Moskou ervoor zorgt dat de pro-Russische separatisten de bezetting van diverse
overheidsgebouwen in Oost Oekraïne opgeven en hun wapens inleveren.
‘Amerikanen dirigeren de show’
Lavrov zei er niet aan te twijfelen dat de Amerikanen ‘de show dirigeren’ en de nieuwe machthebbers in Kiev
aansturen. Afgelopen dinsdag bracht de Amerikaanse vicepresident Joe Biden nog een bezoek aan Kiev.
Pal daarna gaf interim president Turchinov het bevel de gestopte anti-terreuroperatie in de regio rond
Donetsk te hervatten.
De Tsjechische oud president Vaclav Klaus geeft Lavrov gelijk. Klaus verwijt het Westen Rusland tot een
onoplosbaar conflict te hebben geprovoceerd. ‘Noch Rusland, noch Putin hebben veroorzaakt wat er op de
Maidan in Kiev is uitgebroken. De situatie werd door West Europa en de VS omgekieperd. Ik heb altijd
gezegd: zet Oekraïne niet onder druk, anders gaat het land kapot. Precies dat gebeurt er nu.’ (4)
Eerste 600 Amerikaanse soldaten naar Oost Europa
De eerste 600 Amerikaanse soldaten worden voor ‘oefeningen’ naar Polen en de Baltische staten gestuurd
(3). Zaterdag berichtten we dat de regering Obama overweegt om op verzoek van Polen in totaal 10.000
militairen naar Oost Europa te sturen.
‘Amerika speelt gevaarlijk spel over rug Oekraïense volk’
Hoofdredacteur van het tijdschrift Politics First, Marcus Papadopoulos, verwijt de VS zelfs een burgeroorlog
in Oekraïne te veroorzaken. Doel: het verder isoleren en omsingelen van Rusland. De Britse
buitenlandexpert is pessimistisch over de toekomst van het land, en vindt dat de Amerikanen over de rug
van het Oekraïense volk een ‘gevaarlijk spel’ spelen. Ook verwijt hij de Westerse media klakkeloos de antiRussische propaganda van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken te verspreiden (5).
Xander - (1) Handelsblatt, (2) Infowars, (3) Ria Novosti, (4) Ria Novosti, (5) Ria Novosti
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EU-president Van Rompuy erkent dat Europese verkiezingen zinloos zijn
Schulden eurozone stijgen naar recordhoogte van € 8,9 biljoen – IMF waarschuwt voor torenhoge schulden
Europees bedrijfsleven – Econoom: Spanje zal binnenkort een arm land zijn
EU-president Van Rompuy en EP-voorzitter Schulz zijn buitengewoon tevreden
over zichzelf. Ondertussen worden de vele massale volksprotesten in Spanje,
waar 50% geen fulltime baan meer heeft en een nieuwe onderklasse is
gecreëerd, hard de kop in gedrukt.
EU-Raadspresident Van Rompuy heeft in een interview erkend dat de
Europeaan nauwelijks geïnteresseerd is in de Europese
Parlementsverkiezingen, omdat ‘de echte besluiten elders’ worden genomen, en niet in het parlement. Met
andere woorden: de Europese verkiezingen op 25 mei zijn inderdaad zinloos, voor de show. Van Rompuy
bevestigt hiermee wat critici al jaren zeggen, namelijk dat de EU een door een autoritair eliteclubje
geregeerde schijndemocratie is. Ondertussen zijn de schulden van de overheden en bedrijven in Europa
naar recordhoogtes gestegen.
Op de vraag waarom er zo weinig interesse onder de Europese bevolking voor de verkiezingen is,
antwoordde Van Rompuy: ‘Sinds 1979 nemen steeds minder mensen aan de verkiezingen deel, dus lang
voor de financiële crisis en ook de eurocrisis. De burgers waren niet zo geïnteresseerd omdat het hun
dagelijks leven niet beïnvloed heeft.’
‘Grote besluiten vallen elders’
Vandaag is dat anders, reageerde de Süddeutsche Zeitung. Van Rompuy: ‘Ja, Europa verandert ons
dagelijkse leven. En natuurlijk speelt het Europese Parlement een belangrijke rol, op zijn laatst sinds het
Verdrag van Lissabon (dat onlangs voor de zoveelste keer gebroken werd, deze keer door het aantal EUCommissarissen naar 28 te verhogen. Jaarlijkse extra kosten: € 80 miljoen (8)). Maar de burgers weten ook,
dat de grote besluiten niet enkel in het parlement vallen, maar ook elders.’
Gevraagd naar waar die grote besluiten dan wel worden genomen, zei Van Rompuy: ‘In de Europese Raad,
onder de staats- en regeringsleiders. Dit onderscheid tussen het parlement en degenen die echt
besluiten is de burger heel duidelijk.’
Burger krijgt geen invloed
De suggestie van de SZ dat de Europese burgers ook maar enige invloed zouden moeten krijgen op wie de
volgende Europese (Raads)president wordt, verwees de Belg onmiddellijk aar het rijk der fabelen:
‘Ik ben geen fervente aanhanger van het idee om topkandidaten (te presenteren). Dat zal, voorzichtig
gezegd, het gedrag van de kiezers niet veel beïnvloeden. De verkiezingsuitslag hangt van veel andere
factoren af, van nationale gevoeligheden, die niets met Europa of topkandidaten te maken hebben.’
‘Het maakt niets uit of de kandidaat een Duitser is. Het gaat om totaal andere vragen: kan een politicus uit
het Zuiden de chef van de commissie worden? Of uit een land, dat het euro-reddingsscherm zojuist heeft
verlaten?’ legde Van Rompuy uit. ‘Kan het een kandidaat uit een niet-euroland zijn? En vergeet u niet dat we
een gelijkmatige verdeling tussen mannen en vrouwen willen.’
‘Europa afhankelijk van financiële markten’
Over de huidige crisis: ‘Europa is anders. Er zijn 28 hoofdsteden, sommige belangrijker dan andere. En dan
zijn er de Europese instellingen. Tevens zijn we afhankelijk van de financiële markten. In het begin van de
crisis hadden we vaak de indruk dat de markten in de ruimtes waar wij besluiten namen aanwezig waren...’
Zoals we al vaker uitgebreid hebben laten zien fungeert de EU als een machtige lobbyorganisatie voor de
grote politieke partijen, financiële industrie en multinationals. Dit blok spiegelt de Europeaan voor dat ze zelf
hun lot kunnen bepalen, terwijl ze er in werkelijkheid nul komma nul invloed op hebben.
Parlement enkel om nationale politici te spekken
Van Rompuy verdient enig krediet nu hij feitelijk erkend heeft dat het Europese Parlement geen enkele
macht heeft. Waarom het dan toch maar liefst 751 leden telt? Omdat het parlement enkel bedoeld is om
leden van de nationale partijen een dik betaalde functie te geven.
Opheffing van dit volkomen nutteloze parlement zou honderden miljoenen euro’s per jaar schelen, maar dat
zou betekenen dat Brussel definitief zijn masker moet laten vallen, en erkennen dat de EU in werkelijkheid
door een ongekozen autoritair eliteclubje wordt geregeerd, dat enkel zijn eigen globalistische belangen
nastreeft en zich niets aantrekt van wat de gewone man wil.
Beleid dat niemand wil
En zo worden er deals gesloten met omstreden multinationals zoals Monsanto, worden miljarden uitgegeven
om failliete banken overeind te houden, wordt zonder enig mandaat onderhandeld over vrijhandelsverdragen
met verstrekkende gevolgen voor de werkgelegenheid en volksgezondheid, worden de lidstaten verplicht
hun grenzen voor nog meer moslimimmigranten te openen (2), en bemoeit men zich op zowel achterbakse
als gevaarlijke wijze met de interne aangelegenheden van andere landen, zoals Oekraïne.
Onderzoek EP: Eurosceptici maken geen kans
Het parlement probeert tegelijkertijd de eurosceptische partijen de wind uit de zeilen te nemen door zelf een
onderzoek te publiceren waaruit zou blijken, dat de eurokritischen slechts een kleine minderheid van de
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stemmen zullen krijgen, en maximaal 150 van de 751 zetels zullen veroveren. Op 26 mei zullen we weten of
ook dit pure propaganda is, of dat het EP inderdaad juist heeft ingeschat dat het grootste deel van de
Europeanen het niets (meer) kan schelen op wat voor manier ze worden geregeerd, en op wat voor
toekomst ze afstevenen. (6)
Schulden eurozone weer naar record
Ondertussen zijn de schulden van de eurolanden met maar liefst € 293 miljard gestegen naar een
duizelingwekkend record van € 8,9 biljoen, 92,6% van het BNP van de eurozone (3). De zuidelijke
crisislanden hebben dit jaar nog eens € 130 miljard nodig, alleen al om de rente over hun schulden te
betalen.
Portugal geeft met € 7,3 miljard al meer uit aan rente dan aan het onderwijs en bijna net zoveel als aan de
gezondheidszorg. Experts denken daarom dat de crisislanden de komende 5 jaar verder zullen moeten
bezuinigingen, en niet moeten rekenen op een terugkeer van de economische groei (4).
‘Spanje binnenkort arm land’
In Spanje zijn er keer op keer massale protesten tegen de hervormingen. Om de Spaanse economie van de
ondergang te redden werd het bedrijven toegestaan eenzijdig de lonen te verlagen en arbeidscontracten te
veranderen, waardoor al 50% van de werknemers geen fulltime baan meer heeft. Hierdoor werd een nieuwe
onderklasse gecreëerd. ‘Het wordt heel pijnlijk,’ aldus econoom Valverde van de Bangor Universiteit in
Wales. ‘Alles bij elkaar genomen zal Spanje binnenkort een arm land zijn.’ (7)
IMF: Europese bedrijven veel te diep in schulden
Niet alleen de staten en overheden, maar ook de bedrijven in Europa verkeren nog altijd in zwaar weer. Het
IMF waarschuwt dat zij veel te diep in de schulden zijn gestoken. Het aantal bedrijven dat met hun bruto
winst niet eens de rente over zijn schulden kan betalen ligt in Italië tussen 20% en 30%, en in Spanje en
Portugal zelfs tussen de 30% en 40%.
De financiële markten lijken weliswaar weer meer vertrouwen in de eurozone te hebben, maar de falende
kredieten van de Europese banken zijn sinds 2009 met € 800 miljard verdubbeld. Het IMF beveelt de EU
dan ook aan om banken die niet meer te redden zijn, te sluiten. (5)
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Preussische Allgemeine Zeitung, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten, (7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (8) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Churchill wilde een Derde Wereldoorlog
Geplaatst door 13 december 2013
Dit is een artikel uit de Ordonnans, uit 1998. Het artikel stond ook in de
Telegraaf op 02 oktober 1998.
Churchill en de Derde Wereldoorlog
”London, vrijdag.
De al jaren vermoede plannen van Winston Churchill om pal NA de
Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie binnen te vallen met een BritsAmerikaanse strijdmacht, worden bevestigd door officiële Britse
documenten, die onlangs zijn teruggevonden. De ”Operatie Ondenkbaar” had als doel de “Russische Beer”
te elimineren met 100.000 Duitse soldaten als ruggensteun. Het aanvalsplan werd door de Britse leider zelf
ontworpen en vervangen door een defensief plan tegen een mogelijke invasie door het Rode Leger van
Jozef Stalin, aldus de Britse krant The Daily Telegraph.
Churchill, Roosevelt en Stalin in Yalta, waar Churchill akkoord ging met de Bolsjewistische verovering van
half Europa.
De krant meldt dat de verloren gewaande documenten over het plan onlangs in een openbaar archief zijn
opgedoken. Het strijdplan dat aan Churchill op 22 mei 1945 werd gepresenteerd, ging van een
gecombineerde troepenmacht van 500.000 Britten en Amerikanen, plus 100.000 Duitsers. De invasie zou
vanuit Noord-Duitsland worden ingezet.
De Britten verwachtten dat Stalin Turkije, Griekenland en Noorwegen zou binnenvallen, en de olievelden van
Irak en Iran zou aanvallen. Ook Frankrijk, Nederland en België zouden worden bedreigd. De Derde
Wereldoorlog hag op 01 juli 1945 moeten beginnen”.
In meerdere opzichten is dit natuurlijk een opmerkelijk artikel : in de eerste plaats is het formaat van het
artikel zeer bescheiden in verhouding tot de inhoud. Men overwoog serieus om de oorlog te verlengen tegen
een op dat moment NOG bevriende natie met Duitse, vijandelijke, steun!. Natuurlijk was dit geen idee dat
ergens in mei 1945 ontstaan was. Zo een idee bestond al uiteraard al langer ; zoiets komt NIET uit de lucht
vallen. Hoe lang leefde dit al?.
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Sinds 1944, 1943, 1942 of misschien wel sinds 1939?.
Een scala van andere historische feiten komen dan, mijns inziens, ook in een geheel ander daglicht te staan.
Waarom kwamen in 1939 de Engelse en Franse legers Polen niet te hulp?. Terwijl met deze natie de
overeenkomst bestond dat zij Polen te hulp zouden schieten in geval van een Duitse aanval. Het moment
van de invasie was in dit verband ook een bewuste keuze. Eerder waren er al gunstigere momenten voor
een invasie. Uitstel betekende echter een verlenging van de Russische oorloginspanning, (lees hiervoor een
verzwakking van de strijdkrachten en algemene moreel).
———————————————–
Toevoegingen van Andere Kijk
Winston Churchill is een uiterst dubieus figuur. Hij wordt vereerd als de man die Engeland “vrij” heeft
gehouden en wordt gezien als een symbool van democratie en de vrije markt en van verzet tegen autoritaire
systemen. Toch, als je er over nadenkt, heeft Churchill Engeland en de wereld meer kwaads dan goeds
gebracht.
Het is niet duidelijk of hij Joods bloed had, zijn moeder was een Jacobson, maar die naam komt ook voor
onder niet-Joden. Zijn grootvader was een Wall Street speculant, wat zeker een hint is, maar volgens
Wikipedia was hij een Franse Hugenoot.
Churchill zit o.a. links-onder.
Wat wel zeker is, is dat hij een vrijmetselaar was, net als zijn vader. Vrijmetselarij
is in principe een soort Jodendom voor niet-Joden: netwerken binnen de groep,
onderhandse deals, Joodse symboliek etc. Hitler was uiteraard fel tegen de
vrijmetselarij.
Dat Churchill niet begaan was met het welzijn van onschuldige mensen, maar
enkel met het vergaren van macht en het opknappen van klusjes voor zijn
besneden meesters bleek al in de Tweede Boerenoorlog, toen hij de
concentratiekampen waarin de vrouwen en kinderen van Boeren werden
opgesloten goedpraatte met “We moeten de ouders doden om de kinderen
respect bij te brengen”.
Churchill was ook mede verantwoordelijk voor de 1,5 tot 4 miljoen slachtoffers
van de Bengaalse hongersnood, toen hij weigerde voedsel naar Brits Indië te
verschepen. Daar hoor je niemand meer over, maar het zijn dan ook niet de Bengalezen die Hollywood, de
media en allerlei educatieprogramma’s wereldwijd in handen hebben.
Barbarossa 2.0
Enfin, terug naar Churchill’s plan om Rusland aan te vallen. Hij was erg goed op de hoogte van de
gruwelijkheden in de Sovjet-Unie en wist ook goed dat Russische “revolutie” in feite een Joodse coup was
geweest. Hij schreef:
“There is no need to exaggerate the part played in the creating of Bolshevism and in the actual bringing
about of the Russian Revolution by these international and for the most part atheistic Jews.”
Toch besloot hij het vredesvoorstel van Rudolf Hess in 1941, voor de Duitse aanval op Rusland, te
verwerpen en in plaats daarvan Rusland zelfs te steunen. Dit was de beste kans om het Rode gevaar eens
en voor altijd te vernietigen en Churchill heeft die kans laten zitten. Zonder de Sovjet-Unie waren China,
Vietnam, Cambodja en andere landen waarschijnlijk ook het Communisme bespaard gebleven.
In 1945 was het waarschijnlijk te laat om het tij nog te keren. Men was oorlogsmoe. Dat Churchill deze
oorlog toch wenste is meer een bevestiging van zijn karakter als iemand die liever oorlog dan vrede heeft,
dan een werkelijk medeleven met alle Polen, Esten, Litouwers, Letten, Oost-Duitsers, Hongaren, Tsjechen,
Slowaken, Roemenen, Bulgaren en anderen die nu veroordeeld werden voor 50 jaar gebukt te gaan onder
het Joods-Bolsjewisme.
We hebben het eerder opgemerkt, maar het is zeer ironisch dat Engeland in 1939 de oorlog zogenaamd was
begonnen voor de vrijheid van Polen, maar dat arme land later uitleverde aan de Sovjets. Had Polen in 1939
Danzig terug aan Duitsland gegeven, dan had de oorlog nooit plaats hoeven te vinden en was Polen
onafhankelijk gebleven.
Ook betekende de Tweede Wereldoorlog in feite het einde van het Britse Rijk. Het verarmde land kon het
zich niet meer veroorloven om een internationaal rijk aan te houden.
http://www.anderekijk.info/tag/vrijmetselaar/
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Joegoslavië-tribunaal ICTY moord door medicatie?
Posted on Apr 24, 2014
Het door Ben Ottens van de stichting de Roestige Spijker opgetuigde
Joegoslavië-tribunaal (ICTY) is niet alleen twijfelachtig omdat het waarschijnlijk is
dat The Scorpions de massamoord op hun geweten hebben, het is tevens
twijfelachtig omdat mensen net zolang vastgehouden worden tot ze dood gaan.
Eerder al zagen we dat Slobodan Milosevic stierf in zijn cel, nu wordt opnieuw
een Servisch politiek leider een langzame dood bezorgd in zijn cel. Althans,
officieel gaat alles natuurlijk volgens het boekje en je kunt niet spreken van
moord als iemand gewoon sterft aan zijn ziekte, maar het is niet zo moeilijk om iemand die ziek is, een
handje te helpen. Geen haan die er naar kraait.
Een echte massamoordenaar genaamd Naser Oric is nota bene slechts tot 2 jaar cel veroordeeld geweest
door ditzelfde hof. Twee jaar voor het doden van ruim 3500 Serviërs! Dat is simpelweg een lachertje. Helaas
wordt dit wederom niet of nauwelijks belicht in de Main Stream Media. Het wordt simpelweg doodgezwegen
en als het wordt genoemd, dan zonder alle noodzakelijke details. Deze Bosnische militaire leider die werd
geholpen door de Mudjahedien moslimstrijders heeft de meest gruwelijke moorden op zijn geweten en kreeg
slechts 2 jaar.
Politiek leider Professor Dr. Vojislav Seselj bevindt zich in de gevangenis in Scheveningen. Deze beruchte
‘anti-Servische’ gevangenis heeft al het leven geëist van minstens dozijn vermeende Servische
“oorlogsmisdadigers”. Veel verdachten “pleegden zelfmoord” of werden onthouden van de juiste medische
zorg. Op dit moment is het zelfde gaande bij Dr. Vojislav Seselj. Hij leidt aan darmkanker. In eerste instantie
is hem behandeling geweigerd. Sinds 19 december vorig jaar, toen Seselj een operatie aan zijn dikke darm
onderging, heeft hij slechts 1 chemotherapie ontvangen. Volgens zijn vrouw is hij daarop in eenzame
opsluiting geplaatst. We hebben het dan over een zeer “ongezonde” gevangeniscel. Vervolgens heeft men
verdere behandeling met chemotherapie geweigerd. De opsluiting van Seselj in een isolatiecel werd door het
tribunaal gerechtvaardigd met de opmerking dat de chemokuur een gevaar voor de omgeving vormt.
We kunnen toch wel concluderen dat het Joegoslavië tribunaal behoorlijk fout bezig is, maar wie gaat er wat
van zeggen? Van de politiek hoeven we het niet te verwachten en het volk is gewoon te druk aan het werk
om zich te verdiepen in de echte geschiedenisachter de oorlog in Joegoslavië. Er komt trouwens een
gezellige koningsdag aan. The Show must go on. Biertje?
Bron linkvermeldingen: nu.nl, facebookreporter.org
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/24/joegoslavie-tribunaal-icty-moord-door-medicatie/

Genezing door “softwarematige aanpassing” van DNA
Posted on Apr 22, 2014
Toen ik in het afgelopen jaar sprak over transhumanisme legde ik al uit dat het
menselijk DNA niets meer is dan een stukje softwarecode. Ik wees er al op de
Ray Kurzweil en Michio Kaku uitlegden dat we ziektes als kanker kunnen
aanpakken door “foutjes in de software” aan te passen. Mijns inziens laat de
wetenschap in de main stream nooit het achterste van haar tong zien en krijgen
we slechts te horen wat een bepaalde agenda dient, maar het is wel interessant
om te ontdekken dat de Russische website RT.com mijn bevindingen nu
onderschrijft. Als uw Engels een beetje in orde is, kunt u in het artikel lezen dat met succes proeven op
dieren zijn uitgevoerd, waarbij ziektes als het ware aangepakt worden door het DNA te herprogrammeren. Je
kunt je voorstellen dat je een kankercel met nanotechnologie benadert, met bijvoorbeeld een eiwit als
transportmiddel en daarmee de cel herprogrammeert. In het artikel wordt dit vergeleken met het
herprogrammeren van een stukje software waarna je op ‘save’ drukt.
Dit is absoluut geen goed nieuws voor de farmaceutische industrie. En het is ook geen goed nieuws voor de
New World Order die naar lijkt te streven om de wereld bevolking te decimeren. Het kan zijn dat dit nieuws
toch main stream verkondigd gaat worden om het transhumanisme te promoten, maar mijn verwachting is
dat het zoveel mogelijk verzwegen zal worden. In dat kader leek het mij nuttig u er toch even op te wijzen. In
de film Elysium ziet u hoe de elite dergelijke technologische ontwikkelingen voor zichzelf bewaart. De body
scanner in de film zorgt ervoor dat de elite steeds weer haar DNA kan resetten.
Bron linkvermeldingen: RT.com
https://www.youtube.com/watch?v=_mNdKnhmfJI
http://www.martinvrijland.nl/2014/04/22/genezing-door-softwarematige-aanpassing-van-dna/
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Over de dubieuze praktijken van zorgverzekeraars Nederland
En uw privacy en medische gegevens - Esther van Fenema: 21-04-2014
Met stijgende verbazing, culminerend in wanhoop en woede keek ik afgelopen week naar een aflevering van
Zembla met als titel ‘de jacht op uw medische gegevens’.
(http://zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/17-04-2014). Het komt er simpelweg op neer dat de
zorgverzekeraar via allerlei slinkse administratieve en quasi wetenschappelijke wegen toegang heeft tot de
meest privacy gevoelige gegevens die je kan bedenken: psychiatrische diagnoses en behandelgegevens.
Een zeer dubieuze rol is hierin weggelegd voor de Stichting Benchmark GGZ (SBG).( http://www.sbggz.nl/)
Deze ‘wetenschappelijk’ stichting is door de branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland opgericht.
Behandelgegeven worden geanonimiseerd gebruikt, maar zijn verduiveld gemakkelijk te herleiden tot
patiënten, als het niet nu is dan zeker in de nabije toekomst. Deze stichting SBG heeft op hun site een aantal
officiële doelstellingen geformuleerd, zoals het inzichtelijk maken van de behandeleffecten van
veelvoorkomende stoornissen. Maar de verborgen agenda is natuurlijk dat zorgverzekeraars kunnen kijken
waar de goedkoopste zorg wordt geboden. Psychiatrische instellingen worden verplicht om hun
behandelgegevens in te leveren bij deze stichting op straffe van korting op het toch al krappe budget.
Dit deugt niet
Een aantal van mijn collega’s heeft inmiddels al uitgebreid beargumenteerd dat de werkwijze van deze
stichting wetenschappelijk gezien absoluut niet deugt en dat de verkregen informatie voor oneigenlijke
doeleinden wordt gebruikt. Patiënten worden hierdoor in feite gereduceerd tot onvrijwillige proefpersonen in
ondeugdelijk onderzoek.
Om patiënten te beschermen tegen kwaadwillende wetenschappers of wat al te experimenteel ingestelde
artsen zijn er bij wet strenge regels vastgelegd voordat je patiënte data mag gebruiken voor
wetenschappelijke doeleinden. Medisch ethische commissies zien hier in Nederland gelukkig zorgvuldig op
toe. De SBG club doet hier niet aan. Waarom niet? Daarom niet. Dus wetenschappelijk is het een failure en
de wettelijke basis ontbreekt dus ook nog eens. Privacygevoelige patiëntengegevens in handen van
commerciële partijen is vragen om ellende. “Ja, maar we gaan er uiteraard heel zorgvuldig mee om” is dan
het verweer. Oh, maar dat stelt me enorm gerust!
Een serieuze tearjerker
Verder is er nog een ethisch probleem: je zet mensen in een kwetsbare positie onder druk om mee te
werken aan zaken die later eventueel tegen ze gebruikt kunnen worden. “Ja, maar je kan een
privacyverklaring ondertekenen” zeggen de zorgverzekeraars. Prima, maar in de praktijk weten de
voorlichters aan de telefoon van die betreffende zorgverzekeraars iedereen vakkundig af te poeieren door te
stellen dat een dergelijke verklaring ‘niet bestaat’. Voor de echte bijtertjes die zo’n verklaring toch weten in te
vullen en op te sturen volgt voor straf een enorm getouwtrek met de verzekeraar om de psychische
zorgkosten uiteindelijk toch vergoed te krijgen. Daar zit je echt op te wachten als je in behandeling moet
vanwege een depressie of een posttraumatische stressstoornis vanwege een verkrachting. Bovenstaand
verhaal is al een serieuze tearjerker, maar er is nog iets anders wat me slapeloze nachten bezorgt.
De dictatuur van het systeem
Alle mensen die voor deze uitzending waren geïnterviewd wisten óf dat ze fout zaten (de zorgverzekeraars)
óf dat ze mee moesten werken aan een systeem dat niet deugt. Maar zoals zo vaak tegenwoordig haalt
iedereen na afloop zijn schouders op: niks aan te doen. Zo werkt het systeem nou eenmaal. Je moet
meedoen. Je hebt geen keus. Wat moet je anders? Meewerken aan het identificeren van bepaalde groepen
in de samenleving zonder noemenswaardig protest is bepaald een historisch talent van onze natie. Waarom
verzet niemand zich tegen deze malversaties? Hoe ver willen we het laten komen: de zorgverzekeraar
bepaalt op een gegeven moment wie er wel of niet recht heeft op behandeling? Of de gegevens over jouw
psychiatrische kwetsbaarheid worden voor grof geld doorverkocht aan bedrijven die er weer ander
‘kattenkwaad’ mee uit kunnen halen?
Eed van Hippocrates
Dit is onder andere wat we als artsen ooit beloofden toen we de eed van Hippocrates aflegden: “Ik zal aan
de patiënt geen schade doen. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn
medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden”. Diagnoses en
behandelgegevens van patiënten in handen laten vallen van commerciële partijen die uit zijn op meer macht
en invloed druist hier zonder enige twijfel tegen in.
Laten we voorkomen dat de ‘jacht op medische gegevens’ ontaardt in de jacht op de psychiatrische
patiënten. Ik pleit voor één GGZ vuist naar de Zorgverzekeraars om deze schandelijke misstanden te
bezweren.
http://cult.thepostonline.nl/column/privacy/
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Het zijn maar een paar mensen die oorlogen veroorzaken
door John Diks op mrt.30, 2014
Niet de mensen maar onze leiders willen oorlog
Beseft president Barack Obama wel dat hij de Verenigde Staten en zijn marionetten staten leidt naar een
oorlog met Rusland en China, of wordt hij door zijn neoconservatieve ambtenaren en speechschrijvers deze
ramp in gemanipuleerd?
Eerste Wereld Oorlog
Raymond Poincaré
De Eerste Wereld Oorlog (en ook de Tweede) was het resultaat van de ambities en fouten van een zéér
klein aantal mensen. Feitelijk was slechts alléén de president van Frankrijk de hoofdverantwoordelijke. Het is
nauwelijks te bevatten maar het ontstaan van de Eerste Wereld Oorlog was het product van hooguit 4 of 5
personen. Drie ervan springen er bovenuit; Raymond Poincaré (president van Frankrijk),Sergei Sazonov
(de Russische minister van Buitenlandse Zaken) en Alexander Izvolski (de Russische ambassadeur in
Frankrjk).
Poincaré had zijn oog laten vallen op het Duitse Elzas-Lotharingen, en de Russen wilden Istanbul en de
Bosporus, die de Zwarte Zee met de Middellandse Zee verbindt. Ze realiseerden zich dat hun ambities een
totale Europese oorlog nodig had en werkten ernaar toe om deze oorlog te veroorzaken.
Om dat doel te bereiken werd een Frans-Russische alliantie gevormd, als voertuig voor het orkestreren van
de oorlog. Dankzij de domheid of incompetentie van de Britse minister van Buitenlandse Zaken, Sir Edward
Grey, werd de Britse regering betrokken bij de Frans-Russische alliantie. De oorlog werd op gang gebracht
door de mobilisatie van het Russische leger. Ondanks dat de Duitse keizer Wilhelm II alles deed om een
oorlog te vermijden, kreeg hij de schuld van de oorlog.
Tweede Wereld Oorlog
De geschiedenis leerde ons dat de Eerste Wereldoorlog werd toegeschreven aan
Duitsland voor hun uitdaging aan de suprematie van de Britse marine door de bouw van
teveel slagschepen. De officiële historici die ons dit wijsmaakten hielpen tevens het
opzetten van de Tweede Wereldoorlog.
Derde Wereld Oorlog
Momenteel zijn we weer op weg naar een Wereldoorlog. Honderd jaar geleden werd
een Wereld Oorlog door een paar mensen op gang gebracht door misleiding. Duitsland
moest worden overrompeld, de Britse bevolking moest worden gemanipuleerd en alle
mensen in de betrokken landen moesten door propaganda worden gehersenspoeld.
Vandaag is de rit naar een nieuwe oorlog overduidelijk. De leugens liggen er dik
bovenop, en het hele Westen doet er aan mee, zowel de overheden als de mainstream media. De
Canadese premier, Stephen Harper, heeft als marionet van de VS openlijk gelogen op de Canadese
televisie door te zeggen dat de Russische president Poetin de Krim was binnengevallen, de Oekraïne
bedreigde en de Koude Oorlog had hervat. De gastheer van het tv-programma zat instemmend en braaf te
knikken bij deze onjuiste aantijgingen. Veel Canadezen zijn verontwaardigd dat hun gekozen regering
Washington vertegenwoordigt en niet de Canadese bevolking, Maar zo slecht als Harper is, Obama en “Fox
Nieuws” maken het nog bonter. Op 26 maart meldde Fox nieuws presentator Murdoch dat Poetin bezig was
met het herstellen van de Sovjet Unie en dat dit een bedreigend en gevaarlijk gebaar is naar het Westen.
Tijdens deze uitzending kwam hij met een ‘expert’ op de proppen die verklaarde dat Poetin bezig was met
het opzetten van een soort van “Hitler Jugend”, met het oog op de richting van de wederopbouw van het
Sovjet imperium.
Illegale vernietiging van Irak minder erg dan zelfbeschikking de Krim
De buitengewoon doorzichtige leugen dat Rusland een leger stuurde naar
Oekraïne en de Krim annexeerde wordt nu overal in het Westen als een feit
gezien, zelfs onder een aantal critici van het Amerikaanse beleid ten aanzien van
Rusland. Obama, die de democratisch gekozen regering in Oekraïne omver
wierp en een regering met stromannen benoemde die een bedreiging vormde
voor de Russische provincies in Oekraïne, beschuldigt Poetin valselijk van het
binnenvallen en annexeren van de Krim. Obama en zijn handlangers vertrouwen
op de totale historische onwetendheid van de westerse volkeren en gaan ervan
uit dat neoconservatief nieuws hun gedachten controleert. Obama verklaarde onlangs dat de onder valse
voorwendsels gepleegde vernietiging van Irak met een miljoen doden en vier miljoen ontheemden,
sektarisch geweld en een compleet in puin geschoten land, niet zo slecht is dan de Russische acceptatie
van zelfbeschikking door de bevolking van de Krim.
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Nu zouden we beter moeten weten
Ten tijde van de Eerste en Tweede Wereld Oorlog was de bevolking volkomen afhankelijk van de
berichtgeving door kranten en radio. Er werd driftig op los gelogen en aan geschiedvervalsing gedaan om te
verbloemen wat voor smerige en achterbakse spelletjes de toenmalige politici speelden. Door de komst van
internet en de wildgroei van de alternatieve media hebben de huichelachtige politici en mainstream media
anno 2014 geen controle meer over de vorming van de publieke opinie die zich, ondanks hun wanhopige
pogingen daartoe, in snel tempo tegen hen keert.
Het is voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid dat we in de gelegenheid zijn om als massa de
krankzinnige plannen van onze leiders te dwarsbomen en ervoor te zorgen dat we niet nogmaals in een
miljoenen mensenlevens kostende, alles vernietigende oorlog gesleurd zullen worden.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/03/het-zijn-maar-een-paar-mensen-die-oorlogen-veroorzaken/

