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Syriëstrijder aanslag Brussel zit vast
Zoals in een eerder artikel al eens aangegeven hebben we spontaan te maken
met levensgevaarlijke Syriëstrijders in Europa. De een “pleegt een aanslag in
Brussel”, anderen beraamden een aanslag op Geert Wilders zo blijkt vandaag.
Maar weet u wat nou de grap is. Amerika en Europa bewapenen, financieren en
trainen deze strijders zelf. “Huh, hoe bedoel je?” Ja, ik kan het blijven uitleggen,
maar de Al Nusra strijders in Syrië zijn eigenlijk Al Qaïda strijders en het Westen
wil president Assad afzetten, omdat het weer zo’n zelf verzonnen verschrikkelijke
tiran is die niet naar de pijpen van Amerika wil dansen. Daarom bewapent,
financiert en traint Amerika samen met haar bondgenoot Europa deze levensgevaarlijke Syriëgangers. Het
bijzondere is overigens dat de Syriëgangers maar voor eventjes vechten in Syrië, want ze komen blijkbaar
na een tijdje weer gezellig terug. Misschien vonden ze het reisje naar Syrië toch niet zo leuk of hebben ze
besloten toch maar geen martelaarsdood te willen sterven. En nog veel meer bijzonder is het dat de NSA,
AIVD en de BVD (of de Belgische veiligheidsdienst in het geval van de aanslag op het Joods museum te
Brussel) blijkbaar wel alle telefoontjes, emails, internetgedrag, koopgedrag, reisgedrag en de sociale
structuur van alle burgers monitoren, maar niet in staat zijn om deze verschrikkelijk gevaarlijke (voor het
Westen strijdende) Syriëgangers er uit te pikken.
De (naar verluidt) in Frankrijk opgepakte Syriëstrijder Mehdi Nemmouche (29) uit Roubaix is na zijn
“aanslag” in Brussel gewoon weer rustig in zijn auto gestapt en weg gereden, zo melden de media.
Vervolgens wordt hij afgelopen weekend in Frankrijk inMarseille opgepakt. Het blijft verbazen hoe de hele
wereld vol hangt met camera’s, de gezichtsherkenningssoftware van tegenwoordig zeer geavanceerd is en
deze gevaarlijke “aanslagpleger” gewoon spoorloos kan zijn, maar dan ineens een week later na een busreis
wordt opgepakt in Marseille. Al die tijd heeft de man bedacht dat het verstandiger was om zijn tas met daarin
de kalasjnikov maar gewoon bij zich te houden. Want ja, ze zouden zo’n ding eens vinden met je
vingerafdrukken erop. Slim vindt u niet? Waarschijnlijk zou iedere andere moordenaar onmiddellijk zijn
moordwapen weg gooien, maar deze man vond het handiger om er een week mee rond te zeulen. Ook was
deze Syriëstrijder niet zo slim om te bedenken dat er in alle openbaar vervoersmiddelen tegenwoordig
camera’s hangen. Had hij niet beter een goede vluchtauto kunnen regelen via de terreurorganisatie ISIL
waar hij bij zou zitten.
De Telegraaf meldt het volgende [citaat] In Marseille worden de bussen uit Amsterdam altijd grondig
gecontroleerd, onder meer vanwege drugs. In de bagage van Nemmouche vonden agenten een revolver en
een kalasjnikov van het type dat gebruikt werd bij de aanslag. En even verderop staat [citaat] In de bagage
van Nemmouche vonden agenten een revolver en een kalashnikov van het type dat gebruikt werd bij de
aanslag. De man had ook een draagbare GoPro-camera in zijn bezit. Uit de bewakingsbeelden bleek dat de
dader zo’n camera onder zijn kleding droeg (O ja? Laat die beelden eens zien dan!) Daarnaast droeg de
verdachte een petje dat lijkt op het petje dat de dader van de aanslag op had. Dus wacht eens even; eerst
verspreidt de politie scherpere foto’s van de dader en even later wordt de dader aangehouden omdat hij net
zo’n petje droeg als de dader. Wat een enorm domme Syriëganger hebben we hier. De man wilde gewoon
gepakt worden. Hij blijft hetzelfde petje dragen en houdt ook nog zijn kalasjnikov en GoPro camera op zak.
Nou goed, die camera zal wel niet gewerkt hebben, want het is niet de bedoeling dat we gaan zien hoe deze
Syriëstrijder de slachtoffers doodschoot. Voor u het weet ontdekt u dat het een hoax is.
Het blijft toch bijzonder dat de camera in de bus niet de gezichtsherkenningssoftware getriggerd heeft.
Overigens zou de man toch allang een keer ergens op camera gesignaleerd moeten zijn geweest. Wat heeft
hij de afgelopen week gedaan? Is de man onder een brug gaan slapen? Heeft hij een week lang niet
gegeten of gedronken? Is hij dan echt helemaal nergens door een camera gesignaleerd? Wilde de man zich
zo goed verborgen houden? Iedereen die wel eens een film gekeken heeft kan bedenken dat je je
bijvoorbeeld na een overval moet ontdoen van je wapens en op zijn minst even een ander petje op moet
zetten. En waarom nam de man het openbaarvervoer? Iedereen die wel eens in een bus of trein gezeten
heeft, weet dat daarin camera’s hangen. Ook boven de meeste wegen in grote steden hangen camera’s. En
ga ons nu niet wijsmaken dat de geheime diensten en de NSA daar niet op mee kijken, want die kolder
slikken we niet meer. Gezichtsherkenning gaat momenteel al met een snelheid van 36 miljoen gezichten per
seconde (zie hier). In zo’n 166 seconden zijn dus alle inwoners van de aarde gescand (voor het gemak even
uitgaande van 6 miljard). Maar goed, voor de koppensnellende krantenlezer of de journaalkijker is alles wat
geschreven staat of gesproken wordt in de Main Stream Media geloofwaardig. Als u echter even de moeite
neemt om het hele verhaal kritisch te analyseren, klopt er geen snars van. Het is simpelweg niet
geloofwaardig. Wel hebben we weer een prachtig alibi om de beveiliging extra op te schroeven en te kunnen
spreken van oplaaiend antisemitisme.
Bron linkvermeldingen: Telegraaf.nl, NRC.nl, NOS.nl, AD.nl, digitaltrends.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/02/syriestrijder-aanslag-brussel-zit-vast/
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De perceptie van de realiteit versus de echte realiteit
Als ik ‘s ochtends mijn computer opstart, maak ik vaak een rondje langs het
nieuws in de wereld. Steeds weer valt op dat de Main Stream Media optreden
als perceptiemanagers. Zij zijn de “verkopers” voor de elite die een bepaald
beeld van de wereld moeten neerzetten. Steeds meer mensen zien inmiddels
wel in dat we in de maling genomen worden op bepaalde fronten. Echter zullen
er nog steeds veel mensen zijn die geloven dat dit wel eens 1x in de zoveel tijd
gebeurt, maar lang niet iedereen gaat ervan uit dat eigenlijk alles wat we lezen
bedoeld is om onze perceptie van de wereld in te kleuren. Het is feitelijk een
fulltime job. Dat heeft er mee te maken dat de heersende klasse niet wil dat u in opstand komt of dat u ziet
waar zij echt mee bezig zijn. Als u bijvoorbeeld door zou krijgen dat Europa zich wel voordoet als
democratisch, maar dat het in feite een dictatuur is, dan komt u in opstand. Daarom hielden de media u
vorige week zoet met verkiezingsstrijd en televisiedebatten. Daarom werd u overladen met
verkiezingswinsten en verliezen terwijl het er in feite niet toe doet. Het is zuivere afleiding. Misschien helpt
het dat ik het niet zeg; als een professor van een door diezelfde elite gecreëerd instituut het u vertelt, gelooft
u het vast sneller. Zo iemand zal dat helaas niet zo snel gaan roepen, dus leest u dan maar een keer hoe
een Duitse onderzoeksjournalist hetzelfde beweert. Tenslotte wordt het ook saai als Martin Vrijland het
steeds maar herhaalt.
We zitten in een zware crisis die alleen nog maar erger kan worden. In Amerika gaan
al geluiden op van een zware crash die wordt verzwegen door de Main Stream Media.
Natuurlijk zullen de grote media bedrijven het volk niet waarschuwen voor een crash.
Deze grote media bedrijven zijn immers in handen van deze elite. Wat zou u doen als
ueen stal vol dieren had die u richting de uitgang drijft waar ze geslacht gaan worden?
Zou u roepen “Jongens, pas op! Bij de uitgang staat de slagersploeg“? Nee toch. U
heeft liever dat de dieren kalm blijven en niet in paniek raken. Dan moet u ook nog
eens mensen de stal in sturen om de dieren in bedwang te houden. Nou zult u wellicht
denken: “Het gaat wel erg ver om mensen met dieren in een stal te vergelijken.” Dat
begrijp ik, maar ik schrijf ook geen artikelen om de lezer naar de mond te praten (lees dit). Dan moet u de
Telegraaf, Story of Privé kopen. Daar leest u leuk nieuws met een hoog ‘feel good’ gehalte. Naast elke
bericht dat uw perceptie van bijvoorbeeld een oorlog moet inkleuren vindt u een mooie vrouw of een verhaal
over een voetbalster, waardoor uw bewuste denkproces al weer snel wordt afgeleid. Zo vergeet u kritisch na
te denken over dat bericht wat u zojuist las over de Oekraïne. U bent al weer afgeleid door de sexy look van
Sylvie Meis. Wat u zich waarschijnlijk niet realiseert, is dat er een hele psychologische wetenschap
schuilgaat achter de invulling van het nieuws. Zelfs de indeling van een krant, de kleurzetting, de
woordkeuzes en zinsconstructies dienen een doel. Dit alles is grotendeels gebaseerd op Neuro
Linguïstische Programmeer-methodes (NLP-methodes). Het beestje moet een naam hebben, want op de
school van de journalistiek zal dit ongetwijfeld niet aan de studenten verteld worden. Net zoals je in de
meeste verkooptrainingen niet te horen krijgt dat je ook hier eigenlijk NLP-methodes leert. Maar in de basis
komt het er op neer dat NLP hetzelfde doet als hypnose, maar dan in bewuste toestand. De technieken zijn
overal terug te vinden. De genoemde afleiding van een mooie vrouw zorgt voor het uitschakelen van uw
kritisch denkvermogen. Let u maar eens op de indeling van de krant. Ook de inhoud van een artikel is op
een geraffineerde wijze opgebouwd. In grote lijnen komt het er op neer dat woordkeuze en zinsconstructie
uw kritisch denkproces proberen uit te zetten en u in de acceptatiemodus te brengen. Subliminale
programmering van uw onderbewustzijn doet de rest.
Als u een keer een gemiddelde veel gelezen onlinekrant als Telegraaf.nl opent zult u bijvoorbeeld zien dat er
overal getallen staan. Een bekende manier om bijvoorbeeld iemand snel onder hypnose te krijgen, is de
‘handshake hypnose‘ methode. In grote lijnen komt dit doordat de hypnotiseur iets onverwachts doet. Als ik
tegen u zeg: “Denk niet aan een zwarte kat“, denkt u onmiddellijk aan een zwarte kat. NLP is gebaseerd op
dergelijke technieken. Het spuien van getallen is ook een zeer effectieve methode. Daarom zult vaak
berichten zien als “Er gaat een half miljard naar..” en verderop “Het kabinet houdt rekening met 500
miljoen..“, “Gemeenten krijgen 330 miljoen euro meer voor..“. Dit heeft ongeveer hetzelfde effect als die
mooie vrouw naast dat serieuze bericht, alleen is het een andere methode. Het plaatsen van verschillende
getallen dwingt u tot nadenken (in de trant van “hoeveel is dat ook al weer?“) en zo wordt u afgeleid.
Vergelijk dit met de ‘handshake hypnose’. Uw bewuste denkproces wordt in de war gebracht en zo omzeild.
U raakt niet in trance, want het verschil tussen Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) en hypnose, is dat u
bij NLP gewoon uw ogen open houdt. Beide zijn een vorm van hypnose, alleen bij NLP beseft u zich niet dat
u onder hypnose bent. Kenmerkend is echter dat u geprogrammeerd kunt worden. En dat is dan ook de
bedoeling.
Ook de opbouw van een televisiejournaal is nauwkeurig gekozen. Een hypnotiseur volgt een nauwkeurig wel
overwogen verhaallijn. Zo geldt dit ook voor de journaals. Ook het wisselen van camerashots is gebaseerd
op hetzelfde principe als het heen en weer bewegen van de hand van de hypnotiseur als hij het bewuste

Nieuwsbrief 202 – 15 juni 2014 – pag. 3

denkproces uit wil schakelen. Zo ziet u op onderstaand filmpje hoe Derren Brown zijn proefpersoon in
complete status van bewustzijn een ander verjaardagscadeau uit laat kiezen dan dat wat hij vooraf op een
briefje geschreven had. Iedereen die durft te beweren dat dit geacteerd is, weet niets van
hypnosetechnieken. Ook de idee dat Derren Brown slechts een illusionist is en dat de beelden
gemanipuleerd zijn, doet te kort aan alle NLP- en hypnoseopleidingen. Dergelijke zaken zijn keiharde
realiteit. Dagelijks staat u daar onder invloed van. Het is goed om u zich dat te gaan en te blijven realiseren,
want zelfs in de alternatieve media sijpelen vaak zaken door die uit de perceptiemanagement koker van de
elite komen. Daarnaast zijn er vele alternatieve media sites die gecontroleerde oppositie zijn en dienen als
vangnet voor de mensen die op het punt staan te ontwaken. Blijft u scherp en wees alert op NLP technieken
in de media. Verdiept u erin. Heeft u dit artikel goed kunnen lezen of heeft u zich te veel af laten leiden door
de dames?
Bron linkvermeldingen: Xandernieuws, BeforeItsNews
http://www.martinvrijland.nl/2014/05/30/de-perceptie-van-de-realiteit-versus-de-echte-realiteit/
Vandaag de VS, morgen de EU: Gemiddeld inkomen amper € 1700 / maand
Ruim 1 op de 5 kinderen leeft in armoede – 56% bevolking heeft slechte kredietstatus – 52% kan hypotheek
of huur niet meer betalen
De armoede onder de ooit welvarende Amerikaanse middenklasse grijpt om zich
heen, en zorgt voor schrijnende situaties.
Decennialang lag de kracht van Amerika in de sterke middenklasse. Anno 2014
is dat definitief voorbij. Het gemiddelde inkomen in de VS is gedaald naar $
27520 per jaar, omgerekend amper € 1700 per maand, en als ook vakantiegeld
daarin wordt berekend nog minder. Geen enkel gezin kan daarvan rondkomen, de hypotheek, kosten van
het opvoeden van kinderen, et cetera, betalen – reden waarom beide ouders moeten werken, vaak
meerdere banen tegelijk. In de EU gaat het hard dezelfde kant op.
Statistieken wijzen uit dat het leven steeds duurder is geworden: voedsel, brandstof, energie, onderwijs,
gezondheidszorg, maar dat de lonen ondanks de forse winsten van banken en bedrijven percentueel niet of
nauwelijks zijn meegestegen. Nog niet zo lang geleden kon de doorsnee Amerikaan een voor Europese
begrippen erg groot huis kopen en meerdere auto’s rijden, en was het vanzelfsprekend dat zijn kinderen een
goede baan zouden krijgen en minimaal dezelfde, maar meestal nog hogere welvaart zouden bereiken.
‘Amerikaanse droom onmogelijk geworden’
Voor de meesten is deze ‘Amerikaanse droom’ echter compleet uit zicht verdwenen. Een zo goed mogelijke
opleiding en hard werken zijn niet langer garanties voor een welvarend bestaan. Uit een peiling van CNN
bleek dat 59% van de bevolking het onmogelijk acht om deze ‘droom’ ooit nog te vervullen. Opvallend was
dat het pessimisme stijgt naarmate de ondervraagden jonger zijn.
Het aantal mensen dat een eigen huis als onderdeel van die droom beschouwde, is in 19 jaar niet zo laag
geweest. 52% kan de hypotheek of huur niet eens meer betalen. Veel mensen waren daarom gedwongen
een tweede baan te zoeken of te bezuinigen op de uitgaven voor gezondheid en onderwijs.
Ook moesten velen zich dieper in de schulden steken. Het aantal consumentenkredieten groeide de
afgelopen 3 jaar met 22%. Maar liefst 56% van de bevolking heeft een slechte kredietstatus.
1 op de 5 kinderen in armoede
Van alle mannen tussen de 25 en 54 is één op de zes werkloos. Nog nooit hebben percentueel zo weinig
Amerikanen tussen de 25 en 29 jaar een baan gehad. Sinds het jaar 2000 zijn er in de beroepsbevolking
maar liefst 27 miljoen werklozen bijgekomen. In één op de vijf gezinnen heeft zelfs niemand een baan. Ruim
één op de vijf kinderen leeft inmiddels in armoede. 49 miljoen Amerikanen weten niet of ze voldoende geld
hebben om dagelijks voedsel te kunnen betalen.
Banen verdwijnen, onzekere toekomst
Ook met de echte economie gaat het steeds slechter. Sinds het eerste crisisjaar 2008 zijn er dit jaar nog
nooit zoveel winkels gesloten. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn niet best. Dagelijks worden
banen naar het buitenland verplaatst of gaan door technologische ontwikkelingen voorgoed verloren. De
meeste grote concerns lijkt het een worst te zijn hoe het hun werknemers vergaat.
Het aloude motto ‘studeren, een baan zoeken, hard werken, het bedrijf trouw blijven en na 30 of 40 jaar met
pensioen gaan’ geldt niet meer. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog zijn de economie en
zakenwereld niet alleen in de VS, maar ook in de EU en de rest van de wereld nog nooit zó onstabiel
geweest, en was de toekomst voor de gewone man zo onzeker.
Helaas zullen wij aan die nieuwe, veel moeilijkere situatie moeten wennen, want als politici en multinationals
ongestoord hun gang kunnen blijven gaan, keren de gouden tijden keren voorlopig niet meer terug. (1)
Xander - (1) KOPP
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"800 babylijkjes in put van Iers nonnenklooster"
Bewerkt door: Tine Kintaert - 3/06/14 - 17u29© Twitter/@Limerick1914.
Drieënvijftig jaar nadat een katholieke instelling voor de opvang van
zwangere meisjes in het West-Ierse Tuam werd gesloten, zouden er op
het domein ongeveer 800 babylichaampjes liggen. De lijkjes - uit de
periode van 1925 tot 1961 - werden begraven in een grote septische
put van het tehuis, dat gerund werd door nonnen. Er was geen sprake
van lijkkisten of een gedenkteken. Dat heeft The Washington Post gemeld.
Het tehuis was tussen 1925 en 1961 in handen van katholieke nonnen. Normaal kwamen zwangere Ierse
meisjes in het opvangtehuis van de nonnen van Bon Secours hun onwettige baby's baren om de kinderen er
dan veilig te laten opgroeien.
Ongehuwd zwanger raken was in het streng-katholieke Ierland een grote schande. De zwangere
tienermeisjes waren de zwarte schapen van de familie en werden verbannen naar dit soort instellingen. Het
was de bedoeling dat de meisjes na de bevalling elders in Ierland hun heil zochten, en dat de kinderen dan
opgroeiden in de instelling.
Uit geschiedkundige documenten blijkt dat de kinderen er zwaar verwaarloosd werden: ze kregen amper
voeding en ze kregen ook geen deskundige medische verzorging als ze ziek werden. Enkel de kinderen die
gezond bleven, hadden het geluk dat ze ter adoptie werden aangeboden, of verkocht werden aan rijke,
kinderloze echtparen.
Het massagraf werd al in de jaren '70 ontdekt door twee spelende jongens, maar het was de Ierse historica
Catherine Corless die de omvang ervan ontdekte. Uit overlijdensaktes kon ze opmaken dat bijna 800
kinderen begraven liggen op het terrein van de instelling. Van een kist of een gedenkteken was geen sprake.
The Home
Vrouwen die ooit bevielen in het opvangtehuis - dat simpelweg The Home werd genoemd - zijn van plan om
hun kind als vermist op te geven om verder onderzoek mogelijk te maken, meldt de Britse krant The Daily
Mail. Het massagraf wordt binnenkort volledig opengelegd.
Volgens de Britse krant The Independent wil de Ierse katholieke kerk de slachtoffertjes herdenken met de
bouw van een herdenkingsmonument op de site van het voormalige opvangtehuis. In het monument zouden
de namen van de circa 800 slachtoffers vermeld worden.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1907132/2014/06/03/800-babylijkjes-gevonden-in-putvan-Iers-nonnenklooster.dhtml
Op video: Obama glimlacht bij horen oorlogskreet Allah
Xander 03-06-2014 16:12- in Islam & Terreur, VS

Uitgeruilde Amerikaanse soldaat bekeerde zich tot islam en leerde de Taliban bommen maken
Obama glimlacht breed als Robert Bergdahl zijn zoon in het Arabisch met
‘in de naam van Allah de meest genadige de meest barmhartige’ begroet.
Ondanks een grote hoeveelheid sterke aanwijzingen bleven veel mensen
sceptisch over de bewering van researchers en critici dat de Amerikaanse
president Barack Hussein Obama in werkelijkheid een moslim is die trouw
is aan de islamitische agenda. Maar wellicht zeggen beelden meer dan
woorden: als de vader van sergeant Bowe Bergdahl, die na 9 jaar
gevangenschap in Afghanistan door de Amerikaanse regering werd geruild voor vijf Talibanleiders, voor de
camera’s de beruchte oorlogskreet van de islam ‘bismillah al-rahman al-rahim’ (‘in de naam van Allah de
meest genadige de meest barmhartige’) citeert, laat Obama een veelbetekenende glimlach zien.
Basmallah en Obama
‘Bismillah’ of ‘basmallah’ is de islamitische overwinningskreet, en onderstreept –naast zijn typerende baarddat Bergdahl een moslim is. ‘Basmallah’ in Arabisch geschreven heeft precies de vorm van het getal ‘666’,
zoals ook de apostel Johannes deze in zijn visioen over het ‘teken van het Beest’ zag. Niet geheel toevallig
is ‘666’ in de islam het meest heilige getal voor Allah.
Obama heeft nooit ook maar één getuigenis gegeven van zijn veronderstelde bekering tot het christendom,
noch ooit hardop zijn geloof met de belijdenis ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’ bevestigd. Zijn jarenlange
voorganger, de antisemitische dominee Jeremiah Wright, verklaarde ooit dat ‘ik het makkelijk voor hem
maakte te begrijpen wie Jezus Christus is, zonder dat hij het gevoel kreeg dat hij zich afkeerde van zijn
islamitische vrienden, islamitische tradities en zijn begrip van de islam.’
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‘Sergeant Bowe leerde Taliban bommen maken’
Volgens de Taliban heeft Robert Bergdahls zoon, die er net als zijn vader als een moslim uitziet, zich tijdens
zijn gevangenschap bekeerd tot de islam en zijn naam veranderd in Abdullah. Hij zou de Taliban zelfs
geleerd hebben hoe ze bommen moeten maken om terreuraanslagen te plegen. Bowes voormalige collega’s
bevestigen dat hij uit het leger deserteerde en naar de vijand overliep.
Maar er is meer en harder bewijs. Als we kijken naar Robert Bergdahls YouTube account, dan zien we daar
een groot aantal video’s van en over islamitische terroristen, instructies hoe je een moslimjihadist moet
worden, oproepen aan Amerikaanse soldaten om te deserteren, en zelfs anti-Amerikaanse toespraken van
beruchte terreurleiders zoals Shayk Anwar al-Awlaki.
Op een andere opname is een lezing van Mufti Ismail Menk te zien. Menk was ook een favoriet van Dzhokar
Tsarnaev, één van de verdachten van de aanslag op de marathon in Boston. Een andere video is er een van
het Afghaanse Islamitische Emiraat (AIE), dezelfde groep waar de 5 terroristen die dankzij Obama werden
vrijlaten en waar Bergdahl vol lof over sprak lid van zijn.
Rechtstreeks contact met Taliban
Eén van de Koranteksten in deze video is Surah 39: ‘Vecht tegen hen, zodat er geen kwaad meer zal zijn,
en de religie helemaal van Allah zal zijn.’ Daarbij worden er beelden getoond van dode Amerikaanse
soldaten. Een andere favoriete video van Bergman is een clipje met de Ayat Al-Kursi, het Korangebed dat
moslims uitspreken als ze de bescherming van Allah vragen.
Bij een video getiteld ‘Prachtige verzen uit de nobele Koran (deel 2)’ geeft hij als commentaar: ‘Al ham du lil
la hi Rabil Alameen! Ar Rahmanr nir Raheem! Maliki Yawmid Deen’ , vertaald: ‘Geprezen zij Allah, de heer
der werelden (deze wereld en de onderwereld*), aan wie de dag des oordeels is.’
* Volgens de Koran is Allah tevens de heer van de jins, de demonen.
Hij is ook lid van het jihadistische YouTube kanaal Al-Ghurabaa Media, waar onder andere Usama bin
Laden op verheerlijkt wordt; van Dawar Lodin, waarop Pashtun militaire termen worden uitgelegd; en van
Sheikh Raed, die leert hoe je in het Arabisch moet bidden.
Sergeant Bergdahls vader had direct contact met één van de drie belangrijkste woordvoerders van de
Taliban, Abdulqader Balkhi. Hij beloofde Balkhi dat hij ‘blijft werken aan de vrijlating van alle gevangenen
van Guantánamo. God zal de dood van ieder Afghaans kind vergelden, amen!’ Via Intelius wordt bevestigd
dat Bergdahl werkzaam was (/is) voor de Taliban.
AIE wil christenen ‘vernietigen’
Balkhi is tevens woordvoerder van het AIE, dezelfde terreurorganisatie waar de door Obama vrijgelaten
moslims toe behoren. Met andere woorden: Obama ruilt vijf islamitische terroristen voor een man wiens
vader nauwe banden heeft met dezelfde terreurbeweging.
De VS wint dus helemaal niets bij deze gevangenenruil. De Taliban krijgt echter vijf van zijn belangrijkste
leiders terug, zoals Muhammad Fadel, één van de topcommandanten van de terreurorganisatie en tevens
stafchef van het Taliban-leger. Een ander is Khairullah Khairkhwa, minister van Binnenlandse Zaken van het
Taliban-regime, die wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke leiders van de moslimbeweging.
Het AIE kwam ooit met een verklaring dat het ‘speciale plannen’ had om alle christelijke evangelisten en
christelijke sociale organisaties die werkzaam zijn in Afghanistan ‘één voor één te vernietigen’, omdat ze
‘vijanden van de islam’ zijn.
‘Verraad’
Sommige Amerikaanse parlementariërs vinden dat president Obama de wet heeft overtreden door vijf van
de meest gevaarlijke Talibancommandanten vrij te laten. Tenslotte worden twee van hen door de VN
gezocht vanwege het plegen van oorlogsmisdaden, en beschouwt het leger hen als ‘grote risico’s’ voor
zowel de VS als zijn bondgenoten.
Enkele van zijn voormalige collega’s, zoals sergeant Matt Vierkant, ‘Cody’ en Pfc. Jose Baggett hebben
geen goed woord over voor sergeant Bowe, omdat hij niet alleen naar de vijand overliep, maar zich ook nog
eens door de Taliban liet gebruiken om andere Amerikaanse soldaten in de val te lokken.
‘Ongelooflijk,’ zei een soldaat over Bowes vrijlating. ‘En dit alles door de egoïstische daad van één persoon.
De vijandigheid (tegen hem) is ongekend... Ik begrijp niet waarom wij gevangenen ruilen voor iemand die
gedurende oorlogstijd deserteerde, wat verraad is.’
Jood in de steek gelaten
Schril contrast: in Pakistan houden de Taliban de 72-jarige Jood Warren Weinstein vast, die werkte als
consultant voor de Amerikaanse overheid. De regering Obama onderneemt echter geen enkele actie om
hem vrij te krijgen, ook niet toen hij in december 2013 een videoboodschap naar buiten bracht waarin hij zich
erover beklaagde dat de regering hem in de steek heeft gelaten.
Obama zei dat hij niet met de Taliban wenste te onderhandelen om Weinstein vrij te krijgen, maar deed dit
vervolgens wél om sergeant Bowe vrij te krijgen, en liet daarvoor vijf van de hoogste terreurleiders van de
islamitische beweging gaan. Dit alles onderstreept nogmaals waar Obama’s ware loyaliteiten liggen.
Xander - (1) Shoebat
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Euraziatische Unie met Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland gereed
Geschreven door Biflatie.nl op 3 juni 2014
Rusland, Kazachstan en Wit-Rusland hebben een overeenkomst ondertekend
waarmee de nieuwe Euraziatische Unie een feit is. Met deze historische deal
komt er een vrijhandelszone tussen de drie landen en wordt vrij verkeer van
arbeid toegestaan. Ook kunnen de landen voortaan op financieel vlak beter
met elkaar samenwerken dankzij deze overeenkomst. De papieren werden in
Astana, de hoofdstad van Kazachstan, ondertekend door Poetin, Nazarbayev en Lukashenko (de
presidenten van respectievelijk Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan).
Euraziatische Economische Unie
De Euraziatische Economische Unie (EAEU) start op 1 januari 2015. Volgens Russische experts verhoogt
deze nieuwe economische unie de efficiëntie van de handel tussen deze landen. Tegelijkertijd waarschuwen
ze voor een overhaaste introductie van een uniforme energiemarkt.
Volgens Poetin betekent de handtekening onder de vorming van een economische unie dat de economische
integratie naar een hoge niveau getild kan worden. “Hoewel alle landen hun soevereiniteit behouden kunnen
we onze economische samenwerking beter coördineren”, zo licht hij toe. Toch is de ondertekening van deze
overeenkomst meer een formaliteit, want veel besluiten waren eerder al genomen. Men verwacht dan ook
niet dat op korte termijn de handel tussen de drie landen zal intensiveren. Als sinds 1992 werden
importheffingen tussen deze drie landen afgeschaft.
Gezamenlijke energiemarkt
Toch is het vierde deel van de overeenkomst erg belangrijk voor alle landen. Hierin is namelijk vastgelegd
dat er vrij verkeer kan plaatsvinden van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. De drie landen zullen
voornamelijk samenwerken op het gebied van energie, industriële productie, landbouw en transport. In 2025
willen de drie landen een gezamenlijke markt voor olie en gas hebben en in 2019 moet ook de energiemarkt
van de drie landen geïntegreerd zijn tot één markt. Dat betekent dat op termijn geen onderscheid meer
gemaakt zal worden in de prijzen van gas en elektriciteit tussen de drie landen. Dat betekent dat Kazachstan
meer Russische olie kan kopen tegen een aantrekkelijke prijs. Ook kan Kazachstan van de Russische
infrastructuur profiteren door zelf gas naar Europa te exporteren.
De afgelopen drie jaar is de handel tussen deze drie Euraziatische landen met bijna 50% toegenomen tot
$66,2 miljard. Na China en de Europese Unie zijn Kazachstan en Wit-Rusland samengevoegd de derde
grootste handelspartner van Rusland. In de nabije toekomst wil de Euraziatische Economische Unie ook
overeenkomsten sluiten met andere landen. Volgens Russia Beyond the Headlines komen Vietnam, India en
Israël daarvoor wellicht in aanmerking.
Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan leggen het fundament voor een Euraziatische Economische Unie
Bron: Frank Knopers
http://biflatie.nl/artikelen/geopolitiek-artikelen/euraziatische-unie-met-rusland-kazachstan-en-wit-rusland-gereed/

Selfie is uit chemfie is in!
Posted on 12/06/2014 by Destiny5D
De selfie-hype was een gefotografeerd zelfportret, doorgaans gemaakt met een smartphone of webcam,
waarbij de foto geüpload wordt naar een sociaalnetwerksite. De slaafse massa was klaar met de door het
Tavistock instituut gecreëerde hypes, en verzint een ludieke tegenactie. De Chemfie! De Chemfie is een
Selfie maar dan met een chemtrail op de achtergrond om zo aandacht te vragen voor de chemtrails. Voor
degenen die nog nooit van chemtrails gehoord hebben zie hier, en hier. Deze geniale actie is bedacht door
Eric van den Boogaard, die daarbij een specialeChemfie’s facebook pagina heeft aangemaakt. Inmiddels
heeft de groep al meer dan 1100 leden, en het aantal blijft maar stijgen! Heb je geen Facebook en wil je toch
een foto opsturen dan kan dat naar airwave@olympiczion.nl,zodat deze aan het onderstaande lijstje zullen
worden toegevoegd. Hopende hiermee de mensen nog meer wakker te schudden.
~Chemtrails~ Blijf mensen bewust maken, alleen dan kan er wat veranderen!
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Crisis verergert: 123 miljoen mensen in EU onder armoedegrens
‘Einde Europese welvaart en beschaving binnen 10 jaar in zicht’
In Griekenland worden sommige kinderen gewoon op straat gedumpt
omdat hun ouders te arm zijn om voor hen te zorgen. (3)
De kloof tussen wat de politiek beweert –de crisis is voorbij, het gaat weer
goed met de economie- en wat de gewone man ervaart wordt groter en
groter. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zijn inmiddels
123 miljoen mensen in de EU onder de armoedegrens gezakt. De
komende tien jaar gaan daar nog een 15 tot 25 miljoen armen bijkomen als Europa doorgaat met het
afbreken van de sociale zekerheid.
Het bezuinigingsbeleid dat wordt gevoerd om de schuldencrisis te beteugelen en de banken te redden heeft
miljoenen langdurig werkloos gemaakt en miljoenen anderen opgezadeld met minimumlonen. In bijvoorbeeld
Griekenland zijn de salarissen sinds 2008 met 35% gedaald, en steeg de werkeloosheid met 28%. In de hele
EU hebben bijna 26 miljoen mensen geen baan (meer), waaronder 5,3 miljoen jongeren (2).
Armoede door afbraak sociale zekerheid
Tegelijkertijd verhoogt de politiek de belastingen en worden de bestaande sociale voorzieningen stap voor
stap afgebroken. Het gevolg: hand over hand toenemende armoede. Sinds het uitbreken van de crisis in
2008 zijn er alleen al 800.000 arme kinderen bijgekomen. De bijna 123 miljoen die nu onder de
armoedegrens leven –7 miljoen meer dan in 2008- vormen ongeveer een kwart van de bevolking in de EU.
Burgers kind van de rekening
‘De verworvenheden van het Europese sociale model, dat na de Tweede Wereldoorlog de armoede
dramatisch verminderde en de welvaart bevorderde, werd door de kortetermijnhervormingen ondermijnd,’
schrijft de ILO. Het financiële beleid in het in diepe schulden gestoken Europa is vooral gericht op het zo
laag mogelijk houden van de begrotingstekorten, waardoor de burgers –vooral de sociaal behoeftigen- het
kind van de rekening zijn. Het ILO wijst dit bezuinigingsbeleid af, omdat het daarmee niet is gelukt om de
economische groei weer op gang te brengen, en er ook geen nieuwe arbeidsplaatsen werden gecreëerd.
Daarom beveelt de organisatie juist de versterking van de sociale zekerheid aan. ‘Dat vermindert niet alleen
de armoede, maar zwengelt ook de economische groei aan, omdat het de gezondheid van de zwakken
verbetert, tot meer productiviteit aanzet, en uiteindelijk de binnenlandse vraag versterkt.’
Europese beschaving richting afgrond
Door de enorme schulden hebben de landen echter geen enkele speelruimte meer. Dankzij rente en renteop-rente worden de welvaart en solidariteit, zaken die Europa tot bloei hebben gebracht, stapsgewijs
vernietigd. De beschaving op ons continent stevent zo steeds sneller op de rand van de afgrond af.
Auteur Michael Maier legt in zijn boek ‘De Plundering van de Wereld’ uit dat juist dit het doel is van de
financiële elite. Een bevolking die grotendeels verarmd is en afhankelijk is gemaakt, is eenvoudig te
manipuleren en te controleren, en zal geen verzet kunnen bieden tegen de verregaande
globaliseringsplannen, die onder andere tot de oprichting van een federale Verenigde Staten van Europa
moeten leiden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 2) EU Observer, (3) Daily Mail

“Meisjes in Panama vermoord voor orgaandonatie”
Bron: www.welingelichtekringen.nl
Door Gerard Driehuis - maandag 9 juni 2014
Het AD bericht dat Kris Kremers (22) en Lisanne Froon (21) mogelijk vermoord zijn
om hun organen te verkopen. Ze zouden zijn meegegaan met een neptaxi, die hen
niet bracht naar hun bestemming – een marktje in een nabijgelegen dorp – maar naar
een plaats waar ze zijn gedrogeerd.
Het AD: “De chauffeur, naar verluidt een dertiger, zou zijn Nederlandse ‘klanten’
hebben verdoofd met een ‘knock-out spray’ en hen met tape hebben vastgebonden.
Bij een meertje in de buurt van de internationale luchthaven Enrique Malek zouden vervolgens, in een
gebouwtje en met behulp van twee handlangers, de organen zijn verwijderd uit de lichamen van de twee
vriendinnen uit Amersfoort.
Die organen werden per helikopter overgevlogen naar een plaatsje net over de grens in Colombia. De
lichamen van de slachtoffers zouden bij het meertje zijn gedumpt, aldus de bronnen. Ze baseren zich op
informatie van getuigen, tips van derden en eigen onderzoek.”
De familie van de meisjes is boos op het AD, omdat de krant met de publicatie het onderzoek verstoort.
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Een verbod op cash
Gepubliceerd door Tom Lassing op 4 juni 2014
Een thema dat ik al eens eerder aangehaald heb. Voor de belastingdienst zou het fantastisch zijn. Als
werkelijk alles transacties via een systeem gedaan moeten worden, dan is in hun ogen ‘alles’ na te gaan.
In theorie klopt dat. U geeft uw neefje een tientje door het naar hem over te maken. Kan tegenwoordig al
door de smartphones bij elkaar in de buurt te houden.
Ideaal… Voor de belastingdienst.
Voor u is het minder. Niet omdat u daarmee dus crimineel geld kan vergeten, maar geen cash meer, houdt
in, verlies van vrijheid.
Als de overheid uw rekeningen kan beheersen, dan kan ze u ook makkelijker dwingen. We zagen dat bij
Assange. Hij deed iets wat de overheid niet aanstond en met een simpele druk op de knop waren zijn
bankrekeningen geblokkeerd. Of Snowden… De wereld is een betere plek geworden dankzij deze dappere
man, maar de overheden van veel landen pesten hem met al hun middelen. Hij heeft geen bankerekeningen
en geen paspoort meer.
Volgens de overheid zou een cashloos systeem ideaal tegen criminaliteit werken.
Ik weet niet in welke droomwereld ze leven, maar echte criminelen werken niet exclusief met cash. Ze
werken met onroerend goed, grond, bedrijven, aandelen, derivaten, kunst, waardepapieren, edelmetalen,
edelstenen en ja, ook met cash.
Je kan dus hooguit één middel iets proberen te controleren, maar een initiatief als Bitcoin gooit dan al roet in
het eten. Bitcoin is immers de enige niet. Misschien kan je Bitcoin controleren, maar voor je het weet zijn er
wereldwijd duizenden geldsystemen en de één nog anoniemer dan de ander.
De jeugd werkt tegenwoordig nog amper met cash. Ze verkwanselen zo onbewust een deel van hun vrijheid.
Cash geld is vrijheid. De overheid hoeft niet alles van u te weten. De overheid hoeft nie talles t ekunnen
controleren. De overheid is namelijk keer op keer zelf de grootste criminele organisatie gebleken. Snowden
en Assange hebben dat toch wel aangetoond. Immers toonden ze aan hoe de overheid de regels overtrad.
Als dank voor het naar buiten brengen zijn deze mannen nu persona non grata verklaard.
We zouden de overheid juist minder macht over ons moeten geven. Dan moeten ze hun best weer doen. Nu
hoeven ze slechts ons de duimschroeven wat strakker aan te draaien en we moeten weer buigen.
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/een-verbod-op-cash.html

Verontrustende ontwikkeling: nu ook superbacterie gevonden in voeding
In Canada is voor het eerst een superbacterie, die resistent is tegen de
bekende antibiotica, ontdekt in voeding. Tot nog toe beperkte de strijd tegen de
bacterie zich vooral tot de ziekenhuisomgeving.
Het is de eerste keer dat een superbacterie, die resistent is tegen de bekende
antibiotica, ontdekt is in voeding. © iStock
De bacteriePseudomonas fluorescens werd ontdekt in een pak rauwe inktvis
bij een Chinese kruidenier in de Canadese stad Saskatoon, zo schrijft de Washington Post op basis van een
Amerikaans rapport.
De ontdekking in menselijke voeding is belangrijk, want de strijd tegen de bacterie beperkte zich tot nog toe
vooral tot ziekenhuisomgevingen. Besmettingen daarbuiten, zoals een uitbraak in 2011 waarbij zeven
mensen omkwamen, waren meestal terug te voeren op besmette patiënten die een ziekenhuis hadden
verlaten.
Gevaarlijke genetische mutatie
LEES VERDER OP:http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/verontrustende-ontwikkeling-nu-ooksuperbacterie-gevonden-in-voeding/article-normal-189011.html?nb-handled=true&utm_source=Newsletter16/06/2014&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBDAGKN
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Een nullenkwestie : over het graaigedrag van DeHaene
Johan sanctorum
Het is mij een raadsel waarom mensen met een gezegende leeftijd, nota bene herstellend van een
pancreaskanker, nog zo graaierig zijn, en, met het zicht op de eeuwigheid, duizendjes tellen alsof, nu ja, hun
leven ervan afhangt. Het doet me denken aan een oude Indische legende, waarbij een wijze filosoof aan een
ambitieuze jongeman voorstelt om het stuk grond af te bakenen dat hij denkt nodig te hebben. Met een stok
mag hij bij zonsopgang vertrekken, maar tegen valavond moet hij terug aan het vertrekpunt zijn. Heel het
omcirkelde wordt zíjn eigendom. Zo gezegd zo gedaan. de man vertrekt vliegensvlug en jakkert zich heel de
dag onder de gloeiende zon af om zo veel mogelijk grond in te palmen. Tegen de avond is hij daar terug en
valt dood neer van de inspanning. Waarna de wijze een put maakt en hem begraaft, met de woorden: "Nu
heeft hij net zoveel grond als hij nodig heeft".
Jean·Luc Dehaene dus. Begenadigd loodgieter, vleesgeworden icoon van het Belgische compromis en het
politieke kortetermijndenken (We Iossen de problemen wel op als ze zich aandienen'). Maar ingestort In een
Franse koekjesfabriek waarvan hij tot voor kort bestuurder was. Meteen herinneren we ons ook dat Jean, Luc als krasse zeventiger nog bestuurder was bij Inbev (80.000 Euro/jaar. Umicore (40.000 Euro/jaar), Lotus
(de koekjesfabriek dus: 22.000 Euro/jaar), en Thrombogenics (28.000 Euro/jaar)„ Zijn doortocht langs Dexia
rekenen we even niet mee. Het valt allemaal in het niets bij de 6 miljoen Euro die hij belastingvrij opstreek bij
het verzilveren van zijn Inbev-aandelenopties. Tussendoor incasseerde hij ook nog zijn wedde van Europees
parlementslid (om en bij de 150000 Euro/j, vergoedingen inbegrepen).
Terecht zult u zeggen: dat is zijn zaak, men hoen andermans rekening niet te maken. Dat is zo. Wat ons
terugbrengt tot de existentiële vraag hoeveel grond een mens eigenlijk wel nodig heeft. En of Jean-Luc
misschien ook wel niet de fout heeft gemaakt van de man in de Indische legende, namelijk zich dood
schrapen. Oud worden is een kunst. Een boel gepensioneerden komt gewoon niet rond, maar het
graaigedrag van de hoogbejaarde ex-premier wekt de indruk dat hij ook niet rond kwam. Dat laatste wijt ik,
met permissie, gewoon aan gebrek aan wijsheid en een nulletjesmanie die misschien toch ook verklaart
waarom deze "'grote staatsman" niet uitblonk door grote visie.
Voor de rest mijn medeleven aan Celie en de andere nabestaanden.- de ons beloofde staatsbegrafenis lijkt
me ook weer een nullenkwestie.