Oekraïne overeenkomsten met Joegoslavië?
Posted on Mar 21, 2014
Zoals uitvoerig besproken in de radio uitzending van 19 maart is meer dan
bewezen dat Amerika en Europa achter de coup in de Oekraïne zitten. Niet
alleen kwamen de scherpschutters van de zijde van de (op dat moment nog)
oppositie, maar ook de uitgelekte telefoontaps spreken boekdelen. De
Joegoslavië oorlog is net zo’n vervormd stukje geschiedenis die indertijd ook
middels de Machiavelli spelregels werd weergegeven door de Main Stream
Media. Zij bewijzen al jaren aan perceptiemanagement te doen en niet aan
waarheidsvinding.
Joegoslavië werd voorafgaand aan de oorlog al geïnfiltreerd om de bevolkingsgroepen die onder Tito nog
vreedzaam samenleefden en samen in het leger en in de politiek zaten, tegen elkaar op te stoken. Tito zette
echter zelf de deuren open voor deze Westerse inmenging door een relatie met de wereldbank aan te gaan
(schulden maken). Ook in de Oekraïne is het duidelijk dat het Westen gebruik heeft gemaakt van infiltraties
en dat het extremistische groeperingen ondersteunt. In de Oekraïne betreft dat in dit geval geen Sharia
groepering, maar de neo nazi groepering genaamd Svoboda. Ook in de Oekraïne probeert men, net als in
het voormalig Joegoslavië, bevolkingsgroepen tegen elkaar op te stoken. In de Krim bevindt zich ook een
moslim bevolkingsgroep, de Tartaren. Het heeft er nu alle schijn van dat men de Tartaren angst aan wil
jagen en tegen de Russen op wil zetten, door vermeende bedreigingen in de schoenen van de Russen te
schuiven (zie hier het propaganda bericht). Dit zijn typische Gladio methodes (zie hier). Zo probeert men
woede en agressie onder die groep op te wekken en alvast de atmosfeer te scheppen voor terroristische
aanslagen en om jihadistische strijders die kant op te kunnen sturen.
Wat blijkt nu uit onderstaand interview? Ook de Serviërs werden min of meer gedwongen tot het aangaan
van een overeenkomst met de andere partijen. Zo tekende verdreven president Viktor Janoekovitsj van de
Oekraïne nog vlak voordat hij weg gejaagd werd een overeenkomst met de oppositie. De Serviërs tekenden
de overeenkomst echter niet, maar de overeenkomstigheid is te vinden in de bemoeienis en druk vanuit
Amerika en Europa. Waarom tekenden de Serviërs de overeenkomst niet? Ja, dat is u niet verteld in der tijd.
Daarmee kunt u zien hoe de media gewoon een propaganda-tak van het imperialisme is. De Serviërs
moesten tekenen voor de sharia-wetgeving in Joegoslavië. Deze voorwaarden – die werd gedragen door
Amerika en Europa – konden de Serviërs niet accepteren. Het zou ze te veel herinneren aan de
onderdrukking van het Ottomaanse Rijk. Ziet u de absurde rol van het Westen? Verdiept u zich eens in de
werkelijke geschiedenis van Joegoslavië in deze reeks artikelen (hier en hier). De Canadese ambassadeur
van Joegoslavië legt uit wie deze oorlog op zijn geweten heeft. Ook legt hij uit dat er voorafgaand aan de
massaslachting bij Srebrenica ruim 3000 Serviërs waren vermoord. Misschien dat u na het zien van het
filmpje iets minder vertrouwen krijgt in “het nieuws” en wat meer zelf op onderzoek uit gaat.
Nu zal Rusland niet een tweede keer een Joegeslavië scenario toelaten. Dat land lag niet aan haar grenzen
en is wellicht opgeofferd, omdat Rusland toen nog niet sterk en onafhankelijk genoeg was. Nu Rusland
meerdere malen heeft toe gekeken hoe het Westen sindsdien landen als Irak, Libië en Afghanistan
ingenomen heeft onder valse voorwendselen is de maat vol. De Oekraïne is van een andere orde. Rusland
is financieel gezond geworden en heeft een pact gesloten met Brazilië, India, China en Zuid Afrika (BRICS
landen). De Russische beer is sterker dan het Westen. De Westerse sancties tegen Rusland zijn compleet
gebakken lucht. De New World Order arrogantie is aan het knakken. En bovendien is de Oekraïne met al
haar gasleidingen vanuit Rusland, strategisch te belangrijk.
Bron linkvermeldingen: NOS.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/03/21/oekraine-overeenkomsten-met-joegoslavie/
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Elektromagnetische straling (EMS): Stoppen Zwitsers als eersten met mammografie…?
24 april 2014Door GuidoJ.
Schreven we al eerder hier op de site, dat bevolkingsonderzoek naar borstkanker én alle mammografie’metingen’, waarschijnlijk meer kwaad dan goed doen, het onderstaande artikel sluit hier naadloos op aan.
Want als zaken zinloos zijn, ja zelfs (levens!)gevaarlijk, is het dan verantwoord en ‘zinnig’ ermee door te
gaan.. We citeren graag uit één van deze artikelen uit 2011:
‘Naar aanleiding van de explosieve bevindingen van een recente studie naar de effectiviteit van
borstkankerscreening, erkennen Britse onderzoekers nu dat borstkankerscreening meer kwaad dan goed
doet. Al jaren dringt de medische wereld hun ‘verbeterde’ screeningstechnieken op aan vrouwen van steeds
jongere leeftijden. De American Cancer Society bijvoorbeeld, beveelt vrouwen in de leeftijd van 40 jaar +, om
elk jaar een mammogram te laten maken en dit te blijven doen zolang ze in goede gezondheid verkeren..!
Onderzoekers ontdekten dat deze aanbevolen screenings daadwerkelijk kunnen leiden tot onnodige
operaties, zoals die het gevolg zijn van abnormale resultaten van standaard onderzoek, resultaten die
uiteindelijk volkomen normaal blijken te zijn..’
De laatste ontwikkelingen op dit terrein, zijn gevat in een nieuw Zwitsers onderzoek van begin dit jaar. De
conclusies zijn duidelijk, maar voor veel Zwitsers is dit onderzoek ook de aanleiding voor een rigoureuze
stap..!
Stoppen Zwitsers als eersten met mammografie…?
2014 © WantToKnow.nl/.be - (bron: New England Journal of Medicine, 2014)
Bevolkingsonderzoek borstkanker dient ook kritische te worden benaderd, in plaats van een klakkeloze
acceptatie..! (klik voor eerder artikel hierover uit 2011)
Is het het begin van het einde van mammografie, de techniek om borstonderzoek te doen..? De
Zwitsers zouden de eersten kunnen zijn die mammografie laten vallen als methode om borstkanker
in een vroeg stadium op te sporen. Een en ander is in beweging gekomen, door onafhankelijk
wetenschappelijk onderzoek dat onthulde dat voordelen van mammografie niet of nauwelijks de
risico’s kunnen overtreffen. Het blijkt zelfs dat éérder onderzoek, op basis waarvan internationale
borstkanker-screeningsprogramma’s zijn opgezet in de meeste Westerse landen, VERVALST is..!
Afgelopen februari waren het de Zwitserse Medische Raad en een onafhankelijke gezondheidsonderzoeksgroep, die voor het eerst rapporteerden over deze misstanden. Het Zwitserse canton Uri, heeft
bekend gemaakt, dat het overweegt om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan deze ‘routineonderzoeken’..!
En andere cantons zouden heel snel kunnen volgen, de Zwitsers kennende, en twee leden van de
genoemde Medische Raad zijn deze week naar buiten gekomen, dat het on-ethisch zou zijn, hier verder
over te zwijgen..! Of zoals Nikola Biller-Andorno en Peter Juni deze week lieten weten:
“Het is eenvoudig om mammografische screenings te promoten, wanneer het grote deel van de vrouwelijke
bevolking gelooft dat het het risico op borstkanker kan voorkomen of verminderen, waarbij het levens kan
redden door de voortijdige ontdekking van agressieve tumoren. Wij zouden vóór deze mammografiescreenings zijn, als dit ‘heilige geloof’ valide zou zijn.
Maar helaas is dat niet het geval en daarom geloven we dat dit verhaal aan vrouwen verteld dient te
worden.Vanuit ethisch standpunt is een volksgezondheidsprogramma, dat niet duidelijk méér voordelen
biedt, dan dat het gevaren oplevert, erg moeilijk te rechtvaardigen..Het aanbieden van transparant, niet
gemanipuleerde informatie, die geschikte zorg promoot en ervoor zorgt dat er geen overdiagnoses en
‘overbehandeling’ plaat vindt, zou naar onze mening een betere keus zijn”…!
In een eerder rapport dat deze onderzoekers afleverden, bleek dat maar liefst bijna één kwart (22%) van de
door mammografie ‘ontdekte kankers’ gebaseerd was op een ‘vals-positieve’ diagnose.. En ondanks deze
foutieve diagnoses, gingen bijna al deze vrouwen door heftige kankerbehandelingen, inclusief
chemotherapie en zelfs ‘mastectomies’ of borstverwijderende operaties.Vroeger onderzoek, waaronder een
zelfs 50-jaar oud rapport, suggereerde dat het preventief screenen van vrouwen zo’n 80 op de 1000
vrouwen het leven zou redden. Volgens het Zwitserse onderzoek blijkt nu, dat het slechts gaat op het redden
van 1 : 1000 levens, als gevolg van mammografische screening..!
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Waar de leugen van het feminisme toe leidt
Het Feminisme stelt dat zolang er niet evenveel vrouwelijke als mannelijke topbestuurders zijn, niet evenveel
vrouwelijke als mannelijke straaljagerpiloten, niet evenveel mannelijke als vrouwelijke kinderverzorgers zijn,
de vrouw wordt onderdrukt. Want alle verschillen tussen man en vrouw zijn puur cultureel. Op de
geslachtskenmerken na zijn er geen biologische verschillen. Dat is wat ze stellen. Ze houden een beeld voor
van succesvolle, onafhankelijke zakenvrouwen, die zich volledig hebben bevrijd van de patriarchale
onderdrukking. En kinderen? Die zijn toch maar een last. Kinderen nemen is zonde van je opleiding. Er zijn
toch al genoeg kinderen in Afrika, het is beter hen financieel te steunen. Dat is het beeld dat de feministische
ideologie meisjes voorhoudt. Dit is natuurlijk een leugen. Nergens kan een vrouw zo tot haar recht komen als
in haar natuurlijke rol als moeder.
Hier zijn enkele gevolgen:

Vrouwen studeren, dit leidt tot minder en later kinderen.

Vrouwen maken carrière, hier kan de vrouw nooit zoveel voldoening uit halen als uit haar gezin.
Werkelijke blijdschap vindt een vrouw in haar kinderen.

Meer werkende vrouwen leidt tot krapte op de banenmarkt en tot meer materialisme, wat weer leidt tot
een afbraak van de geestelijke gezondheid van een land.

Meer werkende vrouwen leidt tot meer belastinginkomsten die worden gebruikt om rente te betalen aan
Joodse banken, om Holocaust-herstelbetalingen te doen aan bejaarde Joden die 70 jaar geleden een
paar maandjes hadden gevoetbald in Auschwitz, om de kinderbijslag voor bruine en zwarte kolonisten
te financieren, om oorlogen tegen Israëls vijanden in het Midden-Oosten te voeren en om het volk op de
scholen en via de media te indoctrineren met genocidale diversiteitspropaganda.

Meer werkende vrouwen leidt tot inflatie, want met twee inkomens kan een gezin zich een hogere
hypotheek veroorloven. Hierdoor zijn de huizenprijzen flink gestegen.

Meer werkende vrouwen leiden tot een kunstmatige economische groei, waar niemand wat mee
opschiet. Kinderdagverblijven hebben personeel nodig, dat is vergelijkbaar met de economische groei
door ringtone-verkoop of belastingbetalende hoeren of coffeeshops of begeleiders van criminele
allochtonen. Het is een groei, maar het land en het volk gaan er op achteruit. Lees over economische
groei ookWat is Fascisme.

De opvoeding wordt meer een taak van de staat, wat het communistisch ideaal is. De kinderen krijgen
een tegennatuurlijk, pervers wereldbeeld mee van dekinderdagverblijven en de televisie.

Vrouwen en meisjes worden sletteriger (de feministische, seksuele “bevrijding”) en arroganter.

Stemmende vrouwen zorgen voor een zetelwinst voor de “progressieve”, “linkse” partijen.

De Massamoord op onschuldige, ongeboren kinderen.

Echtscheidingen, vrouwen zijn immers niet inkomensafhankelijk van de man en waarom zou een
moderne, “bevrijde” vrouw nog door willen gaan met hem wanneer hij alleen haar eigen
“zelfverwezenlijking” of wat dan ook in de weg staat.

Rassenmenging en Homoseksualiteit, want een feministe bepaalt zelf wel met wie ze naar bed gaat. De
mannen zoeken door deze perverse arrogantie ook op hun beurt de liefde ergens anders.
Verder is het opmerkelijk dat de Feministen in de blanke wereld zelfs tekeer gaan tegen onschuldige tvprogramma’s als Thomas de Locomotief, terwijl ze grotendeels stil blijven over de werkelijke onderdrukking
van vrouwen in het Midden-Oosten en andere niet-Westerse landen. Hier zien we parallellen met de negers
die Zwarte Piet weg willen vanwege de negerslavernij van bijna 200 jaar geleden, terwijl ze zwijgen over de
30 miljoen slaven die er vandaag de dag nog zijn. En daar komt de aap uit de mouw: Het gaat de feministes
en de negers niet om rechtvaardigheid of een ander nobel principe. Het gaat hen er enkel om hun
destructieve agenda tegen de Europese volken en culturen door te voeren. Genocide onder een laagje
chroom.
De Eerste Feministische Golf
De eerste Feministische golf vond plaats eind 19de, begin 20ste eeuw. Het ging
vooral om het vrouwenkiesrecht en om toegelaten te worden aan de
universiteiten. Dit lijken redelijke verzoeken, totdat men zich realiseert wat de
gevolgen hier van zijn. Een slappere, tolerantere politiek en kleinere gezinnen
met oudere moeders die minder tijd aan hun gezin kunnen besteden.
Aletta Jacobs, grondlegster van het Feminisme in Nederland. Ook aan haar
gezicht valt duidelijk af te lezen dat wij hier een vol-Jodin voor ons hebben.
De twee belangrijkste feministes in Nederland uit deze periode, de vrouwen die
de hele beweging hier in gang hebben gezet, waren Wilhelmina Drucker en
Aletta Jacobs, beiden Jodinnen. Over Jacobs is die informatie gemakkelijk te
vinden, over Drucker was het even zoeken. Het is duidelijk dat men de Joodse
hand achter het feminisme niet aan de grote klok wil hangen. Jacobs was de eerste vrouwelijke arts in

Nieuwsbrief 199 – 30 april 2014 – pag. 35

Nederland en in die positie introduceerde zij het pessarium als voorbehoedsmiddel. Ook toen al waren de
Joden bezig met geboortebeperking voor Europese baby’s, zij het op een wat onschuldiger manier dan nu
het geval is.
Drucker was ook Joods, ze was de dochter van de steenrijke Joodse bankier Louis Drucker. Hier is het
bewijs.
Drie andere zeer belangrijke feministes uit die tijd waren Mien van Itallie-van Embden, Elise van CalcarSchiotling, geboren Eliza Carolina Ferdinanda Fleischackeren Anna Sophia Polak. Over Mien lezen we
dat ze Joods was op Wikipedia. Zij bekleedde in het begin van de 20ste eeuw enkele voorzitters- en
bestuursposities in belangrijke feministische organisaties. Over Elise is informatie over haar raciale
achtergrond wat moeilijker te vinden, hoewel de achternaam van haar moeder Fleischacker, een belangrijke
hint is. Hier lezen wij: “…en van Anna Carolina Fleischacker, wier vader uit Polen was uitgeweken.” Uit
Polen, ook dat wijst op een Joodse achtergrond, maar 100% zeker zijn wij niet. Net al Mien heeft ook Anna
een leidende rol gehad in enkele belangrijke feministische organisaties, zo was ze directrice van het
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid en voorzitster van de Nationale Vrouwenraad.
De Tweede Feministische Golf
De tweede Feministische golf begon in de jaren 1960. Aanleiding hiervoor waren de boeken van de in
Amerika wonende Jodin Betty Friedan (Goldstein) en van Simone de Beauvoir, een Française die
gedurende haar leven meerdere Joodse partners had.
Een van de belangrijkste agendapunten van de tweede Feministische golf was de legalisatie van abortus, de
moord op ongeboren kinderen. In Nederland vallen er ieder jaar zo’n 30.000 slachtoffers. Wereldwijd zijn het
er sinds de tweede feministische golf tientallen miljoenen kinderen om het leven gebracht, cijfers die alleen
vergeleken kunnen worden met het het aantal levens dat het Communisme heeft geëist.
De Dolle Mina’s, vernoemd naar de Jodin Wilhelmina Drucker,
demonstreerden voor abortus.
“Baas in Eigen Buik”, een oproep tot moord, is in deze zieke wereld goed
en vooruitstrevend. Verander “Buik” in “Land” en het is racistisch en
slecht.
Hier volgen enkele Joden die een prominente rol hebben gespeeld in het
feminisme in Nederland:

Hedy d’Ancona Oprichtster van feministische organisatie Man
Vrouw Maatschappij en van feministisch tijdschrift Opzij, later
ook staatssecretaris en minister.

Friedl Baruch Een man, maar toch een feminist. Tot 1933 in Duitsland en later in Nederland actief als
communist. Hij was een auteur van de pamfletten van abortusbeweging Dolle Mina.

Nora Rozenbroek Een van de oprichtsters van de Dolle Mina’s. Het was even zoeken, maar hier is het
bewijs van haar Joodse wortels.

Marjan Sax Een van de oprichtsters van de Dolle Mina’s. In deze toespraak over de Kristalnacht,
waarin ze oproept ze de autochtone bevolking van Nederland te vervangen door Turken en
Marokkanen, noemt ze ook haar Joodse achtergrond. Het opwekken van schuldgevoelens over de
zogenaamde “Holocaust” is een truc die de Jood vaak gebruikt om altruïstische Europeanen over te
halen hun grenzen open te zetten.

Henriëtte Schatz Een van de oprichtsters van de Dolle Mina’s. Dochter van de extreemlinkse Joodse
kunstenaar Leo Schatz.

Maaike Meijer Lesbische Activist van de organisatie Paarse September. 100% zeker zijn wij over haar
raciale achtergrond niet, wel zijn er enkele belangrijke aanwijzingen. De naam “Meijer” is een veel
voorkomende Joodse achternaam. Ook houdt zij zich naast het feminisme en het homoseksualisme
ook erg bezig met deholocaust en de overname van Nederland door niet-Europese kolonisten.

Jenny Goldschmidt Juriste en Hoogleraar, was voorzitster van de Commissie Gelijke Behandeling.

Anneke Goudsmit D66-politica en Abortus-activiste. Al verraden haar achternaam en gezicht haar
Joodse afkomst, Wikipedia en ook de parlementswebsite noemen het niet. Wel lezen we: In de
oorlog was zij samen met haar broer ondergedoken in Amsterdam. Van februari 1944 tot 1945 met
broer en ouders. Ook lezen we op de parlementssite dat haar grootvader een behangselfabriek had.
Dat is dan naar alle waarschijnlijkheid Lion Goudsmit geweest, die we hier tegenkomen in het Joods
Biografisch Woordenboek. Anneke Goudsmit had een aanvaring met Minister van Justitie Van Agt,
toen deze in 1976 de abortuskliniek Bloemenhove wilde sluiten. Goudsmit sloot zich aan bij de
demonstranten en gaf zelfs haar kamerzetel op. Goudsmit was tegelijk ook de voorzitster van de
stichting die Bloemenhove behelsde. In 1972 lag Goudsmit ook al met Van Agt overhoop, toen deze
voorstelde de “Drie van Breda”, drie Duitse militairen die al decennia zaten opgesloten in de
gevangenis van Breda, vrij te laten. Van Agt’s voorganger, Minister van Justitie Carel Polak (ook een
Jood), die ook achter de decriminalisering van homoseksuele handelingen met minderjarigen zat,
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had eerdere gratieverzoeken geweigerd. Ook nu liet Goudsmit zich leiden door de Joodse haat
tegen Duitsers en blokkeerde ze de vrijlating.

Selma Leydesdorff Een van de oprichters van de Dolle Mina’s, tevens bedenkster van de naam. Ze is
gepromoveerd op de Joodse geschiedenis van Amsterdam. Ze geldt internationaal als vooraanstaand
onderzoeker en theorievormer op het gebied van de oral history (mondelinge geschiedenis). Dat zal
vast van pas komen bij haar onderzoek naar de zogenaamde “Holocaust”, aangezien dat hele verhaal
is gebaseerd op dubieuze getuigenverklaringen en gefabriceerd bewijs. Hier lezen we over haar
etnische afkomst: Laat ik duidelijk zijn: ik ben na-oorlogs, maar mijn werk als historicus heeft mij
onherroepelijk gebracht bij de oorlogen die mijn familie troffen. Mijn vader in een zogenoemd
Jappenkamp, mijn moeder in Auschwitz. Ik beschouw mijzelf als een van de verwoorders en
beschrijvers van een cultuur en een beschaving die niet meer bestaan. Ik leef evenwel niet volgens de
rite en ik eet geen koosjer vlees. Ik heb daar geen behoefte aan.

Yvonne Kroonenberg Schrijfster en Columniste. Ze schreef o.m. Alles went behalve een vent.

Eva Besnyö Fotografe: Zij maakte de foto’s van de Dolle Mina’s. In de oorlog was ze actief als
partizane.

Emmy Andriesse Fotografe: Valt eigenlijk buiten de periode van de tweede feministische golf, maar
toch belangrijk om te noemen. Al op jonge leeftijd had ze grote belangstelling voor vrouwenemancipatie
en links-georiënteerde politieke ideeën. Ook actief als partizane.