Immunoloog ziet link tussen vaccins en autisme, diabetes bij kinderen
Gemaakt op vrijdag 06 juni 2014
Een nieuwe studie in het Journal of Molecular and Genetic Medicine laat een
verontrustend verband zien tussen de hoeveelheid kindervaccins en het
toenemende aantal ontstekingsziektes. In het werk valt te lezen dat
overbelasting van het immuunsysteem als gevolg van vaccins de drijvende kracht is achter
kinderepidemieën als autisme, diabetes type 1 en 2, astma, voedselallergieën, auto-immuunziektes,
obesitas, niet-alcoholische steatohepatisis (NASH) en metabool syndroom.
Het grootste probleem is volgens de onderzoekers dat het immuunsysteem van kinderen door het model van
‘één maat voor iedereen’ overprikkeld raakt. Door overstimulatie van het immuunsysteem hebben kinderen
meer kans op ontstekingsziektes als auto-immuunziektes en allergieën, die nog meer ontstekingen uitlokken,
luidt het.
De reactie op vaccins varieert, maar is geheel afhankelijk van de unieke fysiologische reactie die iemand
heeft op ontsteking, aldus de onderzoekers. Ontstekingen leiden tot de activatie van cytokines, die autoimmuunziektes tot gevolg hebben en de aanmaak van het stresshormoon cortisol kunnen stimuleren.
Hoe meer vaccins hoe beter, hoor je mensen uit de vaccinsector vaak zeggen. Als gevolg daarvan is het
vaccinatieprogramma vandaag de dag rijkelijk gevuld met vaccins die het risico op overstimulatie van het
immuunsysteem vergroten.
De onderzoekers gaan dieper in op de verschillende manieren waarop overstimulatie van het afweersysteem
als gevolg van vaccins kan bijdragen aan chronische ziektes. De link met autisme is opvallend, omdat het
leggen van een verband tussen vaccins en autisme wordt gezien als taboe.
Als vaccins kunnen leiden tot overstimulatie van het immuunsysteem of het doorbreken van immunologische
tolerantie, kan dit op verschillende manieren zichtbaar worden: het afweersysteem kan zich keren tegen
insulineproducerende bètacellen in de alvleesklier (diabetes type 1) of het brein (autisme).
Hoofdonderzoeker J. Barthelow Classen merkt op dat een verband tussen vaccins en ontstekingsziektes
buitengewoon lastig is aan te tonen omdat de industrie en overheid huiverig zijn om de benodigde gegevens
te verstrekken.
Leestip: Research Immunologist Sees Vaccine Link to Autism, Obesity, Diabetes in Childs
[OMICS Group - NineForNews.nl]
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Blue zones: plekken op aarde waar mensen gezond ouder worden
(Juglen Zwaan)
We worden wel ouder, maar vaak niet in een goede gezondheid. Op plekken zoals de blue zones worden
mensen vaak in goede gezondheid ouder dan 100. Wat kunnen we hiervan leren? De blue zones zijn
benoemd door onderzoeker Dan Buettner. Hij ontdekte dat op een vijftal plekken de mensen op
wonderbaarlijke wijze erg oud worden, en nog in een goede gezondheid ook.
De geluksvogels wonen in:
 Okinawa, Japan
 Sardinië, Italië
 Loma Linda, Californië
 Nicoya, Costa Rica
 Icaria, Griekenland
De onderzoeken zijn vrij goed opgezet en daarom zeker van waarde. Dan Buettner onderzocht tal van
factoren van deze ‘blauwe zones’ en heeft een aantal overeenkomsten ontdekt waardoor deze mensen
gezonder, gelukkiger en ouder zijn.
Wat kunnen we leren van deze mensen?
Word sociaal met vrienden en familie
Alle mensen in de blue zones hadden sterke familiebanden. Kennelijk word je van zorgen voor de ander
gezond oud. In onze maatschappij kennen we vaak de buren niet en volgens mij worden we daar niet
vrolijker door. Gedeelde smart is halve smart en delen is vermenigvuldigen.
Rook niet
Een overkoepelde gewoonte was dat al deze gezonde en blije mensen niet rookten. Roken mag je dan slank
houden en zogenaamd stressverlagend werken, ouder word je er niet van.
Eet deze voedingsmiddelen
Als we naar het dieet kijken van de blue-zone-geluksvogels dan valt op dat ze volle granen, noten en bonen
(ook soja) eten. Regelmatig nemen ze wat curcuma, oftewel geelwortel, tot zich. De Italianen drinken
geregeld wat rode wijn.
Baseer je dieet op groenten
Er wordt ook voornamelijk plantaardig gegeten, iets dat ik goed kan volgen. Plantaardig voedsel is voeding
voor de darmbacteriën en zit bomvol bioactieve stoffen. Iedereen heeft het altijd over 12 vitamines en 8
mineralen, maar slechts weinigen hebben het over de meer dan 5000 bioactieve stoffen in groenten waarvan
we de meesten niet kennen, maar wel weten dat ze kankerwerend zijn.
Zorg dat je beweegt
Deze mensen gaan niet de sportschool in om zich af te beulen. Nee, deze mensen verkrijgen op natuurlijke
wijze hun dagelijkse portie beweging. Velen wandelen dagelijks in de zon, wat uiteraard ook veel vitamine D
schenkt. Ook het huishouden zorgt voor een goede doorbloeding. In Sardinië en Okinawa valt op dat deze
mensen veelal een eigen (groenten)tuin hebben, waar ze dagelijks hard in werken.
Vergeet de tijd
We zijn massaal geobsedeerd door de tijd en dat levert nogal wat stress. Mensen in de blue zones nemen
het niet zo nauw met de tijd, iets waardoor stress op een afstand blijft. Stress kun je eigenlijk zien als de
bron van alle ziektes. Stress verlaagt de werking van het immuunsysteem. Het immuunsysteem is zeer
belangrijk bij het uitschakelen van bijvoorbeeld kanker.
Geloof
Blue zoners zijn geneigd te geloven in een groter doel van het leven en putten hier inspiratie uit. Dit geeft
richting aan je leven. Het is belangrijk dat je iets hebt waardoor je ’s ochtends graag je bed uit wilt. Wanneer
je gelooft en je daarvoor inzet, doe je iets dat buiten het ego omgaat en dat zorgt ervoor dat je langer op de
been blijft.
Auteur: Juglen Zwaan
Juglen Zwaan is afgestudeerd docent. De laatste jaren is hij werkzaam geweest op een middelbare school
en verzorgde daar de lessen over voeding. Nu publiceert hij veelal artikelen over gezondheid en welzijn op
het internet.
Voeding heeft bij hem al sinds jonge leeftijd zijn belangstelling…
Bron: Earth Matters
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‘Rusland en China vrezen Amerikaanse kernaanval’
‘Washington leidt wereld naar vernietiging'
De Amerikaanse nucleaire doctrine lokt een Russische en Chinese
preventieve kernaanval uit.
In Rusland en China ziet men de Amerikaanse omsingeling met militaire
bases, marinehavens en raketafweersystemen, alsmede ook de naar het
oosten opgerukte NAVO en de Westerse bemoeienissen in Oekraïne en
Syrië, als voortekenen van een Amerikaanse ‘first strike’ met kernwapens. De in opbouw zijnde
raketafweersystemen in Europa en Japan zouden dan het grootste deel van de nog overgebleven Russische
en Chinese kernwapens onschadelijk moeten maken. Groot risico is dat de Russen en Chinezen dit fatale
moment niet gaan afwachten, en zélf overgaan tot een eerste, preventieve nucleaire aanval.
Enkele jaren geleden veranderde de Amerikaanse regering zijn doctrine dat kernwapens enkel af
afschrikking dienen, en werd voor het eerst de mogelijkheid gecreëerd om als eerste een kernaanval uit te
voeren. Dit zou mogelijk noodzakelijk zijn als terroristen met een kernbom een aanslag op een Amerikaanse
stad zouden plegen. Tot nu toe vormen terroristen echter geen groot militair gevaar, omdat het doorgaans
om kleine groepen gaat die niet over massavernietigingswapens beschikken. In Syrië wist Al-Nusra/AlQaeda weliswaar gifgas te gebruiken, maar dat was door Saudi Arabië via Turkije aan hen geleverd.
Raketschild neutraliseert Russische en Chinese kernwapens
Het Amerikaanse raketschild in Oost Europa is bedoeld om Iraanse raketaanvallen op Europa onschadelijk
te kunnen maken. Ondanks het gegeven dat Iran satellieten in de ruimte kan brengen, beschikt het nog niet
over intercontinentale ballistische raketten. Die zijn wel in ontwikkeling, maar het is onduidelijk hoe lang het
duurt voordat de Islamitische Republiek deze raketten in gebruik kan nemen. De huidige Iraanse raketten
reiken niet verder dan het uiterste zuidoosten van Europa.
Omdat Iran (nog) geen echt gevaar vormt, vreest het Kremlin dat het raketschild in werkelijkheid is bedoeld
om de Russische kernwapens te neutraliseren. De VS zou met een nucleaire verrassingsaanval het grootste
deel van het Russische arsenaal kunnen vernietigen, waarna de raketten die de Russen nog wel kunnen
afvuren door het raketschild onderschept zouden kunnen worden. De regering in Beijing denkt dat de VS
vergelijkbare plannen voor China heeft, en heeft Washington de afgelopen maanden duidelijk laten weten
dat men in staat en bereidt is Amerika te vernietigen als het tot een militair conflict tussen beide landen komt.
Pentagon denkt kernoorlog te kunnen winnen
Desondanks denken de plannenmakers in het Pentagon en het Witte Huis dat de VS een atoomoorlog met
relatief weinig schade kan winnen. Die misvatting –immers, de dodelijke straling uit het vernietigde Rusland
en China zal zich over de hele wereld verspreiden, en de as in de atmosfeer zal een nucleaire winter
veroorzaken- verhoogt het risico op het eerste gebruik van kernwapens door de Amerikanen. De
Amerikaanse media, die sinds het corrupte regime van Bill Clinton in handen van een klein eliteclubje zijn
gekomen, maken zich medeschuldig aan het uitbreken van zo’n fatale oorlog, omdat ze het thema geheel
verzwijgen. Ook de regeringen van de Amerikaanse vazalstaten in Europa, Australië en Japan werken er –
moedwillig of gedwongen- aan mee, omdat ze hun landen laten gebruiken voor de Amerikaanse first strike
plannen.
Preventieve aanval door Rusland en China uitgelokt
Het is echter zeer de vraag of Rusland en China gaan afwachten of de regering in Washington inderdaad zo
krankzinnig is om als eerste op de gevreesde rode knop te drukken. Naarmate de Amerikanen in Europa en
Azië hun militaire activiteiten opvoeren, zou men in Moskou en Beijing wel eens kunnen besluiten dat een
eigen preventieve kernaanval beter is dan zelf compleet vernietigd te worden zodra de Amerikaanse
raketschilden volledig operationeel zijn.
‘VS ruimt tegenstanders Europa uit de weg’
In dit 10 minuten durende item op Russia Today wordt duidelijk, dat het Kremlin heel goed beseft waar het
Witte Huis op uit is. Bovendien wordt onderstreept dat Washington bereid is om alle Europese regeringen,
overheden en besluitnemers die het Amerikaanse plan proberen te dwarsbomen, uit de weg te ruimen.
‘Luister niet langer naar reguliere media’
Infowars-verslaggever Paul Craig Roberts adviseert de burgers om niet langer naar ‘het ministerie van
propaganda’ te luisteren en de reguliere media –zowel TV, kranten als internet- voortaan compleet te
negeren. ‘Geloof geen woord van wat de regering zegt en ga niet stemmen. Raak ervan bewust dat het
kwaad in Washington zetelt.’
‘Het kwaad in Washington leidt wereld naar vernietiging’
e
‘In de 21 eeuw heeft Washington zeven landen geheel of gedeeltelijk vernietigd,’ besluit Roberts. ‘Miljoenen
mensen werden gedood, verminkt of verdreven. Washington betoont geen enkele spijt, en net zomin de
kerken die zich ‘christelijk’ noemen. De vernietiging die Washington heeft aangericht wordt als een grote
prestatie voorgesteld... Washington zal zijn wil doordrijven. Het kwaad dat Washington vertegenwoordigt zal
de wereld naar de vernietiging leiden.’
Xander - (1) KOPP
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Gallup peiling: VS sinds 2001 moreel totaal veranderd
Xander 08-06-2014
‘Slecht’ is veranderd in ‘goed’ en omgekeerd, vooral bij Democraten,
nauwelijks bij Republikeinen – 1/3 van bevolking (110 miljoen mensen) heeft
geslachtsziekte – 70 miljoen Amerikanen aan de drugs
VS anno 2014: Hoe gekker, gestoorder en perverser, hoe beter.
Volgens een jaarlijks gehouden landelijke peiling van het toonaangevende
Gallup zijn de morele waarden van het Amerikaanse volk sinds 2001 totaal veranderd, en kan inmiddels
letterlijk gesproken worden van een ‘alles moet kunnen’ maatschappij. ‘Veel van wat vroeger ‘slecht’ was,
geldt nu als ‘goed’, en andersom,’ aldus journalist Michael Snyder. ‘Onze cultuur werd op zijn kop gezet. De
‘waarden’ waar onze huidige politieke leiders over spreken zijn totaal anders dan de ‘waarden’ waar onze
grootouders mee zijn opgegroeid. Is dat goed of is dat slecht?’
Decennialang werden de Verenigde Staten –vooral door de Amerikanen zelf- als het ‘meest christelijke land
ter wereld’ beschouwt. Bepaalt u aan de hand van de verschillen tussen de ‘waarden en meningen peiling’
van 2001 en 2014 zelf in hoeverre daar nog sprake van is. De percentages geven aan hoeveel mensen
geen enkele morele problemen heeft met:
* Seks tussen een ongetrouwde man en ongetrouwde vrouw:
2001: 53%
2014: 66%
* Scheiding:
2001: 59%
2014: 69%
* Geboorten buiten het huwelijk:
2001: 45%
2014: 58%
* Homoseksuele relaties:
2001: 40%
2014: 58%
* Onderzoek met embryonale stamcellen:
2001: 52%
2014: 65%
* Pornografie:
2001: 30%
2014: 33%
* Zelfmoord:
2001: 13%
2014: 19%
* Klonen van mensen:
2001: 7%
2014: 13%
De Amerikaanse cultuur schuift duidelijk op richting een op West Europa lijkende ‘sociaal-liberale’
samenleving. Uit de peiling van Gallup kwam echter een opvallend verschil naar voren: het zijn vooral de
Democraten wier waarden totaal zijn veranderd. Voor Republikeinen –doorgaans geassocieerd met het
christelijke deel van Amerika- geldt dat nauwelijks.
‘Vooral de Democraten zijn bij veel thema’s duidelijk toleranter geworden,’ constateert Gallup. ‘Bij de
partijlozen zien we slechts een beperkte ontwikkeling in deze richting, terwijl de opvattingen van de
Republikeinen nauwelijks zijn veranderd.’
Voorbeeld: buitenechtelijke kinderen worden door 72% van de Democraten oké gevonden, een stijging van
maar liefst 20% in 13 jaar tijd. Bij de Republikeinen is juist het omgekeerd gebeurd: daar heeft nog maar
40% geen problemen met kinderen die buiten een huwelijk worden geboren. Vorig jaar was dat nog 50%.
Ook tussen oud en jong zijn er enorme verschillen. Van de 55-plussers vindt slechts 19% pornografie
‘moreel te verdedigen’. In de leeftijdscategorie 18 tot 34 jaar geldt dit voor 49%.
110 miljoen met geslachtsziekte; 70 miljoen aan de drugs
Enkele andere kenmerkende feiten over de Amerikaanse samenleving op een rijtje:
* 18% van alle vrouwen werd ooit verkracht;
* 1 op de 4 meisjes werd ooit het slachtoffer van seksueel misbruik;
* 1/3 van de bevolking (110 miljoen mensen) heeft een geslachtsziekte;
* meer dan de helft van alle echtparen gaan voor het huwelijk samenwonen;
* meer dan de helft van alle baby’s van vrouwen onder de 30 worden buiten het huwelijk geboren;
* 1 op de 3 kinderen in de VS groeit zonder vader op;
* 70 miljoen Amerikanen gebruiken drugs of een ander bewustzijnsveranderend middel;
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* 2/3 van alle 15 tot 24 jarigen heeft orale seks;
* in 2012 kregen 85.000 oorlogsveteranen therapie omdat ze tijdens hun diensttijd seksueel werden
misbruikt;
* er wonen bijna 750.000 veroordeelde pedofielen in de VS, en dan gaat het hier enkel om de geregistreerde
gevallen.
‘Kan onze samenleving overleven?’
‘Kan onze samenleving overleven als iedereen maar doet wat hij zelf goed acht? Als jongeren voor zichzelf
mogen bepalen wat goed is en wat niet?’ vraagt Snyder zich af. ‘Menigeen zal zeggen dat ons land zich
‘ontwikkelt’ en dat wij op weg zijn naar een ‘vooruitstrevende samenleving’. Anderen zijn er uiterst bezorgd
over dat wij de waarden opgeven waar dit land op werd gebouwd. Zij eisen een terugkeer naar deze
waarden.’
Xander - (1) KOPP