Rebecca Gomperts Abortusarts en oprichtster van de organisatie Women on Waves. Ze vaart met
een schip naar landen waar abortus verboden is, pikt een aantal zwangere vrouwen op, vaart naar
internationale wateren en doodt hun baby’s.Hier lezen we over haar Joodse achtergrond: Gomperts
werd op 29 juli 1966 geboren in Paramaribo, in een joods-Surinaamse familie. Een keer werd haar
schip verhinderd aan te leggen door een Portugees marineschip.
Abortus
Abortus is een van de ergste verschijnselen van het feministische probleem. Zoals als we zien in Nederland
met de Dolle Mina’s, met een harde kern van Jodinnen, iemand als Gomperts en cruciale politieke
vertegenwoordiging door Goudsmit, zien we dat de roep om abortus een Joodse roep is. Ook internationaal
is dat het geval, zo was de Sovjet-Unie in 1920, na de Joodse staatsgreep, het eerste land dat abortus
legaliseerde. Hier is eengoed overzicht op de site van Dr. Duke over de Joodse rol in de abortus industrie.
Wat drijft de Joden toch om weerloze kinderen om te brengen? Wat drijft hen om te demonstreren, te
lobbyen en mediacampagnes te voeren om de levens van grotendeels niet-Joodse baby’s te vernietigen?
Wat drijft iemand om zelfs abortus aan te bieden aan vrouwen uit landen waar het verboden is? Is de
motivatie pure naastenliefde?
De moord op weerloze kinderen is een Joodse traditie die duizenden jaren teruggaat. Vaak worden deze
historische feiten afgedaan als “het bloedsprookje”. Toch lezen we er ook al over in het Oude Testament, zo
werd Abraham opgeroepen zijn zoon te offeren. Ook werden de eerstgeboren van de Egyptenaren gedood
door “de engel”. Zo zijn er nog vele andere voorbeelden te vinden.
Nadat de Joden zich in Europa hadden genesteld doken er telkens verhalen op over Joodse rituele moorden
op kinderen, zoals die op Simon van Trente. Het is natuurlijk erg moeilijk deze verhalen nu te verifiëren,
maar waar rook is, is vuur.
Ook de oproep van de Joods-Bolsjewistische schrijver Ilya Ehrenburg sluit aan op deze traditie: “Kill…Kill,
Red Army men, kill! No fascist is innocent, be he alive, be he as yetunborn.”
En nu is het massa-abortus. De voornaamste reden waarom de Joden zich hier zo voor inzetten is
ongetwijfeld hun plan voor de vernietiging van het blanke ras. Door het doden van kinderen en door de
morele verderving van hun collaborerende ouders. Toch zal er ook een
ritueel aspect aanzitten.
De moord op kleine kinderen is een oude Joodse traditie.
Meisjes, vrouwen en moeders. Laat u niet misleiden. Luister liever naar
uw lichaam en kijk naar hoe talloze generaties van moeders voor u altijd
hebben geleefd. U hoeft u nergens van te bevrijden en er is niets dat u
zoveel geluk kan brengen als uw eigen kindje. Dan kan geen carrière
tegenop.
Uit: http://www.anderekijk.info/
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Voedingssuplementen: onnatuurlijk essentieel
(Earth Matters | door Rozemarijn van West)
Als jullie zouden zien wat ik aan supplementen slik, zou je denken dat ik aan een ernstige ziekte lijd.
Als ik in het openbaar ben probeer ik ze ook altijd een beetje weg te moffelen. Zo’n hand vol pillen bij
je ontbijt voelt nou eenmaal niet natuurlijk. En dat is het ook niet. Maar na de aanvankelijke
weerstand ben ik er nu toch wel van overtuigd dat we ze in deze tijd, helaas, echt nodig hebben voor
optimale gezondheid. Dat heeft er vooral mee te maken dat er steeds minder voedingsstoffen in onze
groenten zitten. Voor dezelfde hoeveelheid ijzer in spinazie als in 1951 moesten we in 1999 al 65 keer
zo veel spinazie eten!
1. Bodem steeds armer
Voedingsmiddelen bevatten steeds minder essentiële voedingsstoffen omdat de bodem door intensieve
landbouw verschraald is. Het bodemleven wordt door veelvuldig ploegen en bestrijdingsmiddelen om zeep
geholpen. De vruchtbare humuslaag verdwijnt. Er blijft alleen kale grond over waar niks meer in zit.
Dat wordt dan met kunstmest opgelost. Kunstmest bevat maar drie mineralen (stikstof, kalium en fosfor).
Omdat de bodem niet met volwaardige meststoffen wordt aangevuld, wordt de bodem steeds armer aan
mineralen als selenium, zink, chroom en mangaan. En daardoor is ook de aanwezigheid van vitamines en
mineralen in onze groenten steeds minder geworden (Bron: Het gouden boekje voor de gezondheid, G.
Schuitemaker).
Zo is het gehalte aan calcium, foliumzuur en magnesium in broccoli tussen 1984 en 2002 met 64 % gedaald!
En het gehalte aan vitamine C in een appel met 60 %. Voor fruit geldt ook nog dat het vaak onrijp geoogst
wordt (zeker als het van ver komt). Daardoor bevat het veel minder vitaminen. En voor dezelfde hoeveelheid
ijzer moeten we dus 65 x zoveel spinazie eten als in 1951, shocking! (Bron: Oersterk, drs. R. de Leth, zie dit
artikel in de scientificamerican voor meer voorbeelden). En volgens de consumentenbond is het gehalte aan
selenium zo laag geworden dat het niet meer te meten is (Bron: Het gouden boekje voor de gezondheid, Dr.
G. Schuitemaker).
Door de kunstmatige snelle groei door kunstmest, hebben de planten ook minder tijd om mineralen uit de
bodem op te nemen. Vaste planten bevatten om die reden vaak meer mineralen. Maar die eten we ook
steeds minder. Om over de voedingswaarde van kasgroenten die vaak op substraat zijn gekweekt nog maar
te zwijgen. Met biologisch dynamische landbouw (of permacultuur, maar die groenten liggen vooralsnog nog
niet in de winkel) heb je de meeste kans op volwaardige groenten. Omdat er daar nog heel bewust de
voedingsstoffen en mineralen in de bodem worden aangevuld die door het oogsten verdwijnen.
 De conclusie van (orthomoleculair) huisarts Richard de Leth is dat het met de hedendaagse voeding
onmogelijk is om optimale concentraties aan vitaminen en mineralen binnen te krijgen.
2. Lege calorieën
We eten veel bewerkte voedingsmiddelen die ontdaan zijn van essentiele voedingsstoffen zoals mineralen
en vitaminen. Denk aan suiker, bloem, melkpoeder of maismeel. Bij het zuiveren van tarwebloem (de
zemelen en de kiemen gaan er uit zodat het langer houdbaar is) gaat het gehalte aan de verschillende
mineralen en vitaminen vaak met wel 50 % (zink) tot 90 % (vit B1) achteruit! (Bron: Het gouden boekje voor
de gezondheid, G.Schuitemaker). We eten dus eigenlijk lege calorieën.
 Met als gevolg dat ondanks de ‘overvloed’ veel mensen eigenlijk ondervoed zijn!
3. Gifstoffen zijn overal
We staan aan veel meer gifstoffen bloot, zowel in voeding (bestrijdingsmiddelen, conserveringsmiddelen
etc.) als in de lucht (smog, uitlaatgassen etc.) De essentiële voedingsstoffen beschermen het lichaam juist
tegen schadelijke invloeden van buitenaf (denk aan betacaroteen, vitamine C). Die hebben we dus extra
hard nodig, terwijl we er steeds minder van binnen krijgen.
4. Meer stress
We hebben meer stress en een jachtiger leven, maar bewegen tegelijkertijd minder. Dat is vragen om
moeilijkheden. Ons lichaam heeft juist meer vitaminen nodig (vooral vitamine C) om de stress aan te kunnen.
Meestal krijg je nutriënten samen met calorieën binnen. Dus zouden we ook meer moeten bewegen om de
calorieën te verbranden. Maar wij doen het tegendeel: we eten wel steeds meer calorieën (die niet verbrand
worden omdat we veel meer stil zitten) maar met minder nutriënten.
 De grootste uitdaging van deze tijd is om met een beperkte hoeveelheid calorieën toch aan alle
benodigde nutriënten te komen.
5. Oud én gezond
We willen steeds ouder worden, maar dan ook in goede gezondheid. Dat vraagt om optimale hoeveelheden
nutriënten. Nu worden we wel ouder, maar daalt het aantal gezonde levensjaren.
6. ADH is een minimum waarde
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor voedingsstoffen is door de reguliere wetenschap bepaald als
minimumhoeveelheid om gebreksziekten te voorkomen. Je moet dus TEN MINSTE deze hoeveelheden
binnen krijgen. Maar die doseringen zijn veel te laag om in een gezonde conditie te blijven. Zeker gezien
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bovenstaande factoren. Bovendien erkent het voedingscentrum dat als mensen netjes volgens de
aanbevolen (en hopeloos verouderde) schijf van vijf zouden eten (wat maar 5 % van de bevolking ook
daadwerkielijk doet) nog steeds een tekort riskeren aan zes belangrijke micronutriënten: foliumzuur, vitamine
A, vitamine D, ijzer, selenium en zink (Bron: Oersterk, R. de Leth).
Orthomoleculair: optimale hoeveelheden
De orthomoleculaire voedingsleer hanteert dan ook hele andere doseringen, met als doel alle cellen de
optimale ‘omgeving’ te geven. Verder houdt de orthomoleculaire voedingsleer ook rekening met individuele
verschillen en gaat het vaak over een ‘range’. De optimale dosering per individu is nog lastig precies vast te
stellen, maar er zijn wel richtlijnen. Volgens de orthomoleculaire voedingsleer is een dagelijkse aanvulling
met alle vitaminen en mineralen voor iedereen gewenst (dus ook als je grotendeels biologisch en ‘gezond’
eet). De basissuppletie is een multi-preparaat, gecombineerd met vitamine C (de dagelijkse hoeveelheid
daarvoor is te groot om bij de multi te doen).
Multi voor iedereen
Een multi moet voldoende hoeveelheden van alle essentiële voedingsstoffen bevatten (van vitamine A tot en
met zink, zie voor een compleet overzicht met hoeveelheden het Gouden boekje voor de gezondheidvan
apotheker en orthomoleculair arts Gert Schuitemaker. Of lees zijn meest recente boek: Gezond met
voedingssupplementen). Daarnaast is de balans tussen de voedingsstoffen essentieel vanwege de vele
wisselwerkingen tussen de stoffen. Als je één stofje gaat aanvullen loop je het risico dat je daarmee de
balans met andere stoffen verstoort. Vaak zitten er in een multi zulke grote hoeveelheden vitaminen, dat er
nauwelijks plaats is voor de mineralen. Terwijl die juist erg belangrijk zijn.
Aandachtspunten bij het kiezen van een multi:

Let er dus op dat de multi ook magnesium, selenium en chroom bevat, die worden nog wel eens
weggelaten. En dat het magnesium niet in de vorm van magnesiumoxide erin zit, want dat wordt
nauwelijks vanuit het maagdarmkanaal opgenomen.

Let er op dat de multi vrij is van toevoegstoffen als kleur, geur en smaakstoffen en
conserveringsmiddelen.

Belangrijk is dat vitamine E de natuurlijke vorm heeft, omdat deze vorm in het lichaam werkzamer is. Bij
de natuurlijke vorm staat er aan het begin alleen een d-, bij de synthetische vorm staat er na de d ook
nog een l.

Check dat er geen fluor in zit. Dat krijgen we al voldoende binnen via de dagelijkse voeding. Recent
onderzoek laat zien dat het extra ingenemen van fluor juist risico’s met zich meebrengt, zeker voor
kinderen. Het verschil in dosering voor een gunstig effect en een toxisch effect is voor fluoride namelijk
heel klein. (Bron: Het gouden boekje voor de gezondheid, G. Schuitemaker)
Vitamine C
Wij kunnen zelf geen vitamine C (meer) maken, in tegenstelling tot de meeste planten en dieren.
Waarschijnlijk zijn we die mogelijkheid kwijt geraakt in een tijd van overvloed waarin de verse vruchten en
groenten genoeg vitamine C boden. De mens is toen een enzym kwijtgeraakt dat betrokken was bij de
omzetting van glucose in ascorbinezuur (vitamine C). Als we dit enzym wel hadden gehad dan hadden we,
in vergelijking met dieren op basis van lichaamsgewicht ongeveer 3 gram vitamine C per dag aangemaakt.
Dat is 50 X zoveel als de ADH (60 mg)! En daarvoor moet je ongeveer 60 sinaasappels eten. Dus, zoals ik
al eerder heb gezegd (zie deze post over de top 5 wintersupplementen), de mensen die nog in de illusie
leven dat ze met 1 uitgeperst sinaasappeltje per dag aan hun vitamine C komen, moet ik helaas
teleurstellen. Zeker in het noordelijk halfrond komen we met voeding niet aan de aanbevolen hoeveelheid
vitamine C vanuit orthomoleculair oogpunt (2-10 gram). En als we stress hebben, hebben we, net als dieren,
nóg meer vitamine C nodig.Extra: vitamine D3 en omega 3-vetzuren
Omdat we deze stoffen steeds minder via onze voeding binnenkrijgen (we eten relatief steeds minder
gezonde vette vis) en we zeker in de winter ook te weinig zonlicht op onze huid krijgen, is het sterk aan te
raden om vitamine D3 en omega 3 vetzuren (vooral EPA en DHA) ook aan te vullen. Sinds kort zijn er zelfs
ook supplementen beschikbaar met vegetarische DHA, verkregen uit algen (zie voor meer info deze blog).
 Voor de maanden met de R erin kan je gerust deze hoeveelheden aanhouden voor vitamine D3:
voor volwassenen: 5,000 IU (international units), kinderen 2,000 IU, en babies 1,000 IU. (Bron:
Natural News, Flu prevention supplements). Je hoeft niet bang te zijn dat je met die hoeveelheden te
veel binnen krijgt (zie ook: top 5 wintersupplementen).
Neem voedingssupplementen tijdens of vlak na een maaltijd in; dan worden de natuurlijke omstandigheden
in de maag het best nagebootst en is de kans het grootst dat de nutrienten goed worden opgenomen.
Natuurlijk is niet altijd natuurlijk
Natuurlijk
willen we het liefst zo natuurlijk mogelijk eten. Idealiter waren supplementen niet nodig. En
persoonlijk zal ik er altijd naar blijven streven om ze overbodig te maken. Maar zolang ik nog niet mijn eigen
voedselproductie volledig in eigen hand heb, gaat dat niet lukken.
‘Natuurlijke voedingssupplementen’ is een lastig begrip. Richard de Leth zegt dat hij voorstander is van
vitaminen en mineralen uit natuurlijke bron. Dat klinkt als iets om achter te staan. Maar volgens Gert
Schuitemaker is dat simpelweg niet (altijd) haalbaar. Een voedingssupplement is een samenstelling van
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geconcentreerde stoffen in hoge doseringen, in dit geval van vitamines en mineralen. Met vitamines en
mineralen uit natuurlijke bronnen zouden die tabletten veel te groot worden. Bovendien zegt Schuitemaker
dat natuurlijke vitamines niet persé beter zijn dan synthetische vitamines. Dit geldt alleen voor sommige
vitamines, zoals vitamine E, waarvan de natuurlijke variant dubbel zo werkzaam is in ons lichaam als de
synthetische. Wel blijft gelden dat we kunnen streven naar zo natuurlijk mogelijk, en in ieder geval kiezen
voor supplementen waar geen chemische bijstoffen of vulmiddelen in zitten.
Dus ja, helaas valt een voedingssupplement onder de ‘onnatuurlijk’ producten. Zoals Gert Schuitemaker zelf
ook terecht aangeeft: het is net zo geraffineerd als witte suiker of keukenzout. De vitamines en mineralen die
in de voedingssupplementen zitten horen eigenlijk in je voeding thuis. Maar omdat dat in deze tijd helaas
vaak niet het geval is, kies je voor deze ‘onnatuurlijke’ aanvulling. Het blijft daarnaast onverminderd
essentieel om zo veel mogelijk vers, biologisch en onbewerkt voedsel te eten. Want daar zitten ongetwijfeld
nog allerlei belangrijke stofjes in waar we nu nog geen weet van hebben, maar die wel essentieel zijn voor
een optimale gezondheid!
Geplaatst door Rozemarijn van West
Sinds ik in 2010 een opleiding permacultuur volgde (een slimme manier van duurzame landbouw) is mijn
leven totaal op de schop gegaan. Ook al is spitten dan geen methode die in de permacultuur gepropageerd
wordt ;-)… Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Rozemarijn van West

Overmoedige en arrogante Obama stuurt aan op wereldcatastrofe
door John Diks op apr.27, 2014
Propagandistische leugens
Het zich in overmoed en arrogantie wentelende regime van president Obama
laat de Oekraïense crisis escaleren in een heuse crisis met Rusland. Opzettelijk
of dom? De propagandistische leugens van Washington sturen de crisis
regelrecht in de richting van oorlog. Moe van het aanhoren van zinloze bedreigingen door Washington,
accepteert Moskou geen telefoontjes meer van Obama en Amerikaanse topambtenaren.
De crisis in Oekraïne is ontstaan met de omverwerping van de Oekraïense democratisch gekozen regering
door Washington en Brussel en de vervanging ervan door aangewezen stromannen. Deze westers
georiënteerde lakeien zijn in woord en daad overgegaan tot handelingen die indruisen tegen de wensen van
de voornamelijk Russisch sprekende bevolking van deze voormalige Sovjetrepubliek, waarvan de overgrote
meerderheid aansluiting wil bij Rusland. De Krim is inmiddels weer Russisch grondgebied en andere delen
van het Zuiden en Oosten van Oekraïne zullen waarschijnlijk volgen.
Inschattingsfouten
In plaats van te erkennen foute inschattingen te hebben gemaakt heeft het
regime van Obama met het westen collaborerende assistenten geïnstalleerd in
Kiev met het doel om geweld te gebruiken tegen de mensen in de Russisch
sprekende gebieden die een terugkeer naar Rusland voorstaan. Ondanks dat
president Poetin duidelijk heeft verklaard dat het Russische leger Oekraïne niet
zal bezetten, tenzij door de in Kiev geïnstalleerde marionetten regering geweld
wordt gebruikt tegen de demonstranten.
Opvoeren militaire uitgaven
Omdat Washington en de NAVO niet in de positie verkeren om grote groepen militairen te verhuizen naar
Oekraïne om een confrontatie met het Russische leger aan te gaan, kun je je afvragen waarom de Obama
regering dan toch bezig is met het uitlokken van een optreden van het Russische leger? Een mogelijk
antwoord hierop is dat Washingtons oorspronkelijke plan om Rusland te verdrijven uit de marinebasis van de
Zwarte Zee volkomen fout is gegaan. Het Amerikaanse plan om Oekraïne op te offeren teneinde een
Russische invasie in Oekraïne uit te lokken, is dankzij de zelfbeheersing van president Poetin een volkomen
fiasco geworden. Washington had Rusland dan kunnen demoniseren en de NAVO had zijn militaire uitgaven
ongebreideld kunnen doen opvoeren, waarmee een nieuwe koude oorlog een feit zou zijn geworden, die
biljoenen dollars meer winst voor de westerse militaire industrie zouden hebben opgeleverd.
Slaafs volgende Europese regeringsleiders
De Amerikaanse arrogantie is ongekend en wel degelijk in staat om de wereld te
vernietigen. Waar is het gevoel van lijfsbehoud gebleven van de slaafs volgende
Europese regeringsleiders? Waarom verzuimt de Europese Unie
arrestatiebevelen uit te vaardigen voor ieder lid van de oorlogszuchtige regering
Obama? Zonder de steun van Europa zou Washington niet in staat zijn om de
wereld richting een allesvernietigende oorlog te sturen.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/04/overmoedige-en-arrogante-obama-stuurt-aan-op-wereld-catastrofe/
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Tartrazine
E102 (tartrazine) valt in de categorie 'natriumzout', wordt gewonnen uit koolteer en is de bekendste van de
zogeheten azokleurstoffen. De kleurstof is goedkoop én heel goed oplosbaar in water, en daarom populair
bij voedselfabrikanten. Waar zit het in? Enkele voorbeelden uit honderden voedselproducten: custardpoeder,
jam, snoep, mosterd, kaas, ijs, mayonaise, frisdranken, chips, soep en vissticks.
Wetgeving: E102 is zowel in de EU als in Nederland toegestaan als kleurstof in levensmiddelen. Minimaal
85% moet pure kleurstof zijn, 15% mag bestaan uit andere stoffen, waaronder zware metalen.
Hoeveel mag ik dagelijks binnenkrijgen? Volgens de Europese Voedselautoriteit EFSA mag je dagelijks 7,5
mg per kg lichaamsgewicht binnenkrijgen. Dat is de 'acceptabele dagelijkse inname' (ADI). Een
kanttekening: de EFSA-norm is gebaseerd op oude evaluaties (1966, 1975 en 1984), die in 2009 slechts zijn
getoetst aan een klein aantal nieuwe studies.
Meerdere onderzoeken linken hyperactiviteit en concentratieverlies bij kinderen aan een mix van E102 en
benzoaten (E210-215) in voedsel. In 2007 was een onderzoek van de University of Southampton aanleiding
voor maatregelen door de EFSA: deze onderzoekers brachten E102 én vijf andere azokleurstoffen (in
combinatie met E211) in verband met hyperactiviteit bij kinderen. Producten met deze 'Southampton Six'
moeten sinds juli 2010 voorzien zijn van een waarschuwing op de verpakking.
Bron: https://www.foodwatch.nl/onze_campagnes/e_nummers/e_102_tartrazine/index_nl.html
Russisch ‘doomsday’ vliegtuig cirkelt rond bij Finland
Oekraïne zet 11.000 militairen, 160 tanks en 230 pantservoertuigen in tegen
2000 pro-Russische activisten met slechts 100 vuurwapens – Forbes magazine:
VS is heimelijke oorlog in Oekraïne tegen Rusland begonnen – Russische
defensie-expert suggereert nieuw militair pact met China
Foto van een Sino-Russische militaire oefening in 2013. Door de opstelling van
het Westen zouden Rusland en China wel eens een militair pact met elkaar kunnen sluiten, dat een
geduchte tegenhanger van de NAVO zal zijn.
De laatste keer dat het Russische ‘doomsday’ vliegtuig werd gezien was op 31 maart, slechts enkele uren
nadat de Krim zich aansloot bij Rusland. Afgelopen nacht werd de Tu-214SR opnieuw waargenomen, en wel
bij de grens met Finland, niet ver van de Baltische staten, waar de NAVO zoals bekend bezig is met het de
‘defensieve’ opbouw van het aantal troepen en militaire vliegtuigen. De Tu-214SR zit bomvol geavanceerde
elektronica en wordt vaak ingezet om het presidentiële toestel van president Putin te begeleiden. Nu lijkt er
echter meer aan de hand te zijn. De Tu-214SR is onder andere gebouwd om de Russische president bij
gevaar in veiligheid te brengen. De talloze radar- en sensorsystemen aan boord van het toestel, dat tot
10.000 kilometer ver kan vliegen, kunnen alle eventuele bedreigingen van veraf detecteren. Er zijn slechts
twee exemplaren van deze bijzondere versie van de Tu-214, van oorsprong een passagiersvliegtuig,
gebouwd. (1). De voor de hand liggende reden van het inzetten van het toestel bij Finland is om de militaire
opbouw van de NAVO in Oost Europa nauwlettend in de gaten te houden. Zo stuurt ook Frankrijk vier
gevechtsvliegtuigen naar het oosten van Polen (2). Het toestel kan echter ook worden ingezet bij offensieve
militaire operaties.
Massale Oekraïense overmacht
Volgens de Russische minister van Defensie Sergey Shoigu heeft Oekraïne 11.000 soldaten, 160 tanks, 230
pantservoertuigen en minstens 150 stuks artillerie ingezet tegen de pro-Russisch activisten in Oekraïne. Die
zouden over slechts 2000 zelfverdedigingseenheden en zo’n 100 vuurwapens beschikken. Volgens de
NAVO heeft Rusland zo’n 40.000 troepen bij de grens met Oekraïne samentrokken. (3)
CIA-directeur in Kiev; ‘heimelijke oorlog’ begonnen
Het Forbes magazine bevestigde dat behalve de Amerikaanse vicepresident Joe Biden en de Republikeinse
senator John McCain ook CIA-directeur John Brennan in april in Kiev is geweest. ‘De heimelijke oorlog in
Oekraïne (tegen Rusland) is begonnen,’ kopte het blad. McCain, Biden en Brennan reisden naar Kiev om
het door een staatsgreep aan de macht gekomen regime legitimiteit te geven.
Zoals we al vaker schreven werd de zogenaamde ‘Euromaidan opstand’ door het Westen ondersteund en
gefinancierd, en uitgevoerd door bewapende neonazistische, racistische en antisemitische groeperingen
(Svoboda, Prawyj Sektor). Dit werd later door de BBC bevestigd. Desondanks blijven de VS en de EU de
nieuwe machthebbers in Kiev ondersteunen, ondanks het feit dat dit regime alles vertegenwoordigt wat
rechtstreeks tegen de vermeende Westerse waarden ingaat. (4)
‘Militair pact Rusland – China’
De Russische defensie-expert Anatoly Tsyganok, werkzaam aan de Staatsuniversiteit in Moskou, denkt dat
het besluit van Amerika om de samenwerking met Rusland over bijvoorbeeld het ontmantelen van
massavernietigingswapens op te schorten, de weg vrijmaakt voor Moskou om een militair pact met China te
sluiten. ‘Dat zal een serieuze alliantie zijn die met de NAVO zal wedijveren.’ (5)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Russia Today, (3) Russia Today, (4) KOPP, (5) Ria Novosti
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Zorgzaamheid beboet
Ooit was het vanzelfsprekend. Als vader of moeder niet meer op zichzelf konden wonen, nam een van de
kinderen hen in huis. Er waren zelfs streken waar de boerderij daar al bij voorbaat op was gebouwd. Hier en
daar staan ze als herinnering aan de goede oude tijd: driegeneratieswoningen. Naarmate de tijd
voortschreed, verhuisde je van het achterhuis via de middenwoning naar het voorhuis.
Tegenwoordig is het totaal anders. Inwonende opa’s en oma’s zijn een minderheid geworden. Mensen
worden door verbetering van de leefstijl en van de gezondheidszorg ouder en leven langer op zichzelf –
vaak niet direct in de nabijheid van de eigen kinderen. Wie nog redelijk ter been is, kan ervoor kiezen een
plaats te zoeken in een bejaardentehuis. Als dat niet meer gaat, is er een verpleeg- of verzorgingsinrichting.
De zorg voor de ouderen is van de familie overgeheveld naar de instellingen met professionals.
In het kader van noodzakelijke bezuinigingen ziet de overheid zich nu genoodzaakt fors te snijden in de zorg
voor ouderen. Naar verwachting zullen daardoor 200 verpleeg- en verzorgingstehuizen moeten sluiten.
Daarmaast is het mes gezet in diensten zoals thuiszorg, huishoudelijke zorg en dagbesteding.
Per 1 juli volgend jaar wil de overheid een korting van 300 euro toepassen op de AOW van ouderen die bij
hun kinderen wonen. Rekenkundig logisch. Een eenpersoonshuishouden kost hoofdelijk meer dan een
meerpersoonshuishouden. Maar psychologisch werkt het precies omgekeerd. Wie zich extra inspant door
voor vader of moeder te zorgen, wordt gestraft met een korting. Zorgzaamheid wordt dus beboet.
Lees verder:
http://www.refdag.nl/opinie/commentaar/commentaar_mantelzorgboete_werkt_averechts_1_822204

Verminderde acceptatie centrale macht
Een toenemende tendens is dat de bevolking steeds minder gemakkelijk accepteert
dat er ergens een centrale macht is die over hun lot beslist.
De Amerikaanse Federale overheid ziet dit ook en is nu begonnen met het
weghalen van Apache gevechtshelikopters bij de gouverneurs van de individuele
staten.
We zien dit ook terug in de Oekraïne waar delen van het land gewoon niet accepteren die er een vreemde,
bovendien illegale, macht ergens in de hoofdstad Kiev zit die zal bepalen wat er men hen zal gebeuren.
We hebben het de afgelopen week kunnen zien met de historische overwinning van het Amerikaanse volk
tegen de federale troepen van de BLM. Ook daar is men het zat dat er ergens in Washington een volkomen
corrupte overheid zit die bepaalt wat er lokaal gebeurt.
Het is dan ook niet voor niets dat de Federale overheid voor meer dan 2 miljard Dollar aan ammunitie heeft
ingekocht voor het Department of Homeland Security met daarnaast nog eens 3.000 tanks die geschikt zijn om
ingezet te kunnen worden in bewoonde gebieden.
Steeds meer Amerikaanse staten stellen zelfstandiger op en gaan in sommige gevallen direct tegen de
besluiten uit Washington in.
De zogenaamde National Guard is formeel een reserveonderdeel van het Amerikaanse leger en bestaat uit
“units” in iedere Amerikaanse staat die onder controle staan van de gouverneur van die staat.
Nu beschikt de National Guard over 192 Apache gevechtshelikopters. Nog wel, maar deze zullen nu bij hen
worden weggehaald en overgeheveld naar een regulier onderdeel van het leger. In ruil zullen zij de beschikking
krijgen over 111 UH-60 Blackhawk transporthelikopters.
Dit zou dan gebeuren onder de noemer kostenbesparing, maar de werkelijke reden is volgens sommige
publicaties dat men deze zwaar bewapende Apache helikopters niet langer onder de controle wil laten van de
individuele gouverneurs.
Zo beschikken de Apache helikopters over een zogenaamde 30 mm Chain Gun, Hellfire antitank raketten en
daarnaast nog eens over 70 afzonderlijke 70 mm raketten. Wanneer een Amerikaanse staat zou besluiten dat
ze zich tegen Washington keren en die tendens is momenteel zichtbaar, dan zijn dit formidabele wapens in
handen van individuele staten.
Ook is bekend dat een aantal gouverneurs zich niet zou neerleggen bij een door Washington eenzijdig
afgekondigde Martial Law, Staat van Beleg. Wanneer je alles bij elkaar optelt dan begint het plaatje duidelijk te
worden.
Amerikaanse troepen die worden getraind om ingezet te worden tegen de eigen bevolking (urban warfare),
federale instanties die zich steeds zwaarder bewapenen e federale instanties die er niet voor terugdeinzen om
Amerikaanse burgers aan te vallen zoals gebeurde bij Cliven Bundy.
Verder worden er uiteraard driftige pogingen in het werk gesteld om de Amerikaans bevolking zoveel en zo snel
mogelijk te ontwapenen. De Federale overheid deinst er ook niet voor terug om hier False Flag operaties voor
te gebruiken zoals de schietpartij bij Sandy Hook. Hetzelfde gebeurt met de goed getrainde veteranen die nu bij
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bosjes worden ontwapend vanwege psychiatrische problemen.
Verder staan de lege FEMA kampen, volledig uitgerust en bemand, te wachten op de eerste bewoners. Voor
wie het beeld wil en kan zien, is het duidelijk. Vroeg of laat zal het tot meer confrontaties komen tussen de
Federale overheid en de bevolking. De bevolking wordtwakker, begint te begrijpen door wat voor systeem ze
worden gecontroleerd en zullen dit niet langer accepteren.
Iedere keer, in reactie hierop, zien we acties vanuit die Federale overheid die aantonen dat Martial Law
(militaire handhaving) waarschijnlijk dichterbij is dan men zou vermoeden.
Bron: Daily Sheeple
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7684:de-volgende-stap-richtingmartial-law-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