800 Ierse babylijkjes ‘geen katholiek drama’
door Redactie - 7 juni 2014
Het leek het perfecte voorbeeld van het morele failliet van de katholieke kerk: kloosterzusters die 796
babylijkjes in een beerput dumpen. De lokale historica Catherine Corless uit Tuam neemt afstand van die
mediaspin. “Ik heb nooit het woord gedumpt gebruikt” zegt zij vandaag tegenover The Irish Times.
De media kopten eerder deze week dat 800 kinderen werden gedumpt in een tank. Dat leidde tot zeer veel
verontwaardiging. De regering van Ierland beloofde een onderzoek en Amnesty International klaagde de
katholieke kerk aan wegens onmenselijkheid. In Engelstalige kranten werd gesproken over een ‘Ierse
holocaust’.
Naarmate de week vorderde, werd het verhaal bijgesteld. Volgens documenten die de Ierse krant Mail on
Sunday publiceerden, stierven de kinderen aan ondervoeding en verwaarlozing, mazelen, TB en
longontsteking. De kindersterfte was zeer hoog in die tijd.
Historica Corless zegt dat de media haar verhaal op een belangrijk punt hebben vertekend. “Ik heb tegen
niemand gezegd dat er 800 lichamen in een beerput zijn gedumpt. Dat komt niet van mij. Dat zijn niet mijn
woorden”. Volgens haar is de dood van deze 796 kinderen in niet gemarkeerde graven een grimmige
weerspiegeling van een periode in Ierland toen de kindersterfte zeer veel hoger dan vandaag, vooral in
instellingen waar infecties zich snel konden verspreiden.
Geen katholiek drama
De Britse krant The Telegraph laat vandaag historicus Tim Stanley aan het woord over de babylijkjes. “Het is
geen katholiek drama, het is een menselijk drama” zegt Stanley over wat er in Ierland is gebeurd.
Hij komt tot een paar conclusies:
1. Het is hoogst onwaarschijnlijk, zo niet fysiek onmogelijk, dat 796 lichamen in een beerput zouden zijn
geplaatst. Een van de jongens die de botten in 1975 ontdekten, had het over 20 lichamen. De tank was
alleen in gebruik tussen 1926 en 1937.
2. Het sterftecijfer in het katholieke opvanghuis was schrikbarend hoog; net zoals dat in heel Ierland
schrikbarend hoog was. Een blogger becijferde dat kindersterfte elders nog hoger was. “Tussen 1925 en
1937 stierven 204 kinderen, dat is gelijk aan een sterftecijfer van 8,5%. In 1933 was de kindersterfte in
Dublin 8,3%, in Cork 8,9%, in Waterford was 10,2% en in Limerick 13.2%.”
3. Het opvanghuis werd gerund door zusters én was in handen van de staat. Dit feit is volgens Tim Stanley
belangrijk, omdat het aantoont dat het geen moreel verwerpelijk handelen van de rooms-katholieke kerk is.
Het is geen katholieke tragedie, alswel een Ierse.
Stanley vindt dat er een vreemde dubbele moraal wordt gehanteerd. “Als een moslim iets barbaars doet
(zoals genitale verminking), dan beweren media en politici snel (terecht) dat het een culturele en geen
religieuze praktijk is. Maar als een katholiek zich schuldig maakt aan een misdrijf, wordt geschreven dat het
een direct gevolg is van een dogma” schrijft hij.
“De realiteit is dat in beide gevallen je te maken hebt met een humaan en redelijk geloof, dat verkeerd wordt
beoefend door verkeerde mensen”. Bovendien, zo besluit hij, de cultuur van de katholieke kerk is drastisch
veranderd sinds Tuam is gesloten. De verwaarlozing van kinderen is geen katholieke aangelegenheid. “Het
is een menselijke zaak en gelukkig een die in onze samenleving niet langer wordt getolereerd.”
Massagraven heel gebruikelijk
Bovendien werd vóór de jaren 1960 algemeen aangenomen dat de lijken van hen die aan een besmettelijke
ziekte stierven een bron van epidemie zijn. Het is heel goed mogelijk dat het massagraf werd gebruikt als
een poging om een epidemie tegen te gaan.
http://www.katholiek.nl/actueel/800-ierse-babylijkjes-geen-katholiek-drama/
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De grootste moordmachine in de geschiedenis der mensheid
Wie aan massamoord denkt, denkt vrijwel meteen aan Hitler. En wie niet
aan Hitler denkt, denkt aan Tojo, Stalin of Mao. Hen wordt namelijk het
krediet gegeven de grootste tirannen van de 20e eeuw te zijn. Echter de
alarmerende waarheid is dat de religie die Islam heet, meer doden op haar
geweten heeft dan al deze tirannen bij elkaar, en ze voorbijstreeft in
wreedheid. De enorme omvang van de slachtingen door “de religie van
vrede” is zo onbevattelijk dat zelfs historici de schaal ervan niet goed in kaart kunnen brengen. Als men
verder durft te kijken dan de afgelopen honderd jaar, dan is de Islam verreweg de grootste moordmachine in
de geschiedenis van de mensheid.
De islamitische verovering van India is waarschijnlijk het bloedigste verhaal in de geschiedenis der
mensheid. – Will Durant (Amerikaans schrijver, historicus en filosoof)
Voorzichtige schattingen spreken van om en de nabij 80 miljoen dode Indiërs Volgens sommige
berekeningen daalde het Indiase bevolkingsaantal met 80 miljoen tussen 1000 AD (De verovering van
Afghanistan) en 1525 (Het einde van het Delhi Sultanaat). – AldusKoenrad Elst op Daniel pipes website.
80 miljoen!! De misdaden van de Spaanse veroveraars vallen in het niet bij dat getal. Geen wonder dat Hitler
de islam als strijdende religie bewonderde. Hij had ontzag voor de islam, welks slachtingen hij nooit
overtroffen heeft. Meer dat 110 miljoen zwarte mensen werden vermoord door de islam
…Een minimum van 28 miljoen Afrikanen werden tot slaaf gemaakt in het islamitische Midden Oosten.
Gezien het feit dat plusminus 80 procent van de mensen die door slavenhandelaars werden gevangen,
stierven voordat ze op de slavenmarkt terecht kwamen, wordt aangenomen dat het dodental van 1400 jaar
Arabische en Islamitische slavenhandel zo om en nabij de 112 miljoen ligt. Wanneer je daarbij optelt de
mensen die verkocht werden op de slavenmarkt, ligt het aantal slachtoffers van de trans-Sahara en OostAfrikaanse slavenhandel op meer dan 140 miljoen slachtoffers.—John Allembillah Azumah, auteur van The
Legacy of Arab-Islam in Africa: A Quest for Inter-religious Dialogue
Voeg deze getallen samen en de islam heeft het aantal slachtoffers van alle totalitaire regimes van de 20e
eeuw bij elkaar overtroffen. Echter hier houdt het helaas niet op. Voeg bijvoorbeeld de miljoenen mensen in
Soedan hier eens aan toe die de afgelopen decennia gestorven zijn door de hand van de islam. Veel van de
islamitische slavernij was seksueel van natuur, met een voorkeur voor vrouwen. De mannen die gevangen
werden genomen werden gecastreerd. De kinderen die geboren werden, werden meestal gedood, wat weer
verklaard waarom de islam niet demografisch verschoven is naar het zwarte ras. Voeg deze kinderen toe
aan onze rekensom en we passeren de 200 miljoen. In de 7e eeuw was het grootste gedeelte van Noord
Afrika christelijk, wat is er met hen gebeurd?
Omstreeks 750 AD, ongeveer 100 jaar na de verovering van Jeruzalem, leefde ongeveer 50 procent van alle
christenen onder islamitische heerschappij. Vandaag de dag zijn er geen autochtone christelijke
gemeenschappen meer te vinden in Noordwest Afrika waarvan de geschiedenis terug te herleiden is naar de
oudheid.– “Christianity Face to Face with Islam,” CERC
Wat is er met deze miljoenen christenen gebeurd? Sommige bekeerden zich. De rest? Verloren in de
geschiedenis. We weten dat meer dan 1 miljoen Europesen tot slaaf werden gemaakt door barbaarse
piraten. Het is onbekend hoeveel daarvan om het leven zijn gekomen.
…Tussen 1530 en 1780 kan dit getal gemakkelijk oplopen tot 1.2 miljoen.– BBC
In de Middeleeuwen…
…Veel slaven kwamen via Armenië en werden daar gecastreerd om aan de moslimvraag naar eunuchen te
kunnen voldoen… Slavery from Roman times to the early transatlantic trade.
Dezelfde praktijken vonden plaats in het islamitische Spanje. Noord Europeanen die tot aan Ijsland aan toe
gevangen werden, werden afgeslacht in de castratoriums van Iberia. Velen stierven aan deze operaties die
eeuwen lang voortgeduurd hebben. Het aantal doden wat gevallen is bij de moslimverovering van de Balkan
en Zuid Italië is onbekend, maar opnieuw moeten dit er veel geweest zijn, het loopt zeker in de miljoenen
door de eeuwen heen. En vergeet niet de anderhalf miljoen Armeense christenen die werden vermoord door
de Turken tijdens WOI. We weten dat door de eeuwen heen een groot aantal christelijke jongens werden
ontvoerd om te dienen als Janitsaren in het leger van de Sultan.
Moslims hadden graag blonde vrouwen voor hun harems en kochten dus Slavische slavinnen op de bazaars
van het Krim kalifaat. In het islamitische Spanje moest men tientallen jaren lang jaarlijks 100 Visigotische
maagden afstaan. Dit stopte toen de Spanjaarden begonnen terug te strijden. Jihad: Islam’s 1,300 Year War
Against Western Civilisation
Voeg hierbij de doden toe die gevallen zijn tijdens de Reconquista en de aantallen lopen op. Onderzoek
toont aan dat de donkere middeleeuwen niet zijn veroorzaakt door de Gothen die uiteindelijk gekerstend
werden:
…De echte vernietigers van de klassieke beschaving waren de moslims. Het waren de Arabische invasies…
die de eenheid van de Mediterrane wereld brak en de Middellandse zee, destijds één van de belangrijkste
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handelswegen, in een slagveld veranderden. Het was pas na de opkomst van de islam dat de steden in het
westen, die afhankelijk waren van de handel op de Middellandse zee…begonnen te sterven.—Islam Caused
the Dark Ages.
Voeg hieraan toe de onbekende miljoenen die stierven vanwege de consequenties. Hoeveel mensen weten
er nu eigenlijk van de verschrikkingen van de verovering van Maleisië? De Boeddhisten van Thailand en
Maleisië werden massaal afgeslacht.
Toen ze werden aangevallen en afgeslacht door de moslims, deden de Boeddhisten aanvankelijk geen
enkele poging om te ontsnappen aan hun vervolgers. Ze accepteerden de dood in een sfeer van fatalisme
en lotsbestemming. En dus hebben ze hun verhaal niet kunnen vertellen–History of Jihad.org
We zullen er nooit achter komen hoeveel mensen er in die tijd het leven hebben gelaten
Nadat moslims aan het begin van de 15e eeuw aan de macht kwamen, begonnen animistische heuvelvolken
geleidelijk aan te verdwijnen als gevolg van slavernij en de ‘integratie’ in de moslimgemeenschap van
Malaya, Sumatra, Borneo en Java door middel van invallen en de aankoop van met name kinderen. Java
was rond 1500 de grootste exporteur van slaven aan moslims.–Islam Monitor
Op dezelfde wijze arriveerde de Islam op de Filippijnen. Alleen de aanwezigheid van de Spanjaarden
voorkwam een totale ineenstorting en beperkte de islam tot de zuidelijke eilanden.
De komst van de Spanjaarden redde de Filippijnen van de Islam, behalve de zuidelijke punt waar de
bevolking zich had bekeerd tot de islam—History of Jihad.org
Opnieuw is het aantal doden onbekend, maar voeg deze toe aan het totaal. De animistische Filippino’s
gingen maar al te graag een bondgenootschap aan met de Spanjaarden tegen de Islam. Het is zelfs zo dat
een groot gedeelte van Zuidoost Azië de Spanjaarden en de Portugezen verwelkomden in plaats van de
Islam.
…Vanaf de 17e eeuw gingen Thaise koningen bondgenootschappen aan met de zeevarende westerse
mogendheden—De Portugezen en de Hollanders—en slaagden erin de dreiging van de Islam van zich af te
slaan die uitging van de Maleisiërs en hun Arabische regeerders.—History of Jihad.org
Een aantal Galjoenen en musketten waren niet genoeg om Azië te veroveren. De Islam liet de Europeanen
op bevrijders lijken; en in een bepaald opzicht waren ze dat ook. Wie waren er nu de echte imperialisten?
Zelfs vandaag de daag…
Maleisische Jihadisten spannen samen om het multi-etnisch Maleisië tot een islamitisch kalifaat te maken en
zorgen voor problemen in Zuid Thailand.—History of Jihad.org
Tel dit alles bij elkaar op. De Afrikaanse slachtoffers, De Indische slachtoffers, de Armeense genocide, de
minder bekende genocide in Oost Azië, de jihad die moslims voerden tegen China in 651 AD en de
plunderingen op de Krim van voornamelijk vrouwen. Alhoewel de getallen niet helemaal duidelijk zijn, is het
duidelijk dat de Islam de grootste moordmachine in de menselijke geschiedenis is met meer dan 250 miljoen
doden op haar geweten. Ongeveer een derde tot de helft of meer van het totale aantal doden door oorlog of
slavernij in de geschiedenis der mensheid kan terug gevoerd worden naar de Islam; en dit is nog slechts een
beknopt onderzoek. En neem nu de ruim 125 miljoen vrouwen die vandaag de dag rondlopen met genitale
verminking vanwege de eer van de islam. Ondanks wat Apologeten zeggen, vindt dit gebruik hoofdzakelijk in
islamitische gebieden plaats.
Nieuwe informatie uit Iraaks Koerdistan oppert dat dit probleem ook aanwezig is in het Midden Oosten en
wel meer dan eerder gedacht werd en dat genitale verminking veel meer verbonden is met religie dan
westerse academici willen toegeven.—“Is vrouwelijke genitale verminking een islamitisch probleem?” ME
Quarterly
Ooit werd aangenomen dat VGM (vrouwelijke genitale mutilatie) alleen geconcentreerd was in Afrika, nu
blijkt het dat dit overal wordt tegengekomen waar de islam is.
Er zijn indicaties dat VGM een probleem van epidemische proporties aan het worden is in het Arabische
Midden Oosten. Hosken merkt bijvoorbeeld op dat alle vrouwen in de Persische Golf traditioneel genetisch
gemutileerd worden. De Arabische overheid weigert iets aan dit probleem te doen.– “Is Female Genital
Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly
Onthoud dat dit 1400 jaar is weggeweest en opgelegd wordt aan een bevolking die hoofdzakelijk christelijk
of heidens was. VGM wordt op grote schaal toegepast in islamitisch Indonesië en neemt nog steeds toe.
…In plaats van vermindering, escaleert het probleem van VGM in Indonesië juist. De massaceremonies in
Bandung worden ieder jaar groter en populairder.– Guardian
De Britse auteur van dit artikel die duidelijk zijn afschuw toont, is er nog steeds van overtuigd dat Islam VGM
niet aanmoedigt, terwijl VGM juist een islamitisch kerngebruik is geworden. islamitische vrouwen worden
gehersenspoeld om hun eigen misbruik goed te keuren.
Aboe Salie citeerde Mohammed zeggende:”Besnijdenis is een Soena (traditie) voor de mannen en Makruma
(een eerbare daad) voor de vrouwen.” — “Is Female Genital Mutilation an Islamic Problem?” ME Quarterly
Welke andere tirannie doet dit? Zelfs de nazi’s verminkten niet hun eigen vrouwen! In tegenstelling tot de
20e eeuwse dictators wiens woede en moordzucht zichzelf uiteindelijk verteerde, is de islam zelfstimulerend.
Uiteindelijk, hoewel langzamer, heeft islam meer mensen vermoord en gemarteld dan welke religie dan ook,
religieus of seculier. In tegenstelling tot seculiere tirannie, leeft de islam voort op grond van haar polygamie
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en seksuele predatie. Het reproduceert zichzelf en groeit. Andere tirannieën zijn te vergelijken met heftige
infecties waarbij je heel even heel warm wordt, maar die vanzelf weer overgaan. islam is echter een
langzame terminale kanker die zich eerst uitzaait en dan alles overneemt. Het trekt zich nooit terug. Haar
methoden zijn verraderlijk, vaak onmerkbaar en gedreven door demografie. Net als bij kanker kan soms de
enige remedie excisie zijn. Dus als je weer eens negatieve berichtgeving over Israël leest, plaats het nieuws
dan eens in de context en denk dan eens aan de vijand waartegen de Israëlieten vechten. Islam is niet te
vergelijken met wat dan ook in de geschiedenis. BRON: americanthinker.com en/of:
http://dereligievanvrede.wordpress.com/2014/06/08/islam-grootste-moordmachine/

Bijna alle klanten Gazprom ruilen dollar in voor euro
Lichaamstaal expert: Putin weigerde verzoek van Obama – Ron Paul:
Federal Reserve heeft toegegeven dat er een valuta- en dollarcrisis komt
Donkere wolken pakken zich samen boven de financiële en economische
toekomst van de VS.
De Russische energiegigant Gazprom, die circa 25% - 30% van het
Europese aardgas levert, heeft met zijn grote klanten afgesproken dat zij
voortaan in euro’s, roebels of yuans mogen betalen. Volgens CEO Alexander Dyokuv zijn negen van de tien
consumenten reeds akkoord met het inruilen van de dollar voor de euro. Wit-Rusland gaat het gas in roebels
betalen. De val van de Amerikaanse dollar als wereldreservemunt, die vrijwel zeker de definitieve instorting
van de Amerikaanse economie en een nieuwe wereldwijde financiële crisis zal veroorzaken, komt hiermee
steeds dichterbij.
‘Het zogenaamde Plan B is gedeeltelijk al uitgewerkt,’ zei Dyokuv op het Internationale Economische Forum
in St. Petersburg. ‘Met een aantal van onze contractpartners is de switch van dollarcontracten naar euro’s en
yuans overeengekomen. We overwegen nog de mogelijkheid om de contracten naar roebels te verschuiven.’
De algemene directeur van Gazprom gaf later aan dat het om ‘negen van de tien’ klanten gaat die bereid zijn
de dollar los te laten en in het vervolg in euro’s te gaan betalen.
Sancties tegen Rusland werken averechts
Hoe meer het Westen -onder druk van Amerika- Rusland met economische sancties tegen zich in het
harnas jaagt, des te sneller zullen de Russen zich genoodzaakt zien het op de dollar gebaseerde wereldwijde handelssysteem los te laten, en met China en mogelijk ook India een alternatief op te richten. (1)
‘Putin zegt nee tegen verzoek Obama’
Afgelopen vrijdag hadden president Obama en president Putin een korte ontmoeting. De stemming leek
positief, waardoor de media concludeerden dat het gevaar van een nieuwe Koude Oorlog geweken is.
Dr. Nick Morgan, expert in lichaamstaal, analyseerde een opname van de ontmoeting en zei dat het er sterk
op leek dat Putin een voorstel van Obama afwees. Ondanks het feit dat het slechts om een kort fragment
ging, ‘lijkt het erop dat Obama een verzoek doet aan Putin, en deze ‘nee, dat kan ik niet doen’ zegt.’ Het is
echter niet duidelijk wat Obama precies vroeg, dus harde conclusies kunnen niet worden getrokken (2).
Ron Paul: ‘Fed erkent komende valuta- en dollarcrisis’
Dr. Ron Paul, de (voormalige) libertarische politicus die nog altijd vaak wordt geïnterviewd, zei dat de
voorzitter van de Federal Reserve tegenover hem erkend heeft dat er een valutacrisis en dollarinstorting
komt, maar dat dit geen probleem zou hoeven vormen zolang het maar op een ordelijke wijze gebeurt.
‘Het probleem is echter dat als mensen het vertrouwen verliezen in geld, dit nooit op ordelijke wijze gebeurt,
maar er altijd paniek uitbreek,’ aldus Paul. ‘Ik vermoed dat de financiële markten op een dag in paniek zullen
raken, niet alleen om de dollar, maar om het complete wereldwijde financiële systeem.’ De recente
maatregel van de ECB om een deel van de rente tot onder nul te laten zakken noemde hij ‘nonsens. Ze
denken dat het gaat werken, maar dit zal over een bepaalde tijd tot paniek leiden.’
Deze enorme financiële crisis zal volgens hem nog niet deze of volgende week komen, maar is al wel
langzaam in gang gezet. Zo kopen de Chinezen steeds minder Amerikaanse schuldpapieren op, waardoor
de Federal Reserve uitgerekend het kleine België is gaan gebruiken om het ontstane gat op te vullen.
Minstens zo belangrijk is de recente overeenkomst tussen Rusland en China om een groot deel van hun
onderlinge handel niet langer in dollars, maar in hun eigen munten te gaan afrekenen.
‘Goud straks enige veilige haven’
Volgens Paul zullen uiteindelijk ook de euro, de yen en yuan worden losgelaten, en zal goud nog de enige
veilige haven blijken te zijn. De Amerikaanse regering, de Federal Reserve en andere Westerse centrale
banken proberen echter al geruime tijd om de koers van goud te onderdrukken, ‘maar uiteindelijk zullen de
markten veel machtiger zijn dan de centrale banken’ (3).
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Infowars, (3) Silverdoctors Metals & Markets (YouTube)

Nieuwsbrief 202 – 15 juni 2014 – pag. 17

Ultieme vorm van mind control staat om de hoek
Een team onderzoekers van de Amerikaanse Universiteit van California is erin
geslaagd om herinneringen compleet te wissen bij ratten.
Niet alleen dat, ook zijn ze erin geslaagd om dat wat ze weggehaald hadden uit de
hersenen op commando weer te reactiveren.
Er worden wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die worden gepubliceerd als
voordelig voor de mensheid, maar die ook op hele sinistere manieren ingezet
kunnen worden.
Een dergelijke ontdekking is bekendgemaakt door een team onderzoekers van de Universiteit van California in
San Diego. Zij claimen dat artsen binnenkort in staat zullen zijn om gebeurtenissen die liggen opgeslagen in je
hersenen te wissen uit je geheugen. Maar, ook dat ze deze zelfde herinnering weer net zo gemakkelijk terug
zullen kunnen plaatsen.
Ze hebben dit aangetoond door middel van onderzoek en tests bij ratten en zeggen dat dit een heel goed
middel zal zijn straks om mensen te behandelen die proberen te herstellen van oorlogstraumas, ongelukken of
andere nare voorvallen.
Ook zal dit volgens de onderzoekers een probaat middel zijn bij de behandeling van patiënten met Alzheimer
en dementie.
De techniek waarop dit is gebaseerd wordt uitgevoerd met optische laserstralen. Hiermee worden bepaalde
zenuwen in de hersenen bewerkt, waardoor specifieke herinneringen kunnen verdwijnen.
De theorie achter het geheel is dat herinneringen worden vastgelegd, opgeslagen en weer teruggehaald
doordat de hersenen een bepaalde verbinding maken tussen zenuwen. Het door hen uitgevoerde experiment
bewijst dat wanneer ze deze verbindingen verzwakken of versterken, ze de herinnering kunnen wissen of weer
terugplaatsen. Ze noemen ditsynaptische verbindingen.
Eén van de onderzoekers, de neuroloog professor Roberto Malinow, zei, “We kunnen herinneringen maken, we
kunnen die weer weghalen en we kunnen die weer activeren, net zoals wij willen. We doen dit door het
stimuleren van selectieve synaptische verbindingen”.
Het onderzoek dat is uitgevoerd met ratten is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal. Het team
maakte gebruik van optische lasers met bepaalde frequenties om een bepaalde groep zenuwen in de hersenen
van de ratten te bewerken. Echter, deze diertjes moesten eerst ook genetisch worden gemanipuleerd om ze
gevoelig te maken voor licht.
Ze schenen de laserstraal op een rat, terwijl deze tegelijkertijd een elektrische schok aan zijn poot kreeg
toegediend. Het duurde niet lang of de ratten associëerden de optische stimulatie van de zenuwen met pijn en
vertoonden tekenen van angst wanneer de zenuwen werden gestimuleerd. Vervolgens gebruikten de
wetenschappers een serie van laserstralen met een lage frequentie om dezelfde zenuwen op een andere
manier te stimuleren. Hierdoor verdween de herinnering. Ze merkten dat de ratten daarna niet meer angstig
reageerden op de originele zenuwstimulatie, wat bewijst dat de herinnering die met pijn werd geassociëerd is
verdwenen.
De meest extreme ontdekking van het onderzoek was dat ze deze herinnering ook weer konden reactiveren. Dit
deden ze door de zelfde zenuwen opnieuw te bewerken met een krachtige stoot lasers met een hoge
frequentie. Daarna bleek dat de ratten weer met angst reageerden op de originele simulatie ondanks dat er
geen nieuwe elektrische pijnschok aan hun poot werd gegeven.
Men is hoopvol dat dezelfde technieken kunnen worden gebruikt om verzwakte synaptische verbindingen bij
iemand die bijvoorbeeld Alzheimer heeft, te herstellen.
Ongetwijfeld zullen er aan de hand van dit soort onderzoeken veel positieve dingen gedaan kunnen worden
voor mensen die nu lijden aan traumatische aandoeningen of aan geheugenverlies zoals bij dementie.
Anderzijds kunnen dit soort technieken ook worden gebruikt als een soort ultieme vorm van mind control.
Mensen die tegen het systeem zijn zullen worden opgenomen en “behandeld”. Tegen de tijd dat ze weer buiten
staan vinden zeMinister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie de meest sympathieke, eerlijke en betrouwbare
man ter wereld.
Bron: Daily Mail
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Ontkenning van grondslag islamitisch terrorisme is zorgelijk
Elsevier, door Afshin Ellian 9 jun 2014
Volgens Plasterk bevindt een ideologie zich in het hoofd van
De politici schijnen een bevoorrechte positie te hebben. Ze worden namelijk goed beschermd. De
publieke omroep, vooral de belangrijke actualiteitsprogramma's beschermen de politici. Hoe doen ze
dat?
Zelden mogen politici tegenover opiniemakers zitten. Na de Europese verkiezingen gingen de
actualiteitsprogramma's in Europa de balans opmaken. Newsnight van BBC nodigde opiniemakers van
verschillende stromingen uit om over de opmerkelijke uitslag van de verkiezingen te praten.
In dat programma moeten de politici regelmatig samen met een opiniemaker van een tegenovergestelde
stroming in de studio aan tafel zitten. Zo ontstaat een contradictoir gesprek.
Herhalen
In Nederland doen media dat anders. Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur nodigde politici Emile Roemer
(SP) en Alexander Pechtold (D66) uit om te reflecteren op de uitslag van de verkiezingen. En ze gingen
natuurlijk niets anders doen de ingestudeerde zinnen voor de zoveelste keer te gaan herhalen. Dit is een
voorbeeld van hoe de politici door journalisten worden beschermd.
Anders zou Nieuwsuur twee opiniemakers uitnodigen om partijen onder vuur te nemen: een pro-Unie en een
Euroscepticus. Hier moet ik toegeven dat vroeger toen nog het programma NOVA bestond, deden
programmamakers wel wat een professionele journalist betaamt: het organiseren van tegenspraak met
politici. Nieuwsuur is helaas geen NOVA maar een voortzetting van het Journaal.
Terrorisme
Weer heb ik een politicus-beschermend gesprek meegemaakt. Deze keer met minister Ronald Plasterk
(PvdA, Binnenlandse Zaken) in Buitenhof. Een opmerkelijk gesprek over de radicale moslims in Europa en
de toename van het islamitische terrorisme.
De minister voor inlichtingenzaken legde het volk en Buitenhof uit dat een kleine groep van moslims in
Nederland behoort tot de salafistische beweging die de zuivere islam nastreeft. Is die groep echt klein? Is de
omvang van deze groep in vergelijking met 10 jaar geleden niet toegenomen? En wat weet hij van
salafisten?
Ontregelende of waarheidszoekende vragen schijnen niet langer gebruikelijk te zijn. En daarom wordt er
geen opiniemaker tegenover de minister gezet, om met kennis van zaken een relevant gesprek te
ontketenen met de minister.
Ideologie
Er is dus volgens Plasterk een kleine groep van moslims die salafistische ideologie nastreeft. Volgens
Plasterk bevindt een ideologie zich in het hoofd van iemand. Daaraan kan de staat niks doen. Is dat zo? Een
ideologie is een openbare verschijning. De ideologen van een ideologie publiceren in en buiten de
gebruikelijke kanalen propaganda. De ideologie wordt niet alleen gedragen, maar vooral verspreid in een
samenleving. Vervolgens zegt de minister dat het salafisme een spirituele beweging is, die op een spirituele
wijze naar de zuivere islam wil terugkeren. Welke spirituele beweging?
Salafisme is een religieuze beweging binnen de hedendaagse islam. Hoe willen ze tot de zuivere islam
terugkeren? Plasterk wekt hier de indruk alsof de salafisten zoals boeddhisten of andere spirituele groepen
via dans of gebed en zelfreiniging door kunnen dringen tot aan gene zijde van het zijn. Bovendien
presenteert minister Plasterk de salafisten als een groeperingen waarvan onze rechtsorde geen last heeft of
zal hebben.
Islam
De minister doet de salafisten echt tekort door ze als een vage spirituele verschijning te bestempelen. Hoe
kom men tot de zuivere islam? Door de gedetailleerde nakoming van de wetten van de islam. Islam is in de
eerste plaats een juridische religie.
De wetten en de traditie waarbinnen de islamitische regels worden toegepast, heet sharia. Het leven volgens
de wetten van Allah en naar het voorbeeld van Mohammad en zijn vrienden is de kern van het salafisme,
maar ook die van de sjiitische politieke islam. Deze wetten zijn niet echt vrouwvriendelijk, homovriendelijk, en
wel vijandig jegens de afvalligen en ongelovigen. Ik heb een hele domme vraag aan de intelligente minister
voor inlichtingenzaken: is dat geheel niet echt gevaarlijk voor onze rechtsorde?
Belemmering
In verschillende rapporten noemde de AIVD de anti-integratieve elementen van de fundamentalistische islam
zoals het salafisme onwenselijk. Dat kan volgens de rapporten van de AIVD tot onrust, apartheid en de
belemmering van integratie van nieuwe Nederlanders leiden. De salafisten hebben vanuit hun ideologische
bepaling niet de opdracht om de wetten van een seculiere macht na te komen.
Integendeel, ze kunnen alleen een ware moslim worden als ze de wetten van de islam naleven. Nogmaals:
als het salafisme toeneemt, zal ook het islamitische terrorisme toenemen. Omdat de dragende inhoudelijke
grond van de militante islam door het salafisme wordt gevormd: eerst moet men zich tot het salafisme
bekeren, waarna er de mogelijkheid van transformatie in een islamitisch terrorist ontstaat.
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Zorgelijk
Minister Plasterk herhaalde dat hij de toename van het islamitische terrorisme zorgwekkend vindt. Is dat in
het licht van zijn onverschilligheid inzake de toename van het salafisme geloofwaardig?
Wat ik wel zorgelijk vind, is een minister die de onderliggende realiteit van het islamitische terrorisme ontkent
of niet onderkent. Dat is pas zorgelijk.
De politiek van ontkenning omtrent de grondslag van het islamitische terrorisme is zorgwekkend. Plasterk,
een inlichtingenminister zonder inlichting.