Brekend: EC onderzoekt eigen illegale staatssteun aan Russische witwasbank
hebben er bij 925 lang op gehamerd, maar nu gaat er toch echt wat gebeuren.
De Europese Commissie (EC) zal een steunoperatie aan een dubieuze bank
onderzoeken, die het zelf heeft gefinancierd.
Zwartspaarders
Een lang verhaal kort. Er was eens een bank in de Letse hoofdstad Riga
genaamd Parex, waar Russische zwartspaarders met open armen werden
onthaald. De directie, bestaande uit twee oligarchen, bleek te hebberig en
ruïneerde de bank eigenhandig. Dat waren Valerijs Kargins en Viktors Krasovickis (K&K). Ze deden
verkeerde investeringen en verrijkten zichzelf ook nog eens ten koste van de spaarders. Die vonden dat in
het begin niet erg, ze waren allang blij dat ze hun geld veilig elders konden stallen, buiten bereik van de
Russische fiscus.
Viktors Krasovickis en Valerijs Kargins
In 2008 ging het mis. De bank verloor geld in de kredietcrisis en was niet langer meer in staat om de
tegoeden van de zwartspaarders te garanderen. Nu mochten K&K de tienduizenden Russen met groene
vingers uitleggen dat ze hun centjes verkwanseld hadden. Dat zou geen prettige boodschap zijn geweest,
om te brengen. Gelukkig hoefde dat ook niet.
Tot grote opluchting van het duo besloot de Europese Commissie (EC) dat Letland geld moest krijgen om
banken te redden, hoewel dat land nog niet in de eurozone zat. Letland mocht €7,5 miljard Europese
noodhulp gebruiken om banken te steunen, zolang het maar om die van K&K ging. Eigenlijk is hier Europees
belastinggeld gebruikt om te voorkomen dat Russische zwartspaarders een deel van hun tegoeden zouden
verliezen: een omgekeerde bail-in.
Zo gingen er meerdere andere Letse banken failliet, maar het was enkel deze dubieuze bank Parex die
gered werd. Klokkenluiders binnen de bank, die erop wezen dat er bij Parex een vuil spel werd gespeeld,
werden ontslagen en moesten de wijk nemen naar het buitenland. Het schandaal leidde tot gewelddadige
rellen in de Letse hoofdstad.
Illegale staatsteun
De EBRD (European Bank For Reconstruction and Development) nam vervolgens het stokje van het IMF en
de EC over. Er werd een geheime deal gemaakt, waarbij Letland een lening kreeg, die het na 1 januari 2014
terug moest betalen. Die werd echter buiten de officiële cijfers gehouden. Zo leek Letland, bij de toetreding
tot de eurozone eerder dit jaar, kunstmatig gezonder dan het leek.
Het bewijs van deze constructie (voor liefhebbers: het niet noteren van de stortingsplicht horende bij een
geschreven put-optie) komt uit 2010. Het heeft even op een Letse klokkenluiderssite gestaan, maar die
moest onder druk van de overheid op zwart. Jarenlang bleven de documenten verborgen, tot 925 ze kort
geleden weer publiceerde.
Het resultaat mag er zijn: de EC ontkomt er niet aan de dubieuze rol die ze samen met het IMF en de Letse
overheid speelde, grondig te onderzoeken. Dat blijkt uit een persbericht van vanmiddag. Riga was veel te
ruimhartig in de hulp aan Parex. De EC schuift de schuld nu in de schoenen van de Letse overheid. Daarbij
negeert ze fijntjes, dat het juist de EC zelf was die de middelen verschafte om die illegale staatsteun
mogelijk te maken.
De Belgische kandidaat voor het voorzitterschap van de EC heeft trouwens herhaaldelijk gepleit voor
Europese belastingen. De EC int dan zelf geld, dat het naar eigen inzicht kan besteden. Nu is dit precies de
reden waarom dat een slecht idee is.
De EC was nog niet bereikbaar voor commentaar, maar zal dat naar alle waarschijnlijkheid morgen wel zijn.
http://925.nl/archief/2014/04/16/brekend-europese-commissie-onderzoekt-eigen-illegale-staatsteun-aanrussische-witwasbank
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Ook Ab Osterhaus is een Saturnaanbidder!
Posted on 12/07/2013 by Destiny5D
Ab Osterhaus, de in opspraak geraakte Nederlandse griepcommissaris heeft een
voorkeur om in het rood en zwart gekleed te lopen. Dit zijn kleuren die gelinkt
zijn aan zwarte magie en in hekserijmissen worden gebruikt. Het gaat hier over
esoterische kennis die gedurende duizenden jaren is doorgegeven over de ware
aard van dit universum en de oorsprong van de mens via allerlei sekten en
geheimzinnige groeperingen. Kennis die teruggaat via Egypte tot het oude
Babylonië.
In de magische wereld is het zeer belangrijk om te besluiten welke kleur men bij
een bepaald ritueel gebruikt, want elke kleur heeft een bepaalde betekenis en
moet geschikt zijn voor het soort ritueel dat men wilt uitoefenen.
Laten we eerst eens een klein stukje geschiedenis presenteren over de Saturnus
verering.
Occulte Symboliek ~ De Saturnus aanbidding
Misschien weet je het niet, maar al duizenden jaren wordt er over de gehele
wereld Saturnus aanbeden. De verering is nooit gestopt en de rituelen die erbij
horen worden vandaag de dag nog steeds uitgevoerd. Saturnus, de tot ridder
geslagen ‘Lord of the Rings’, is de reden waarom we ringen uitwisselen bij het
trouwen en plaatsen van de Halo’s (kringen) boven de hoofden van goddelijken
figuren.
Dit artikel belicht de attributen/eigenschappen van de god Saturnus en de
vereeuwiging van zijn aanbidding in de cultuur en beschavingen door alle tijden
heen. Al sinds de oudheid kijken de wijzen naar de sterren, bewonderen hun
hemelse gloed en schrijven er goddelijke krachten aan toe, gebaseerd op hun
uitwerking op de mensen. Voor de zondvloed werd Saturnus door de gehele
mensheid beschouwd als de hoogste god en heerser (bestuurder) van de
koningen.
Occulte onderzoekers bevestigen dat Saturnus over het koninkrijk Atlantis
heerste en werd de goddelijke voorvader van alle aardse patriarchen en
koningen. Deze aanbidding is onafgebroken doorgezet door vele goden
gedurende de oudheid: “Chronos, of Saturnus, Dionysus, Hyperion, Atlas,
Hercules, waren allemaal verbonden met ‘Het Grote Saturnus Continent’; ze
waren koningen die heersten over landen aan de westelijk kusten van de
Middellandse Zee, Afrika en Spanje.” -Baldwin, Prehistorische Naties.
In de Egyptische mythologie wordt Isis beschouwd als oudste dochter van
Saturnus:
“Ik ben Isis, Koningin van dit land. Ik ben geïnstrueerd door Mercurius. Niemand
kan de wetten vernietigen die ik opgericht heb. Ik ben de oudste dochter van
Saturnus, de oudste van alle Goden”
Saturnus in Semitische Beschavingen
Semitische beschavingen verwijzen naar de god Saturnus als “EL”. De
allerhoogste godheid wordt vertegenwoordigd door een zwarte kubus. Over de
hele wereld kun je voorbeelden van die kubus terugvinden. bijvoorbeeld op de
volgende foto’s:
Bij de oude Hebreeën werd Saturnus uitgebeeld als een zespuntige ster, die
later de Ster van David werd (het had ook allerlei andere esoterische
betekenissen).
Het symbool is nog steeds te zien op de vlag van Israël:
Veel esoterische onderzoekers bevestigen dat de naam Is-Ra-El de combinatie is van de namen van de
heidense godheden Isis, Ra en EL.
Alweer saturnus en hier zie je hem wel heel occult:
De meeste van jullie zien hem niet gelijk maar deze is erg sneaky. Eerst even
die letter G waar staat die nu precies voor? Zullen we maar het rijtje afgaan?
 God: blert de eerste!
 Gnostiek: zegt de tweede.
 Sol zegt de derde…. en dat begint er waarchtig op te lijken! Ik leg het
uit:
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Muziek vinden we bijna allemaal wel leuk. En de meeste muziek wordt in de G
sleutel (let op het woord key is een belangrijke want de paus heeft TWEE keys!)
genoteerd.
Weten we het nog de sound of music: do, re, mi, fa, sol, la. ti. do, hetgeen c d e f
g a b c betekend en de G is dus de sol! En dat is precies wat het is, onze muziek
wordt hoofzakelijk in de sleutel van de zon geschreven!
G is zon, maar welke?
Wel daar moet je eerst de geometrie voor kennen en dat is de ware betekenis
van die letter G namelijk GEOMETRIE.
Kijk nog eens goed naar die passer en haak.We gaan de hoeken bekijken.
Die haak is a piece of cake want die is negentig graden, maar die passer daar
gaat het om en die doet 60 graden en dan heb je een trinity, de trinity van de zes
(666) en dat wordt het gelijkzijdige driehoek, ook wel de driehoek van de david
ster genoemd. Aangezien het zowel boven als benedenis beelden we hem ook
zo uit:
De ster van moloch wordt die genoemd, een andere naam is de donkere ster of
de ster die aan het dood gaan is, het is de zwarte zon, in Arieman taal die SS
hetgeen swartse sonne is, het is die ploert van Darth Vader. Saturnus dus.
Saturnus in Westerse beschavingen
De Grieken en Romeinen aanbidden ook Saturnus als een wrede hardvochtige
barbaarse god. Hier volgt een korte samenvatting van de mythologie van
Saturnus in de westerse wereld: “Met de afzetting van zijn vader, werd Saturnus
de heerser van het heelal, voor ontelbare eeuwen. Hij regeerde met zijn zus,
Ops, die ook zijn vrouw werd. Er werd voorspeld dat Saturnus op een dag zijn
macht, kracht en vermogen zou verliezen als één van zijn kinderen hem zou
onttronen. Om dit te voorkomen, offerde Ops telkens een kind aan Saturnus dat
Saturnus meteen zou verslinden.Toen haar zesde kind, Jupiter (Zeus), geboren
was, had Ops hem naar het eiland Kreta gebracht. Zij wikkelde een steen in zijn
doeken, en haar bedrog was compleet toen Saturnus, denkende dat de steen
een kind was, het verslonden had. Toen Jupiter opgroeide, verdedigde hij het
werk alshofschenker naar zijn vader. Met de hulp van zijn grootmoeder Gaia gaf
Jupiter zijn vader een drankje dat hem de vijf broers en zussen, Vesta (Hestia),
Ceres (Demeter), Juno (Hera), Pluto (Hades), en Neptunus (Poseidon) deed
uitspuwen.”
Saturnus had altijd een negatieve danwel veelzeggende duivelse betekenis. In
de oudheid werd het “De Grote Verderfelijke” genoemd welke tegengesteld was
aan Jupiter “De Grote Heilzame”. Saturnus houdt esoterisch gezien verband met
de beperkingen van de mens. Beperkingen, dood en verval.Zijn Griekse naam
was “Kronos”, de heerser van de tijd, voorlopig de belangrijkste factor die
onvermijdelijk leidt tot de dood van de stervelingen.
Saturnus en Satan
Saturnus wordt ook geassocieerd met Satan en dit om verschillende redenen.
1. Veel auteurs beweren dat het woord Satan is afgeleid van het woord
Saturnus.
2.
3.

De kleur zwart wordt geassocieerd met Satan.
In de oudheid beschouwde men Saturnus als de verste planeet van de zon,
waarbij de zon in verband werd gebracht met het principe van het ‘Goede’.
(Merk op dat Pluto nooit werd beschouwd als een planeet). Saturnus is
derhalve het hemellichaam dat het minst is blootgesteld aan het goddelijke
licht van de zon en dus in verband wordt gebracht met de kilte van het
principevan het Kwaad. Saturnus is vanuit de Oudheid als het “grote
ongeluk” bestempeld. Saturnus was in de Oudheid de meest ver weg
staande planeet en hij fungeerde als “poortwachter” voor alles dat van
verder weg uit het heelal kwam. Als zodanig heeft Saturnus altijd het laatste
woord. Zijn oordeel is maatgevend, hij weet het, hij heeft een nog diepere
wijsheid dan Jupiter en alleen door Saturnus kan iemand de hoogste ladder in het leven bestijgen.
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Ten slotte vertegenwoordigd “De grote god Pan”, de gehoornde god, Saturnus in het oudepaganisme. Het
half-mens en half-geit schepsel wordt beschouwd als de voorouder van onzemoderne afbeeldingen van
Satan.Pan werd dus afgebeeld met horens. Dat is te wijten aan het feit dat hij Saturnus vertegenwoordigde,
en de heerser van de huis van Steenbok was, die de symbool van een geit heeft:
Steenbok – symbool van de Geit die oprijst uit het lichaam van een vis.
Pan was de controlerende geest van de lagere sferen. Hij werd afgebeeld
zwervend door de bossen,stijve penis, dronken en wellustig, stoeiend met nimfs
en spelend op zijn Panfluit maakt hij zijn wegdoor het ongerepte. We zouden
kunnen zeggen dat hij regeerde over de lagere natuur van de mens,niet in
tegenstelling tot Satan.
Ondanks het erkennen van zijn associatie met het Kwaad, vinden geheime
genootschappen de verering van Saturnus noodzakelijk om verlichting te
verkrijgen. Het is de noodzakelijke tegenhangervan het beginsel van Goed.
Maçonnieke (vrijmetselarij) auteurs associëren Saturnus met Satan op een heldere manier:
“Saturnus is het tegenovergestelde van Jupiter, zijn symbool is het kruis boven het teken van Luna ().
Hij is de Satan, de verleider, of liever gezegd de tester. Zijn functie is om de kwade driften in deprimitieve
mens te beheersen en te temmen.” -J.S. Ward, Freemasonry and the Ancient Gods
Waarschijnlijk is het meest extreme voorbeeld van een geheim genootschap het het kwade principe van
Saturnus aanbidding openlijk belichaamt de “Fraternitas Saturni“. Deze occulte organisatie is gevestigd in
Duitsland en ze aanbidden de verborgen kant van Saturnus.
“De Fraternitas Saturni (FS), de Broederschap van Saturnus, is bekend geworden bij Engelse lezers door
gedeeltelijke beschrijvingen die de sensationele, sex-magische aspecten van het werk van deze lodge
benadrukkendan wel haar donkerdere, meer satanische kant. Dit is begrijpelijk in het licht datde FS de
meest schaamteloze Luciferiaanse organisatie in de moderne westerse occulte heroplevingis (of was), en de
praktijk van seksuele occultisme misschien wel de meest uitvoerig gedetailleerde van een dergelijke lodge.
De FS staat voor een unieke mix van astrologische kosmologie, neo-gnostische demonologie, seksuele
occultisme, en Vrijmetselaars organisatorische principes. De grootse synthese was oorspronkelijk de visie
van èèn man, de lange tijd Grootmeester van de FS,Gregor A. Gregorius. ” -Stephen E. Flowers, Fire &
Ice: The History, Structure, and Rituals of Germany’s Most Influential Modern Magical Order: The
Brotherhood of Saturn
Dit is een foto uit de film” Eyes Wide Shut” van Stanley Kubrick. Het grootste
deel van Stanley Kubricks films is een blootlegging van een verborgen elite die
geobsedeerd is van donkere Saturnische seksuele riten, pedofilie en de
geplande ritualistische transmutatie van de mensheid. LET OOK OP DE ROOD
EN ZWARTEKLEUR
We hebben nu de manieren waarop de mensheid Saturnus gepresenteert heeft
door de eeuwen heen laten zien. De grote hoeveelheid symbolen in verband met deze duistere godheid
benadrukt alleen maar het grote belang in de geschiedenis van de mensheid tot vandaag de dag. The Lord
of the Rings is nog steeds alom vertegenwoordigd, maar alleen erkend door de diegene die ogen hebben
om dat te zien en oren hebben om dat te horen.
Nu dus terug naar Ab Osterhaus. Ab Osterhaus was het poppetje die op de buis kwam om de vaccinatie
agenda te verspreiden. Iedere keer als Ab op de staatstelevisie verschijnt wordt er angst gezaaid, en wordt
er gepropagandeerd om massaal je te laten injecteren met onbekende stoffen waarvan we met zekerheid
kunnen zeggen dat ze niet veilig zijn voor de mens. Of het nu om demexicaanse griep, de vogelgriep, of
een andere horrorgriep gaat, de berichtgeving is vrijwel altijd subjectief geweest in het voordeel van de
vaccinaties in de gevestigde media. En het bewust verspreiden van leugens rondom deze uitbraken is
ongelofelijk. Waarom draagt Ab Osterhaus negen van de tien keer dat hij op de buis verschijnt, rood en
zwarte kleding? Omdat, wat wij hier altijd al zeggen, je niet moet kijken naar wat ze zeggen, je moet kijken
naar de symboliek. Maar je zult denken, waarom dragen ze altijd die symboliek en klederdrachten dat zal
toch te veel opvallen? Dat is juist de grote valsstrik, want men kan iets het beste verbergen als men het
ritueel in het openbaar brengt. Dat noemt men zo mooi in het Engels; ‘Hidden in plain sight’. Zie de foto’s
hieronder:
Zowel zwart en rood komen overeen met de kleuren van Saturnus. Saturnus heeft een effect op al het leven
hier op aarde. Van de 7 planeten die gezien kunnen worden vanaf de aarde met het blote oog, is Saturnus
de grootste, en heeft de grootste (langste) baan rond de zon. Daarom wordt Saturnus “The Great
Challenger” genoemd (de grote uitdager). In de Egyptische godenwereld word Saturnusvertegenwoordigd
door Set, de broer van Osiris. Setians was de originele naam voor hen die de kwaliteiten van Saturnus
vereerden, en die deze kwaliteiten uitdroegen en zich totaal lostrokken van de natuur, zoals ook Pan werd
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afgebeeld. Setian is de oorspronkele naam van de Satan, die gewoonweg van toepassing is op de mensheid
die de verering van deze kwaliteiten en effecten dieSaturnus heeft op de aarde, zoals het reguleren van
grenzen. Beter gezegd, ‘controle’!
In de magie is zwart de kleur van het einde,dat het zaad van een nieuw begin in zich draagt. Een nieuwe
orde, of zoals in onze kringen beter bekend als de nieuwe wereld orde.. Rood is een magische kleur die
wordt geassocieerd met strijd. Rood heeft het meeste effect op de mens en trekt zo sterk de aandacht, dat
het nagenoeg over de ganse wereld wordt gebruikt als signaalkleur.
De 4 belangrijkste Egyptische goden waren Set, Isis, Osiris en Nephthys. Hun initialen laten zich lezen als
SION, en als je alle letters van hun gezamenlijke namen bij elkaar neemt, zonder repeterende letters, krijg je
“Hypnotizer”. Hoe je het ook bekijkt, de aanbidders van de oude Goden en Godin hebben ernaar gestreefd
om ons allemaal onder een betovering te houden, gehypnotiseerd om te geloven wat zij willen dat wij
geloven en om te doen wat zij willen dat wij doen.
Prins William speelt de rol van Osiris (goede broer) en Prins Henry speelt de rol van Set (slechte broer) uit
het oude Egypte. Ook hier weer de rode en zwarte kleur.
De kledingkeuze van Ab Osterhaus staat dus voor absolute controle, strijd, misleiding en hypnotisering van
de mensheid, oftewel SATURNUS = SATAN. Deze slaven van de duistere macht dienen een ander doel met
de mensheid, en we beginnen langzaam aan wakker te worden hoe ongelofelijk wij bedrogen zijn en dat de
Saturn en zijn dienaren alles in het werk stellen om ons als wezens van het absolute licht te misbruiken ,
kapot te maken en te vernietigen, als het Saturn maar dient! U zult dus begrijpen dat die massa-vaccinaties
mogelijk een heel ander doel dienen dan een zomaar een inenting tegen de voorkoming van een bepaalde
ziekte. De duivel en zijn dienaren doen zich altijd voor als een “engel des lichts”. Snapt u dat? Zij moeten u
hypnotiseren, zodat u de waarheid niet meer kunt onderscheiden van de leugen en in hun valsstrik loopt.
Ons advies is dan ook, laat u zich nooit en te nimmer vaccineren! Vaccinaties zijn trouwens niet het enige
middel die ze gebruiken om hun doel te bereiken. Het klinkt misschien als dooddoener, maar alleen
waarheid en liefde kunnen ons overeind houden.
Hieronder nog meer Saturn dienaren:
Hoe vind u het Saturnus hoedje van de voormalige paus?
De nieuwe aangestelde Jezuiete Paus Fransiscus in zijn rood en zwarte SATURN klederdracht.
Saturnus-Neptunes en de Obama Familie(LINK)
Wat springen die kleuren er toch goed uit, bij voormalig vorstin Beatrix! Saturnus Saturn Satan!
Wij zijn Jezuïeten. Wij dragen de kleuren rood en zwart. Kunt u ons uitleggen waarom?
Prins Bernhard (2e van Linksonder) in de Maltezer Orde. Mooi donkerblauw stond niet bij het
interieur.
Illuminati reclamebord Lady Gaga en de kijk-mij-eens-oneindige-licht-liefde-uitstralen, Queen
Elizardbeast. Het werd een feest die avond!
De grote electronicaboer Mediamarkt en Saturn, van Mediamarkt Saturn Holding! Mediamarkt, Ik Ben
Toch Niet Gek? Ik ben Saturn!
Zoals velen weten worden artiesten misbruikt om magische rituelen uit te voeren in videoclips en andere
mediums waar massaal naar gekeken wordt.. Ke$ha is een Amerikaanse popster die laatst een video
uitbracht met toch wel opmerkelijke beelden. Zie hieronder enkele fragmenten uit de videoclip “DIE
YOUNG”
Ke$sha wordt opgevoerd als een Saturnus offer, met de kleuren rood en zwart van Saturnus
Op de vorige foto zagen we dat Ke$ha zich ontpopte als een illuminati prinses, en nu zien we haar in
de binnenkant van een kerk met een satans-pentragram op de achtergrond.
Daarna wordt er een ritueel gedaan in een stenen cirkel
De saturnus Cult / groepering neemt haar geofferde lichaam.
Hier zien we nog meer de zwart en rood motieven bij bekende artiesten, hoogwaardigheidsbekleders en
andere bekende personen die de saturnus magie moeten uitdragen:
Geschreven door: Destiny5D
olympiczion.nl
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Kabinet Rutte II: compensatie btw-verhoging door belasting te verhogen?
U leest het goed….. we leveren het bewijs.
Hoe voorspelbaar de leugenachtigheid van de politieke kaste in het Koninkrijk de Nepstaat der Nederlanden
is, mag blijken uit de “Algemene Maatregel van Bestuur” met betrekking tot de BTW-verhoging van 19% naar
21% op 1 oktober 2012.
Daarbij moeten we ook concluderen, dat de inwoners van dit land alleen nog collectief masochisme hanteren
om nog enigzins de volcontinue martelingen van hun gevangenschap te verdragen. Men staat er bij, kijkt er
naar, zegt in koor “Och, och, och…!!” en grijpt tenslotte uit gewoonte naar de afstandsbediening en/of de
fles. Even later is het probleem er niet meer.
Een BTW-verhoging raakt alle burgers vol in de midscheeps. Dus is er een “pleister op de wonde bedacht”
door hen die verder van een of andere verhoging geen last hebben: de ingehuurde zetbaasjes van de macht
achter de macht: de politiek.
Als compensatie voor die BTW-verhoging is door Kabinet_68 toegezegd om de inkomstenbelasting en de
loonbelasting te verlagen, zodat de Algemene Maatregel van Bestuur snel door de beide Kamers kon
worden gejast. Aldus geschiedde.
Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en moeten de aangiften IB voor de Belastingdienst worden
ingeleverd. Nu kunnen we zien en aan den lijve ondervinden wat die compensatie inhoudt. Iedere werkende
Nederlander draagt naast de premies belasting op loon en inkomsten af via een schijventarief. Iedereen zit
dus in de eerste schijf. In 2012 was die schijf 1,95% op € 18.945,- en in 2013 is die verhoogd naar 5,85% op
€ 19.645,-. Dat betekent dus dat de negatieve effecten van de BTW-verhoging worden gecompenseerd door
een verhoging van de loonbelasting. Dus die 2% BTW-verhoging wordt door iedere werkende Nederlander
gecompenseerd door een verhoging van de loonbelasting van bijna 4% op de eerste schijf - in geld
uitgerekend – € 779,80. Is dat slim of niet! Het vangnet is enorm als je de lage inkomens aanpakt. Links en
rechts nog wat toeslagen liquideren en Kabinet_68 kan weer een leuk rapportje naar Brussel sturen.
Nederlanders zijn er blijkbaar al volledig op ingesteld, dat als de politiek zegt dat we rechtsaf gaan, wij
begripvol collectief naar links dienen te sturen.
Niet de belastingbetaler wordt gecompenseerd, maar de overheid wordt schadeloos gesteld voor die BTWverhoging. Want het effect van een prijsverhoging is omzetvermindering, dat weet iedere kleuter. De
overheid derft inkomsten. Maar ook bedrijven als Shell hebben er last van. Het zijn twee handen op één
buik. De overheid haalt het ergens anders vandaan en gebruikt een deel van die extra inkomsten voor het
aftikken van extra (winst)belastingfaciliteiten voor één van de hoofdincassanten van de BTW: Royal Dutch
Shell.
De leugens zijn standaard procedure. Hoofdlakei van Kabinet_68 Drs. M. Rutte wil iedere werkende
Nederlander € 1.000,- extra toestoppen, maar het tegenovergestelde gebeurt.
Zoals we al zo vaak hebben gezegd en bewezen: bankinstellingen en belastingen zijn overbodig.
Belastingen zijn er alleen maar om de bewoners van de Nepstaat der Nederlanden aan het infuus te
houden. Door € 1.000,- te beloven en per saldo de BTW 2% en de loonbelasting 4% te VERHOGEN. Het
verschil is minimaal € 2.000,- per jaar waar “we” blijkbaar gewoon genoegen mee nemen. Vreemde zaak. De
factor ARBEID wordt wederom bestraft en de factor KAPITAAL wordt beloond. Deze omgekeerde wereld
noemen we dus de 180-graden doctrine. Links is rechts, verhogen is verlagen en belonen is bestraffen. Niet
de burger wordt gecompenseerd, maar de STAAT, nota bene door het bij de “te compenseren” burger weg
te halen.
Kort geleden sprak ik onder het toeziende oog van twee nerveuze ambtelijke ordehandhavers onder een
blauwe pet, een groepje stemmenronselaars toe: “U betaalt er voor, u geeft uw stem aan uw én mijn
afpersers, dus u bent medeplichtig en een gevaar voor mijn persoonlijk welbevinden. U kunt wat mij
betreft opsodemieteren of met ons republikeinen meedoen, voordat u straks ook daadwerkelijk het
grondgebied wordt afgetrapt. Dat willen wij republikeinen niet, maar mensen die dit systeem
overeind houden met de kennis van nu, dragen de vrije en onafhankelijke mede-mens GEEN warm
hart toe, stellen zich uiterst vijandig op en dienen derhalve buiten de samen-leving te worden
gehouden!”
Een zeer onwenselijk SYSTEEM van afpersing – niemand heeft er voor gekozen, dus: weg ermee!
Herstel de Republiek
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/04/24/kabinet-rutte-ii-compensatie-btw-verhoging-doorbelasting-te-verhogen/
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Nederlandse peilingen zijn een farce!
Posted on april 30, 2014 door Realpredictor
Iedereen met nog een beetje gezond verstand weet dat de
EU de oorzaak is van de hele ellende waarin wij nu zitten!
En ineens komt vlak voor de EU verkiezingen een bericht
dat de uitslag in een “peiling” van De Hond aangeeft dat
73% van de Nederlanders vóór de EU kiest!
Vanwege de algemene EU-resistentie en het feit dat bijna
heel Europa uit de EU wenst te treden is deze uitslag voor
ieder weldenkend mens dan ook uiterst ongeloofwaardig!
Dat de uitslag mede afhankelijk is van de peilmethodes, ziet niemand. (Als er een groep geselecteerd wordt
waarbij links oververtegenwoordigd is, dan is de uitslag al voorspelbaar) En ook de formulering van de
vragen speelt hierbij een grote rol.
De wanhopige pogingen van de Eurofielen om de schrikbarend gezakte reputatie van de EU op te vijzelen
door middel van (gemanipuleerde) cijfers wordt gelogenstraft. Want tegelijkertijd worden artikelen
gepubliceerd, waarbij ook Nederland genoemd wordt zoals deze:
Peiling: Zuid-Europeanen keren zich af van de EU
In nog maar 4 van de in totaal 28 EU-landen is de meerderheid van de mensen voorstander van de EU.
Daartoe behoren Duitsland met 59%, Luxemburg met 67%, België met 56% en Denemarken met 50%. (En
Nederland 73%? Denken jullie soms dat wij achterlijk zijn?)
Ondertussen ziet het ernaar uit dat eurosceptische partijen het ook geweldig gaan doen in andere landen.
Denk daarbij aan Nederland, Italië, Frankrijk en ga zo maar door. Sterker nog, het heeft er alle schijn van
dat ze uiteindelijk een derde van de zetels in het Europees Parlement in handen zullen krijgen.
http://eunmask.wordpress.com/2014/04/30/ukip-baant-de-weg-voor-eurosceptische-revolutie-pvv-its-yourturn-now/
De schandalige dictatuur, de geringschattende houding en de manipulatie van de EU, in combinatie met de
tegenstrijdigheid in de berichtgeving bewijst dat dit soort opiniepeilingen een farce is!
Dit soort bedroevende ‘volksverlakkerij’ is in feite in-triest. Alles zal door de Eurofielen in het werk worden
gesteld, met hele en halve leugens, om te verklaren dat méér ‘Europa’ nodig is voor de vrede, terwijl juist het
omgekeerde het geval is.
http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/04/de-misleidende-eu-retoriek-van-rob-de-wijk
http://www.vrijechroniqueurs.nl/peiling-of-publieke-beinvloeding/

Peiling: Zuid-Europeanen keren zich af van de EU
Posted on 28 april 2014door E.J. Bron
(Vertaling: E.J. Bron)
In de landen van Zuid-Europa neemt de onvrede van de burgers over
de EU toe. Uit nieuwe peilingen blijkt: het vertrouwen in een
economische en politieke gemeenschap neemt snel af. In Duitsland
echter zijn de burgers nog altijd grotendeels van de EU overtuigd.
De protestdemonstraties in Portugal hebben plotseling het licht geworpen op
de toenemende ontevredenheid van de zuidelijke Europese landen met de EU. Binnen de EU hebben de
eurosceptici de wind mee. Bij de komende Europese verkiezingen in mei zouden zij 27% van de stemmen
kunnen halen, bericht Deutsche Bank Research in een actueel onderzoek.
In 2013 ondersteunde slechts 27% van de Spanjaarden, 19% van de Grieken, 43% van de Italianen en 31%
van de Portugezen de EU. Dat blijkt uit een peiling van Gallup.
In nog maar 4 van de in totaal 28 EU-landen is de meerderheid van de mensen voorstander van de EU.
Daartoe behoren Duitsland met 59%, Luxemburg met 67%, België met 56% en Denemarken met 50%.
In 2002 lag de afwijzing van de EU onder de Duitsers nog bij 40%, aldus een peiling van Allensbach uit het
jaar 2012.
Voor veel overtuigde Europeanen is de anti-EU-stemming zorgwekkend. “Tussen 2012 en 2013 is het
vertrouwen in de EU van gemiddeld 60% naar 45% afgenomen”, bericht “Libération”.
Uit een andere peiling van het Pew Research Center uit het jaar 2013 blijkt dat slechts 41% van de Fransen
het EU-project positief ziet. Het onderzoek kwalificeert de EU als de “nieuwe zieke man van europa”.
Bron:
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
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UKIP baant de weg voor eurosceptische revolutie! – pvv it’s your turn now!!!!
Posted on april 30, 2014 door Realpredictor
De partij van Nigel Farage veegt de vloer aan met de concurrentie.
Lezers die, net als ik, de peilingen in Groot-Brittannië goed in de gaten houden zal het ongetwijfeld
zijn opgevallen dat het bij-zon-der goed gaat met UKIP, de partij van euroscepticus Nigel Farage.
Waar die club een paar weken geleden een kleine achterstand had op Labour, maar een grote
voorsprong op de Tories, gaan Farage en co. nu fier aan
de leiding.
Zie hier de resultaten van een peiling dit weekend:
Ukip has surged into the lead in the European election contest
despite a bruising week of controversies, a poll revealed
today. Nigel Farage’s party recorded 31 per cent support in
YouGov research for a Sunday newspaper, three points
ahead of Labour, with the Tories languishing in third on 19 per
cent. It is the first time the company has given Ukip an
outright advantage in the race, with ballots due to be cast in
less than a month.
Er komen grote veranderingen aan in de Europese Unie, niet alleen in Groot-Brittannië. Farage doet het
daar geweldig en zal de verkiezingen vrijwel zeker winnen. Dit terwijl hij van alle kanten wordt aangevallen
omdat zijn partij zogenaamd racistisch dan wel xenofobisch zou zijn.
Hij houdt zijn rug recht en blijft zijn boodschap rustig verkondigen: de EU maakt meer kapot dan je lief is,
Britten willen baas zijn over eigen grenzen (en wetten). Brussel heeft daar niets mee te maken. Het is
duidelijk dat de Britse kiezer die mening deelt en massaal de overstap maakt naar zijn relatief jonge partij.
Ondertussen ziet het ernaar uit dat eurosceptische partijen het ook geweldig gaan doen in andere
landen. Denk daarbij aan Nederland, Italië, Frankrijk en ga zo maar door. Sterker nog, het heeft er alle
schijn van dat ze uiteindelijk eenderde van de zetels in het Europees Parlement in handen zullen
krijgen. Natuurlijk worden ze direct buitengesloten door de (langzaam slinkende) eurofiele
meerderheid, maar die doet dat met gevaar voor eigen leven… of in ieder geval voor eigen carriere.
De gemiddelde Europeaan wordt namelijk steeds eurosceptischer. Als Brussel dat negeert loopt de handel
de komende jaren vrijwel zeker uit de hand, met een bevolking die zich niet alleen genegeerd, maar ook
geminacht voelt. Daar kan op termijn niets goeds van komen.
De eurofielen die het voor het zeggen hebben in Brussel doen er daarom bijzonder verstandig om de
opkomst en succes van partijen als UKIP buitengewoon serieus te nemen. Nu is het afwachten of ze daar de
moed én de wijsheid voor hebben.
De misleidende EU-retoriek van Rob de Wijk
Geplaatst door Jean Wanningen op 27 april, 2014 - 17:44
© wikimedia/commons
Eergisteren verscheen in dagblad Trouw een column van
de hand van historicus Rob de Wijk, in het dagelijks leven
directeur van The Hague Security Delta.
In zijn column betoogde De Wijk dat eurofielen het debat met
'eurofoben' nooit konden winnen, want 'gevoel' wint het altijd
van 'ratio'. In één opzicht had De Wijk gelijk: eurofielen
kunnen het debat inderdaad nooit winnen (en daarom gaan
ze het ook nooit aan), want hun pro-EU argumenten zijn op.
Maar niet voor De Wijk, die een oeroude debattruc
tevoorschijn tovert: het omdraaien van de werkelijkheid, het
omkeren van oorzaak en gevolg.
Nu staat De Wijk niet bepaald bekend als een democraat. In januari 2008 riep hij op, ook alweer in zijn
favoriete dagblad Trouw, om de vrijheid van meningsuiting van PVV-leider Wilders te beperken, omdat deze
de nationale veiligheid zou bedreigen met zijn voornemen om een film over islam te maken. Uiteraard ging
De Wijk's dwaze voorstel linea recta het ronde archief in, maar het tekent de denkwijze van de man; een
denkwijze die niet echt opvalt door het vermogen logisch te kunnen redeneren.
Dat laatste blijkt ook uit zijn column van eergisteren. Zonder enige gêne beweerde hij, naar aanleiding van
een televisie 'debatje' bij Pauw en Witteman tussen Groenlinks politicus Klaver en ondernemer De Vlieger,
dat 'eurofoben' (zo noemt De Wijk mensen die een nuchtere, realistische kijk hebben op de EU) geen
rationele argumenten hebben. De Wijk:
"Terwijl Klaver de voordelen van de EU voor ondernemers uitlegde, vond ondernemer De Vlieger dat voordat
de Unie en euro er waren het toch ook goed ging. Zo'n de debat valt niet te winnen omdat De Vlieger een
emotioneel punt maakte: door integratie wordt Nederland minder Nederlands en dat is niet leuk. Dan doen
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de rationele argumenten van Klaver er niet toe. Dit is precies de reden waarom het voor de voorstanders van
Europese samenwerking de komende weken vrijwel onmogelijk wordt om eurofoben te overtuigen. Het gaat
om ratio tegen gevoel. Rationele oplossingen als democratie en transparantie helpen dan ook niet."
Wie de uitzending gezien heeft raakt allerminst onder de indruk van de 'rationele argumenten' van Klaver.
Het is vooral retoriek, want de pro-EU argumenten zijn op. De feiten zijn, dat het monetaire experiment met
de eenheidsmunt de euro faliekant is mislukt; dat in plaats van de beloofde welvaart en werkgelegenheid te
hebben geleverd, de eurozone geteisterd wordt door hele samenlevingen ontwrichtende massale
werkloosheid; en dat de zoektocht naar een 'Europese identiteit' gesneuveld is op het slagveld van
opkomend nationalisme, ondanks verwoede pogingen van de Brusselse propaganda machine om die
'Europese' identiteit te 'ontdekken'. Jan Tromp schreef daar een aardig stuk over in De Volkskrant van
gisteren, ik citeer Tromp:
"Brussel probeert zich te wapenen tegen de scepsis door een politiek van meer van hetzelfde. De mantra is:
we moeten ons verhaal uitleggen. Maar wat als dat niet overtuigt? Dan moeten we ons verhaal nóg beter
uitleggen. De Europese instituties beoefenen een weemakend soort public relations. Persbericht uit oktober
2013: de Karel de Groteprijs voor jongeren ligt weer klaar (met prijsjes van 2 tot 5 mille; de gemiddelde
Europarlementariër zet zijn vuilnisbak niet aan de stoep voor zo'n bedrag). In aanmerking voor de prijs
komen projecten van jongeren die 'het Europees bewustzijn bij jonge mensen aanmoedigen'. Hoe? Onder
meer door het stimuleren van 'een gedeeld besef van Europese identiteit'. Voelen mensen zich niet veeleer
Brabander of Herptenaar of desnoods Luttel-herptenaar dan Europeaan?"
Terecht constateert Tromp verderop in zijn stuk dat er in Brussel sprake is van een heuse 'geloofsijver'.
'Europa' is een geloof geworden. En dat is het ook, ik kan dat uit eigen ervaring ter plekke bevestigen. En
juist daarom doet de column van De Wijk zo potsierlijk aan, omdat hij de werkelijkheid 180 graden omdraait.
Volgens hem zijn juist eurofielen rationeel, maar niet de mensen die terecht constateren dat er heel wat mis
is met deze EU en die hij geringschattend 'eurofoben' noemt. De Wijk onderbouwt zijn tirade tegen de
eurorealisten nergens; in plaats daarvan haalt hij een wc-eend onderzoek van ING aan, waaruit zou blijken
dat de EU zoveel geld oplevert voor Nederland. Geen woord over de vele onderzoeken die het tegendeel
aantonen, zoals ik heb laten zien in mijn boek 'Het Eurobedrog'. Als het niet zo gevaarlijk misleidend was,
dan zou je hartelijk kunnen lachen om dergelijke columns. Maar in feite is dit soort opinie manipulatie
natuurlijk in-en-in triest. Alles zal door de eurofielen in het werk worden gesteld, met hele en halve leugens,
om te verklaren dat méér 'Europa' nodig is voor de vrede, terwijl juist het omgekeerde het geval is.
De vermaarde Britse politiek filosoof (en econoom) John Gray meent dat de natiestaat het maximaal
bereikbare is voor een democratie. Als je afdrijft van de natiestaat, drijf je af van de democratie: 'Er is geen
Europese nationaliteit, in reactie krijg je hernieuwd nationalisme. Het Europese concept vernietigt zichzelf.'
Maar dat niet alleen. Omdat er geen 'Europees' volk is en geen Europese identiteit, is elke poging om te
komen tot een verdere (laat staan versnelde) integratie tot mislukken gedoemd. Daarom moeten politici zich
bescheidener opstellen en zich niet teveel bemoeien met hoe mensen hun leven willen inrichten. Ik citeer
Gray in een uitzending van Buitenhof van 2 december 2012:
"Politiek gaat niet om de zin van het leven. Politiek moet bescheiden zijn en sceptisch. Mensen moeten hun
dromen najagen met hun religie, muziek, kunst, ondernemerschap, hun familie. Als politici zich gaan
bezighouden met het inrichten van het leven van anderen, dan maken ze levens kapot."
Gray voorspelt in diezelfde uitzending, dat de euro en de EU binnen een termijn van 10 tot 15 jaar (gerekend
vanaf 2012) uiteen zal vallen. Hij voorspelt een terugkeer naar het Europa zoals we dat kenden aan het eind
van de 19e eeuw, met een sterke positie van Duitsland. Het ironische is, dat juist door dat blinde euro-geloof
van de eurofielen het zelfbewustzijn van de natiestaten wordt aangewakkerd. Ook in Duitsland beginnen zich
hooggekwalificeerde stemmen te roeren. Het euro-sceptische AfD bijvoorbeeld. Die partij vindt dat het tijd
wordt dat Duitsland zijn schuchterheid van zich afwerpt en stopt met het vullen van de bodemloze putten in
Zuid-Europa. AfD voorman professor Bernd Lucke pleitte voor meer Duits zelfbewustzijn binnen de
Europese beslissingsprocessen. Hij wees er op dat Groot-Brittannië en Frankrijk wèl hun belangen duidelijk
naar voren brengen, maar dat men in Duitsland een dergelijke houding niet durft aan te nemen. In plaats
daarvan staat men het in Duitsland toe dat het geld van spaarders en belastingbetalers met miljarden tegelijk
naar EU-herverdelingprogramma´s stroomt, aldus Lucke. En de tweede man van AfD, de hier bij DDS
bekende professor Hans-Olaf Henkel, waarschuwde dat door het 'kost wat kost' willen redden van de euro,
de eigen verantwoordelijkheid en de welvaartsverhogende concurrentie tussen EU-landen wordt opgeofferd
aan een 'buiten zijn oevers tredend centralisme'. Henkel is zoals bekend voorstander van een opdeling van
de eurozone in een noordelijk en een zuidelijk deel, elk met een eigen euromunt. Hij ziet Frankrijk als het
werkelijke gevaar voor een sterke positie van Europa in de wereld:
“Een Europese centrale staat heeft in de globale concurrentie geen kans zich te laten gelden. Als we zo
doorgaan als tot nu toe, wordt de euro op het niveau van de Franse franc gered. In plaats van de
verschillende economische culturen in de EU in één munteenheid te dwingen, is er veelmeer een plan nodig
dat tegemoet komt aan deze verschillen."
Dit is natuurlijk nuchter realisme van de beide Duitse economie professoren. Het is daarom ontluisterend om
te moeten vaststellen dat de huidige generatie Europese politici star blijven geloven in hun onhaalbare
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droom van een federaal Europa. Wat mensen als De Wijk dus te verwijten valt met columns als die van
afgelopen vrijdag, is, dat zij daarmee de publieke opinie een vals beeld voorspiegelen door de zaken om te
draaien. Ook is het niet waar dat de euro ons geld oplevert, sterker, de euro kost ons geld. Handenvol geld
zelfs. Om over het democratisch tekort van deze Unie nog maar te zwijgen. En een verdere integratie tot een
Verenigde Staten van Europa, het heilige doel van de federalisten, leidt slechts tot nóg minder democratie.
Bovendien gaat elke vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika mank. Dat land is een relatief nieuw
land vergeleken met de meeste Europese landen, met één taal, met gedeelde waarden en met minder grote
verschillen tussen de lidstaten. En vooral: met een eigen identiteit. Er is geen patriottistischer natie als de
VS. En laten we ook niet vergeten dat zelfs dát land er 150 jaar over heeft gedaan om te worden wat het nu
is. Na een bloedige burgeroorlog, de grote Depressie en deelname aan twee Europese oorlogen.
Over oorlogen gesproken: vanmiddag in het programma Buitenhof werden de geesten alvast rijp gemaakt
voor een Europees leger onder het valse mom van 'vrede in Europa' en 'nooit meer oorlog'. Maar het hele
Europese project van eurofielen als De Wijk heeft intussen juist geleid tot een grotere verdeeldheid tussen
de volkeren van Europa. Zoals de euro geen bindmiddel maar een splijtzwam is gebleken, zo zullen ook de
verwoede pogingen tot de vorming van een federale staat of verdere Europese integratie van zich
'Europeaan' noemende federalisten leiden tot een verscheurd en tot op het bot verdeeld Avondland. De
geschiedenis herhaalt zich nooit, maar het 'menselijk tekort' helaas maar al te vaak.
Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.
Peiling of publieke beïnvloeding?
Geplaatst op 25 april 2012, door D. G. Neree.
Zojuist heb ik ‘mijn’ antwoorden ingevuld in een peiling van Maurice
de Hond over het afgebroken Catshuisberaad en de aanstaande
verkiezingen en de daarop volgende coalitievorming. Blijkbaar heeft
dit ‘onderzoek’ nogal haast, want gewoonlijk peilt De Hond iedere
week op de vrijdag.
Wat deze peiling mij vooral toont, is de moedwillige marginalisering van de
PVV. Maurice de Hond schijnt niet te kunnen accepteren, dat de PVV de
op twee na grootste partij van Nederland is geworden en een machtsfactor
van jewelste. In veel van de vragen komt de PVV namelijk nauwelijks voor en Geert Wilders al helemaal niet.
Enkele voorbeelden:
In het rijtje van 10 of 12 mogelijke komende coalities wordt maar één keer de PVV genoemd, namelijk in de
combinatie met VVD en CDA. In de andere mogelijkheden komt de PVV niet voor. Aangezien deze
combinatie net stukgelopen is, zullen weinig mensen deze combinatie aanvinken, waarmee volgens de Hond
dus niemand de PVV in een komende regering ziet of wil zien.
Natuurlijk wordt in het merendeel van de mogelijkheden wel een combinatie met de PvdA genoemd en in
iets mindere mate het CDA, twee partijen die aan een gestage neergang bezig zijn in de kiezersgunst.
Opvallend is ook de grote rol die Roemer in het geheel van de vragen toebedeeld wordt.
In de vraag naar een voorkeur voor de komende Minister President (lees: de grootste coalitiepartij) komt
Geert Wilders in de lijst van partijleiders niet voor.
Gevraagd naar de voorkeur voor de Minister van President als er gekozen moet worden tussen twee politici,
komt Geert Wilders niet voor.
SP leider Roemer staat echter in alle vragen prominent te prijken, net als Diederik Samsom van de PvdA
Blijkbaar is Maurice de Hond bang dat de peilingen uit zullen wijzen dat de PVV nog immer bij een groot deel
van de bevolking favoriet is. De Hond wil er blijkbaar alles aan doen om in zijn peiling de PVV zo weinig
mogelijk voor te laten komen en daarmee de indruk te vestigen bij de bevolking, dat de PVV geen steun
meer heeft.
In geen van zijn keuzemogelijkheden wordt immers rekening gehouden met het feit, dat de PVV wel eens
zou kunnen groeien of in ieder geval gelijk blijft. Voor De Hond staat het blijkbaar al vast, dat de rol van de
PVV uitgespeeld is.
Wensdenken met een peiling als instrument om de wens door middel van beïnvloeding te bewerkstelligen.
Het valt me nog mee, dat er bij de sturende en insinuerende vragen de mogelijkheid is om ‘weet niet/geen
antwoord’ in te vullen, maar zelfs die optie is vals. Ik weet het namelijk wel, alleen geen van de geboden
opties heeft mijn instemming. Ruimte om een eigen antwoord in te vullen is er bij de vragen nauwelijks of
niet. Conclusie: Deze peilingen zijn geen peilingen, maar een neerslag van de Honds politieke voorkeur. Zijn
voorkeur is duidelijk: De PvdA en de SP hebben de beste kaarten
Morgen zal de Hond triomfantelijk met zijn cijfers komen, waarin de PVV af-geserveerd wordt als een partij,
die het helemaal verbruid heeft bij de achterban, laat staan de kiezer. Ik voorspel morgenavond een glansrol
bij Pauw en Witteman.
Maar zijn peilingen zijn met deze peiling ontmaskerd als een instrument om de publieke opinie te
beïnvloeden onder het mom van een objectieve peiling.
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Waarom kant-en-klare producten zo goedkoop zijn
29/04/2014 - Kant-en-klare lasagne © Reuters
Veel voedingsproducten zijn goedkoop dankzij vernuftige ingrepen van
de landbouw- en voedingsindustrie. De druk van consumenten om voor
weinig geld kant-en-klaar te eten heeft een prijs.
Kant-en-klare voedingsproducten zijn er voor ieders beurs. De
concurrentie is moordend en consumenten zijn het niet gewoon om veel
geld te betalen voor eetwaar. De industrie heeft daar oplossingen voor
bedacht, die op het eerste gezicht bedrieglijk lijken maar toch volkomen
legaal zijn.
Wat volgt zijn maar een paar voorbeelden van kunstgrepen, en hoewel ze legaal zijn, roepen ze toch vragen
op. Wie ze wil vermijden, moet zich beperken tot basisvoedingsmiddelen en daarmee zelf zijn potje koken.
Nepkaas
Een eerste voorbeeld is de zogenaamde kaas op kant-en-klare pizza's. De foto op de verpakking ziet er
aantrekkelijk uit, de kaasdraden incluis. De kans is echter heel groot dat er geen gram melk zit in die heerlijk
ogende kaas.
De Amerikaanse producent Cargill, een grote speler in de levensmiddelenindustrie, maakt twee soorten
analoogkaas of imitatiekaas: de ene bestaat uit 15% melkeiwitten, palmolie (verzadigde olie die slecht is
voor hart en bloedvaten) en een aantal smaakversterkers. De andere nepkaas, Lygomme® ACH Optimum
genaamd, bevat drie soorten zetmeel, waaronder galactomannaan en carrageen (twee geleermiddelen),
aroma's en niet het minste spoor van kaas. Dit type analoge kazen zit ook in andere kant-en-klare gerechten
zoals lasagne, cheeseburgers, moussaka en alle gerechten waarvan consumenten aannemen dat ze kaas
bevatten.
De Europese Unie keurt het gebruik van analoge kaas goed, op voorwaarde dat de aanwezigheid ervan
vermeld wordt in de ingrediëntenlijst op de verpakking. Vermoedelijk weten weinig consumenten dat hun
voorverpakte macaroni met kaas en hesp in werkelijkheid galactomannaan en carrageen bevat, omdat ze
het niet kennen en de tijd niet nemen om het etiket te lezen.
Kippenbouillon zonder kip
Misschien bereidt u de maaltijden liever zelf en brengt u soep, groenten en vlees op smaak met een blokje
bouillon, verpakt in een doosje met foto's van een mooie kippenbout en een blaadje laurier, al dan niet met
de vermelding 'grootmoeders bouillon'.
Of een blokje groentebouillon uit een doosje met een groepsportret van verschillende groenten en kruiden.
Helaas, bouillonblokjes bevatten vooral zout. Op de verpakking staat vaak te lezen 'meer dan 37% zeezout'
en een luttele 4,7% groenten. Met andere woorden: liever geen groentebouillon als u last hebt van een hoge
bloeddruk. Kippenbouillon bevat 2% kippenvet en 0,2% kippenvlees, en in vleesbouillon zit niet meer dan
3% vleesextract. Het overgrote deel is zout.
Dieetgranen
Je wilt wat gewicht verliezen en - alle beetjes helpen - ontbijtgranen eten in plaats van brood. Sommige
merken gebruiken woorden als 'fitness' of slanke modellen op de verpakking om de indruk te wekken dat hun
product in een dieet past. Dat is niet altijd het geval. Lees goed het caloriegehalte op de verpakking en laat u
niet verleiden door verkooppraatjes.
Koop ook geen ontbijtgranen met toegevoegde producten, zoals chocolade, noten of fruit. Lekker, maar niet
lijnvriendelijk. Hoe dan ook: ontbijtgranen vormen een prima onderdeel van een gezond ontbijt, zolang je niet
denkt dat ze je helpen om af te vallen.
Snelle soep
Om iedere dag vijf porties groeten en fruit te eten, zoals aanbevolen wordt, kan soep een goede oplossing
lijken. Soep maak je in ideale omstandigheden gewoon zelf. Poedersoep, uit een pakje, is geen volwaardig
alternatief. Ga naar de site van eender welke soepfabrikant en kies kervelsoep. Kijk naar de lijst van
ingrediënten en weet dat de wet bedrijven verplicht om bovenaan dat lijstje de ingrediënten te vermelden die
in de grootste hoeveelheid aanwezig zijn: gewijzigd maïszetmeel, plantaardig vet, zout, aardappelen,
tarwemeel, smaakversterkers (E621), kervel (3,2%), prei, uien, spinazie (1,1%), enzovoort.
Anders gezegd: de zogenaamde kervelsoep bevat niet meer dan 4,3% groenten. Preisoep? 3,2% prei. Voor
welke soep je ook kiest, zout is het belangrijkste bestanddeel. En dat is meteen ook het probleem met dat
soort soepen: heel weinig groenten en heel veel zout.
Geconcentreerd sap
Vermeldt het kartonnetje fruitsap dat kinderen meenemen naar school '100% puur sap', dan zijn we
gerustgesteld. Op de zijkant staat vaak ook in het klein 'op basis van geconcentreerd sinaasappelsap'. Wat
zit er nu echt in? '100% puur sap' doet vermoeden dat het hier gaat over geperst sinaasappelsap, maar dat
klopt niet. De appelsienen worden geperst in het land van herkomst, het sap wordt gekookt tot het water
verdampt en er alleen een gelatineachtige massa overblijft: concentraat. Dat 'sap' wordt uitgevoerd naar
industriële productie-eenheden, die er water aan toevoegen.
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Volgens een enquête van Test-Aankoop, waarvan de resultaten gepubliceerd werden in de aprileditie van
2010, veroorzaakt die procedure een smaakprobleem. De aroma's verdwijnen bij het verdampen van het
water. Ze kunnen later opnieuw toegevoegd worden, maar de smaak gaat helemaal verloren. Ook het
kookproces is nefast voor de smaak. Een sinaasappel is van nature al behoorlijk suikerrijk (12-15%), ook het
sap bevat suiker.
Fabrikanten kunnen dan wel vermelden 'zonder toegevoegde suikers', maar dat is geen zekerheid.
Fruitsapproducenten mogen de zuurte van het sap 'corrigeren' door 15 gram suiker per liter toe te voegen,
maar ze zijn niet verplicht dat zo op de verpakking te vermelden. Vanaf 15 tot 150 gram suiker moeten ze
het wel duidelijk aangeven: 'gesuikerd' of 'met toegevoegde suikers'. (Carine Maillard)
Met dank aan Serge Pieters, diëtist en voedingsdeskundige van de Union Professionnelle des diplômés en
Diététique de Langue Française (UPDLF).
Bron: Bodytalk
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-kant-en-klare-producten-zo-goedkoop-zijn/article-normal140847.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter01/05/2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKNwww.knack.be