Afshin Ellian
Afshin Ellian (Teheran, Iran, 27 februari 1966) is een Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof en dichter. Hij is
een expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.
Levensloop
Ellian is in Iran opgegroeid. Als scholier leerde hij al het vak journalistiek van een van de meest prominente
journalisten van Iran. Hij heeft als een freelancejournalist voor verscheidene politieke tijdschriften van Iran
gewerkt. Gedurende de Iraanse Revolutie van 1978-1979 werd hij zoals vele leeftijdsgenoten een
aanhanger van de Fedayan-e Khalq-e Iran. Na de revolutie kwam echter een tweedracht in deze partij.
Velen werden vervolgens aanhangers van de meerderheidstak van deze partij. Ellian werd zowel lid van de
Tudeh Partij van Iran als actief in de jongeren-organisatie ervan. Vanwege de onderdrukking door het
Islamitische regime moest Ellian voor zijn leven vluchten, in eerste instantie naar Pakistan. Maar hij werd in
dat land met uitlevering aan Iran bedreigd, zodat hij wederom moest vluchten, dit keer naar buurland
Afghanistan, waar reeds een groep intellectuelen en activisten uit Iran zich had verzameld. Hij leerde aldaar
van Siavash Kasraie, die ook lid was van de Tudeh Partij, gedichten te schrijven. Er ontstond echter in Kabul
een ideologisch conflict tussen Ellian en zijn vrienden en de leiders van deze partij, die in hun ogen
stalinistische figuren waren. Hierom moesten Ellian en zijn vrienden opnieuw vluchten.
Asiel
In 1989 kwam Ellian als politiek vluchteling naar Nederland. Hij besloot in 1987 om asiel aan te vragen bij de
Permanente Vertegenwoordiging van VN in Kabul waarna hij, in 1989, uitgenodigd werd door de
Nederlandse overheid om, samen met een aantal andere dissidenten, als politiek vluchteling naar Nederland
te komen. In Nederland studeerde Ellian aan de Universiteit van Tilburg, toen nog Katholieke Universiteit
Brabant geheten. In 1996 studeerde hij af in internationaal publiekrecht, strafrecht en rechtsfilosofie.
Vervolgens promoveerde hij in 2003 aan deze universiteit. De titel van zijn proefschrift is: “Een onderzoek
naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika”. Hij concludeerde dat de commissie een
volledig acceptabel tribunaal is, dat internationaal respect verdient. Sinds 2005 is hij als hoogleraar
verbonden aan de rechtenfaculteit van Universiteit van Leiden en sinds 2012 is hij directeur van het aan
deze universiteit verbonden instituut Metajuridica.
Ellian heeft een weblog op de site van Elsevier. Eerder had hij een column in NRC Handelsblad.
Bibliografie
 Allah weet het niet beter (ISBN 9789029078559)
 Brieven van een Pers (ISBN 9029075228)
 Verrijzenis van woorden (dichtbundel, debuut, een aanklacht tegen dictaturen en onderdrukking)
 Mensenherfst (dichtbundel)
 Political Islam and the Attack on Religious Freedom Telos 145 (Winter 2008). New York: Telos Press
 A.Ellian & G.Molier, The State of Exception and Militant Democracy in a Time of Terror (Dordrecht:
Republic of Letters Publishing 2012)
Externe link
 Rechtsfilosoof Afshin Ellian naar Leiden (Mare, 13 november 2003)
Bronnen, noten en/of referenties
1. Omhoog ↑
http://www.newenglishreview.org/Ibn_Warraq/In_Defense_of_Ayaan_Hirsi_Ali_%26_Afshin_Ellian/
2. Omhoog ↑ J. Groen, “Dichters zijn onbetrouwbaar [poets are not trustworthy]”, de Volkskrant (17
february 2001).
3. Omhoog ↑ Letter from J. Hoeksma, NRC Handelsblad, 23 September 2006
4. Omhoog ↑ A.Ellian, Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika
[A Investigation into the Truth and Reconciliation Commission of South Africa] (Nijmegen: Wolf Legal
Productions 2003)
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'De overheid steelt en wast wit'
De overheid maakt zich schuldig aan witwassen en aan het aannemen van mogelijk
illegaal verdiend geld. Foto: ANP
Dat schrijft strafrechtadvocaat Marielle van Essen in haar column in Nieuwe Revu.
Van Essen vindt het hypocriet hoe de overheid omgaat met het geld en de
eigendommen van criminelen. Bovendien stelt ze dat criminelen geld gemakkelijk
kunnen witwassen in het staatsbedrijf Holland Casino. Haar cliënten slaagden erin om met losgeld
strafvervolgingen af te kopen. Dat zijn betalingen van bedragen tussen de 30.000 en 50.000 euro. Volgens
Van Essen was er “geen haan die kraaide” naar de herkomst van dit geld. “Hoewel die zich gezien de
verdenking mogelijk liet raden.” Van Essen maakt mee dat eigendommen van criminelen, zoals auto’s en
sieraden, worden verkocht door de overheid, terwijl deze nog helemaal niet verbeurd verklaard zijn. Als
eigendommen verbeurd verklaard zijn, worden die niet meer teruggegeven nadat ze in beslag zijn genomen.
Aangifte
In een aantal gevallen zou de overheid zelfs spullen verkopen, voordat deze verbeurd verklaard waren. Dure
horloges werden zo voor een “habbekrats” verkocht. Zo zag Van Essen dat er spullen met grote emotionele
waarde voor haar cliënten werden verkocht. Informatie over de verkoper en de afnemers van de
kostbaarheden, kreeg zij niet, ondanks herhaaldelijk aandringen.
De overheid maakt zich hiermee volgens Van Essen mogelijk schuldig aan verduistering door spullen te
houden die volgens de rechter terug moeten, en aan witwassen door deze vervolgens ook nog te verkopen.
De strafrechtadvocate schrijft dat ze het zat is en heeft besloten om de minister om opheldering te vragen.
Mocht dat niet helpen, dan is ze bereid om aangifte te doen.
Door: NU.nl/Lennart t Hart
http://www.nu.nl/binnenland/3794814/de-overheid-steelt-en-wast-wit.html

Duitse EU-parlementariër bevestigt plannen voor wereldregering
Tijdens de begrafenis van Otto von Habsburg (2004), de eerste president
van de Paneuropa-Unie, droegen aanhangers van een ‘van Vladivostok tot
San Francisco’ verenigd Europa de voor de organisatie kenmerkende
vlaggen met zich mee.
De Duitse christendemocratische EU-parlementariër Bernd Posselt –die na
20 jaar door de recente voor zijn partij (CSU) slecht verlopen Europese
verkiezingen zijn zetel verloor- heeft tijdens een podiumdiscussie op een private hogeschool in München
bevestigt dat er plannen bestaan om een wereldregering op te richten. Posselt vindt deze plannen ‘legitiem’.
Al in 1948 verklaarde SPD-politicus Carlo Schmid dat het ‘idee van een wereldstaat alle inspanningen waard
is’, en dat ‘men moet ophouden altijd over een utopie te spreken... Wij geloven echter niet dat er een
wereldregering komt zonder dat we eerst door Europa zijn gegaan.’
Onderwerping aan wereldstaat
Gevraagd of hij Schmids idee van een wereldregering ondersteunt, antwoordde Posselt: ‘Ik ben voor
continentale aaneensluitingen (mogelijk duidend op het TTIP vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa),
zodat we met elkaar samenwerken... Ik ben tegen een wereldstaat, maar ik vindt het wel een legitiem
standpunt.’ Vervolgens bevestigde hij dat de Duitse grondwet de onderwerping aan een wereldstaat mogelijk
maakt.
Johannes Rau, van 1999 tot 2004 president van Duitsland, zei in een op 5 januari 2001 gehouden toespraak
dat er in de grondwet inderdaad bepalingen zijn opgenomen die het mogelijk maken om ‘een aantal
klassieke taken en rechten van de nationale staat aan Europees of internationaal niveau over te dragen.’
‘Paneuropa van Vladivostok tot San Francisco’
Posselt werkte in het verleden samen met Otto von Habsburg, die van 1973 tot 2004 president was van de
Paneuropa-Unie. Die werd ooit opgericht door graaf Richard Coudenhove-Kalergi, met het specifieke doel
‘een groot Europa, een waar Paneuropa op te richten, van Vladivostok tot San Francisco.’ Om dat te
verwezenlijken werkte Coudenhove-Kalergi samen met toenmalig CIA-directeur Allen Dulles.
EU is slechts tussenstap
Dat de Europese Unie slechts een tussenstap is werd al in mei 1948 in Den Haag bevestigd. Tijdens het
‘Congres van Europa’, waar sir Winston Churchill de openingstoespraak hield, werd besloten dat ‘de creatie
van een verenigd Europa een basisvoorwaarde voor de creatie van een verenigde wereld’ is.
Jarenlang werden en worden artikelen, berichten en uitspraken over plannen voor een wereldregering
bespot en als ‘complottheorieën’ weggezet. Desondanks is er, getuige de in de loop van tientallen jaren
opgetekende uitspraken van een groot aantal hooggeplaatste politici en officials, meer dan voldoende bewijs
voor. (1)
Xander - (1) KOPP
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Europese Centrale Bank: sparen wordt strafbaar
OPGESLAGEN ONDER DE BATAAFSE VOLKSBANK
De Europese Centrale Bank heeft de rente verlaagd.
Voor bepaalde leningen wordt de rente zelfs negatief – minus 0,5%.
Dit lijkt wel aardig voor het geval een andere bank geld wil lenen van de
Centrale Bank – een lening levert rente op (?). De Goldman Sachs man
en voorzitter van de ECB Mario Draghi S.J. heeft als conditie voor het
opnemen van dit soort leningen door banken, dat de kredietverschaffing
voor het Midden- en Kleinbedrijf moet worden gestimuleerd. Banken mogen er bijvoorbeeld geen
staatsobligaties voor kopen of het als lening aan de Staat der Nederlanden doorzetten. De eerste kritiek op
dat systeem was, dat banken überhaupt niet meer lenen aan het MKB, dus wat zou er in essentie
veranderen. Bovendien vinden banken gegarandeerd weer een of ander “product” uit, die de voorwaarden
omzeild en waar we dan twintig jaar later de rekening van krijgen gepresenteerd. Bankieren is nu eenmaal
gelegaliseerde fraude.
Doch, zoals gebruikelijk, is de werkelijke reden van deze actie een geheel andere.
Gesteld dat u na een leven hard werken, door zuinig met uw geld om te springen een spaartegoed bij een
bank heeft opgebouwd, dan moeten bij u alle seinen op rood springen met dit “opbeurende” bericht. Wellicht
heeft u op uw spaartegoed nu nog een rente van 2%, maar dit zal langzaam zakken tot onder de 0% als
“bijvangst” van de maatregelen van het de valsemunters in Frankfurt. Het betekent dat u naast de steeds
maar oplopende “bankkosten”, dan ook een soort spaarpremie moet betalen. U dient tevreden te zijn met de
mogelijkheid uw geld bij een bank onder te brengen en bankiers vinden dus, dat dat ook wat mag kosten.
Uw spaartegoed teert langzaam in, zolang u het bij een bank heeft …veilig gesteld … ondergebracht.
U bent gedwongen het op termijn allemaal op te nemen, er goud mee te kopen of mee te doen aan het
bancaire casino en het lukraak in aandelen te beleggen. Uw tegoeden zijn bij banken niet meer veilig.
Het kopen van goud is ook niet aan te raden, omdat dezelfde kliek de prijzen manipuleert. Bovendien bezit u
goud pas als u het fysiek onder controle heeft – en dat zult u nooit hebben zonder enorme risico’s te lopen.
U heeft altijd informatie-achterstand, daar leeft het systeem nu eenmaal van. In tegenstelling tot alles op
deze aardbol trekt kapitaal zich niets van de zwaartekracht aan. Geld gaat altijd naar de punt van de
pyramide, waar het vervolgens in het niets verdwijnt.
Als u slechts schuld heeft, is het probleem er niet. U wordt nauwlettend in de gaten gehouden teneinde uw
schulden af te betalen. U heeft wel een probleem als u geldmiddelen vrij heeft als spaartegoed. Dat wordt u
afgepakt en sneller dan we denken. Hoe kunnen wij ons daar tegen wapenen?
De Bataafse Volksbank
Moeten we als opstap naar de herstelde republiek maar alvast een
nationale bank opzetten, die voor en door de leden werkt en wordt
bestuurd?
In Engeland is een initiatief opgestart onder de naam “THE LAWFUL
BANK” die “lawful money” uitgeeft. Iedereen die geld inlegt wordt
automatisch lid van de bank volgens het systeem “one man – one vote”. Voor iedere Britse Pond worden
tien Lawful Pounds uitgegeven, waarbij rente niet aan de orde is, er worden slechts bankkosten
doorberekend. Ook deze nieuwe bank maakt dus gebruik van het zogenaamde fiat-systeem, waarbij banken
uit het niets geld kunnen drukken of muteren. In Zweden is er de JAK Bank, die ook geen rente rekent en
ook volgens het coöperatieve systeem werkt. Wat je inlegt kun je bijlenen. Het geld is van de leden.
Maar om te beginnen moet de Bataafse Volksbank een degelijk en vooral eerlijk en integer stelsel hebben.
Euro’s moeten worden omgewisseld voor guldens in een verhouding 1 : 1. Rente mag niet worden berekend.
Iedereen die geld inlegt is automatisch lid en heeft één stem, ongeacht het ingelegde kapitaal.
De Bataafse Volksbank kan niet worden “geregistreerd” bij een of andere overheidsinstantie. Registreren
(Regis = koning) betekent onderdaan worden en wat er moet gebeuren is precies het omgekeerde. Niet de
overheid geeft een banklicentie uit, maar de direct betrokken leden doen dat. We moeten afleren dat alles
“via de officiële kanalen” dient te verlopen, want in wiens belang is dat ook al weer?
We zouden het allemaal via het internet kunnen regelen, maar dan moet er eerst wél een eigen veilig
internet worden opgezet.
Er moet een open boekhouding worden gevoerd, inzichtelijk voor alle leden. Iedere euro die wordt ingelegd
levert een gulden op. De overtollige euro wordt niet vernietigd, maar wordt opgepot om ooit de
pensioenfondsen en de activa van het te gronde gerichte “Koninkrijk der Nederlanden” over te nemen. Ook
het opstapelen van de overtollige euro’s is een punt van aandacht: waar moet dat, wie gaat erover en hoe
bescherm je het? Als het op geheime locaties moet, zijn we niet veel beter dan de hoeders van het Gouden
Kalf. Veel vragen, veel open eindjes. We zitten nog steeds stevig en ongewild in de tang van het systeem
dat kapot moet, dat is helaas de werkelijkheid.
Maar we moeten ergens een begin maken.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/06/10/europese-centrale-bank-sparen-wordt-strafbaar/#more-32505
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De Europese Unie zet ons in de kou
Bulgarije steekt een stokje voor een pijpleiding van Rusland naar
West-Europa.
Vanuit Rusland bouwt Gazprom aan een gaspijpleiding (South Stream
Pipeline) via de Balkan naar West-Europa en wil daarmee Oekraine
omzeilen.
Deze omleiding is in het belang van West-Europa, doch op
aandringen van politieke agenten (senatoren) van Corporate D.C.
saboteert Bulgarije de werkzaamheden daarvan in het kader van
sancties tegen het Rusland van Vladimir Putin.
Sinds wanneer verordonneren de Amerikanen aan individuele EU-lidstaten wat ze wel of niet moeten doen,
zonder daarbij de andere lidstaten daarin te kennen? Antwoord: dit gebeurt al sinds jaar en dag en dan weet
u direct hoe de hazen lopen. Olie- en gasmaatschappijen dicteren de politiek, de Brusselse volgevreten
ongekozen autocraten doen niets en wachten blijkbaar op nadere instructies.
Het is niet voor niets dat Amerikaanse oorlogsschepen in de Zwarte Zee door de Russische luchtmacht
worden lastig gevallen. Het is zowel in het belang van Rusland als landen in West-Europa, dat er een
alternatieve route voor gasleveranties beschikbaar komt. Ook EU diplomaten hebben druk uitgeoefend op de
Bulgaren om de zaak stop te zetten. Waar Bulgarije mee wordt gechanteerd mag wel duidelijk zijn.
Voor de EU-fans onder de lezers.
In Kiev zit een door een staatsgreep fascistische junta en pleegt namens u volkerenmoord op etnische
Russen in de vrijgevochten oostelijke republieken. U bent fan van een verzameling overbetaalde ongekozen
egoïsten, die niet ons belang, maar dat van het energie-kartel (lees Corporate D.C. en het bankenkartel)
dient. U heeft uw stem gegeven aan deze meelopers, u wordt bedankt. U vindt het blijkbaar pico bello in
orde, dat de Amerikanen de aanvoerroutes voor uw gaskachel saboteren om u afhankelijk te maken van
leveranties uit het Midden Oosten door olie- en gasmonarchjes. Met een thans oplopende temperatuur valt
het niet direct op, maar zet de EU ons de komende winter in de kou. Dan komen de gastankers uit Qatar te
hulp, het mag dan wat kosten.
U wordt bedankt, stelletje sukkels!
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/06/09/de-europese-unie-zet-ons-in-de-kou/#more-32487

Tony Blair ‘oorlog Irak schuld van uitblijven ingrijpen Syrië’
‘De Brits-Amerikaanse oorlog in Irak van 2003 tot 2011 is niet de oorzaak van de
onrust in dat land op dit moment. Dat schrijft de Britse oud-premier Tony Blair op
zijn website, meldde de BBC vandaag. Het geweld in Irak is volgens hem een
‘voorspelbaar en schadelijk effect’ van het uitblijven van ingrijpen in Syrië.‘ aldus
Tony Blair vandaag in het Parool. Nou meneer Blair u bewijst weer eens een patsy
te zijn van de New World Order elitaire kliek die u van jongs af aan klaar gestoomd
hebben om het volk – net als alle andere marionetten – de illusie van
democratische keuze voor te spiegelen, terwijl u eigenlijk niets anders doet dan het uitrollen van agenda 21
en meewerkt aan het vestigen van 1 wereldregering; koste wat het kost!
Amerika en Europa willen slechts 1 ding en dat is de laatste vestingen, zijnde Rusland en China, innemen en
dan 1 wereldregering vestigen. Syrië en Iran en alle Sjiitische moslim landen liggen in dat plan dwars.
Rusland verweert zich en deze sjiitische moslimlanden sluiten zich bij de Russen aan. Deze zogenaamd
oplaaiende oorlog in Irak heeft niets te maken met een bedreigende situatie voor de Westerse invloed daar;
het is zelfs een versteviging van de Westerse invloed, maar Tony Blair toont vandaag aan welk vals alibi
men nu weer probeert neer te zetten om Syrië binnen te kunnen vallen. Men heeft aan de NWO borreltafel
besloten dat het volk wel zo dom is om erin te tuinen. “Kom op jongens, we bedenken een nieuwe
terreurgroep genaamd ISIS. Die laten we zogenaamd Irak binnen vallen en we zeggen dat ze gevaarlijk zijn.
Dan zeggen we dat dit komt omdat we niet ingegrepen hebben in Syrië. En dan gaan we zogenaamd Irak
binnen vallen en vallen vanuit het Noorden Syrië aan.” Ach ja Henry Kissinger en consorten worden ook een
dagje ouder en je kunt ze niet kwalijk nemen dat ze niet snappen dat wij inmiddels door hun leugens heen
prikken. ISIS is een bedenksel van het Westen; Al Qaïda in een nieuw jasje (hier meer info). Het vechtclubje
voor en van het Westen in een islamitisch jasje. Stop bullshitting us!
Bron linkvermeldingen: Parool.nl, davidicke.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/15/tony-blair-oorlog-irak-schuld-van-uitblijven-ingrijpen-syrie/
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Europese federalisten gefinancierd door Amerikaanse spionagechefs
Geplaatst op 9 juni 2014door E.J. Bron
VRIJGEGEVEN documenten van de Amerikaanse overheid tonen aan dat
de spionagediensten een campagne hebben geleid in de jaren ’50 en ’60
om een verenigd Europa op de rails te krijgen. Zij financierden en
stuurden de Europese federalistische beweging aan. De documenten
bevestigen de verdenkingen die toen speelden dat Amerika achter de
schermen erg gedreven was om Engeland deel te laten uitmaken van een Europese staat. Een memo van
26 juli 1950 bevat instructies voor een campagne ter promotie van een vergevorderd Europees Parlement.
Het is ondertekend door generaal William J Donovan, hoofd van het Amerikaanse Strategische Diensten
Bureau [OSS] tijdens de oorlog, de voorloper van de CIA.
De documenten zijn gevonden door Joshua Paul, onderzoeker aan de Georgetown University in
Washington. Zij bevatten documenten die zijn vrijgegeven door de nationale archieven in de VS. Het
hoofdzakelijke hulpstuk om Europa vorm te geven was het Amerikaanse Comité voor een Verenigd Europa
[ACUE], opgezet in 1948. De voorzitter was Donovan, toen waarschijnlijk advocaat bestuursrecht.
De vicevoorzitter was Allan Dulles, directeur van de CIA in de jaren ’50. De raad bestond uit Walter Bedell
Smith, de eerste directeur van de CIA en een lijst voormalige OSS-types en ambtenaren die vaste klant
waren bij de CIA. Het document toont aan dat ACUE de Europese Beweging financierde, de belangrijkste
federalistische beweging in de jaren na de oorlog. In 1958 bijvoorbeeld droeg zij voor 53,5 procent bij aan de
financiering van de beweging.
De Europese Jeugd Campagne, een vertakking van de Europese Beweging, werd compleet gefinancierd en
geleid door Washington. De Belgische directeur, Baron Boel, ontving maandelijkse betalingen op een
separate bankrekening. Toen het hoofd van de Europese Beweging, de in Polen geboren Joseph Retinger,
boos werd over deze grote mate van Amerikaanse controle en probeerde fondsen te werven in Europa, werd
hij gauw gecorrigeerd.
De leiders van de Europese Beweging – Retinger, de visionair Robert Schuman en de voormalige Belgische
eerste minister Paul-Henri Spaak – werden behandeld als huurlingen door hun Amerikaanse sponsors. De
rol van de VS werd behandeld als een geheime missie. De financiering van ACUE kwam zowel van de Forden Rockefeller-stichting als van zakelijke groeperingen met nauwe banden met de Amerikaanse regering.
Het hoofd van de Ford-stichting, voormalig OSS officier Paul Hoffman, vervulde een dubbelrol als hoofd van
de ACUE aan het einde van de jaren ’50. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken speelde ook
een rol. Een memo van de Europese afdeling, gedateerd 11 juni 1965, adviseerde de vicepresident van de
Europese Economische Gemeenschap, Robert Marjolin, om in het geheim de monetaire unie [Euro] na te
streven. Het bevat de aanbeveling om het debat te onderdrukken tot op het moment dat “aanvaarding van
zulke voorstellen haast onvermijdelijk is”.
Bron: www.telegraph.co.uk; Auteur: Ambrose Evans-Pritchard
Vertaald uit het Engels door: Wans Horst (voor www.ejbron.wordpress.com)
http://ejbron.wordpress.com/2014/06/09/europese-federalisten-gefinancierd-door-amerikaanse-spionagechefs/