Leider Britse Vrijheidspartij gearresteerd om citeren Churchill over islam
Xander 28-04-2014
Paul Weston, de leider van de Britse Vrijheidspartij, is afgelopen zaterdag
gearresteerd (foto) omdat hij publiekelijk Churchills opmerkingen over de
islam citeerde. Winston Churchill werd ooit als één van de grootste Britten ooit
beschouwd, mede omdat hij een van de zeer weinige Europese leiders was
die het gevaar van Nazi-Duitsland onderkende. In moderne tijden heeft de regering in London overduidelijk
een totaal andere koers ingeslagen, wat moslims en imams die oproepen tot nieuwe aanslagen, de invoering
van de Sharia of de vernietiging van de Westerse beschaving, kunnen ongestoord hun gang blijven gaan (2).
‘De vloeken van de islam zijn vreselijk’
'Individuele moslims kunnen geweldige kwaliteiten bezitten,' schreef Churchill ooit over de islam. ‘Maar de
vloeken die het Mohammedanisme zijn aanbidders oplegt zijn vreselijk! Naast de fanatieke waanzin, die bij
een mens net zo gevaarlijk is als hondsdolheid bij een hond, is er die afschuwelijke fatalistische apathie,
waarvan de effecten in veel landen duidelijk zichtbaar zijn.’
‘Zorgeloze gewoonten, slordige landbouwsystemen, trage handelsmethoden, en onzekerheid over bezit
bestaan overal waar de volgelingen van de Profeet heersen of leven. Een ontaarde lichtzinnigheid berooft dit
leven van zijn gratie en verfijning, en vervolgens van zijn waardigheid en onschendbaarheid. Het feit dat
iedere vrouw in de Mohammedaanse wet het absolute bezit van een man moet zijn –als zijn kind, vrouw of
bijvrouw- stelt de uiteindelijke uitroeiing van slavernij uit totdat de islam ophoudt een grote macht te zijn.’
‘Geen sterkere gedegenereerde kracht’
‘Duizenden worden dappere en loyale soldaten van dit geloof; ze weten allemaal hoe te sterven, maar de
invloed van deze religie verlamt de sociale ontwikkelingen van zijn volgelingen. In de wereld bestaat er geen
sterkere gedegenereerde kracht. Het Mohammedanisme is verre van zieltogend, en is een militant en op
bekering gericht geloof.'
Bedenk dat Churchill dit al in 1899 schreef, dus nog ruim vóórdat er sprake was van de wederoprichting van
de Joodse staat Israël (in 1948), laat staan de ‘war on terror’, zaken die excuusexperts nogal eens
aanvoeren om het vele geweld, de zware onderdrukking, schrijnende discriminatie en het virulente racisme
in de islamitische landen goed te praten.
Overeenkomsten islam en Nazi-Duitsland
Churchill onderkende later de vele overeenkomsten tussen de islam en Nazi-Duitsland. Hoe anders is het in
2014, waar het Westen, met Groot Brittannië voorop, dezelfde islam als bondgenoot heeft verkozen boven
bijvoorbeeld het orthodoxe Rusland en het Joodse Israël. Gevolg: decennia’s met massale immigratie van
veelal niet- of laag opgeleide moslims naar Europa, die voor een buitenproportioneel deel vertegenwoordigd
zijn in de sociale zekerheid- en criminaliteit statistieken.
Kritiek op islam niet politiek-correct
Zoals bekend wedijvert Groot Brittannië met Zweden voor de titel ‘dhimmi kampioen van Europa’. De
arrestatie van Paul Weston, leider van Liberty GB, is een nieuw triest dieptepunt voor Groot Brittannië, waar
het niet langer politiek correct is om één van de hoogst gewaardeerde Britten die ooit heeft geleefd te
citeren, enkel omdat moslims zich daardoor beledigd zouden kunnen voelen.
Churchill gaf ook een zeer toepasselijke omschrijving van het huidige Westen, lang voordat er enige sprake
was van massale moslimimmigratie:
'Paaiers zijn als degenen die de krokodillen voeren, hopende dat zij als laatste worden opgegeten.'
Xander - (1) Liberty GB (via Shoebat), (2) Telegraph
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Europa onder het zwaard van de islam
Door: Franklin ter Horst (Aangemaakt: februari 2002) (Laatste bewerking: 26 april 2014)
Diverse West-Europese steden kennen al complete moslim vrijstaten waar de islamitische immigranten zich
als bezetters gedragen. Velen zijn van mening dat de multiculturele samenleving en de integratiepolitiek zijn
mislukt omdat het merendeel van de immigranten gewoon niet van plan is te integreren. Volgens de Duitse
Bondskanselier Angela Merkel is de poging om van Duitsland een multiculturele samenleving te maken,
mislukt. Zij voegde daaraan toe dat haar land zich een tijdlang voor de gek heeft gehouden. Het was een
vergissing om te denken dat de gastarbeiders die in de jaren zestig in Duitsland kwamen weer weg zouden
gaan. Merkel deed deze uitspraken op een jongerenbijeenkomst van haar partij, de CDU, op 16 oktober
2010 in Potsdam. "Dat is niet de realiteit", zei ze over de verwachting dat gastarbeiders na verloop van tijd
weer huiswaarts zouden keren. Even later voegde ze daaraan toe: "De poging om een multiculturele
samenleving op te bouwen en naast elkaar te leven, is mislukt, volkomen mislukt." Met deze uitspraken sloot
Merkel zich aan bij Horst Seehofer, leider van de CSU, die zei: "Multiculti is dood!" Bij sommige Europese
leiders lijkt de tijd van politieke correctheid voorbij, waarin er niets nadeligs gezegd mag worden van de
islamitische inwoners. Verschillende politieke leiders beginnen aarzelend toe te geven dat de multiculturele
samenleving op een enorme flop is uitgelopen.
Volgens de Duits-Egyptische politicoloog en publicist Hamed Abdel-Samad “staat de islamitische wereld
voor de ondergang” omdat de islam geen constructieve antwoorden biedt op de uitdagingen en de
levensvragen van onze moderne tijd. Vooral in alledaagse vragen en in hun wetgeving lukt het de
islamitische wereld niet met het westen samen te werken en is ze ook niet capabel om het denken van
anderen te integreren in de eigen beleveniswereld”. Zo stagneert het onderwijs en de opvoeding en wordt er
niets op economisch gebied bereikt. De meeste islamitische staten leven van toerisme, landbouw of de
opbrengst van hun bodemschatten. Maar over uiterlijk dertig jaar is er geen olie meer. Ook water wordt
zeldzaam. Al deze problemen kunnen 57 islamitische landen bij elkaar niet beheersen. Gunstige
uitzonderingen zijn Indonesië, Maleisië en deels Turkije”.
Abdel-Samad heeft het over “een soort schizofrenie” in islamitische landen. “Men consumeert westerse
producten, maar gelijktijdig schildert men het westen af als decadent en amoreel”. Ter illustratie: nergens
wordt zoveel tijd voor de televisie doorgebracht als in islamitische landen. “Maar als het gaat om de
modernisering van het denken, om de gelijke rechten van man en vrouw en om de zelfbeschikking van het
individu, houdt het moderne denken op. Er is geen vrijheid, gelijke rechten, zelfkritiek en het ter discussie
stellen van de islam mogelijk”.Volgens Abdel-Hamad moeten moslims hun houding ten opzichte van de
Koran veranderen. ,,Wij kunnen niet alle levensvragen door de Koran oplossen. De Koran weerspreekt zich
als fundamentalisten hun geweld met de Koran legitimeren en politici de vrede met hun uitleg van de Koran.
De Koran is in de 7e eeuw in Arabië ontstaan om zaken in een geloofsgemeenschap te regelen”. Maar in de
21e eeuw hebben moslims “nieuwe antwoorden nodig, we hebben gezond mensenverstand nodig”.
Ook vindt Abdel-Hamad men niet moet toegeven aan de eisen van moslims om hun Sharia te laten
prevaleren boven de grondwet of bedrijfskantines alleen te voorzien van halal vlees, of hun dochters te
verbieden om aan zwemlessen deel te nemen.” En daarom stelt hij ook: “Moslims die niet bereid zijn de
Duitse grondwet na te leven en die zich niet duidelijk van geweld en geweldretoriek distantiëren, hebben in
Duitsland niets te zoeken”.
Net als in Duitsland bieden ook in de rest van Europa de moslims weerstand aan elke vorm van integratie en
wordt de nadruk gelegd op de slachtofferrol wanneer er kritiek is op hun optreden. Klik hier voor de situatie
in Groot-Brittannië. Steeds meer Europeanen vinden dat de oprukkende islam een halt toe moet worden
geroepen en zijn het knuffelen door de overheden van deze bevolkingsgroep meer dan zat. Het minste of
geringste commentaar op hun houding levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Islamitische
geestelijken verkondigen het sprookje dat de islam geen vijand is van Joden en Christenen. Moslims, Joden
en Christenen zouden altijd in harmonie met elkaar hebben samengeleefd. De geschiedenis vertelt echter
een heel ander verhaal. Ze beweren dat islamitisch terrorisme voortkomt uit sociale en politieke grieven en
dat de rest zich prima gedraagt in de westerse democratieën.
Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren
Bij straatgevechten in Bonn tussen zo’n 600 salafisten en 30 leden van de organisatie Pro NRW, zijn
tientallen agenten gewond geraakt, waaronder twee ernstig door messteken van de salafisten. De salafisten
zouden in Duitsland zo'n 2500 bloedfanatieke aanhangers hebben. Niet alleen goed georganiseerd, maar
kennelijk ook door onbekende financiële bronnen aangestuurd. De in de pers als 'extreem rechts'
omschreven organisatie NRW droeg de beroemde cartoon van Mohammed met de bom mee. Die cartoon
mag, vinden de autoriteiten, door deze organisatie niet meer in het openbaar getoond worden. Zo wint ook in
Duitsland de moslimterreur het van de vrijheid van meningsuiting. Angela Merkel wordt door de salafisten
opgeroepen het tonen van de cartoon te verbieden, als ze niet wil dat er nog meer Duits bloed zal vloeien. Er
wordt zelfs opgeroepen tot onthoofdingen.Ze hebben een actie lopen om overal in Duitsland gratis korans uit
te delen, wat veel onrust opriep in Duitsland. Journalisten die hier kritisch over schreven werden bedreigd.
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De Duitse overheid liet per ongeluk 64 dagen lang een alleen voor interne ogen bedoeld document open en
bloot en voor iedereen te lezen, op het internet staan. In het 'alleen voor dienstgebruik' gekenmerkte bericht
stond hoe de Duitse politie van de politiek de opdracht heeft gekregen om de criminaliteit van Arabische
(moslim) migranten te verzwijgen en tegenover de media juist bovenmate veel aandacht te besteden aan de
als rechtse extremisten bestempelde rock- en motorclubs zoals de Hells Angels. De jarenlange vermoedens
van critici dat de politiek op deze wijze de bevolking doelbewust manipuleert om daarmee het complete
failliet van de multiculturele samenleving te verbergen werden hiermee volledig bevestigd.
In het boek Kampfzone Strasse (Strijdtoneel Straat) beschrijven de Berlijnse politieagent Karlheinz Gaertner
en de Palestijnse Fadi Saad, afkomstig uit één van de Arabische jeugdbendes, hoe erg de situatie in de
Duitse hoofdstad inmiddels is. Al sinds 1997 worden de enorme problemen met immigranten mooi gepraat
door de politiek. De politieagent en het voormalige bendelid, die nu als 'wijkmanager' wordt ingezet, leggen
in hun boek duidelijk de link tussen de uit de hand gelopen geweldsmisdrijven en de culturele afkomst van
de daders. Zelfs in de metro en tram zijn burgers hun leven niet meer veilig en worden regelmatig in elkaar
geslagen of neergestoken door jeugdige migranten.
Volgens de op 20 augustus 1946 in Katowice (Polen) geboren de Duitse schrijver Henryk Broder laat Europa
zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren.
Henryk Broder
Hij zegt dat Europa niet meer in staat zal zijn het naderend onheil af te wenden en dat
een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. In zijn boek ‘Hurra, wir
kapitulieren’ laat Broder zien hoeveel vrijheid Europa al heeft opgegeven in de ijdele
hoop een vijandelijke overname te voorkomen. Op verschillende plaatsen in Duitsland
worden de bezwaren van islamitische ouders tegen zwemonderwijs voor meisjes
geëerbiedigd. De ARD zag af van de uitzending van een documentaire over de
vervolging van christenen in de Arabische wereld. Broder onttrekt zich demonstratief
aan de politiek correcte hang naar harmonie, en voorziet hiermee in een grote behoefte.
Hij noemt Europa ‘een vrouw in de vijfde maand van haar zwangerschap die nadenkt
over het gebruik van voorbehoedsmiddelen.’Naast het feit dat zijn opmerkingen in Duitsland stormachtige
bijval hebben geoogst, krijgt hij ook de meest afschuwelijke verwensingen naar zijn hoofd geslingerd
vanwege zijn Joodse afkomst. Men wenst dat hij naar Israël vertrekt om daar afgeschoten te worden door de
moordende PLO-terreurbendes.
De Amerikaanse commentator Ralph Peters is het niet met Broder eens. Peters gelooft er niets van dat de
islam uiteindelijk de macht in Europa zal overnemen. Europa wordt volgens hem niet bedreigd door Eurabië
,maar zegt dat de moslim minderheden in Europa in geleende tijd leven. Dit omdat de Europeanen naar het
oordeel van Peters ‘tot genocide geneigde maniakken’ zijn, die met ‘verbijsterende hardheid’ zullen
terugslaan wanneer ze zich inderdaad door hun moslimse immigranten bedreigd gaan voelen. Hij voorspelt
dat er een moment zal komen dat Amerikaanse schepen ‘in Bremen, Bari en Brest’ de moslimse
vluchtelingen uit Europa zullen moeten komen ophalen.
Ralf Peters
Islam verwoest rechtsstaat
Joachim Wagner jarenlang het gezicht onder andere het bekende Duitse TVprogramma Panorama heeft een boekje opengedaan over de schaduwzijde van de
immigratie van de islam naar Europa. Met talloze afschrikwekkende voorbeelden laat
Wagner in zijn boek 'Richter Ohne Gesetz' niet alleen zien dat de multiculturele
samenleving een 'schijnidylle' is, maar ook dat de democratie wordt verwoest door het
islamitische wetssysteem, dat steeds onafhankelijker van ons eigen rechtssysteem gaat
functioneren. Wagner richt zich met name op Duitsland, maar wat voor Duitsland geldt,
geldt ook voor Nederland en de meeste andere Europese landen. Overigens is hij
bepaald niet de eerste prominente Duitser die zich openlijk afzet tegen de massa
immigratie en de groeiende staatsondermijnende invloed van de islam in Duitsland en Europa. Zo verscheen
vorig jaar het boek 'Das Ende der Geduld' van de populaire Berlijnse rechter Kirsten Heisig, die daarin het uit
de hand lopende jeugdgeweld en de torenhoge criminaliteitscijfers onder met name islamitische migranten
aan de kaak stelde. Heisig vond in juni 2010 onder mysterieuze omstandigheden de dood, iets wat nog altijd
voer is voor speculaties dat ze door de heersende christen-democratische en socialistische pro-islam elite uit
de weg is geruimd.
In Richter Ohne Gesetz toont Wagner aan dat er al lange tijd een parallel islamitisch wetssysteem bestaat
dat onze Westerse rechtsstaat stap voor stap ondermijnt. De talloze, door de politiek angstvallig
doodgezwegen Sharia rechtbanken in onder andere Groot Brittannië, Duitsland, Nederland, Zweden en
Frankrijk zijn daarvan het schrijnende voorbeeld. De jurist laat nauwkeurig zien waar de migratie uit
islamitische staten toe zal leiden, namelijk tot het uiteindelijk onregeerbaar worden van onze landen. Imams
blijken in werkelijkheid in geen enkel opzicht de 'welwillende' en 'tot integratie bereid zijnde' islamitische
medeburgers te zijn. Wagner schrikt er ook niet voor terug om de hoge criminaliteit onder moslim migranten
ter sprake te brengen, alsmede ook de verborgen gehouden machtsstrijd tussen Arabische criminelen en
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Turkse clans.De boeken van Joachim Wagner en Kirsten Heisig beschrijven een serie zeer verontrustende
feiten waaruit blijkt dat het beslist niet om incidenten gaat, maar om een systematische verwoesting van ons
democratische rechtssysteem door de islam. Ook in Nederland worden wijken in diverse steden volkomen
beheerst door migranten en waar de criminaliteit mede door het politiek correcte wegkijken dramatische
vormen heeft aangenomen.
Robert Redeker, een Franse professor in de filosofie, die in een artikel op de opiniepagina van de krant Le
Figaro, kritiek uitte op het moslimextremisme, werd prompt met de dood bedreigd. Op 19 september 2007
schreef hij: ,,wat moet de vrije wereld doen tegen de intimidaties van de moslimextremisten?” Het was een
vrij gematigd stuk, geschreven naar aanleiding van de ophef in de islamitische wereld over de citaten van
paus Benedictus XVI die op 12 september 2006 Paleologus citeerde die zei: ,,Toon me wat Mohammed aan
vernieuwing heeft gebracht, en alles wat u zult vinden zijn slechte en onmenselijke dingen, zoals zijn bevel
zijn religie te verspreiden door het zwaard.” Redeker wees erop dat de islam, zeker in de begintijd,
voornamelijk met het zwaard is verspreid. De dag na publicatie haalde een religieus commentator van de tvzender Al Jazeera uit naar het artikel. In Tunesië werd de editie van Le Figaro in beslag genomen en
verboden wegens ‘vooroordelen en beledigingen jegens de progfeet, de islam en de moslims.’ Egypte
volgde drie dagen later. Per e-mail en post werd Redeker met de dood bedreigd. Daarbij werden foto’s
adresgegevens en een routebeschrijving toegevoegd.
Frankrijk heeft een wet aangenomen dat vrouwen die in Frankrijk op straat of in openbare gebouwen
gezichtsverhullende kleding dragen, een boete kunnen krijgen van 150 euro. Mannen riskeren een boete
van maximaal 30.000 euro als zij een vrouw dwingen om een boerka of nikab te dragen. In Frankrijk lopen
bijna tweeduizend vrouwen rond in kleding die het hele lichaam bedekt. In totaal wonen er zeven miljoen
moslims in Frankrijk. In hun woonwijken zijn geweld en criminaliteit aan de orde van de dag. De Franse
politie durft niet meer tegen ze op te treden. Velen hebben geen werk en geen toekomst. Ze worden door de
Franse bevolking beschouwd als vreemdelingen met een onaangepast gedrag. Ze isoleren zichzelf totaal
van de Franse maatschappij. Zelf proberen zij macht te verkrijgen door geweldpleging en angst te zaaien. In
Parijs bezetten en blokkeren honderden moslims hele straten om er te gaan bidden, als een provocatieve
demonstratie dat zij er nu de baas zijn. Ook daar worden zij door de gevestigde politiek -ook financieelgesteund en grijpt de politie, ondanks het feit dat de Franse wet met voeten wordt getreden, niet in.
Biddende moslims op 11 december 2010 in de Rue des Poissoniers in Parijs.
In Frankrijk is men het inmiddels spuugzat dat moslims massaal de straten bezetten om
daarop demonstratief te gaan bidden om hun 'superioriteit' te tonen, en heeft men vanaf
23 september 2011 hier een verbod op ingesteld. Maar daar blijken de moslims zich
weinig van aan te trekken. De Franse overheid publiceert al sinds 1996 een kaart
waarop te zien is hoe honderden wijken in verschillende Franse steden zijn overgenomen door Noord
Afrikaanse en Arabische (moslim-)immigranten en waar het Franse recht enkel nog op papier geld omdat
verzekeraars de schade geleden in deze wijken niet meer vergoeden.
De islam wil de hele wereld onder controle brengen
De Jihad tegen het Westen is allang begonnen, maar om de ‘vredelievende’ religie niet te irriteren doen de
regeringen in Europa al jaren alsof er niets aan de hand is en heeft men daarmee de rode loper uitgelegd
voor infiltratie, dreiging en dominantie van de militante islam. De uitbreiding van de islam, gebeurde bijna
uitsluitend door oorlogen, moord en terreur. Landen als Syrië en Egypte die eens christelijk waren en tot de
wieg van het christendom behoorden, werden veroverd en systematisch tot islamitisch gebied verklaard.
Mohammeds volgelingen trokken ook Europa binnen en veroverden Spanje, Portugal en Sicilië. Toen pas
kwam christelijk Europa tot de erkenning, dat alleen een verenigd christendom zich tegen het gevaar van de
islam verdedigen kon. Pas na de aanslag in Madrid is Europa ‘wakker’ geworden en is er sprake van enige
activiteit. Europa dreigt het slachtoffer te worden van haar jarenlange falende beleid. Sommige regeringen
proberen om politieke redenen de feiten te verdoezelen. Volgens de voormalige Britse premier Tony Blair
heeft het terrorisme niets met de islam te maken. In Britse kranten en televisie wordt de islam afgespiegeld
als een religie van vrede, oprechtheid, moraliteit, zelfdiscipline en gezinswaarden, die helaas een beetje
besmet is met ‘enkele’ fundamentalisten.
Volgens de islam moet de dar al-islam (huis van islam) de gehele aarde gaan omvatten. ,,Langzaam maar
zeker ontwikkelt Europa zich, in de ogen van de moslims, in de goede richting.” De Londense imam Zaki
Badawi karakteriseerde Europa als een deel van het huis van de islam. Yunis al-Astal, een prominente
moslimgeestelijke van de Palestijnse terreurbeweging Hamas, verklaarde in een toespraak voor Al-Aqsa TV
dat Rome ,,de hoofdstad van de katholieken en kruisvaarders, spoedig zal worden veroverd door de islam.
En vanuit Rome zal heel Europa en vervolgens Noord –en Zuid-Amerika Islamitisch worden. Rome heeft de
broers van apen en zwijnen (de Joden) in Palestina geplaatst om zo het opnieuw ontwaken van de islam te
voorkomen. Allah heeft ons uitgekozen zodat wij zijn motor zijn om deze natie tot succes, veiligheid en
macht te brengen, en zelfs tot het veroveren van de hoofdsteden van de hele wereld.” Eerder noemde alAstal de jihad ook een plicht voor vrouwen, die zichzelf volgens hem zouden moeten opofferen met
zelfmoordbomaanslagen om de Joden de ‘bitterheid van de dood’ te doen smaken.
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Diverse landen hebben de problemen met de moslims niet meer onder controle
Treinreizigers in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland hebben in toenemende mate last van jeugdige
migrantenbendes die op klaarlichte dag treinen en treinreizigers overvallen. Net als in Nederland wordt dit
nieuws zoveel mogelijk doodgezwegen door de politiek en media, om de toch al grote onvrede over het
mislukte immigratie- en integratiebeleid onder de autochtone bevolking niet nog verder aan te wakkeren. Op
12 juli 2013 botste een Franse intercity met 140 kilometer per uur tegen een perron van het station Brétignysur-Orge, zo'n40 kilometer ten zuiden van Parijs. Al snel waren er 300 brandweermannen en 20
noodartsenteams ter plekke om de slachtoffers te helpen. Plotseling dook er een groep van circa 50
voornamelijk gekleurde jongeren op. Eerst dacht men dat zij wilden helpen, maar tot verbijstering van de
hulpverleners begonnen ze de tassen en bezittingen -zoals smartphones en portemonnees- van de
verongelukte reizigers te roven.Toen de politie en brandweer de lijkenpikkers probeerden tegen te houden,
werden ze met stenen bekogeld. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid eraan te pas komen om de
plunderaars te verjagen. Een woordvoerder van de politie noemde hun gedrag 'ongehoord' en 'monsterlijk'.
Zelfs de plaatselijke socialistische afgevaardigde noemde de plunderende jongeren 'duistere, onmenselijke
Kretins (gestoorden)'.
Hoewel de socialistische minister van Verkeer, Frédéric Cuvillier, van een ''geïsoleerd incident' sprak, zijn dit
soort schokkende voorvallen beslist geen uitzondering meer. In maart overviel een zwarte bende van 15- tot
17-jarigen in Grigny, niet ver van Brétigny, een trein door aan de noodrem te trekken, waarna de reizigers
onder bedreiging van geweld hun geld, smartphones en creditcards moesten afgeven. De rechtbank toonde
echter vooral begrip voor de 'sociale nood' van de allochtonen, en liet het bij enkel een
waarschuwing.Frankrijk, dat de grootste moslimgemeenschap van de EU herbergt, kampt al vele jaren met
migrantenbendes die nauwelijks nog in de hand te houden zijn. In 2001 werd in Toulouse een
ammoniumnitraatopslag opgeblazen door vermoedelijk moslims. Door de drukgolf werden auto's van de
nabijgelegen snelwegbrug geblazen en bleef er vrijwel niet één ruit in de stad intact. Net als in Brétigny
misbruikten de jeugdbendes in Toulouse de ramp om een plundertocht door de stad te houden.
Moslims nemen Brussel over
De moslims hebben de macht overgenomen in de Noord-Franse stad Roubaix. In twee wijken in Brussel
komt al geen Belgische politie meer. De orde wordt daar gehandhaafd door moslim ordetroepen. De
Universiteit van Leuven heeft op 18 november 2011 een studie openbaar gemaakt waarin wordt
geconstateerd dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de meeste invloed en macht
zijn. Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden. De groep Vigilance
Musulmane spant tegen iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren wordt strafrechtelijk
vervolgd. In deze studie wordt ook geconcludeerd dat de helft van alle jonge moslims antisemitisch zijn, en
dat dit niets te maken heeft met de sociale situatie van de moslims, maar alles met de islamitische religie.
Net als in Nederland en elders in Europa verzamelen jonge moslims zich steeds vaker in bendes die Joden
lastig vallen en in elkaar slaan. De Belgische politiek en de media - lijdend aan dezelfde politiek correcte
ziekte als elders - doen er echter het zwijgen toe. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van
de jarenlange, door de Europese Unie opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen'
van met name moslims, die wel onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele
plichten. Als niet snel tegemoet wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de
islam bij de naam wordt genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur
burgeroorlogen in Europa te ontstaan.
Ook Zweden gaat gebukt onder moslimterreur (Klik hier voor dit artikel)
Moslimbendes terroriseren Oslo in Noorwegen
CBN News trok naar Oslo, de hoofdstad van Noorwegen, om rapporten na te trekken over het feit dat
moslim radicalisme een enorme opgang maakt door het gebruik van geweld en intimidatie jegens nietmoslims. Het resultaat is een schrijnend verslag over vrouwenonderdrukking, genitale verminking,
gedwongen huwelijken en mishandeling in Noorwegen! Velen maken zich zorgen over de toekomst van
Europa en over de immigratie van miljoenen niet-opgeleide immigranten met archaïsche opvattingen over
man-vrouwverhoudingen, seksuele geaardheden, eer en andersdenkenden. Het belangrijkste kenmerk van
deze groepen immigranten is hun sterke identificatie met hun religieuze cultuur, en het is van het grootste
belang de aanzienlijke maatschappelijke problemen die hiermee samenhangen te ontleden en te benoemen.
Inmiddels lijken ook de Noren hun invloed te willen beperken. Zo hebben ze Saudi Arabië verboden om de
bouw van nog meer moskeeën te financieren, omdat het 'paradoxaal en onnatuurlijk' zou zijn om geld te
accepteren van een land dat zelf geen enkele religieuze vrijheden kent. Dat is geen islamofobie, dat is
zelfverdediging.
Sturla Nostvik was half november 2011 het 351e slachtoffer dat dit jaar in hartje Oslo
werd beroofd en door een moslimbende in elkaar werd geslagen.
Moslimbendes terroriseren Oslo: Mannen worden er dagelijks aangevallen, beroofd en
in elkaar geslagen; vele tientallen vrouwen worden er jaarlijks verkracht. Op straat wordt
openlijk in drugs gehandeld. Er heerst wetteloosheid en anarchie, die zich begint te
verspreiden naar andere delen van de stad. Moslimbendes en Sharia patrouilles beginnen er steeds meer
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de dienst uit te maken. De politie in Oslo beschouwt de stad inmiddels als verloren. Al in 2010 besteedde de
Noorse krant Aftenposten -die jarenlang enkel positief over de multiculturele samenleving schreef- aandacht
aan de snel verslechterende situatie in het islamitische district in Oslo. Volgens Fatima Tetouani, zelf
immigrant, is Grønland (de moslimwijk in Oslo) inmiddels 'meer moslim dan Marokko'.
De politie erkende dat iedereen het recht heeft zich veilig te voelen, maar dat ze de berovingen niet meer
kunnen stopen. 'We hebben de stad verloren...' was hun alleszeggende verklaring.
De laatste jaren loopt het aantal misdrijven de spuigaten uit. Alleen al in 2011 werden in het door moslims
beheerste Grønland 51 vrouwen verkracht, twee keer zoveel als in heel 2010. De daders jagen hun
weerloze slachtoffers angst aan, slaan hen in elkaar en maken ernstige (doods)bedreigingen. Volgens
hoofdinspecteur Inge Sundeng zijn deze 'ietwat vergeten slachtoffers' steevast zwaar aangeslagen. Met
'vergeten' doelde ze naar alle waarschijnlijkheid op het feit dat in Noorwegen -net als in Nederlandnegatieve berichtgeving over moslims zoveel mogelijk wordt vermeden en tegengehouden. Toch grijpt de
overheid eindelijk in; om de verkrachtingengolf te stoppen heeft de minister van Justitie besloten het aantal
politieagenten in Oslo te verdubbelen. Op de tv in Noorwegen vertelden leraren en ouders (die uit angst
anoniem wilden blijven) dat de berichten over de Holocaust geboycot worden en de Joden overal de schuld
van krijgen.
Een anonieme groepering heeft gedreigd alle moskeeën in Noorwegen in brand te zullen steken en alle
moslims de komende 7 jaar uit het land te zullen verdrijven. Een anonieme groepering heeft dit op internet
bekend gemaakt. De secretaris-generaal van de Noorse Islamraad, Mehtab Afsar, zei dat dit soort berichten
een gevoel van angst onder de moslims veroorzaakt, en dat de politie alles moet doen om de gelovigen en
hun gebedshuizen te beschermen. Een verslaggever die de vraag stelde of men nu de angst van de
vervolgde christenen, die in hun kerken opgesloten en verbrand worden, kon begrijpen, werd aangevallen,
geslagen en zijn uitrusting vernield. Bovendien werd er gezegd dat de christenen geen gelovigen zijn en als
ze sterven dat Allahs wil zou zijn.
Net als in diverse andere Europese landen wordt ook in Noorwegen de islamitische cultuur en ideologie
beschermd door het politieke establishment. Dat werd nog eens duidelijk uit de straffen die zijn opgelegd
aan vier moslims van tussen de 15 en 18 jaar oud die in de plaats Namsos een 12 jarig Noors meisje
verkrachtten, nota bene op de speelplaats van een basisschool. Ze bekenden hun wrede misdaad, maar
kregen enkel een boete en een taakstraf opgelegd. Eén van de vier daders werd tevens veroordeeld voor de
verkrachting van een andere, 13 jarig meisje. Ook daar kreeg hij enkel een boete voor opgelegd. De -overal
in Europa gehoorde- bekende 'verdediging' van de daders: het meisje zou het zelf gewild hebben... In
Noorwegen is al jaren sprake van dit patroon, waarin jeugdigen onder de 18 -vooral als ze migranten zijnfeitelijk een vrijkaartje hebben gekregen om de meest grove misdaden te plegen.
De Deense hoofdstad Kopenhagen is een moslim “war zone”.
Wat in Zweden en Noorwegen gebeurt laat zien wat de rest van Europa nog te wachten staat als de
overheden blijven weigeren het probleem aan te pakken. In de Deense stad Kopenhagen tiranniseren jonge
immigranten de inwoners en leveren slag met de politie. Ze marcheren door de straten, schelden
politieagenten uit en maken aanspraak op stadsdelen alleen voor zichzelf. De krant Copenhagen Post
noemde de Deense hoofdstad de eerste “war zone”. Begin maart 2012 vielen 150 moslimextremisten in
Kopenhagen een politiebureau aan, probeerden een gerechtsgebouw te bestormen en plunderden daarna
stadsdelen die deels in brand werden gestoken. De situatie liep volledig uit de hand, zodat de Deense politie
de handdoek in de ring gooide en complete districten overliet aan islamitische jeugdbendes. De burgers
werden opgeroepen de desbetreffende buurten, zoals de stadsdelen Glostrup in Kopenhagen en
Gellerupparken in Århus, te mijden en zo mogelijk binnen te blijven. De krant “Ekstra Bladet” sprak van
burgeroorlogachtige onlusten: “Een migrantengepeupel en zijn imams nemen een hele gemeente in
gijzeling.”
Ook het stadsdeel Tingbjerg is al lang islamitisch te noemen, net zoals de vooral door aanhangers van de
koran bewoonde wijk Nørrebro. Hier kwam het al tijdens de millenniumwisseling tot heftige onlusten, waarbij
meer dan 100 winkelruiten sneuvelden, auto´s in brand werden gestoken en politieagenten met stenen
werden bekogeld.70% van alle in Kopenhagen gepleegde misdrijven gaan op rekening van moslims. In
Århus betaalt de kerk al een soort beschermingsgeld aan islamitische veiligheidstroepen, die haar tegen
vandalisme en de kerkgangers tegen aanvallen moeten beschermen. In Odense werd op de politie
geschoten, de daders zijn afkomstig uit ‘Palestina’. De organisatie “Hizb-ut-Tahrir” roept ertoe op om de in
Denemarken levende Joden, ongeveer 6000, te doden.
Veel burgers verlaten daarom hun oude wijken, de prijzen voor onroerend goed zakken in, en zo gaan hun
wijken volledig over in handen van integratieonwillige immigranten. De Islamitische Partij van Denemarken
verkondigde al de spoedige machtsovername in de hele staat en dreigde met binnenlandse politieke
onlusten om dit doel te bereiken. Nu al eist zij voor enkele delen van het land de sharia als enig geldende
rechtsorde. Daarbij wordt de kritiek op de levensstijl van het tegenover hen ooit zo royale gastland steeds
militanter. Dat was voor de Deense psycholoog Nicolai Sennels aanleiding om tot een boek, waarin hij tot de
conclusie komt: “De integratie van moslims in Europese samenlevingen is niet mogelijk”.
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Dagelijkse overvallen op etnische Denen en schotenwisselingen tussen de leden van jeugdbendes, die
gerekruteerd worden uit migrantenfamilies, laten bij Denen diepe indruk achter, wie kan vertrekt naar het
platteland, omdat de toestanden steeds erger worden. De Deense regering overweegt de eisen van
islamitische organisaties om de Sharia in 'hun wijken' in te voeren in te willigen. Dit omvat -net als in onder
andere Bagdad en Teheran- tevens de oprichting van een islamitische 'moraalpolitie', die er bijvoorbeeld op
gaat toezien of het in de islam geldende alchoholverbod niet wordt overtreden.
Net als in Nederland mochten de Deense media jarenlang geen kwaad woord over moslims of de islam naar
buiten brengen en werden alle misstanden zorgvuldig met de 'mantel der liefde' bedekt. Hoe genadeloos de
door de Europese politici gepredikte en gebezigde tolerantie voor de autochtone bevolking inmiddels is
geworden begint nu echter langzaam door te dringen tot de bevolking. Voor het eerst waarschuwen de
Deense media -verwijzend naar de politie- openlijk voor een Kroatische moslimfamilie die al jaren vrijwel
ongehinderd criminele maffiapraktijken kan bezigen. Om de dag komt de familie Levakovic wel met de politie
in aanraking, opgeteld 203 keer in slechts één jaar tijd. Ze maken zich schuldig aan afpersing, heling,
bewapende overvallen en verkrachtingen. Alle integratiepogingen zijn mislukt en de Levakovicjes zijn
inmiddels de meest kostbare immigrantenfamilie van Denemarken geworden.
Nadat twee 13 en 14 jarige familieleden een 30 jarige Deense vrouw hadden verkracht was er klaarblijkelijk
een grens overschreden en begonnen de Deense media de burgers eindelijk de waarheid te vertellen over
de 'cultuurverrijking' die deze moslims het land hadden gebracht. Niettemin overweegt de Deense regering
serieus moslims toe te staan om in de stadswijken waar ze inmiddels de meerderheid vormen de
discriminerende en racistische Sharia wetgeving in te voeren en zelfs een islamitische moraalpolitie op te
zetten, die gaat toezien op de naleving van het alcoholverbod en de verplichte gebedstijden.
Uit een Duits rapport dat 8000 Europeanen uit acht landen heeft ondervraagd, blijken de
meeste Europeanen de islam negatief te beoordelen. De helft vindt dat er te veel
migranten in hun land wonen en 54 procent van de ondervraagden zegt de islam een
intolerante religie te vinden. Van de ondervraagden meent 22 procent dat de meeste
moslims het terrorisme rechtvaardigen. Het Jodendom wordt daarentegen positief
beoordeeld en maar liefst 62 procent vindt dat Joden de cultuur verrijken.
Terwijl in steeds meer landen binnen de Europese Unie de onvrede over en het verzet tegen de massale
moslim immigratie groeit gaan de (niet democratisch gekozen leiders) in Brussel onverminderd door met het
islamiseren van Europa. Vanaf 1 januari 2011 hebben de inwoners van Bosnië en Albanië geen visums
meer nodig om de Europese landen binnen te komen. Omdat Macedonië, Servië en Montenegro in 2010
dezelfde priviliges kregen, betekent dit dat in slechts twee jaar tijd nog eens 7 miljoen moslims vrije toegang
hebben gekregen tot Europa. Ook de inwoners van de door de NAVO gecreëerde en beschermde
islamitische maffiastaat Kosovo – zullen naar verwachting in de nabije toekomst eveneens geen visums
meer nodig hebben.
Binnen de Europese Unie is ophef ontstaan over een agenda die de Europese Commissie eind 2010 op
21.000 middelbare scholen in Europa onder scholieren heeft verspreid. Hierin zijn de christelijke feestdagen
weggelaten terwijl wel de feestdagen van onder meer moslims, hindoes en sikhs terug te vinden zijn.
Volgens de Europese Commissie is er sprake van een tamelijk grove fout. Maar wie gelooft nog dat er hier
sprake is van een fout? Bewuste opzet lijkt meer voor de hand te liggen. Het gaat om 3.2 miljoen agenda’s.
Kosten ruim 5 miljoen euro.
De bewuste Europese agenda waarin de christelijke feestdagen zijn weggelaten.
Mohammed cartoons veroorzaken wereldwijde hysterie
In 2005 veroorzaakten een cartoon van de Deense cartoonist Kurt
Westergaard over de profeet Mohammed, samen met 11 cartoons van
andere auteurs op 30 september 2005 gepubliceerd in de Deense krant
Jyllands Posten, voor wereldwijde hysterie onder moslims. In één van de
cartoons verbergt Mohammed een bom in zijn hoofd. Het is een satirische
kijk op fanatieke islamitische zelfmoordenaars die – als shahid of martelaar
- geïnspireerd door nogal eng geïnterpreteerde verzen uit de koran en in
naam van Allah en zijn profeet Mohammed, zoveel mogelijk ‘ongelovigen’
met zich in de dood moet nemen. De moslims hebben er een hekel aan met de waarheid geconfronteerd te
worden.
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Om de islamitische wereld eens flink op te stoken maakte Imam Abu
Laban, voorzitter van een Islamitische gemeenschap in Denemarken, in
het najaar van 2005 met een delegatie geloofsgenoten, een rondreis
langs een aantal landen in het Midden Oosten. In hun bagage, de
gewraakte spotprenten en een 40 pagina’s tellend dossier vol met
leugens. In het dossier klaagden de imams dat Denemarken moslims
discrimineert, de bouw van moskeeën verbiedt en gebed onmogelijk
maakt. Dat ging er allemaal in als koek bij de islamitische regiems. Er
werd een prijs op Westergaards hoofd gezet en er brak een
wereldwijde razernij uit waarbij gebouwen in vlammen opgingen. De
Arabische landen, verenigd in de Arabische Liga vroegen de Deense regering, de makers van de prenten
stevig te bestraffen. Zelf produceren deze landen al jaren aan de lopende band de meest smerige antiJoodse cartoons waarin joden als bloedzuigers en ratten worden afgebeeld. De Deense premier zei in een
toespraak ,,Ik ben sprakeloos dat deze mensen, (de imams met de spotprenten) die wij het recht hebben
gegeven zich in Denemarken te vestigen en in vrijheid te leven, zich naar de Arabische wereld hebben
begeven om haat te kweken tegen Denemarken en het Deense volk.”
In 2007 werd Kurt Westergaard gedwongen om onder te duiken na de zoveelste doodsbedreiging. Op 12
februari 2008 arresteerde de Deense Veiligheidsdienst en de Intelligentie Dienst PET drie mensen – twee
Tunesiërs en een Deen van Marokkaanse herkomst – die een moordaanslag door wurging beraamden op
Westergaard. Naar aanleiding van deze arrestatie drukte de Jyllands Posten op 13 februari 2008 opnieuw de
Mohammed cartoons af. Als reactie werden door moslims van Arabische herkomst op een honderdtal
plaatsen brand gesticht, in onder meer Kopenhagen. Auto’s en scholen gingen in vlammen op. Woedende
moslims staken de Deense en Noorse ambassades in Damaskus en Beiroet in brand.
Kurt Westergaard
In 2010 drong een Somaliër gewapend met een bijl en een mes, zijn woning binnen om Westergaard te
vermoorden. De cartoonist sloot zich op in zijn beveiligde badkamer en wist de politie in te schakelen De
politie wist de dader uit te schakelen en werd met schotwonden aan armen en benen naar het ziekenhuis
gebracht. Volgens de Deense inlichtingendienst heeft de Somaliër banden met de Somalische
moslimextremistische beweging al-Shabaab en met Al-Qaeda. Ook zou hij lid zijn van een terroristisch
netwerk in Denemarken dat al lange tijd door de Deense inlichtingendiensten in het oog wordt gehouden.”De
woorvoerder van al-Shabaab heeft moslims in de wereld opgeroepen om mensen zoals Westergaard een
mikpunt te maken. Op 13 september 2011 heeft de politie in Noorwegen opnieuw een verdachte
aangehouden die van plan was Westergaard te vermoorden. De verdachte bleek bij aanhouding een
automatisch wapen en explosieven bij zich te hebben.
In 2010 werd op de Noorse televisie een documentaire uitgezonden waaruit bleek dat vooral op scholen het
antisemitisme toeneemt. Leraren van scholen met een hoog percentage moslimkinderen meldden dat veel
jongeren Hitler adoreren. Tijdens lessen over de Holocaust gaat er hoongelach op onder de moslimkinderen.
De haat tegen Israël en de Joden is vooral na de oorlog van Israël tegen de Palestijnse terreurbeweging
Hamas in Gaza in 2009, toegenomen en de Noorse intellectuelen nemen daarbij het voortouw. Heel wat
politici, academeci, kunstenaars en schrijvers doen regelmatig anti-Israëlische uitspraken en spreken
openlijk hun veroordeling uit over Israëls ‘verkeerde gedrag’tegenover de Palestijnen.
Islam bevordert criminaliteit
Volgens de Deense gevangenispsycholoog Nicolai Sennels uit Kopenhagen maakt de islam vele moslims
crimineler en gewelddadiger. Dat staat in een nieuw boek over de islam.”Opgroeien in een islamitische
cultuur is geestelijk ongezond”. Sennels werkte tien jaar met honderden jeugddelinquenten, moslims en nietmoslims. Uit zijn ervaring zegt hij dat de islamitische cultuur een slechte invloed heeft omdat zijn islamitische
patiënten agressie als heel normaal te zien en gerechtvaardigd bij conflicten. Volgens hen worden in de
westerse cultuur boosheid
en agressie als een teken van zwakte gezien. Je moet er je gevoelens beheersen. Niet-agressieve personen
worden gezien als zwak als te laf om hun eer te verdedigen. Een moslim zoekt volgens Sennels nooit de
oorzaak van een probleem bij zichzelf en is daarom niet gemotiveerd om aan zichzelf te werken. Daarom
zijn er in islamitische landen dan ook zo weinig psychologen en therapeuten. Verder vreest Sennels dat de
ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de islam tot agressie bij mannelijke moslims leidt, meer
dan bijniet-moslims.
Sennels gelooft niet dat de integratie van moslims op grote schaal in het Westen zal lukken. Hij wil dat alleen
de echt gemotiveerde moslims nog blijven en daarom moet ”de overheid de integratie zo moeilijk mogelijk
maken (sic). En wie niet integreert moet terug”. Hij wil bovendien dat islamitische organisaties bewijzen dat
ze gematigd zijn door openlijk gewelddadige en racistische passages in islamitische geschriften te
veroordelen en te schrappen.
Verder wil hij dat àlle veroordeelde gewelddadige criminelen ongeacht hun geloof worden uitgerust met een
gps-systeem zodat de politie ze constant kan volgen. En hij wil ook de kinderbijslag beperken tot de eerste
twee kinderen, zoals dat in Denemarken al het geval is. De ontwikkelingssamenwerking moet z.i. helemaal
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geheroriënteerd worden: het geld moet rechtstreeks aan de mensen zelf worden gegeven via een systeem
van microkredieten. Een gezin met één kind moet twee dollar per dag krijgen, een gezin met twee kinderen
één dollar per dag en de rest niets.
De studie van Sennels is gepubliceerd in een boek van SAM van en WIM van Rooy “De Islam. Kritische
essays over een politieke religie” . De diverse auteurs vallen niet het islamfundamentalisme aan, maar wel
de islam zelf. Ze geloven niet in een democratische of gematigde islam. Ze vinden dat de integratie is
mislukt en dat parallelle samenlevingen naast elkaar zijn ontstaan. Ze waarschuwen voor "de islamisering
van het Westen" en voor de "kruiperigheid van de elite voor de moslims". Ze menen dat nu net zo'n groot
taboe rust op de gevaren van de islam als in de jaren vijftig van vorige eeuw op seksueel misbruik in de
Kerk. Ze vinden dat het Westen veel te toegeeflijk is tegenover moslims. Ze verwijzen daarbij naar een Brits
ziekenhuis dat zijn bedden zo plaatst dat de patiënten naar Mekka kunnen bidden of het Britse
gevangeniswezen dat de WC's met dat doel in de cellen wil verbouwen.Het boek wordt uitgegeven door
Uitgeverij ASP. ISBN: 9789054877837
Deense wetenschappers van de Universiteit van Aalborg menen het antwoord te hebben gevonden op de
vraag: waarom veel moslims snel lichtgeraakt zijn, niet tegen vrijwel geen enkele vorm van kritiek kunnen, en
nauwelijks in staat zijn tot enige zelfreflectie -laat staan zelfspot. Volgens deze wetenschappers lijden
moslims aan gelotofobie, 'de angst om uitgelachen te worden'. Uit een onderzoek in 72 verschillende landen
blijkt dat moslims de meest 'gelotofobe' mensen ter wereld zijn. Volgens eerder genoemde Nicolai Sennels
ontbeert de islamitische cultuur duidelijk humor en zelfspot en concentreert het zich in hoge mate op 'eer en
schande', iets dat waarschijnlijk bijdraagt aan de ontwikkeling van gelotofobie onder moslims, met als gevolg
dat ze zich veel sneller onzeker en belachelijk voelen. In dit opzicht is het opmerkelijk dat de profeet
Mohammed zelf werd uitgelachen toen hij zijn 'carrière' als profeet
begon (Koran, Surah 21). De mensen in zijn dorp geloofden er
niets van toen hij beweerde dat een stemmetje in zijn hoofd hem
vertelde dat hij een goddelijke profeet was. Dit is de reden waarom
zowel de Koran als de hadith het verbieden om grapjes te maken
over Mohammed, die mogelijk dus zelf ook leed aan gelotofobie.
In de Duitse plaats Ingelheim is in augustus 2008 een moskee
geopend. Onder de genodigde gasten die de feestelijkheden
bijwoonden bevonden zich afgevaardigden van de Duitse overheid
en diverse kerkleiders. Dit maakt nog eens duidelijk hoe weinig
besef men heeft van de ware bedoelingen van de moslims in Europa. De in Ingelheim ingewijde moskee
draagt de naam “Fatih-Sultan-Moschee”. Deze naam is niet toevallig gekozen. De Turkse Sultan Mehmet II
droeg de bijnaam “Fatih (de veroveraar). In het jaar 1453 veroverde deze christenhater het christelijke
Konstantinopel, waarbij alle christenen bijeen werden gedreven en onthoofd. Het door hem aangerichte
bloedbad was met geen pen te beschrijven. Niet toevallig dus de naam van deze moskee. Er is heel bewust
voor deze naam gekozen! Met dit soort naamgevingen aan moskeeën wordt nog eens goed duidelijk wat de
moslims werkelijk van plan zijn in Europa en worden de goede bedoelingen van de Europeanen t.o.v. hun
moslimmedemens met voeten getreden. Maar pas op, vooral de islam niet te beledigen.
De integratiepolitiek is volkomen mislukt
Uit een onderzoek van de aan de Duitse SPD verbonden Friedrich Ebert Stiftung blijkt dat ⅓ van alle
Duitsers wil dat buitenlanders het land worden uitgezet als de werkloosheid te hoog oploopt. 10% van de
Duitse bevolking verlangt naar een nieuwe Führer die 'het land met een ijzeren vuist' moet gaan regeren.65
jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog lijken er in de vriendelijke Duitse maatschappij onderhuids
opnieuw sympathieën te groeien die soms doen denken aan het gedachtegoed van de Nazi's. Zo'n 25% van
alle 2500 ondervraagde Duitsers zou in meer of mindere mate racistische opvattingen hebben; 15,9% zou er
enig begrip voor hebben als er een nieuwe Führer zal worden aangesteld. Maar liefst 58% vindt dat de
traditionele moslim manier van leven in Duitsland moet worden ingedamd. 17,2% denkt dat 'Joden teveel
invloed hebben in de wereld'.De sociaaldemocratische stichting waarschuwt dat steeds meer Duitsers
antidemocratische en racistische opvattingen huldigen. Als oorzaak wordt onder andere de wereldwijde
economische crisis genoemd. De onderzoekers merken op dat deze opvattingen niet alleen maar aan de
rand van de maatschappij terug te vinden zijn, maar in alle leeftijdsgroepen en sociale klassen in opkomst
zijn, ongeacht geslacht of opleidingsniveau.
Uit een gehouden peiling van het onderzoeksbureau Emnid -uitgevoerd in opdracht van het blad Bild am
Sonntag- bleek dat 59% van de Duitsers denkt dat de meeste moslims niet bereid zijn de Duitse Grondwet te
accepteren. In het voormalige Oost Duitsland is zelfs 70% deze mening toegedaan. Volgens 71% zullen de
moslims vrouwen nooit als gelijke gaan behandelen. Emnid directeur Klaus-Peter Schöppner concludeerde
dat de 'extreme waarden' van het onderzoek laten zien dat de Duitse bevolking wil dat er snel iets aan het
migrantenprobleem gebeurt. In de Berlijnse wijk Neukölln is te zien waarom de Duitsers zich steeds meer
tegen de oprukkende islam gaan verzetten. In de wijk wonen ruim 300.000 inwoners waarvan bijna de helft
migranten. Onder jongeren tot 18 jaar is het aandeel moslims zelfs 80%. De wijk is vrijwel hermetisch
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afgesloten van de rest van de stad, barst van geweld en houdt er zijn eigen (islamitisch) rechtssysteem op
na waar politie en officiële instanties amper iets tegen durven te doen. Veel jonge immigranten zeggen
openlijk dat ze later de bijstand in willen en dat ze Duitsland een mooi land vinden, maar dat de Duitsers
'storend' zijn.
Naast openlijke Duitservijandigheid en antisemitisme blijken islamitische leerlingen in Berlijn hun Duitse
medeleerlingen te onderdrukken, terroriseren en als 'slaaf' te behandelen . Hierbij wordt naast psychisch ook
grof lichamelijk geweld niet geschuwd. Afpersing en bedreiging van Duitse leerlingen en zelfs leraren door
moslimjongeren zijn aan de orde van de dag. Veel Duitse kinderen durven amper meer naar school omdat
ze volledig kapot gemaakt zijn door de islamitische terreur.
In Duitsland beginnen nu zelfs de meest progressieve krachten heel langzaam te erkennen dat er wel
degelijk iets helemaal fout zit met de islam en de massale immigratie. De Süddeutsche Zeitung, weidde
begin november 2010 een artikel aan de dramatische situatie in Berlijn. In de Duitse hoofdstad worden
autochtone jongeren dermate gediscrimineerd door moslims, dat zelfs een leering die 'Christian' heet
maandenlang in elkaar werd geslagen omdat in zijn naam het woord 'Christus' zit. 'Diegene die prestaties
levert wordt voor flikker uitgemaakt en Duitse medeleerlingen voor varkensvreters,' aldus de krant. 'NietDuitse jongeren verachten Duitsers en beschouwen Duitsland alleen maar als 'buitsamenleving'.' Dat is
exact volgens de Koran, waar een hele soera gaat over 'de buit', het in de naam van Allah beroven van de
ongelovigen en het plunderen van hun bezittingen en landen.
Anda Damian, hoogste vertegenwoordiger en bisschop van de Koptische-Orthodoxe kerk in Duitsland,
waarschuwde in een interview dat er binnen afzienbare tijd christenvervolgingen in Duitsland en Europa
zullen losbarsten als gevolg van het snel groeiende aantal moslims. 'Het gevaar bestaat dat een steeds
dominantere islam in Duitsland de christenen ernstig zal bedreigen,' aldus Damian. 'Als er geen ingrijpende
verandering in Duitsland optreedt zou het leed van de christenen in Egypte ook het leed van de christenen in
Duitsland kunnen worden. Wij moeten iets doen voor onze kinderen, zodat ze in ons land straks niet als
tweede- of derderangsburgers of zelfs als minderwaardige mensen worden behandeld.' Het zorgwekkende is
dat de overheden in Europa hun volledige medewerking verlenen aan dit antichristelijke islamiseringsproces.
Het bankroete Griekenland steekt 15 miljoen euro in de bouw van een moskee voor de aldaar verblijvende
illegalen uit met name Egypte, Pakistan, Irak en Afghanistan. Overal moet streng bezuinigd worden en zeker
in de landen die er financieel een puinhoop van hebben gemaakt, zoals Griekenland. De Griekse krant Ta
Nea reageerde vol onbegrip op het besluit van de regering. Kranten in Pakistan en Saudi Arabië waren
daarentegen opgetogen. Wat de Europese belastingbetalers hiervan vinden doet volgens de EU en de
regering in Athene helemaal niet ter zake, ook al is het geld van hen afkomstig. Het was overigens vooral de
druk uit Brussel en dan met name van de Europese commissaris voor de mensenrechten die samen met de
Europese Commissie erop aandrong om een moskee te bouwen voor de vele tienduizenden islamitische
illegalen die in en rond Athene leven.
In het Oostenrijkse Graz werd in december 2010 een 63 jaar oude Oostenrijker veroordeeld tot een
geldboete van 800 euro omdat hij op zijn eigen stuk land gejodeld had en in de buurt wonende moslims zich
hierdoor beledigd voelden, omdat het op hun 'heilige' vrijdag gebeurde en ze precies op dat moment aan het
bidden waren tot Allah.
Een groep moslim immigranten wil Zwitserland dwingen de nationale vlag te veranderen omdat het witte
kruis op een rode achtergrond 'de rechten van de niet christelijke overtuigingen schendt.' Het allereerste idee
om de vlag te veranderen kwam overigens uit de koker van een niet-moslim, Ivica Petrushich, de katholieke
vice-president van de vereniging van immigranten Secondos Plus. 'Het kruis past niet bij het multiculturele
Zwitserland van vandaag,' was zijn argumentatie. Meer dan 20% van de ruim 7 miljoen Zwitsers bestaat uit
immigranten. Ruim 5% van hen (bijna 400.000 mensen) zijn moslim. Aangezien de Zwitsers altijd al een
moeizame relatie met immigranten hebben gehad, zal de oproep om de vlag te veranderen alleen maar olie
op het vuur werpen. Ongeveer de helft van de Zwitsers beschouwt zichzelf als katholiek. De huidige rode
vlag met een wit kruis wordt echter in heel Zwitserland als een symbool van eenheid gezien. Ondanks de
drie verschillende voertalen in Zwitserland (Duits, Frans en Italiaans) kent het land al 160 jaar geen geweld
meer en is het een bastion van stabiliteit. Pas sinds moslim immigranten de basisprincipes van het land
begonnen aan te vallen, zijn steeds meer Zwitsers op de rechtse, anti-islamitische Volks Partij gaan
stemmen. Hoe meer aan de poten van de Zwitserse samenleving wordt gezaagd, des te harder zal daarom
hun tegenreactie zijn. 160 jaar vrede en stabiliteit zullen niet zomaar worden opgegeven - niet voor Europa
en ook niet voor moslims.
De bevolking van Europa wordt beslist niet tot de vriendenkring van de islam gerekend, maar behoort net als
de joden tot hun doelwit. Het oude Westen stevent af op een gewelddadige confrontatie met haar
islamitische bewoners. Islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van
islamitische wetten in Europa in de toekomst tot de mogelijkheden gaan behoren. De dialoog met moslims
heeft geen enkele zin, zelfs niet met gematigde moslims, omdat de islam niets gemeenschappelijks kent met
de joods/christelijke wortels van Europa. De islam in Europa zal als een brand om zich heen slaan als zij
eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen. De West-Europese grote steden kennen al complete
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moslim vrijstaten. Overal gedragen de islamitische immigranten zich als bezetters. Hun vrijwillig isolement
verraadt een veroveringstrategie volgens de beproefde methode van celvorming.
De Joden worden inmiddels openlijk 'aangemoedigd' om het land te verlaten en daarom kopen steeds meer
Franse Joden huizen in Israël, uit vrees voor het toenemende antisemitisme in Frankrijk. Sinds 1990
emigreerden ruim 100.000 Joden het land uit. Zo is de helft van de Joodse families uit de Parijse voorstad
Villepinte weggetrokken vanwege het groeiende antisemitisme en het feit dat ze worden lastig gevallen in
het openbaar. Hetzelfde gebeurt in andere voorsteden van Noord-Parijs waar veel immigranten wonen.
Twee derde deel van de meest Sefardische Joden zijn tijdens de golf van antisemitisme tussen 2000 en
2005 weggegaan. Het zijn vooral de armste en oudste mensen die achterblijven. Joden wonen steeds meer
in gettoachtige leefomstandigheden. Steeds meer kinderen worden uit veiligheidsoverwegingen naar
speciale Joodse scholen gestuurd. Mensen worden geslagen, gehoond of er wordt gespuugd naar
synagogen. Joden horen regelmatig op straat uitroepen als: “smerige Jood”.
Kort nadat op 19 maart 2012 de moslimextremist Mohamed Merah het vuur opende op een Joodse school in
Toulouse in Frankrijk, waarbij vier personen werden vermoord, waarvan drie kinderen, vroegen
schoolhoofden op scholen in de stad de Joodse leerlingen omde klas te verlaten en naar een veilige locatie
te gaan. Dit maakt nog eens duidelijk in wat voor situatie de Joodse bewoners in Frankrijk zich bevinden. De
23 jarige terrorist greep het 8 jarige meisje Miriam bij haar paardenstaart en schoot haar van dichtbij drie
keer door haar hoofd. De moordenaar nam zelfs de moeite zijn beestachtige actie te filmen door een camera
om zijn buik te binden. Hij werd gedood na een vuurgevecht met de politie tijdens een inval in zijn huis. Bijna
niemand twijfelt aan het feit dat dit bloedbad het gevolg is van irrationele jodenhaat en dathet antisemitisme
in dit land schrikbarend aan het toenemen is.
De moordenaar Mohammed Merah
De meeste scholen in Frankrijk hielden een minuut stilte voor de slachtoffers maar op
de Gustave Flaubertschool in Rouen in Normandië, verzocht Lorraine Collin, lerares
Engels, de leerlingen van haar klas om een minuut stilte te houden voor de moordenaar.
Diverse leerlingen besloten daarop uit protest de klas te verlaten. Anderen bleven zitten
en gaven als commentaar dat de Joodse slachtoffers het hadden verdiend. Pakistaanse
inlichtingendienstenmelden op 24 maart 2012 dat tientallen Franse moslims in training zijn bij de Taliban in
het noordwesten van Pakistan. Merah zou deel hebben uitgemaakt van een soortgelijke training. Hijzelf
vertelde in 2011 naar Pakistan te zijn gereisd voor een training bij Al-Qaeda in Waziristan.
Joden worden voortdurend aangevallen: in de bus en de metro, op weg naar school of in de trein.Op 5 juli
2012 werd een 17 jarige Joodse jongen in een trein door twee Noordafrikaanse moslims bijna doodgeschopt
omdat hij een kettinkje met een Davidsster droeg. De politie nam echter niet eens de moeite de strafaangifte
in behandeling te nemen De huidige socialistische regering, volgens een officieel onderzoek gekozen dankzij
de stemmen van 93% van de 1,7 miljoen moslims in Frankrijk, doet helemaal niets om de Joden te
beschermen Integendeel, als belangrijke linkse kiezers worden moslims wél beschermd.
Wat veertig jaar geleden begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om
de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. In 1975 zei de voormalig
Algerijns president Houari Boumedienne voor de Verenigde Naties het volgende: ,,Miljoenen mannen en
vrouwen zullen van het zuidelijk, naar het noordelijk halfrond komen. En ze zullen niet komen als vrienden,
maar wel om te veroveren.”
Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet
Vooral de goed opgeleide jonge moslims, die de taal van Europa spreken en die
extremistische opvattingen aanhangen, vormen het gevaar. De laatste jaren is er in
Frankrijk een groeiende golf van agressie te zien tegen joodse scholen, begraafplaatsen
en synagogen. Dit geweld kwam grotendeels van de kant van jonge moslims. Op
internet verspreiden ze rapmuziek waarin jonge moslims worden opgeroepen zich aan
te sluiten bij het Al-Qaeda terreurnetwerk. De werving van nieuwe leden voor de
terreurcellen vinden ondermeer plaats in moskeeën, islamitische culturele centra,
migranten buurten en theehuizen. Steden als Berlijn en Parijs kennen al complete
islamitische ‘vrijstaten’ waar de ronselaars ongestoord hun gang kunnen gaan. Iedere
cel bestaat uit 30 tot 40 leden en de trainingen vinden plaats in zogenaamde
‘vakantiekampen’ in afgelegen gebieden ergens in Europa waaronder in Bosnië, onder
het mom van sociale activiteiten. Volgens een studie heeft de Libanese terreurbeweging Hellsbalah
(Hezbollah) maar liefst 950 terroristen in Duitsland gestationeerd, waarvan 250 in Berlijn.
Van de op 2 mei 2011 door Amerikaanse elitetroepen in de Pakistaanse stad Abbottabad vermoorde Osama
bin Laden is bekend, dat hij jaren op een Bosnisch paspoort heeft gereisd. In het islamitische tijdschrift TNT
schrijft El-Zayat, algemeen secretaris van het islamitisch concilie in Duitsland: ,,De islam heeft tot doel
Duitsland te veroveren. Op dit moment wonen er ongeveer 3.5 miljoen moslims in Duitsland. Door de
genade van Allah leven wij in één van de rijkste landen van deze wereld. Ik geloof dat de bondskanselier van
Duitsland in het jaar 2020 een in Duitsland geboren en opgegroeide moslim is en dat wij in de constitutionele
rechtbank van Duitsland een islamitische rechter hebben.”
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Er worden anti-Israëlische en antiwesterse preken gehouden en antizionistische denkbeelden verspreid. Ook
wordt het onder de moslims in Europa steeds populairder om antisemitisme te verpakken als ‘antizionisme’.
De pijlen richten zich dan hoofdzakelijk op Israël, waarbij de Joodse Staat schaamteloos op één lijn wordt
gezet met Nazi-Duitsland, omdat Israël zich schuldig zou maken aan ‘etnische zuivering’ of ‘genocide’ van
de PLO-Arabieren.
Vrijwel alle politici en media in het Westen doen de grootste moeite om iedere link tussen de islam, moslims,
moskeeën en terrorisme te bagatelliseren, te ontkennen of te negeren. Volgens de Iraanse dubbelagent
Reza Khalili, die door wist te dringen tot de Iraanse Revolutionaire Garde, is dat bepaald geen goed idee,
aangezien hij zelf deel uitmaakte van een enorme operatie om via moskeeën in Europa en de VS in het
Westen geboren moslims over te halen tot extremisme en via de veilige havens die moskeeën hier zijn
terroristen te werven en het islamitische terrorisme te financieren. Khalili werkte voor zowel de Iraanse
Revolutionaire Garde als de Amerikaanse CIA en schreef zijn wederwaardigheden in een onthullend nieuw
boek getiteld 'A Time to Betray' (Een tijd om te verraden).Volgens Khalili worden moskeeën gebruikt als
recruteringscentra, voor bijeenkomsten achter gesloten deuren waar geld en wapens worden overgedragen
en terreurplannen worden opgesteld. Moskeeën bieden een veilig onderdak waar men naar hartelust kan
recruteren, trainen, en de ideologie preken van het martelaarschap, waardoor velen worden verbonden met
en geleid door terreurgroeperingen.
Overal worden strijders geronseld en gevechtscellen opgezet. Via ondermeer Albanië, Kosovo en
Macedonië worden de Europese cellen bevoorraad met wapens, geld en worden terroristen van valse
papieren voorzien. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen joden en christenen, de
voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. De politieke
islam is een vijandige "staat " binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke
overheersing en terreur. Elke islamiet weet dat hij in Europa, woont in een huis van oorlog dat eerst een
huis van vrede zal zijn als de sharia, de islamitische wetgeving, een feit is. Tot die dag moet hij zien te
overleven in compromissen en in aanpassing, maar daar nimmer vrede mee hebben. De geschiedenis van
de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst. Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet
willen integreren. Ze bieden weerstand aan elke vorm van integratie en daarbij wordt vooral de nadruk
gelegd op de slachtofferrol, waarin islamieten al van nature kruipen. Het minste of geringste commentaar
aan hun adres levert de reactie op dat ze worden gediscrimineerd. Vanaf 1990 zijn er duizenden blanke
Europeanen overgegaan tot de islam, die als zeer radicaal worden bestempeld.
De sporen van moslimextremisten leiden o.m. naar landen als Saoedi-Arabië, Syrië, Libanon, Iran, Irak, Libië
en de gebieden die onder controle staan van de PLO-terreurbewegingen waar de eigen massa wordt
gehersenspoeld met ouderwetse nazipropaganda. Het is opmerkelijk dat de Arabische moslims in hun strijd
tegen Israël het lied aanheffen: ,,eerst strijden wij tegen de zaterdagmensen en daarna tegen de
zondagmensen.”
De zegevierende opmars van de islam tot het hart van de christelijke centra in het Westen te exporteren is in
volle gang. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is
iedereen in het Westen van christelijke huize. Volgens ingewijden staat de islamitische vulkaan in Europa op
barsten. Duizenden ‘slapende cellen’ wachten op orders van ‘hoger hand’ om van leer te trekken tegen
Europa dat dacht de dans te ontspringen. Het gaat om geloofsfanaten die niets presteren behalve wanneer
het gaat om het maken van bommen om daarmee onschuldigen de dood in te jagen. Het zijn extremisten die
zonder het te beseffen, bezig zijn de islam om zeep te helpen. De islam kan niet overleven puur vanwege
het feit dat ze niets presteren zonder de hulp van het westen.
Joden slachtoffer van escalerend antisemitisme
Een toenemend aantal Joodse gemeenschappen in heel Europa zijn het doelwit van escalerend
antisemitisme, wat herinnert aan de jaren voor aan de nazi-holocaust. Het Europees Joods Congres (EJC)
waarschuwt in een verklaring, dat een aantal Europese Joodse gemeenschappen 'op de rand balanceren’
omdat functionarissen in hun landen steeds vaker antisemitische bedreigingen en geweld onderschrijven of
op zijn best negeren. Het congres gaf als voorbeeld het door de overheid gefinancierde College van het
Heilig Hart in Antwerpen, België, dat een ‘Palestinadag’ hield, waarbij jonge kinderen werden uitgenodigd
voor spellen, waarin zij Israëlische soldaten wreed moesten behandelden en doden. Dit voorbeeld laat zien
dat het veel verder gaat dan legitieme kritiek, het geeft de diepe, duistere morele afgrond aan waarin Europa
zich bevindt. Op 19 maart 2012 werd de moorddadige terreurbeweging Hamas zelfs in Genève uitgenodigd
om een toespraak te houden voor leden van de VN Mensenrechtencommissie. Dit bezoek kan het morele
failliet van Europa niet duidelijker onderstrepen. Het is zelfs zo erg dat sommige maatschappelijke figuren en
politici het een eer vinden om door Hamas te worden aangeprezen.
,,Kleine Joodse gemeenschappen komen in situaties waarin zij fysiek, verbaal en psychologisch worden
bedreigd door fundamentalistische elementen en hun extreemlinkse cohorten aan de ene kant en
extreemrechtse neonazi’s aan de andere kant”,vertelde EJC president Dr. Moshe Kantor voor Israel National
News. "Zonder bestuurlijke bescherming breekt er een zeer donkere periode aan voor de Joden in Europa".
Het probleem is dat de meeste Europeanen en hun leiders het grootste deel van wat Joden "antisemitisme"
noemen, slechts als kritiek op Israël beschouwen, die moet worden toegestaan. Anderen erkennen dat echt
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antisemitisme nog steeds bestaat, maar beschouwen het niet als wijdverbreid probleem, dat zou kunnen
leiden tot een nieuwe Holocaust. Deze houdingen zijn vergelijkbaar met de ontkenning van de feiten door de
meeste Europeanen, waaronder de meeste Europese Joden, tijdens de decennia voorafgaand aan de
inspanningen van de nazi’s om het Europese Jodendom uit te roeien.
Een bekende Israëlische-Britse historiker waarschuwt dat de Slogan: “Niet weer” langzaam vervaagt en zegt
dat het niet onwaarschijnlijk is dat er opnieuw een Holocaust kan plaatsvinden. In zijn nieuwe boek “Eine
Tödliche Bessesenheit: Antisemitismus von der Antike bis zum Globalen Jihad” verklaart Prof.Robert
Wistrich van de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, dat de politiek die in de dertiger jaren de nazi’s aan
de macht hielp, vandaag nog steeds leeft. Wistrich waarschuwde in het bijzonder voor de opmars van de
Islam en de gevaren die dat voor het Joodse volk opleverd waarbij Europa en de Westerse wereld daar met
gelatenheid op reageert. ,,Wij bevinden ons in een tijd, waarin de Joden als volk opnieuw worden
geconfronteerd met moordneigingen.”
In een toespraak op 10 april 2006 zei de op 20 oktober 2011 vermoorde kolonel Moeammer Gadhaffi op de
Arabische zender Al Jazeera, dat de islam binnen enkele tientallen jaren geheel Europa zal overnemen. ,,Wij
hebben al 50 miljoen moslims in Europa. Er zijn duidelijke tekenen dat Allah de moslims de overwinning zal
schenken over Europa- zonder zwaard, zonder geweren en zonder verovering. De 50 miljoen moslims zullen
dit werelddeel in een moslimcontinent veranderen. Wanneer Turkije tot de EU wordt toegelaten, zullen er
nog eens 50 miljoen bijkomen. Albanië, met een moslimmeerderheid en Bosnië, waarvan de helft van de
bevolking uit moslims bestaat, kloppen ook aan de deur van Europa.”Volgens Gadhaffi heeft Europa zich in
een netelige situatie gemanoeuvreerd, evenals Amerika. ,,Zij zullen op den duur akkoord moeten gaan
geheel islamitisch te worden of anders de oorlog aan de islam te verklaren.” Gadhafi benadrukte dat de
lessen van Mohammed niet alleen van toepassing zijn op moslims, maar op de hele wereldbevolking. ,,Met
Mohammed's komst zijn alle bestaande religies komen te vervallen en dienen daarom alle wereldburgers
moslim te worden.”aldus Gadaffi. Volgens hem hebben het Oude testament en het
Nieuwe testament geen enkele waarde meer omdat ze zijn vervangen door de koran.
De voormalige Libische dictator Moammer Gadhafi
Ook christenen in toenemende mate slachtoffer van moslimgeweld
In een nieuw rapport van de Britse inlichtingendienst M16 staat een raming dat 200
miljoen christenen in 60 landen het gevaar lopen op georganiseerde vervolging door moslimextremisten van
Al-Qaeda. Het rapport is gezonden aan de Paus en andere kerkleiders. Dit is de eerste keer dat M16
hierover haar zorgen uit. ,,Wij doen dit omdat wij geloven dat de situatie extreem gevaarlijk is” aldus een
bron binnen de inlichtingendienst.
De geschiedenis maakt duidelijk dat er ook in het verleden diverse massaslachtingen op christenen hebben
plaatsgevonden. In 1922 vermoorden de Turken onder leiding van Mustafa Kemal Ataturk in Smyrna, het
huidige Izmir, 300.000 christenen in nauwelijks een paar weken tijd. In het boek The Sword of the Prophet
schrijft Serge Trifkovic: ,,Tijdens de lange strijd voor onafhankelijkheid, hebben de Grieken een zeer hoge
prijs betaald met bloed en tranen.” Over de geschiedenis van Turkse overheersing van de schrijft Trifkovic:
,,Het verbranden van de Griekse stad Smyrna en de massaslachting van 300.000 christelijke bewoners is
één van de meest beestachtige slachtpartijen van moslims jegens christelijke bevolkingsgroepen. Het is één
van de bloedigste misdaden in de hele geschiedenis. Het markeerde het eind van de Griekse gemeenschap
in Klein Azië”. Wat Allah’s volgelingen uit zijn naam in deze plaats hebben aanricht is onvoorstelbaar. Terwijl
de Westerse vloot in de haven toekeek, werden 300.000 christenen vermoord. De officieren hadden de
grootste moeite om met hun sloepen bij de schepen te komen, vanwege de enorme aantallen lijken in het
water. De schroeven raakten vast door de lijken die in het water dreven en wanhopige drenkelingen die via
de ankerkettingen aan boord van de schepen probeerden te komen, werden in het water teruggeduwd. De
westerse regeringen waren volledig op de hoogte van deze slachting.
Mustafa Kemal Ataturk, bijgenaamd Vader der Turken, was als bevelhebber
verantwoordelijk voor de slachting in Smyrna
In het artikel “Genocide of the Eastern Christians of the city of Smyrna in 1922” geeft
professor Dobkin een samenvatting over de moordpartij op de Grieks Orthodoxe
christenen. Uit dit stuk blijkt de systematische poging door het Westen om de
schandvlek Smyrna, uit het collectieve geheugen te houden. Er blijkt ook uit hoe
schandalig de Encyclopedia Brittannica over deze kwestie heenhuppelt en hoe Turkije
een actieve rol speelt tegenwoordig om de geschiedenis wat dit betreft te vervalsen.
Ook wat betreft de genocide op de overwegend orthodox Armeense christenen wordt de
leugen veelvuldig gehanteerd. Deze slachting vond plaats ten tijde van het regiem van
de ‘Jonge Turken’ in 1915. De schattingen van het aantal slachtoffers lopen uiteen van enkele
honderdduizenden tot meer dan een miljoen. Grote aantallen kinderen werden door Turken en Koerden
tegen muren doodgeslagen, kleine meisjes verkracht en in tweeën gehakt. Kinderen werden bij de haren
opgetild en met één zwaardslag doormidden geslagen. Zuigelingen werden in de lucht gegooid en op een
bajonet opgevangen en zwangere vrouwen werden met zwaarden van buik tot keel opengereten. Daarnaast
vond er een enorm aantal openbare verkrachtingen plaats op vaak piepjonge meisjes, al of niet door moord
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gevolgd. Armenië maakte sinds 1454 deel uit van het Ottomaanse rijk. Ook in 1893 en 1895 werden al vele
tienduizenden Armeniërs door de Ottomanen vermoord. Turkije ontkent deze genocidale schandvlek formeel
en doet er alles aan om de erkenning ervan tegen te houden. Internet biedt een scala aan informatie over
deze gebeurtenis.
De huidige Turkse premier Erdogan is indertijd door een Turkse rechtbank veroordeeld wegens religieuze
haat en poging tot vestiging van een islamitische staat omdat hij tijdens een verkiezingstoespraak in Siirt uit
een bekend gedicht van Ziya Gökalp had voorgelezen: ,,De minaretten zijn onze bajonetten, de koepels
onze helmen, de moskeeën onze kazernes en de gelovigen onze soldaten”. Een aantal regeringsleiders in
Europa vinden dit een aardige man en vinden dat Turkije toe moeten treden tot de Europese Unie. Omdat de
islamieten eens tot hen behorend gebied voor altijd tot het hunne rekenen, is het aantal mensen die bij de
Europese Gemeenschap zouden komen bij toelating van Turkije veel groter dan het aantal Turken in Turkije.
Het is dus zo dat binnen de islamitische filosofie een veroverd gebied uit naam van Allah een
onvervreemdbaar territorium blijft. Mocht u dus denken dat Spanje van de Spanjaarden is, dan heeft u het
mis want Isabella van Casstilia heeft het van de Moren afgepikt!! Het Ottomaanse Rijk, ook wel het Turkse
e
e
Rijk genoemd bestond van 1299 tot 1922, met haar glorietijd in de 16 en 17 eeuw.
Het schijnt dat 45 miljoen moslims, die in gebieden wonen die ooit tot het Ottomaanse Rijk hebben behoord,
met het zwaartepunt op de Balkan en de centraal Aziatische republieken, over een Turks paspoort
beschikken of dat eenvoudig kunnen krijgen. Er wonen nu 71 miljoen mensen in Turkije waarvan nog geen
150.000 niet-moslims (de genocide was blijkbaar een groot succes). We spreken dus over de toelating tot de
Europese gemeenschap van 115 miljoen moslims indien Turkije tot de EU wordt toegelaten, wat bijna een
verviervoudiging zou beteken van het huidige aantal moslims in Europa. De Europeanen kunnen alvast
kennis vergaren over hun rechten en plichten als dhimmi’s. Dhimmi’s zijn niet-moslims die onder
moslimheerschappij leven als tweede- of derderrangsburgers, als ze al mogen blijven leven. Dit is het onheil
wat Europa te wachten staat, allemaal mogelijk gemaakt door de linkse kliek (‘linkse kerk’) met hun
voorliefde voor de Multiculti Heilstaat en het moslim (stemvee) te paaien hun stem op hen uit te brengen.
Hoe lang zal het nog duren voordat met dit knuffelallochtonen beleid de Jodenhaat dusdanige proporties
heeft aangenomen dat het voor hen praktisch niet meer mogelijk is in Eueopa te leven?
Een Turkse inwoner van Oostenrijk is vrijgesproken van kinderverkrachting omdat er volgens de rechter een
lange Turkse 'culturele traditie' zou bestaan waarin seksueel misbruik van kinderen normaal is. Na Duitsland
is Oostenrijk nu het tweede Europese land geworden waar voor islamitische migranten officieel andere
wetten worden gehanteerd dan voor de rest van de bevolking. In mei 2011 besloot de deelstaat-rechtbank in
het Duitse Osnabrück dat kinderverkrachtingen door Turken in Duitsland niet langer bestraft hoeven te
worden, omdat deze onderdeel vormen van een eeuwenlange islamitische traditie. Een moslimgezin moest
verantwoording afleggen voor het feit dat een 20 jarig mannelijk gezinslid een meisje van 11 had verkracht.
'Is een islamitische traditie', was het verweer van het gezin, ondanks het feit dat er in Duitsland hele andere
wetten gelden voor het seksueel misbruiken van kinderen. Niettemin accepteerde de rechter deze uitleg. De
dader kreeg niet eens een taakstraf opgelegd.
In Oostenrijk heeft een rechtbank een vergelijkbaar oordeel uitgesproken. In het stadje Bruck ontdekte een
supermarkt medewerkster bij toeval foto's waarop te zien was hoe een Turkse man een jongen misbruikte.
Ze ging onmiddellijk naar de politie. Het openbaar ministerie werd ingeschakeld, maar de Turk krijgt géén
straf. Reden: het verkrachte kind is de eigen zoon van de Turk, en het zou hier gaan om een 'jarenlange
familietraditie'. Het kind zou zich niet verzet hebben omdat hij zijn vader niet wilde 'kwetsen'. Alle
immigranten uit islamitische landen in Duitsland en Oostenrijk kunnen nu verwijzen naar deze twee
gerechtelijke uitspraken en naar hartenlust 'volgens traditie' straffeloos kinderen misbruiken en verkrachten.
Arabisch Europese Liga
Deze extremistische moslimbeweging is in 2002 opgericht door de omstreden Libanees Aboe Jahjah. Deze
Hezbollah sympathisant noemde Israël een ‘apartheidsregime en een staat die gebaseerd is op onrecht.’ Hij
zei dat Israël moet verdwijnen en het zionisme van de aardbodem weggevaagd. Ook zei hij vóór
zelfmoordaanslagen te zijn. De strijd die deze beweging voert is niets anders dan het uitdragen van haat
tegen Joden en de staat Israël. Het goedkeuren van zelfmoordaanslagen maakt duidelijk dat men te maken
heeft met moslimextremisten van de ergste soort. De aandacht die de Hezbollah sympathisant kreeg in de
Belgische en Nederlandse media maakten hem tot een soort volksheld onder migranten jongeren. Figuren
als Jahjah hangen een bloedtheorie aan die automatisch leidt tot racisme, geruzie en ellende. De
Nederlandse oud-minister Jan Pronk zei een aantal jaren geleden de opkomst van de AEL toe te juichen en
de Amsterdamse Universiteit gaf Jahjah een podium om zijn fascistische ideeën en haat tegen Israël te
etaleren. De Zenboeddhist en ‘Prins van Palestina’ zoals zijn PLO-aanhangers Dries van Agt noemen, liet
zich graag bewonderen in gezelschap van Jahjah. Op een door de SP (Socialistische Partij) op 12 december
2005 in Oss georganiseerd ‘politiek café’ haalden van Agt en Jahjah samen fel uit naar Israël.
De opvolger van Jahjah is Brahim Harchaoui een zeer gevaarlijke jongeman van Marokkaanse afkomst
woonachtig in Borgerhout. Hij is niet zomaar een van de vele sympathisanten van Hezbollah. Hij is actief
militant van een Hezbollah groepje in Berchem. Deze rijzende ster binnen de Arabisch Europese Liga richtte
in februari 2010 de radicaal islamitische studentenbeweging "The Union of Arab Students in Europe" op.
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Deze club toont net als Jahjah openlijk haar sympathie voor de Libanese terreurbeweging Hezbollah en is
een absolute voorstander van de vernietiging van de staat Israël. Harchaoui kwam in maart 2009 nog in het
nieuws toen hij een persoonlijke ontmoeting had met Hezbollah-kindermoordenaar Samir Kuntar. De AEL
topman stak zijn bewondering voor deze bloeddorstige moslimterrorist niet onder stoelen en banken.
Brahim Harchaoui links met kindermoordenaar Samir Kuntar.
De monsterlijke wreedaard Kuntar zat sinds zijn zestiende vast in Israël tot hij werd
vrijgelaten tijdens een gevangenenruil met Hezbollah. Kuntar werd niettegenstaande
zijn wreedaardigheid goed behandeld tijdens zijn gevangenschap. Hij studeerde aan de
Israëlische Open Universiteit waar hij de studie sociologie afrondde.
De prestigieuze universiteit in het Belgische Leuven heeft een onderzoek gepubliceerd
waaruit blijkt dat de 300.000 moslims in Brussel nu al de bevolkingsgroep met de
meeste invloed en macht zijn. Volgens de politicoloog Bilal Benyaich telt Brussel tussen de 9.600 tot 13.500
radicale moslims of salafisten. In zijn boek “Islam en radicalisme bij Marokkanen in Brussel” schrijft Benyaich
dat 1 op 10 van alle praktiserende Soenitische moslims salafist zijn.
Openlijk kritiek leveren op de islam of moslims is in Brussel inmiddels verboden; iedereen die dat toch waagt
wordt strafrechtelijk vervolgd. De studie getiteld 'De Iris en het Kruis' werd op 18 november 2011 openbaar
gemaakt en schetst een zeer duister toekomstbeeld voor de gecombineerde hoofdstad van België en
Europa. De moslims zijn in Brussel echter feitelijk nu al de baas; de groep Vigilance Musulmane spant tegen
iedereen die het waagt moslims of de islam te bekritiseren een proces aan. Sommige delen van Brussel zijn
veranderd in een getto’s waar allochtone jongeren autochtone Belgen behandelen alsof zij op hun
privéterrein lopen. Ze tonen geen enkel respect voor de wetten en de waarden van het land. Dubbel
geparkeerde auto's, bestuurders die een kruispunt blokkeren om met elkaar te praten, het is allemaal de
normaalste zaak van de wereld. Mensen die daar iets van durven te zeggen worden door allochtone
snotapen voor rotte vis uitgemaakt of lopen het risico in elkaar geslagen te worden. Ze voelen zich altijd
verongelijkt en tekortgedaan en voor niets verantwoordelijk, het is altijd de fout van iemand anders: van de
overheid, van de racistische Belgen.
Volgens Mark Elchardus mede auteur van een wetenschappelijke studie naar de jeugd in Brussel, blijkt de
helft van alle jonge moslims antisemitisch te zijn. Vrijheid van meningsuiting en de waarheid zeggen over de
islam is in Brussel niet politiek correct. Wie dat toch doet, staat met één been in de gevangenis.
Inmiddels beginnen in heel Europa burgers en volksbewegingen zich te verzetten tegen de door de
gevestigde politieke orde gesteunde afbraak van de democratie en vrijheid van meningsuiting door de islam.
Eén van de grootste staatsmannen uit de vorige eeuw, Winston Churchill, pleitte al in 1944 voor het 'etnisch
zuiver' houden van de Europese landen, omdat de geschiedenis leert dat het vermengen van volken vrijwel
altijd lijdt tot spanningen en uiteindelijk dodelijk geweld. Nadat in Denemarken een Somalische moslim in
een basisschool een 10 jarig kind verkrachtte, beginnen Deense rechtsextremisten te leren met vuurwapens
om te gaan en zich voor te bereiden op het gewelddadig het land uitzetten van immigranten. Zij vormen
onderdeel van een netwerk dat in heel Europa wordt opgebouwd, iets dat de Deense politie reeds bevestigd
heeft. Deze zorgwekkende ontwikkeling is het directe gevolg van de jarenlange, door de Europese Unie
opgelegde ongelimiteerde immigratie naar Europa en het 'pamperen' van met name moslims, die wel
onmiddellijk allerlei rechten en privileges kregen, maar vrijwel geen enkele plichten. Als niet snel tegemoet
wordt gekomen aan de zorgen van de gewone man en het probleem van de islam bij de naam wordt
genoemd en bij de wortel wordt aangepakt, dan dreigen er op den duur burgeroorlogen in Europa te
ontstaan.
Gebeurtenissen zoals op 25 september 2011, toen pro-PLO-activisten op de Franse luchthaven Roissy de
lobby van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al bestormden, luidkeels 'Dood aan Israël' en 'Dood aan
de Joden' riepen en passagiers lastig vielen en bedreigden, doen velen de ogen openen voor waar de islam,
de religie van onderwerping, voor staat. In 1999 zei een moslimleider tegen de katholieke aartsbisschop
Giuseppe Bernardini dat 'wij (de moslims) jullie dankzij jullie eigen democratische wetten zullen binnenvallen,
en wij jullie dan dankzij onze religieuze wetten zullen overheersen.' Sinds die belangrijke onthulling is de
islam aan een enorme opmars bezig in Europa en zeker in Frankrijk. Het verbod op het bidden op straat is
niet de eerste Franse tegenreactie tegen de 'invasie' van de islam. In april trad een wet in werking die het
dragen van hoofddoekjes op openbare scholen verbiedt. Ook nam de Franse Senaat met 246 stemmen
tegen 1 een wet aan die het moslims verbiedt om volledige lichaams- en gezicht bedekkende kleding te
dragen (boerka en nikab). In Groot Brittannië, Italië, Spanje, Duitsland, België en Nederland is in
verschillende fases vergelijkbare wetgeving in voorbereiding.
In het verre verleden is het de moslims bijna gelukt om Europa te veroveren. Tijdens de imperialistische
islamitische veroveringsoorlogen in de 8e eeuw bezetten de moslims naast het Heilige Land, Syrië, Egypte,
Noord Afrika en Marokko ook Spanje en Portugal. Vervolgens was het doel de vernietiging van het
christelijke Europa. Dat mislukte maar net, toen de islamitische legers in 732 werden verslagen bij het
Franse Poitiers, waarna ze uiteindelijk uit Europa werden verdreven. Velen maken de vergelijking tussen de
islamitische militaristische veroveringen van toen met de huidige, al tientallen jaren aan de gang zijnde
massale immigratie van moslims naar Europa. Wat in de 8e eeuw de islam uiteindelijk tegenhield -namelijk
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de wil om de moslims te stoppen- broeit nu opnieuw onder de bevolking in Europa. 'De basis van wat politici
in Europa zeggen over en doen ten opzichte van immigratie en de rol van de islamitische gemeenschappen
in hun landen is aan het verschuiven,' constateerde de New York Times . 'Dat gebeurt op een wijze
waardoor de gevestigde politiek haar leiders nu toestaat om zonder omwegen te zeggen dat immigranten,
die voor het grootste deel uit moslims bestaan, zich moeten aanpassen aan de regels en tradities van de
maatschappijen waar ze in terecht komen, en niet meer andersom.'
Ontkenning van het feit dat de islam in Europa voor steeds meer problemen zorgt blijkt -gezien de sterke
opkomst van rechtse vrijheidspartijen- in de praktijk alleen maar averechts te werken. De machtige, met
Arabische oliegelden gesteunde pro-islamitische lobby vindt echter nog veel gehoor in de hoogste politieke
kringen, waar de islamisten met name gesteund worden door 'links' vanwege het deels overeenkomende
fascistische gedachtegoed.Het aantal islamitische fanatici groeit onrustbarend en maken de wereld steeds
onveiliger.Er is op dit moment geen godsdienst zo agressief als de islam. De extremisten richten zich niet
alleen tegen Joden en christenen, maar tegen alle niet-moslims en zelfs tegen liberale moslims. Alles en
iedereen moet buigen voor de mensonterende sjaria die ze overal willen invoeren.
De islam wordt door de politiek, media en allerlei organisaties, nog steeds in een te gunstig daglicht gesteld.
Zelfs de Westerse universiteiten worden omgekocht met ladingen petrodollars en voeren steeds meer
islamitische studieprogramma’s in die worden geleid door professoren die enkel de loftrompet steken over
de islam. Een compleet legioen advocaten-zowel islamitische als ingehuurde- doet er alles aan om
islamcritici te intimideren of het zwijgen op te leggen. Ook de media- mogelijk steeds meer afhankelijk van
de genereuze advertentiegelden van islam lobbyisten- blaast hetzelfde deuntje mee.
De vraag of het Westen inderdaad islamofobisch is, zoals in met name linkse en christen-democratische
kringen wordt beweerd, valt daarom eenvoudig te beantwoorden door slechts te wijzen op de extreem
gewelddadige historie van de islam. Na twee mislukte veroveringspogingen is de 'religie van vrede' deels
veranderd van tactiek en wordt de Europese democratie en vrijheid van meningsuiting door middel van
massa immigratie van binnenuit belegerd.
http://www.franklinterhorst.nl/Europa%20onder%20het%20zwaard%20van%20de%20islam.htm