Levensgevaarlijke Spaanse griep tot leven gewekt
IndependentEen militair hospitaal tijdens de Spaanse griep. ©
Wikipedia.
Amerikaanse wetenschappers hebben in een beveiligd
laboratorium in de staat Wisconsin de zogenaamde 'Spaanse
griep', het uitgestorven influenzavirus, opnieuw tot leven gewekt.
In 1918 eiste een wereldwijde epidemie van de Spaanse griep naar
schatting 20 tot 100 miljoen levens, een aantal dat het totale dodental van de Eerste Wereldoorlog
ruimschoots overtreft.
Wetenschapper Yoshihiro Kawaoka van de universiteit van Wisconsin heeft het virus nu opnieuw tot leven
geroepen. Het virus, dat voor 97 procent identiek is aan het dodelijke griepvirus uit 1918, werd in het
beveiligde laboratorium gecreëerd met behulp van 'omgekeerde genetica'. Daarvoor gebruikte hij
vogelgriepvirussen uit wilde eenden, meldt het vakblad Cell Host and Microbe.
Critici bestempelen het onderzoek als krankzinnig en gevaarlijk. Mocht het virus een weg naar de
buitenwereld vinden, dan zijn de gevolgen niet te overzien, melden zij.
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1915792/2014/06/12/Levensgevaarlijke-Spaansegriep-tot-leven-gewekt.dhtml
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Wie zijn de ISIS strijders die in Irak en Syrië actief zijn?
Posted on Jun 12, 2014
Als we Nieuwsuur moeten geloven betreft het een nieuwe groepering die in
Irak met rasse schreden land aan het veroveren is en eveneens in Syrië
actief is. Als u echter goed leest, dan valt 1 ding op: het betreft Soennitische
strijders. In eerdere artikelen legde ik al uit dat de Soennitische strijders de
Westerse agenda dienen. In feite kunnen we dus wel stellen dat deze
“nieuwe ploeg” weer een groep is die uit de Westerse alliantie komt. De CIA
zal weer een dikke vinger in de pap hebben, net zoals de CIA openlijk
toegeeft de oprichter van Al Qaïda te zijn. Natuurlijk zullen ze in dit geval niet
toegeven iets met ISIS te maken te hebben. De nieuwe extremistische groepering is waarschijnlijk juist met
die reden opgericht. Er zijn immers al te veel alternatieve media die hebben aangetoond dat Amerika en
Europa deze Al Qaïda strijders bewapenen en financieren. Hoe deze nieuwe groepering aan haar kledij en
wapens komt moeten we dus maar niet vragen. U moet niet te veel nadenken.
Het verhaal op Nieuwsuur komt er eigenlijk op neer dat de Soennieten in Irak te weinig betrokken zijn in de
nieuwe regering. Dat is een mooi verhaal, maar in feite stuurt het Westen gewoon troepen in een nieuw
apenpakje om meer grip op die linie te krijgen. Irak ligt immers ten oosten van Syrië en aan de andere kan
van Irak ligt Iran. Je wilt daar gewoon een stevige voet aan de grond hebben als je in feite als doel hebt die
beide landen in te pikken. Want ook al is Irak ooit ingenomen door de VS, na verloop van tijd zullen de
Sjiitische groeperingen ook ongetwijfeld bewapend zijn geweest door andere krachten in het veld (Rusland /
Iran). In feite moet het land dus weer stevig in de greep komen van de Soennitische islamitische tak, die aan
de zijde van Amerika en Europa strijdt. De manier om Syrië te omsingelen is natuurlijk om fanatieke strijders
in Irak te vestigen. Het is dus een logische keuze.
Amerika meldt natuurlijk voor de vorm dat ISIS een bedreiging vormt voor de hele regio, maar dat is de
George Orwell dubbelspraak die we steeds weer in al het nieuws op zien duiken. Je betitelt diegenen die
eigenlijk voor jou strijden gewoon als een extremistisch groepering. Daarmee wek je de indruk dat je er zelf
niets mee te maken hebt. U denkt toch niet dat de ‘eerlijkheid’ in Amerika uitgevonden is? Het land dat nog
steeds Thanksgiving viert omdat de eerste settelaars bij vestiging in Amerika voedsel kregen van de
indianen, omdat ze nog geen oogst hadden. Daarna zijn diezelfde indianen bijna volledig uitgeroeid.
Genocide als stank voor dank. Nee, de Yankees zijn niet een volk dat bewezen heeft betrouwbaar te zijn.
Laten we dus vooral kritisch blijven op dit soort berichten. Het is wederom propaganda om u de ogen dicht te
smeren. De naamkeuze van deze strijders is overigens zeer opmerkelijk. ISIS is degene die in de
Egyptische mythologie beschouwd werd 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.” We hebben hier
dus blijkbaar te maken met strijders voor de Saturnus Cult. In meerdere artikelen heb ik al uitgelegd hoe
deze Saturnus Cult (Saturn / Satan) degenen zijn die de wereldheerschappij aan het opeisen zijn. Get the
picture?
Bron linkvermeldingen: Nieuwsuur.nl, Elsevier.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/12/wie-zijn-de-isis-strijders-die-in-irak-en-syrie-actief-zijn/
Reactie
Google naar het verband tussen Alleister Crowley, Rotschild en Woodrow Wilson om de rol van de USA in
de wereld vanaf het begin van de vorige eeuw te doorgronden. Crowley corrumpeerde Wilson, deze werd
hierop gechanteerd om de Federal Reserve Act te tekenen die Rotschild de financiële wereldmacht
bezorgde. Een jaar later ging WOI uit de startblokken en werd het Ottomaanse Rijk aan het eind ervan
opgedeeld tussen Engeland en Frankrijk. Voordien had Balfour al aan Rotschild de befaamde brief
geschreven over de bestemming van Judea/Samaria: de Balfour Declaration. Vervolgens werden crises in
de USA en Europa gecreëerd om WOII voor te bereiden. Rotschild-bastaard Hitler haalde de kastanjes uit
het vuur. Doel: de joden uit Europa jagen naar het door Rotschild beoogde “Beloofde Land”.
Het Vaticaan werkte uiteraard van harte mee aan dit project. Jammer genoeg luisterde Adolf op een
gegeven moment niet naar zijn oudoom en ging kopje onder tegen Rusland. Toen moest de USA alsnog
inspringen om het plan met zo min mogelijk verlies te redden en zo veel mogelijk Duitse wetenschap(pers)
voor de Russen weg te kapen. Na afloop van WOII werden de geschiedenisboeken geschreven door de
overwinnaars en kreeg het Duitse volk een stigma opgeprikt dat pas nu begint te tanen door het opkomende
revisionisme. De kliek achter Wall Street bestaat hoofdzakelijk uit joden en puissant rijke meelopers die de
hele wereld in hun macht willen krijgen, deels uit religieuze waanzin, deels uit pure egocentrische
machtswellust. Ze beheersen de financiële wereld, de media, het onderwijs en procederen tegen elke vorm
van kritiek op hun eigen misdaden. Zij sturen de USA en de EU aan en spelen een amoreel spel om olie en
gas voor zichzelf veilig te stellen en Rusland en China politiek en economisch steeds verder te isoleren.
Verdeel en heers, lieg er op los en geef anderen de schuld van je eigen misdaden.
Dit patroon is duidelijk herkenbaar in de situatie in het Midden-Oosten. Doel: WOIII.
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Geschiedvervalsing ontdekt: Friesland was een eiland bij Groenland met 1 miljoen inwoners
Posted on Jun 12, 2014
Hoe snel de geschiedenis vervalst kan worden, lijkt te worden bewezen met de
ontdekking van het eiland Frisland op oude kaarten die gewoon in internationale
bibliotheken blijken te liggen. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het toch kan
dat er zo’n klein koppig volkje in het noorden van Nederland woont dat een taal
spreek die totaal afwijkt van het Nederlands en erg dicht bij het Engels ligt? In
Engeland is er een gezegde dat luidt ’Frisian is to English like butter is to
cheese‘; vertaald ‘Fries is tot Engels als boter tot kaas.’ De grote ontdekking die
mij gister aangereikt werd, is dat er ten zuiden van Groenland tot aan het jaar
1680 een eiland op kaarten getekend stond, dat groter was dan Groenland en
door een zeevarend volk bewoond werd. Het eiland zou dichtbevolkt zijn
geweest en naar schatting 500 duizend tot 1 miljoen inwoners hebben gehad.
Dat is voor die tijd best veel. Het vermoeden bestaat dat het eiland op een
bepaald moment verzonken is als gevolg van bijvoorbeeld een zeebeving.
De exacte oorzaak van het verdwijnen van het eiland Frisland is natuurlijk
giswerk. Wel geven sommige geschiedenisboekjes weer dat het Friese volk zich eerst in Engeland
probeerde te vestigen en daarna het Noorden van Nederland aandeed. Nu weten we allemaal dat de
Friezen Bonifatius vermoord hebben rond het jaar 754. Dat zou dus betekenen dat de Friezen zich ook
buiten hun eigen eiland vestigden. De kans is dus groot dat ze het noordelijke deel van Nederland in beslag
hadden genomen en van daaruit handel dreven.
Een andere onderdeel van de geschiedenis die met de ontdekking van dit eiland
in een heel ander daglicht komt te staan is het verhaal van de ontdekking van
Amerika. Naar verluidt zouden de oude inheemse indianen van Amerika
gesproken hebben over een Scandinavisch volk dat het continent aandeed
voordat Columbus dit deed. De Amerikaanse inheemsen zouden hebben
gesproken van ‘roodbaard’. Dit verklaart een hoop, want de Friese koning heette
Redbad; beter bekend onder de naam Radboud. Redbad is een verbastering
van ‘rode baard’. Volgens Wikipedia is over Radboud zijn jeugd en jonge jaren
niets bekend. Het heeft er toch alle schijn van dat de geschiedenis van de
Friezen dan ook bewust weggepoetst is. Hoewel in latere kronieken wordt
beweerd dat hij een zoon van Aldgisl was, bestaat hiervoor in het bronmateriaal
uit die tijd geen bewijs. Hij groeide ongetwijfeld op in een familie die tot de Friese
elite behoorde en kwam niet eerder aan de macht dan circa 680, na de dood van
Aldgisl.
Verder stelt Wikipedia [citaat] Radboud wordt gezien als een machtige heerser,
maar het begin van zijn bewind verliep teleurstellend. Hij raakte herhaaldelijk in
conflict met het Frankische Rijk en moest genoegen nemen met een
ondergeschikte rol ten opzichte van zijn machtige buur. Tussen 688 en 695 leed
hij een aantal nederlagen tegen de Frankische hofmeier Pepijn van Herstal,
onder andere in de slag bij Dorestad. Halverwege de negentiger jaren sloten Radboud en Pepijn vrede,
waarbij Radboud afstand deed van Fresia citerior, het grondgebied ten zuiden van de Oude Rijn. Onderdeel
van deze vrede was het sluiten van een huwelijk tussen Radbouds dochter Theudesinda met Grimoald, een
zoon van Pepijn van Herstal, die in 714 werd vermoord. Van dit huwelijk is niet bekend of er kinderen uit zijn
geboren.
In ieder geval is het opmerkelijk dat dit kleine volkje uit het noorden van Nederland koningen had. Je zou je
af kunnen vragen waar die koningen dan woonden? We zien nergens paleizen van deze adel. Zou de
verklaring dan liggen in de verdwijning van het eiland Frisland? Was dat de uitvalsbasis van dit volk? Het
heeft er alle schijn van dat de regel van Winston Churchill hier al is toegepast: ‘De geschiedenis wordt
geschreven door de overwinnaar.’ De vraag is alleen of deze overwinning door het Frankische rijk te maken
had met feitelijk overwicht of dat deze overwinning simpelweg behaald kon worden door het feit dat het
eiland Frisland door een natuurramp van de aardbodem gevaagd werd. Mogelijkerwijze heeft het Frankische
rijk toen haar kans gepakt en het door de Friezen overheerste deel van noordelijk Nederland ingelijfd.
Daarop is waarschijnlijk de geschiedenis aangepast en moeten de Friezen het doen met het totaal
onsamenhangende verhaal zoals u dat hier leest op Wikipedia. Misschien wordt
het tijd dat de Friezen hun werkelijke roots gaan herontdekken.
Bron linkvermeldingen: Wikipedia, Wikipedia
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/12/geschiedvervalsing-ontdekt-frieslandwas-een-eiland-bij-groenland-met-1-miljoen-inwoners/
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Reusachtige oceaan ontdekt onder de aarde.
Bron: www.ninefornews
Reusachtige oceaan ontdekt richting aardkern
(Het zou de theorie van een holle aarde en een buitenste
duisternis weleens kunnen onderbouwen Red. Boinnk)
in Natuur en Milieu 13 juni 2014 12:00
Diep onder het aardoppervlak is een reusachtige oceaan gevonden die drie keer groter is dan alle oceanen
tezamen. De ontdekking kan helpen verklaren waar de aardse zeeën vandaan zijn gekomen.
Het water zit opgesloten in ringwoodiet, een verschijningsvorm van het mineraal olivijn dat op een diepte van
700 kilometer wordt gevonden. De enorme omvang van het reservoir doet vermoeden dat de oceanen
langzamerhand uit het inwendige van de aarde zijn voortgekomen.
“Dit is bewijs dat het water op aarde van binnenuit is gekomen,” zei hoofdonderzoeker Steven Jacobsen van
de Northwestern University in de Amerikaanse staat Illinois. Het verborgen water dient mogelijk als buffer
voor de oceanen aan het oppervlak, wat kan verklaren waarom ze al miljoenen jaren dezelfde omvang
hebben.
Het team van Jacobsen gebruikte 2000 seisometers om seismische golven van ruim 500 aardbevingen te
bestuderen. Deze golven passeren het binnenste van de aarde en kunnen aan het oppervlak worden
gemeten.
Door de snelheid te meten waarmee de golven zich verplaatsten, kon het team bepalen welke soorten
gesteente ze waren tegengekomen. De laag met water remde de golven aanzienlijk af. In zijn laboratorium
produceerde hij ringwoodiet en stelde het vervolgens bloot aan de enorme druk en temperaturen op 700
kilometer diepte.
Bergtoppen
Op 700 kilometer onder het aardoppervlak wordt het water als gevolg van de druk en de temperatuur uit het
ringwoodiet geperst. De bevindingen van Jacobson komen overeen met een recente studie door Graham
Pearson van de Universiteit van Alberta in Canada. Pearson ontdekte dat diepere lagen van de aardmantel
gigantische hoeveelheden water bevatten.
Het vermoeden bestaat al langer dat er in de aardmantel oceanen van water te vinden zijn. Tot dusver heeft
Jacobsen alleen bewijs dat het waterhoudende gesteente onder de Verenigde Staten kan worden gevonden.
Hij wil nu weten of het ook op de rest van de planeet voorkomt.
Als al het water in het binnenste van de aarde in één keer naar boven komt, zijn de bergtoppen de enige
resterende stukken land, aldus Jacobson. Het onderzoek staat in vakblad Science.
[New Scientist] © Copyright (c) NineForNews.nl

Jubileum-Prikbord nr. 400 van Columnist Leo. J.J. Dorrestijn
Actrice
Altijd gedacht dat mevr. Klijnsma een uitstekende actrice is, die met haar goedkope kletspraat tot PvdAstaatssecretaris is opgeklommen. Nu blijkt echter dat ze het echt allemaal meent. Geldt dit misschien ook
voor de rest van het kabinet? Dan wachten ons nog zware tijden voordat het gezond verstand terugkeert in
de politiek.
6 dappere mannen
Naar verluidt hebben 6 dappere mannen hun leven verloren bij pogingen een Amerikaanse sergeant terug te
vinden in Taliban-gebied. Nu blijkt dat het waarschijnlijk om een deserteur gaat, komt de Amerikaanse
regering met de uitvlucht dat er geen personeel wordt achtergelaten in handen van de vijand. Daartoe is
men zelfs bereid 5 oorlogsmisdadigers vrij te laten. Er is veel – te veel – veranderd sinds de Amerikaanse
regering in Benghazi een eigen diplomaat en een handvol mariniers liet afslachten.
Misslagen
In Breda worden ‘vluchtelingen’ gehuisvest in een voormalige gevangenis. Waarom geen illegalen?
Tijdens de enquête over de zelfverrijking bij dubieuze woningcorporaties en de gigantische schades, bleek
dat de heer Staal zelf mocht bepalen welke stukken hij voorlegde aan de toezichthouders… Overigens blijkt
de onderzoekscommissie niet opgewassen tegen die maffia (of zijn er teveel politici bij betrokken geweest?).
Ondanks twijfels over een vals alarm werden 2 (twee !) helikopters, een vliegtuig en een paar schepen
uitgestuurd om naar een ‘zinkend schip’ bij IJmuiden te zoeken. Wie beslist deze onzin, want zelfs als de
reddingsdiensten overcapaciteit hebben, kunnen dergelijke verspillingen beter worden verhaald op de
verantwoordelijke paniekzaaiers bij de meldkamers. Dan keert het gezond verstand snel terug.
Monument van schaamte
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Het Auschwitz-comité wil een monument met 102.000 namen van joodse slachtoffers van de Duitsers,
Nederlandse politie, Joodse Raad, Nederlandse verraders en van de collaborerende instanties. Dat dit
monument van schaamte 5 miljoen moet kosten, voelt niet goed, ook al gaat het om ‘slechts’ € 50 per naam.
Maar dat deze joodse slachtoffers allemaal op één plek worden vermeld, zodat in de massaliteit hun
individuele lot verloren gaat, voelt zeker niet goed. Wie ooit Margraten, Groesbeek of Hürtgen bezocht,
begrijpt wat ik bedoel. Dat zijn plekken voor nabestaanden; niet voor geïnteresseerden. Want de gruwelen
van de Tweede Wereldoorlog laten zich niet voor de geschiedenis vastleggen in collectieve begraafplaatsen
en monumenten, doch vooral in boeken, foto’s en filmbeelden.
Mosul
Nu de Irakese stad Mosul door moslim-milities is bezet en het leger niet gemotiveerd lijkt om dat deel van het
land te verdedigen, wordt in het Westen misschien met andere ogen gekeken naar de situatie in Syrië. Van
fundamentalistische terreur valt heel weinig goeds te verwachten en de wijze waarop ook het Pakistaanse
leger daarmee omgaat, verdient alle respect. Dat bepaalde Arabische landen de terroristen financieel
steunen en zo gigantische vluchtelingenstromen laten ontstaan, geeft te denken. Vooral als die vluchtelingen
straks allemaal naar Europa willen.