Immer afwezige VVD-er Van Baalen inde onterecht 29.250 euro presentiegeld
Volgens Van Baalen is de VVD helemaal niet zo eurokritisch
Posted on 29 april, 2014 by Van Liesterbeek in Eurotalk
VVD'er Hans van Baalen was nauwelijks aanwezig in Europarlement. (Foto:
Wikimedia.org, Moritz Kozinsky)
VVD-eurokandidaat Hans van Baalen zit inmiddels vijf jaar in Brussel maar is er
bijna nooit. Volgens de organisatie VoteWatch tekende hij in voor 38 procent van de 514 debatten zonder
daarna te stemmen. Na de krabbel op de presentielijst, vertrok Van Baalen dus 195 keer weer, inclusief zijn
presentiegeld van 150 euro per debat*. In totaal streek hij op deze manier 29.250 euro op. Volgens
Votewatch staat ‘Dutch MEP Hans van Baalen’ op nummer drie van de Europese graailijst (Check rapport).
Daarmee ‘scoort’ hij niet alleen het hoogst van alle Nederlandse Europarlementariërs, hij laat op twee na (de
zelden stemmende voorzitter en oud-voorzitter van het EP) ál zijn collega’s achter zich.
Wat bezielde de VVD-top deze man zonder enige discussie tot Europees lijsttrekker te maken? Van Baalen
is van de Nederlandse lijsttrekkers verreweg de meest kwetsbare. De andere partijen staan te popelen om
met hem in debat te gaan. CDA’er Ria Oomen noemde Van Baalen ooit een poseur: ‘Iemand die op
maandag in de krant roept dat hij bij de EU gaat eisen alle toetredingsonderhandelingen met Turkije te
staken en tijdens het cruciale debat in Brussel een paar dagen schittert door afwezigheid’.
Artikel in Het Parool: ‘Van Baalen is de bekendste Europarlementariër, en de kwetsbaarste.’
De VVD’er heeft sowieso een lastig verhaal. De enkele keer dat hij wél aanwezig is, wordt hij omringd door
pro-Europa liberalen. De VVD positioneert zich enerzijds als kritisch over Europa maar moet anderzijds de
liberale voorman en eurofiel Guy Verhofstadt verdedigen. De man die bijvoorbeeld hartstochtelijk pleit voor
één Europese federale staat inclusief een eigen leger. De Belg werd overigens door premier Rutte gesteund
tijdens zijn strijd voor het liberale lijsttrekkerschap.
De ideologische spagaat valt overigens reuze mee volgens Van Baalen zelf. In het Reformatorisch Dagblad
zei hij dat zijn ‘eurokritische VVD’ eigenlijk net zo pro-Europees is als D66. ‘Over negen van de tien dingen
denken wij hetzelfde. Maar dat zeggen we natuurlijk niet in de campagne!’
*Het presentiegeld bedraagt eigenlijk 300 euro, maar wordt gehalveerd als je niet meestemt.
(Bronnen: het Parool, Geenstijl)
http://www.politalk.nl/nieuws/vvd-eurokandidaat-van-baalen-was-zelden-aanwezig-in-brussel/
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