Waarover de Derde Wereldoorlog zal gaan.
De chaos in het Midden Oosten is ongekend. Machtsverhoudingen
verschoven in hoog tempo. De kansen op een kalifaat in een gebied dat
de helft van Irak en een kwart van Syrië bestrijkt, zijn reëel. Assad is net
aan in staat om zijn eigen gebied te beschermen. Hetzelfde gaat op voor
de Koerden. De Irakese regering is machteloos, want hopeloos verdeeld.
Alleen grootschalig ingrijpen van Iran zou de toestand van aanhoudende
en uitbreidende burgeroorlog kunnen veranderen, met als gevolg dat de
twee grootmachten Saoedi-Arabië en Iran geen indirecte oorlog meer
voeren, maar een directe. Twee landen die allebei een eigen, maar niet
minder totalitaire visie op de islam voorstaan.
‘Prima. Laat ze elkaar maar afmaken.’ Dat is een geluid dat ik nu veel
hoor. Maar dat is een totale onderschatting van de gevolgen van dit uitdijende geweld. De
vluchtelingenstromen zullen nog groter worden, en die gaan uiteindelijk allemaal richting het onbeschermde
Europa. Ook hebben de Jihadi’s, deels door het vele Amerikaanse wapentuig dat ze in handen hebben
gekregen, en met hulp van het geld uit de Golfstaten en Saoedi-Arabië vrij toegang tot de onbeveiligde EU
zone.
Door het isolationalistische beleid van Barack Hussein Obama II werd de zogenaamde ‘Arabische lente’
mogelijk die de islamitische doos van Pandora opende. De seculiere dictators die de islamwereld in
bedwang hielden, zijn van hun troon gestoten, niet meer geholpen kennelijk door de CIA. Vroeg of laat zou
dit sowieso gebeuren omdat de in de koloniale tijd geschapen kunstmatige landsgrenzen niet
overeenkwamen met de onderliggende etnische belangen. Er zullen dus nieuwe lijnen in het woestijnzand
getrokken moeten worden. Syrië is geen land. Irak is geen land. Het huidige Turkije is geen land, want deels
van de Koerden. In de Sahara zone in Afrika vinden vergelijkbare onstuitbare processen plaats.
Aanhoudende burgeroorlogen tussen fundamentalistische moslims en niet-moslims. Volksverhuizingen.
Hier in Europa zullen we ons moeten herbezinnen op de vraag wie onze vrienden zijn in de strijd tegen het
islamisme. In de multiculturele, multi-etnische en steeds verder verzwakkende VS zullen we die vrienden in
de toekomst steeds minder vinden, met name niet omdat dit land financieel in de grote zakken van China en
Saoedi-Arabië is verdwenen. En dus niet meer in staat tot een eigenstandig buitenlands beleid.
Het nieuwe multi-etnische Westen is een verzwakt Westen. Aan mono-etnische grootmachten als China en
Rusland is de toekomst. Daar is ook nu het verzet tegen de islamisering het grootst.
Het is tijd de bakens te verzetten. De strijd tegen de islamisering zal een globale strijd moeten worden. De
moderne wereld tegen de achterlijke wereld.
Maar om te beginnen zal de multiculturele, ondergravende, EU afgebroken moeten worden om een nieuw,
sterk en zelfbewust Europa van soevereine staten te laten herrijzen.
Het lijkt een onmogelijke strijd. Niet alleen tegen de islamisering, maar ook tegen de huidige machthebbers
in het Westen. Maar nood breekt wetten. Uiteindelijk zal de geest van de Verlichting zegevieren. Of wij dat
nog meemaken…
Hieronder een onthullende filmpje van ISIS, over hun eigen opmars. Let met name op het in beslag
genomen materiaal.
https://www.youtube.com/watch?v=e9HmP3knKhw
http://joostniemoller.nl/2014/06/waarover-de-derde-wereldoorlog-zal-gaan/
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Spanje: opmerkelijke opleving katholieke Kerk
door KN/FT
De meest opmerkelijke toetreding tot het religieuze leven is die van het
voormalig topmodel Olalla Oliveros Foto: google
Na het sterke verval van de Spaanse katholieke Kerk eind vorige
eeuw is de laatste jaren sprake van een opmerkelijke heropleving.
Dat schrijft de Amerikaanse publicist Filip Mazurczak in het katholieke
opinieblad First Things.
Kerkbezoek
Uit cijfers van het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CIS) blijkt dat het aantal Spanjaarden dat
regelmatig naar de kerk gaat tussen 2011 en 2012 gestegen is van 12,1 tot 15 procent. Tussen 2012 en
2013 is het aantal katholieken dat de weg naar de kerk weer heeft gevonden met 23% gestegen. Volgens
het CIS is het aantal Spanjaarden dat een deel van hun kerkbelasting toewijst aan de katholieke Kerk tussen
2007 en 2013 gestegen van acht naar negen miljoen.
Roepingen
Ook op het gebied van roepingen is een duidelijk stijgende lijn zichtbaar. Tussen 2013 en 2014 is het aantal
seminaristen voor het derde opeenvolgende jaar gestegen tot totaal 1321. In 2010 – 2011 waren dat er nog
1227. Ook de actieve vrouwelijke religieuzen maken een bloei door met een geleidelijk stijgend aantal van
jaarlijks zo'n 400 postulanten.
De clarissen in Lerma, slotzusters, zagen hun aantal toenemen van 28 in 1994 tot 134 in 2009. In 2010 is
vanuit dit klooster een nieuwe stichting gedaan die bekend staan als de 'zusters in jeans', omdat hun
habijten van spijkerstof zijn gemaakt.
Opmerkelijk
De bloei kan niet worden verklaard vanuit immigratie, zoals verschillende andere Europese landen laten
zien. Er is juist sprake van een exodus van jonge Spanjaarden naar meer welvarende landen in LatijnsAmerika, met name Chili, Duitsland en Groot-Brittannië. Daar Spanje kampt met een van de laagste
geboortecijfers van Europa, is de stijging van het aantal roepingen des te opmerkelijker.
Opvallend gebaar
De meest opmerkelijke toetreding tot het religieuze is die van het topmodel Olalla Oliveros. Vorige maand
verraste zij de samenleving met haar intreding bij de Orde van Sint Michael. Zij maakte haar stap op het
hoogtepunt van haar carrière. Onlangs was haar een hoofdrol aangeboden in een big budgetfilm. Oliveros
maakte een aantal jaren geleden een bekering door en koos na lang nadenken voor het religieuze leven.
It's not the economy, stupid!
Volgens Filip Mazurczak ligt de economische crisis met alle onzekerheid van dien niet ten grondslag aan de
religieuze opleving niet. Hij wijst erop dat Spanje in de jaren negentig al werd getroffen door ernstige
recessie en dat toen juist kerkgang en roepingen een sterke daling doormaakten.
Dat deed zich ook al voor in de jaren dertig van de vorige eeuw toen de haat tegen de katholieke Kerk
culmineerde in de vaak extreem wrede moordpartijen op 7.000 priesters, nonnen en seminaristen.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5849-spanje-opmerkelijke-opleving-katholieke-kerk

Paus Franciscus: `dit systeem kan enkel overleven door oorlog te voeren`
By Maarten Verheyen on 16/06/2014
Terwijl politici ons vertellen dat het ergste voor de economie achter de rug is,
krijgen we een waarschuwing uit onverwachte hoek.
Het is paus Franciscus die ons nu vertelt dat het huidige traject alleen maar kan
leiden naar een totale inéénstorting van de wereldeconomie.
“Een economie die gebouwd is op het aanbidden van geld en getekend door een
gapende ongelijkheid en jeugdwerkloosheid kan niet overleven”, aldus de
kerkleider.
“We sluiten een volledige generatie uit om een systeem te ondersteunen dat
gewoon niet goed is”, gaat hij verder.
“Ik ben zeer bezorgd over de jeugdwerkloosheid die in sommige landen meer dan 50% bedraagt. Iemand
vertelde me dat Europa 75 miljoen jonge werklozen kent en dat is een gruweldaad”
Deze paus neemt duidelijk geen blad voor de mond en benoemt de zaken zoals hij ze ziet:
“We negeren een volledige generatie om een economisch systeem in stand te houden dat niet langer
duurzaam is. Een systeem dat enkel kan overleven door oorlog te voeren, zoals de grote imperiums dat altijd
hebben gedaan”.
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Hans Jansen - De zes zuilen van de Linkse Kerk
Zo af en toe blaast de Linkse Kerk een tsunami van haat naar wie er anders
over denkt. Dat is niet ziekelijk. Iemand wiens geloofsleer ondermijnd wordt,
kan in de ban raken van een gezonde drift tot zelfverdediging. En er bestaan
nu eenmaal feitelijkheden die de geloofwaardigheid van de Linkse Kerk
aantasten. U weet, de islam kent vijf zuilen, maar de Kerk heeft er minstens
zes: nivellering, ontwikkelingshulp, holocaust, slavernij, milieuklimaat en de
kruistochten. Het geloof van de Linkse Kerk gaat er van uit dat het Westen de
schuld draagt voor de kruistochten, de slavernij en de holocaust. Die schuld
hebben we geërfd van onze zondige voorvaderen. Pardon? Kon je morele schuld dan erven? OK, zuil per
zuil voorzichtig eens langs gaan. Slavernij heeft bestaan in alle culturen. ‘Dode blanke mannen’ zijn hieraan
niet extra schuldig, integendeel, zij zijn de enigen die de slavernij hebben afgeschaft. Arabieren hebben, tot
diep in de Europese kuststreken toe, zich eeuwenlang ingespannen om mensen tot slaaf te maken.
Afrikanen verkochten elkaar als slaaf aan wie maar kopen wilde. Afrikanen en Arabieren zijn alleen onder
westerse druk met deze hobby’s opgehouden, of gaan daar stiekem nog mee door. De documentatie
hierover is overweldigend, maar er bestaat kennelijk een index van boeken die in de Linkse kerk verboden
zijn.
Dan de kruistochten. Die zijn gehouden in een tijd dat de inwoners van het Heilige Land nog voor het
overgrote deel christelijk waren. De kruisvaarders voerden oorlog tegen Turkse en Koerdische islamitische
krijgsheren, niet tegen de bevolking van het Heilige Land. Die krijgsheren beroofden Europese christelijke
pelgrims. Een leuke bron van inkomsten. Dus gingen de pelgrims zich bewapenen. Een ‘kruisvaarder’ is een
bewapende pelgrim. Wanneer de kruisvaarders toestemming kregen om veilig in Jeruzalem in de Heilige
Grafkerk te bidden, gingen ze na afloop weer rustig naar huis en kwam het niet tot oorlogshandelingen.
De Holocaust wordt altijd gepresenteerd als Het Bewijs Bij Uitstek Van De Kwaadaardige Slechtheid Van De
Westerse Cultuur. Vandaar de razernij van de gelovigen die belijdend lid zijn van de Linkse Kerk wanneer
blijkt dat de rol van een bepaalde andere cultuur groter geweest is dan we tot voor kort wisten. Kort na de
Tweede Wereldoorlog was er uiteraard geen behoefte aan informatie die de schuld van de Duitsers aan de
Holocaust zou verminderen. Die schuld wordt ook niet minder vanwege de islamitische bemoeienis met de
uitroeiing van de Joden door de Duitsers. Ieder is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen daden.
Maar Groot-Moefti el-Hoesseini (in de video hieronder te zien met Adolf Hitler) heeft herhaaldelijk bij de
Duitsers voor uitroeiing van de joden gepleit, heeft verlekkerd met de bouwtekeningen van gaskamers op
zak rondgelopen, is op een dagtripje naar een vernietigingskamp geweest, en heeft duizenden
moslimsoldaten voor Hitler geronseld. Bij al die activiteiten claimde hij de islam te vertegenwoordigen.
Niemand weersprak dat.
http://www.youtube.com/watch?v=kT1_R2nnTbk&feature=player_embedded
De Duitsers verwachtten aanvankelijk zich snel door de Balkan en de Kaukasus heen te kunnen vechten om
daarna in het Midden-Oosten aan een triomftocht te beginnen. De Joodse inwoners van het Britse
mandaatgebied Palestina zouden vervolgens het hun beschoren lot ondergaan. De brede Arabischislamitische steun aan Nazi-Duitsland is een stuk beter gedocumenteerd dan de vredelievendheid van de
islam.
De zuilen van de Linkse Kerk staan dan misschien wel stevig overeind als bewijs voor de slechtheid van de
mens in het algemeen, maar ze wiebelen als bewijs voor de bijzondere en uitzonderlijke slechtheid van de
westerse mens.
Nivellering is wel de allermooiste zuil van het zestal. Na elke nivelleringsronde zullen er toch weer
meerverdieners overblijven. Zoek ze op en pak ze! Dat geeft ook de opsporingsambtenaren blijvend werk.
Alle respect voor de uitvinding van dit perpetuum mobile.
Hele en halve leugens over milieu en klimaat geven de Kerk mogelijkheden om het dagelijks leven van
iedereen tot in details te beheersen. De literatuur over dit leugenlaboratorium is omvangrijk, maar het helpt
allemaal niks.
Ontwikkelingshulp wil de zelfredzaamheid van de mensen in de ‘arme landen’ vergroten door hen taken uit
handen te nemen. Dat is tegenstrijdig, het lukt nooit, het doet lokaal veel kwaad, en leidt tot verduistering
van hulpmiljoenen. De ‘wetenschap’ is hier al lang klaar mee, de discussie over ontwikkelingshulp is
beëindigd, net als het natuurkundig onderzoek naar de vraag bij welke temperatuur water kookt. Toch willen
bijna alle politieke partijen nog steeds ontwikkelingsgeld sturen ‘naar de allerarmsten’.
De Linkse Kerk heeft niet alleen zes zuilen maar ook drie heuse sacramenten: abortus, het homohuwelijk en
euthanasie. Die sacramenten worden plechtig uitgereikt door dienaren van de staat der Nederlanden want
de scheiding tussen de staat en de Linkse Kerk is in Nederland verloren gegaan. De haat die de Kerk
koestert tegen wie haar zuilen ter discussie stelt of haar sacramenten weigert, daarvan kunnen
beroepsmoslims nog wat leren.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/06/hans_jansen_de_zes_zuilen_van.html
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Ruslands economische oorlog tegen de Verenigde Staten
De Russen maken serieus gevaarlijke bewegingen tegen de oliedollars. Het lijkt erop dat ze heel serieus zijn
over hun dollarisering strategie. De grootste producent van aardgas op de planeet, Gazprom, heeft
overeenkomsten met een aantal van hun grootste klanten om betalingen voor aardgas van Amerikaanse
dollars om te wisselen in euros ondertekend. Gazprom zou nooit dit doen zonder de volledige goedkeuring
van de Russische regering, omdat de Russische regering een meerderheidsparticipatie in Gazprom heeft. In
de grote nieuwszenders in de Verenigde Staten is er met geen woord over gesproken, maar dit is enorm. Als
je praat over Gazprom, heb je het over een bedrijf dat absoluut enorm is. Het is één van de grootste
bedrijven in de hele wereld en het maakt een 8 procent van het Russische BBP zelf. Het heeft18 procent van
de aardgasreserves van de hele planeet, en het is ook een zeer grote olieproducent. Dus voor Gazprom om
een ??beweging als deze te maken is zeer belangrijk.
Toen Barack Obama een tijd terug besloten had om een aantal zinloze economische sancties tegen Rusland
op te leggen, dacht hij waarschijnlijk dat de wereld dit na een tijdje zou vergeten. Maar de Russen zijn dit
niet vergeten, en ze hebben dit zeker niet vergeven.
Op dit punt draaien de Russen hun rug toe naar de Verenigde Staten, en ook naar de Amerikaanse dollar.
Wat u nu gaat lezen is absoluut bijzonder, want wat Gazprom nu doet heeft echt de potentie om het
wereldwijde financiële landschap op zijn grondvesten te doen schudden. Het volgende is een fragment uit
een nieuws rapport van de ITAR-TASS persbureau …
Gazprom Neft heeft aanvullende afspraken over een eventuele overstap van dollars naar euro’s getekend
voor betalingen uit hoofde van contracten met consumenten, vertelde het hoofd van de oliemaatschappij
Alexander Dyukov op een persconferentie.
‘Aanvullende afspraken van Gazprom Neft over de mogelijkheid om contracten om te schakelen van dollars
naar euro’s worden ondertekend. Met Wit-Rusland, worden de betalingen in roebels afgesproken”, zei hij.
Dyukov zei dat negen van de tien consumenten hadden afgesproken om over te schakelen naar de euro.
En Gazprom is niet het enige grote bedrijf in Rusland dat uit de buurt van de Amerikaanse dollar beweegt.
Volgens RT, verhuizen andere grote Russische bedrijven ook naar andere valuta’s. Rusland zal beginnen
met meer contracten in Aziatische valuta, met name de yuan, om de afhankelijkheid van de dollar markt te
verminderen, en door het Westen geleide sancties die fondsen op elk moment kunnen bevriezen.
Het hele land ondergaat een grote financiële conversie.
Dit is gewoon onthutsend.
Ondertussen trekken de Russen hun geld uit de Amerikaanse banken in een ongekend tempo …
In maart, zonder te wachten op de sanctie spiraal, rukten de Russen hun poen van Amerikaanse banken. De
deposito’s van Russen in Amerikaanse banken dook plotseling vanaf 21600000000 $ tot $ 8,4 miljoen euro.
Ze rukten 61% van hun deposito’s in slechts een maand uit!
Voor degenen die niet denken dat dit alles de Amerikaanse economie of het Amerikaanse financiële
systeem zou kunnen kwetsen: Rusland bevindt zich echt op de rand van het toedienen van een enorme klap
aan de Verenigde Staten. De waarheid is namelijk, dat het Amerikaanse economische systeem uiterst
afhankelijk is van het financiële gedrag van de rest van de wereld. Omdat bijna iedereen op de planeet hun
valuta gebruikt voor de handel met elkaar, houdt dit de waarde van de dollar kunstmatig hoog en de
financieringskosten voor de VS kunstmatig laag.
Als Rusland de dollar de rug toe keert zal dat pijn doen, maar als andere landen hier tevens mee beginnen
kan dit uiteindelijk leiden tot een financiële lawine.
Waar we nu getuige van zijn is gewoon een keerpunt. Denkt u nu niet dat een financiële instorting van de
Verenigde Staten meteen dit jaar zal zijn, maar Amerika zal dit alles zeker gaan voelen. En goed ook!
====
Moslimterroristen ontvoeren drie Israëlische jongens, link met ISIS?
Wat een verrassende wending als we aan de vooravond staan van de val van Bagdad door islamitische
krachten. Als je het verschrikkelijke buitenlands beleid van Obama ziet, dan is dit slechts de voortzetting van
een gruwelijk Midden-Oosten beleid. Wanneer je Allah prijst in het Witte Huis, en met opzet met uw
arrogante vinger wijst naar God, dan is dit wat je krijgt. Er zijn verslagen dat de Turken en Iraniërs zijn
gealarmeerd door dit alles, en wellicht troepen sturen naar Irak om hun buit veilig te stellen. Je weet dat
Rusland staat te wachten in de coulissen om de buit in Irak te zijner tijd over te nemen. Laten we hiernaar
eens kijken naar door de ogen van Ezechiël, en je ziet dat Gog en zijn bondgenoten hun mars richting het
zuiden versnellen .
Israël heeft een omzichtig oog op de situatie in Irak, en Israël zal een nerveuze triggervinger op hun militaire
troepenmacht hebben als gevolg van de actualiteit. Let op een mogelijke zet van Assad van Syrië tegen
Israëlische belangen terwijl de wereld kijkt naar Irak. Irak kan een afleidingsmanoeuvre zijn om iets veel
belangrijker, de Joodse staat. De vijanden van Israël weten dat Obama Afghanistan verlaat , Irak verlaat, en
hun rug toekeert naar Amerikaanse bondgenoten in het Midden-Oosten, met inbegrip van de Joodse staat.
Er zal geen Amerikaanse steun voor Israël komen als het wordt aangevallen. De vijanden van Israël ruiken
bloed in het water, en dit alles zal nauwlettend moeten worden gevolgd.
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Drie jongens werden vandaag ontvoerd door moslimterroristen, eventueel Palestijnen. Netanyahu en de
Israëlische militairen zijn op zoek naar de jongens. Dit kan zeer explosief worden tussen Israël en de
Palestijnen. Ik geloof dat er een mogelijk verband tussen het ISIS offensief in Irak, en de ontvoerde
tienerjongens zou kunnen zijn. Ik heb hier geen bevestiging van, maar dit is slechts een gedachte. Als deze
veronderstelling waar is, dan is het ISIS offensief veel explosiever en gevaarlijker dan iemand van ons zich
kan voorstellen. Wees bewust van de mogelijke vervulling van Jesaja 17, waar Damascus wordt vernietigd.
De onderneming van Iran in Irak is meer dan alleen om sjiitische moslims te redden van de soennitische
ISIS mars naar Bagdad. Ik geloof dat Iran zijn zinnen heeft gezet op de grotere prijs , namelijk Israël.
Rusland is vreemd stil, en er zal een moment komen dat ze lawaai zullen gaan maken. Er is veel buit in het
Midden-Oosten dat Rusland zou willen bezitten. Ik denk dat Rusland achter de schermen met Iran
samenwerkt We weten door de profeet Ezechiël dat Rusland en Iran Israël zullen aanvallen om buit te
nemen. We weten niet of dit direct of indirect Israëlische buit is, maar er kan een totale breuk in het MiddenOosten ontstaan, waaruit Gog zijn voordeel probeert te nemen op de Joodse staat. (Ezechiël 38/39)
Als we zijn op weg naar een totale breuk in het Midden-Oosten, dan zou een nieuwe EU leider de leider
kunnen zijn die zal proberen om de stukken samen te stellen als de antichrist. De nieuwe leider zal niet
worden gekozen tot het einde van het jaar, en tegen die tijd, kan er sterke geweldsgolf de hele wereld doen
schudden. Ik geloof dat de laatste 3 ½ jaar de belangrijkste in de profetie zullen zijn. Ik geloof zeker in een
70e week van Daniël, maar ik geloof dat God ook werkt op mysterieuze wijze. De tijd zal leren hoe dit zich
ontwikkelt. (Daniël hoofdstuk 7 en 9)
Interessante link http://noisyroom.net/blog/2014/06/13/obama-facilitates-the-rise-of-the-caliphate/
Ik zal commentaren blijven posten en alle gebeurtenissen blijven volgen. Dit is een zeer vloeibare situatie,
en dat moeten we in gebed houden, en zoals altijd met de Schrift dicht bij ons. Vergeet niet, Israël is het
centrum van alle profetie. Moge God met u zijn, zodat u niet wordt misleid.

Christenen, joden en moslims bouwen eerste gezamenlijke kerk
Pastor Gregor Hohberg, Rabbi Tovia Ben-Chorin en Imam Kadir Sanci:
drie geloven, drie boeken, één God? (Achtergrond: het nog te bouwen
gezamenlijke gebedshuis.)
Als de financiering rond komt verrijst in Berlijn de eerste gezamenlijke kerk
voor zowel christenen, joden als moslims. Het pan-religieuze of intergeloof
‘Huis van Gebed en Lering’, dat noch een kerk, noch een synagoge, noch
een moskee zal worden genoemd, moet in 2018 worden geopend.
De € 44 miljoen die het project kosten moeten door onder andere crowdfunding bijeen worden gebracht.
‘Volgens ons was er een zeer sterke wens voor een vreedzaam samenkomen van de religies,’ gaf Roland
Stolte, een van de twee protestantse vertegenwoordigers in het samenwerkingsbestuur, als commentaar.
Op de locatie van het gebouw stonden sinds de Middeleeuwen in totaal vier ‘Petruskerken’. De laatste, met
een toren van 100 meter hoog, werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beschadigd en vervolgens door het
communistisch geworden Oost-Duitsland afgebroken. Daarna werd het een parkeerplaats.
Interreligieus project
‘Wij wilden deze plek doen herleven, niet door er opnieuw een kerk te bouwen, maar een plaats die iets zegt
over het leven van de religies in het Berlijn van vandaag,’ vervolgde Stolte. Nog geen 19% van de inwoners
van de Duitse hoofdstad is protestants; 8,1% is moslim, en slechts 0,9% joods. Ruim 60% zegt geen enkel
geloof aan te hangen.
Pastor Gregor Hohberg benadrukte dat het ‘vanaf het allereerste begin een interreligieus project is geweest,
dus geen plek dat door christenen wordt gebouwd en waar joden en moslims aan worden toegevoegd.’
De uit Turkije afkomstige imam Kadir Sanci vertelde dat hij werd geïnspireerd door het samengaan van een
protestantse en katholieke kerk in Darmstadt (ten zuiden van Frankfurt). ‘Ik zei tegen de priester dat het
geweldig zou zijn als we op een dag een gedeelde plek met moslims zouden hebben. De priester zei echter
dat ik geduldig moest zijn, omdat het hen meer dan 600 jaar had gekost.’
(Nog) geen gezamenlijke gebedsruimte
Het gezamenlijke gebedshuis krijgt vooralsnog geen gezamenlijke gebedsruimte. Ieder geloof behoudt een
even groot aanbiddingsgedeelte, dat uitkomt op een gemeenschappelijke ruimte waar de verschillende
gelovigen elkaar kunnen ontmoeten. Dit werd gedaan omdat één gezamenlijke gebedsruimte (nog) een stap
te ver werd gevonden, en meer gelovigen zou afschrikken dan aantrekken.
‘We willen namelijk ook de wat conservatievere gelovigen bereiken,’ legde Hohberg uit. ‘We willen hen laten
zien dat interreligieuze dialoog niet alleen mogelijk is, maar ook belangrijk.’
Xander - (1) Ynet News
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Egoistische Vergrijsden?
Bij de kassa van een supermarkt vermaant de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij voortaan
haar eigen boodschappentas zou moeten meebrengen, in plaats van een plastic tas te kopen, “Want plastic
tassen zijn niet goed voor het milieu”, zo zegt ze.
 De vrouw verontschuldigt zich en legt uit: “Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was!”
De caissière antwoordt: “Ja, en dat is nou juist ONS PROBLEEM vandaag-de-dag: JULLIE generatie
vergrijsden maakte zich niet druk om het milieu te sparen voor de toekomstige generaties!”
 Ze heeft gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in onze dagen.
 Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en omgespoeld
terug brachten naar de winkel.
 De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in de fabriek werden deze flessen
gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden ècht aan recycling.
 Maar we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd!
 Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en liften beschikten in elk gebouw.
 Wij liepen naar de supermarkt en hesen onszelf niet iedere keer in een 300 PK machine, elke keer
als we 2 blokken verder moesten zijn.
 Maar ze heeft gelijk: wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd!
 We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine die continu 220
volt verbruikt. Wind- en zonne-energie droogden onze kleren ECHT – vroeger, in onze dagen.
 Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe kleren
zoals de jongeren van nu.
Maar de jonge dame heeft gelijk! Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
 In die tijd hadden we – misschien – 1 tv of radio in huis en niet 1 op elke kamer.
 De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een scherm ter grootte van de
bijenkorf. In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de hand, omdat we geen
elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden.
 Wanneer we een breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude
krant ter bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie
 In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op luchtvervuilende benzine het gazon
maaide. We gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke
kracht.
 Wij sportten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op
ronddraaiende loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit.
 Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene gedoe toen niet.
 Wij dronken water uit de kraan wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic fles, die na 30
slokken wordt weggegooid. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer een nieuwe
pen of dure vulling te kopen.
 Wij vervingen de mesjes van een scheermes, in plaats van het hele ding weg te gooien alleen omdat
het mesje bot is.
 Maar…. wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
 Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun
moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken.
 Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren
om een dozijn apparaten en opladers van stroom te voorzien.
 En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet
die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te
vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevindt.
 Maar is het niet in-en-in triest dat de huidige generatie klaagt over hoe verspillend wij ‘oudere
mensen’ waren, gewoon omdat wij ‘dat groene gedoe’ niet hadden in onze tijd?
Laat dit lezen door andere “egoïstische” oudere mensen, die (niet) zitten te wachten op een les in het
behoud van moeder aarde, gegeven door “intelligente” jongeren van deze tijd. Maar ook aan jongeren, zodat
die beseffen hoe goed ze het tegenwoordig hebben en misschien eens gaan nadenken voor ze ouderen
beschuldigen van alles en nog wat.
Terugblik naar vroeger
Vroeger, ja vroeger… dit is voor iedereen die voor 1980 geboren is.
Als je na 1980 geboren bent, heeft dit niets met jou te maken. De kinderen van tegenwoordig worden in de
watten gelegd. Ben jij als kind opgegroeid in de 50er, 60er of 70er jaren, dan is het, terugkijkend,
onvoorstelbaar, dat je zo lang hebt kunnen overleven!
Als kind zaten we in de auto zonder gordel en zonder airbags.
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Onze bedjes waren geschilderd in prachtige kleuren met verf vol met lood en cadmium. De medicijnflesjes
uit de apotheek konden we gewoon open krijgen, net als overigens de fles met bleekmiddel. Deuren en
ramen bedreigden continue onze vingertjes. Op de fiets hadden we nooit een helm op. We dronken water
met de mond aan de kraan in plaats van uit een fles. We bouwden zeepkisten en kwamen er pas op de
eerste rit, bergafwaarts, achter, dat we geen rem hadden. Na enige ongelukken konden we daar prima mee
omgaan. ‘s Morgens gingen we naar buiten om te spelen. We bleven de hele dag weg en moesten pas thuis
zijn als de straatlantaarns aangingen. Niemand wist waar we waren en we hadden geen mobiele telefoon
mee. We sneden ons, braken onze botten en tanden en er werd niemand voor aangeklaagd. Het waren
gewoon ongelukken en de enige die schuld had waren we zelf. Kan jij je nog zgn. “ongelukken” herinneren?
We hadden vechtpartijen en sloegen elkaar een blauw oog. Daar moesten we mee leven. Volwassenen
interesseerden zich daar niet voor. We aten koekjes, brood met dik boter, dronken Cola en werden
evengoed niet te dik. We dronken met vrienden uit dezelfde fles en niemand ging daar dood van. We
hadden geen: Playstation, Nintendo, X-box, Videogames, 64 TV-zenders, Videofilm,Surround-Sound, een
eigen TV,computer en Internet-chatrooms. Wat wij hadden waren VRIENDEN.
We gingen gewoon naar buiten en daar kwamen we elkaar tegen.
We gingen naar hun huis en belden aan. Of we gingen soms gewoon naar binnen zonder aan te bellen. En
dat zonder van te voren af te spreken en zonder dat onze ouders dat wisten. Niemand bracht ons en
niemand haalde ons weer op… Hoe was het in godsnaam mogelijk? We bedachten zelf spelletjes met
stokken en tennisballen. We aten wurmen en die leefden niet voor altijd in onze magen verder.
Met de stokken prikten we elkaar bijna nooit in de ogen. Met voetballen op straat mocht je alleen meedoen
als je goed genoeg was. Als je niet goed genoeg was, moest je met teleurstellingen om leren gaan.
Sommige kinderen waren niet zo goed op school als anderen. Ze haalden onvoldoendes en bleven zitten.
Dat leidde niet tot emotionele ouderavonden of zelfs tot veranderde prestatienormen. Soms hadden onze
daden consequenties. Dat was logisch en daar kon zich niemand voor verstoppen. Als iemand van ons iets
verbodens had gedaan, was het normaal, dat de ouders je er niet uithaalden.
In tegendeel, ze waren het met de politie eens! Stel je voor!
Onze generatie heeft vele probleemoplossers en uitvinders, die bereid zijn risico’s te nemen, voortgebracht.
We hadden vrijheid, we verzaakten, we hadden succes en namen verantwoording.
Met al die dingen konden we zeer goed omgaan. Bij die generatie hoor jij ook.
Wees blij dat je er toen bij was …..

Cameron spreekt tot Europa: 'Juncker stond niet op uw stembiljet'
Elsevier, door Anne-Marie Spermon 13 jun 2014
Cameron en Merkel zijn het absoluut niet eens over het voorzitterschap van de Europese Commissie De Britse premier David Cameron spreekt zich in een brief naar Europese kranten uit tegen het
kandidaatschap van Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie. Ondanks
eerdere tegengeluiden lijkt Juncker de topbaan nu toch binnen te slepen.
In de brief, onder meer gestuurd naar de Duitse krant Süddeutsche Zeitung, legt Cameron haarfijn uit aan
Europese volk waarom de Luxemburgse oud-premier Juncker het voorzitterschap aan zich voorbij zou
moeten laten gaan.
Europese kiezer
Cameron hekelt het Europees Parlement, dat volgens hem tegen de regels een 'nieuw proces heeft bedacht'
door zowel de kandidaat als de daadwerkelijke nieuwe Commissievoorzitter te kiezen.
Bij uitzondering richt de Britse premier zich in zijn brief direct tot de Europese kiezer. 'Maar weinig Europese
burgers hebben tijdens de verkiezingen gestemd. Juncker stond nergens op uw stembiljet.'
Acceptabel
De oproep van Cameron komt op een cruciaal moment. Volgens informateur Herman Van Rompuy, die met
Europese regeringsleiders en het Parlement overlegt over de benoeming van de nieuwe voorzitter, is
Juncker de enige 'acceptabele en kansrijke kandidaat'.
Dat meldt de Volkskrant vrijdagochtend op basis van een vertrouwelijk verslag over recente gesprekken
tussen Van Rompuy en Europese regeringsleiders.
Steun
De afgelopen maand leek veel twijfel te bestaan over Juncker bij verschillende regeringsleiders. De Duitse
bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte hielden zich lang op de vlakte, maar zouden hun
voorkeur geven aan een andere kandidaat. De Finse premier Jyrki Katainenen IMF-baas Christine Lagarde
werden genoemd als mogelijke nieuwe voorzitters.
Merkel staat nu toch, na aandringen van haar eigen christen-democraten van het CDU, volledig achter de
benoeming van Juncker. Hetdreigement van Cameron dat Groot-Brittannië mogelijk uit de EU stapt als
Juncker de Commissie gaat leiden, lijkt de Duitse daarmee naast zich neer te leggen.
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Acht voedingsmiddelen die zelfs experts niet eten
Geplaatst door: Redactie Earth Matters
(Oracle Talk | vertaling voor Earth Matters door Joke Lochmans) We stelden hen een simpele vraag: ‘Welke
voedingsmiddelen eet je niet?’ Experts op verschillende deskundigheidsterreinen leggen uit waarom zij de
acht producten die in dit artikel besproken worden niet eten. Ze laten hun licht schijnen over producten die
vol zitten met giftige stoffen en chemicaliën. De experts vertellen welke alternatieve producten je kunt
gebruiken om tot een gezonder eetpatroon te komen en je gezondheid flink te verbeteren.
´Schoon eten´ betekent dat je groenten, fruit en vlees kiest die met een minimum aan productiemethoden
verbouwd, geteeld en verkocht worden. Deze producten zijn meestal biologisch en zouden zelden of nooit
additieven moeten bevatten. Maar in sommige gevallen zijn de productieprocessen die moderne
voedselproducenten gebruiken noch schoon, noch duurzaam. Dit resulteert in schade aan onze gezondheid,
aan het milieu, of beide. Dus besloten we een frisse blik op voeding te werpen en te kijken door de ogen van
mensen wiens levenswerk het is om bekend te maken welke producten veilig zijn voor consumptie en welke
niet. Hun antwoorden leiden niet noodzakelijkerwijs tot een lijst van ‘verboden voedingswaren’. Als je echter
de alternatieven gaat gebruiken die de experts aanbieden, kan dat wel leiden tot een betere gezondheid en
tot grotere gemoedsrust.
1. De endocrinoloog eet geen: tomaten uit blik
Fredrick Vom Saal is een endocrinoloog (deskundige op het gebied van hormonen – vertaler) aan de
universiteit van Missouri en bestudeert de chemische stof bisfenol-A.
Het probleem is dat de binnenbekleding van blikken bisfenol-A bevat, een synthetisch oestrogeen dat in
verband gebracht wordt met allerlei gezondheidsproblemen, variërend van verminderde vruchtbaarheid tot
hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht. Helaas zorgt een lage zuurgraad (een belangrijke eigenschap
van tomaten) dat de bisfenol-A in je eten terecht komt. Onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste
mensen een hoeveelheid bisfenol-A in hun lichaam hebben die groter is dan de hoeveelheid waarvan is
aangetoond dat het de productie van zaadcellen onderdrukt en die chromosomale schade toebrengt aan de
eicellen van dieren. “Via ingeblikte tomaten kun je 50 microgram per liter aan bisfenol-A binnenkrijgen en dat
is een hoeveelheid die beslist invloed heeft op mensen, vooral op kinderen en jongeren”, zegt Vom Saal. “Ik
blijf uit de buurt van ingeblikte tomaten.”
De oplossing is gebruik te maken van tomaten in glazen potten, die niet van binnen zijn bekleed met een
speciale laag. Er zijn ook tomaten verkrijgbaar in kartonnen verpakkingen.
2. De boer eet geen: rundvlees van runderen die met mais gevoerd worden
Joel Salatin is mede-eigenaar van Polyface Farms en schrijver van zes boeken over duurzame landbouw en
veeteelt.
Het probleem is dat vee geëvolueerd is om gras te eten en geen granen. Maar tegenwoordig geven boeren
hun vee mais en sojabonen te eten waardoor de dieren sneller slachtrijp zijn. Hogere inkomsten voor de
veeboeren (en lagere prijzen in de supermarkt) betekenen echter dat de voedingswaarde van ons vlees
achteruit gaat. Een uitgebreide recente studie gedaan door het Amerikaanse Ministerie van Landbouw in
samenwerking met onderzoekers van de Clemsonuniversiteit heeft aangetoond dat het vlees van met gras
gevoede runderen, in vergelijking met dat van met mais gevoed vee, meer bètacaroteen, vitamine E, omega3-vetzuren, geconjugeerd linoleenzuur, calcium en magnesium bevat en minder omega-6-vetzuren, die
ontstekingen veroorzaken, en minder verzadigde vetten, wat in verband gebracht word met hart- en
vaatziekten. “We moeten accepteren dat koeien graseters zijn en dat betekent dat we ze geen mais en
kippenmest moeten voeren”, zegt Salatin.
De oplossing is het kopen van rundvlees dat afkomstig is van met gras gevoerde dieren. Zulk vlees is te
vinden bij speciaalzaken, op boerenmarkten en bij natuurvoedingswinkels. Meestal zal het vlees een
speciaal etiket hebben omdat het duurder is, maar als je het niet kunt vinden, vraag er dan naar bij de
slager.
3. De toxicoloog eet geen: popcorn uit de magnetron
Olga Naidenko is als hoofdwetenschapper werkzaam bij de Environmental Working Group.
Het probleem is dat er chemicaliën zitten in de bekleding van de papieren zak waar de popcorn in zit, zoals
perfluoroctaanzuur, die behoren tot een groep stoffen die mogelijk verband houden met onvruchtbaarheid bij
de mens, volgens een onderzoek van de universiteit van Californië. Uit dierproeven is gebleken dat de
stoffen lever-, alvleesklier- en testiskanker veroorzaken. Onderzoek heeft aangetoond dat het proces in de
magnetron ervoor zorgt dat deze chemicaliën verdampen en in je popcorn trekken. “Deze stoffen blijven
jarenlang in het lichaam aanwezig en hopen zich op”, zegt Naidenko, en dat is dan ook de reden waarom
onderzoekers er bezorgd over zijn dat de concentratie van deze stoffen in het menselijk lichaam de
concentratie benadert die bij proefdieren kanker veroorzaakt. Verschillende fabrikanten van
magnetronpopcorn hebben vrijwillig beloofd het gebruik van de stof perfluoroctaanzuur geleidelijk af te
bouwen en te stoppen in 2015, maar voor het zover is, zullen er nog miljoenen zakken popcorn worden
verkocht en geconsumeerd.
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De oplossing ligt in het zelf maken van je popcorn op de ouderwetse manier: pof biologische popcorn in de
koekenpan. Als smaakmaker kun je roomboter toevoegen of gedroogde kruiden zoals dille, gedroogde
groenten of soepkruiden. Ga voor organisch en maak je popcorn met kokosolie.
4. De voorzitter van de National Organis Standards eet geen: niet-organische aardappelen
Jeffrey Moyer is de voorzitter van het National Organic Standards Board.
Het probleem is dat wortelgewassen middelen absorberen die gebruikt worden voor het bestrijden van
onkruid, ongedierte en schimmels en die in de bodem terecht komen. Aardappels -de populairste groente in
de VS- worden tijdens het groeiseizoen behandeld met een schimmeldodend middel en daarna worden ze
bespoten met een middel tegen onkruid dat voorafgaand aan de oogst de vezelachtige ranken moet doden.
Nadat ze geoogst zijn worden de aardappels nogmaals behandeld om te voorkomen dat ze gaan uitlopen.
“Probeer dit eens: Koop een gewone aardappel in de winkel en probeer ervoor te zorgen dat deze gaat
uitlopen. Dat zal je niet lukken”, zegt Moyer, die eveneens directeur is van het Rodale Institute (een nonprofit organisatie die onderzoek doet naar organische landbouwmethoden). “Ik heb aardappelboeren
gesproken die mij op de man af zeiden dat zij de aardappels die ze verkopen zelf nooit zouden eten. Ze
hebben een apart stuk land waar ze aardappels voor eigen gebruik verbouwen zonder gebruik te maken van
allerlei chemicaliën.”
De oplossing voor dit probleem is het kopen van biologische aardappelen. Het wassen van aardappelen is
niet voldoende als je wilt proberen om de chemicaliën te verwijderen die de aardappel tot in de kern heeft
geabsorbeerd. Budgettip: biologische aardappels zijn maar weinig duurder dan conventionele piepers.
5. De visspecialist eet geen: gekweekte zalm
Dr. David Carpenter, directeur van het instituut voor gezondheid en milieu van de universiteit van Albany,
heeft een belangrijk onderzoek gepubliceerd in het blad Science over vervuiling van vissen.
Het probleem is dat het niet de bedoeling van de natuur is dat zalmen opeen gepropt worden in bassins om
vervolgens soja, mestafval van pluimvee en gehydrolyseerde kippenveren te eten krijgen. Als gevolg van de
kweekmethoden bevat gekweekte zalm minder vitamine D en een hoger gehalte aan giftige stoffen,
waaronder kankerverwekkende stoffen, pcb’s, vlamvertragers en pesticiden zoals dioxine en DDT. Volgens
Carpenter komt de meest verontreinigde vis uit Noord-Europa en deze vis is terug te vinden op het
Amerikaanse menu. “Je kunt slechts eens in de vijf maanden een maaltijd met deze vis eten zonder je risico
op kanker te vergroten”, zegt Carpenter, wiens onderzoek naar verontreinigde vis uit 2004 veel mediaaandacht heeft gekregen. “Zo erg is het.” In verkennend onderzoek wordt DDT ook in verband gebracht met
diabetes en overgewicht, maar sommige voedseldeskundigen menen dat deze nadelen niet opwegen tegen
de voordelen van omega-3-vetzuren. (DDT is in Nederland al decennialang verboden – vertaler.) Velen zijn
ook bezorgd over de grote hoeveelheden antibiotica en pesticiden die gebruikt worden bij het kweken van
deze vis. Wanneer je gekweekte zalm eet, krijg je deze medicijnen en chemicaliën binnen.
De oplossing is overstappen op in het wild gevangen zalm. Als er op de verpakking staat dat het om verse
zalm uit de Atlantische oceaan gaat, heb je gekweekte zalm te pakken. Er zijn geen commerciële visserijen
meer die op Atlantische zalm vissen.
6. De kankeronderzoeker drinkt geen: melk die geproduceerd is met kunstmatige hormonen
Rick North is de leider van de campagne voor voedselveiligheid van de Oregon Physicians for Social
Responsibility en voormalig CEO van de afdeling van de American Cancer Society in de staat Oregon.
Het probleem is dat melkveehouders hun koeien behandelen met een recombinant groeihormoon voor
runderen om de melkproductie te vergroten. (In Nederland is het gebruik van groeihormonen officieel
verboden, maar vermoed wordt dat het toch gebeurt. Gebruik van sommige andere hormonen is niet
verboden. – vertaler) Maar door dit groeihormoon neemt het aantal gevallen van uierontsteking toe en soms
wordt er zelfs pus in de melk aangetroffen. Het leidt tevens tot een hogere concentratie van het hormoon
insulin-like growth factor, oftewel IGF-1, in de melk. Bij mensen kan een hoog gehalte aan IGF-1 leiden tot
borst-, prostaat- en darmkanker. “Toen de Amerikaanse regering het gebruik van recombinant groeihormoon
goedkeurde, dacht men dat IGF-1 uit melk bij de menselijke spijsvertering in de darmen zou worden
afgebroken”, zegt North. “Er is ook geen onomstotelijk bewijs dat het leidt tot een toename van het aantal
gevallen van kanker”, geeft North toe. “Het is echter in de meeste geïndustrialiseerde landen verboden.”
De oplossing is het kopen van rauwe of biologische melk of het checken van de productiemethoden van de
melk. In de V.S. moet op de verpakking vermeld staan of er hormonen gebruikt zijn bij de productie van
melk.
7. De biotechnoloog die geen traditionele soja eet, eet geen: genetisch gemodificeerde,
ongefermenteerde soja.
Michael Harris is een biotechnoloog die leiding heeft gegeven aan diverse projecten binnen de
biotechnologie, waaronder ook projecten op het gebied van genetisch gemodificeerd voedsel. Hij is
consultant, manager en directeur geweest bij bedrijven als Xenon Pharmaceuticals en Genon Corporation.
Het probleem is dat genetisch gemodificeerd voedsel een bron van grote zorgen is, omdat het DNA
gemanipuleerd is en de genetische code is gewijzigd, waarbij soms genen van het ene organisme
ingebracht worden bij een andere soort. Gefermenteerde soja is de enige soja die geschikt is voor
menselijke consumptie. 90% van de soja wereldwijd is genetisch gemodificeerd en als je er niet voor zorgt
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dat de bron van de gefermeteerde soja biologisch is, is het onvermijdelijk dat er op de lange termijn
gezondheidsproblemen zullen optreden. Dit is vooral het geval omdat is aangetoond dat soja de
hormoonhuishouding kan aantasten en kanker kan veroorzaken.
De oplossing is het controleren van etiketten om er zeker van te zijn dat de soja die in een product zit
biologisch of niet genetisch gemodificeerd is. Men zou ook geen ongefermenteerde soja moeten eten. Indien
het mogelijk is, zou je contact moeten opnemen met de fabrikant om te achterhalen waar de niet genetisch
gemodificeerde soja vandaan komt.
8. De specialist op het gebied van biologische voeding eet geen: conventionele appels
Mark Kastel, een voormalig leidinggevende in de agrarische industrie, is nu mededirecteur van het
Cornucopia Instituut, een organisatie die onderzoek doet naar agrarisch beleid en die biologische landbouw
ondersteunt.
Het probleem is dat als er een wedstrijd gehouden zou worden welk herfstfruit het meest met pesticiden
bespoten wordt, appels zouden winnen. Waarom? Ze worden individueel geënt (en zijn afkomstig van een
enkele boom) zodat elk appelras zijn karakteristieke smaak behoudt. Op deze manier bouwen appels geen
weerstand op tegen insecten en ze worden vaak bespoten met insecticiden. De industrie beweert dat de
pesticiden die op de appels achterblijven niet schadelijk zijn. Maar Kastel brengt daar tegenin dat het een
kwestie van gezond verstand is dat je de blootstelling aan deze stoffen beperkt door de meest behandelde
gewassen, zoals appels, te vermijden. “Veel verschillende typen kanker komen meer voor bij boeren”, zegt
hij. Ook brengt een groeiend aantal onderzoeken een verband aan het licht tussen een hogere concentratie
pesticiden in het lichaam (uit allerlei verschillende bronnen) en de ziekte van Parkinson.
De oplossing is het kopen van biologische appels bij een boer die je vertrouwt.

Kiev regime zet clusterbommen in op eigen bevolking
Terwijl propagandist Arend Jan Boekestijn de Russische president Vladimir
Poetin even als een tsaar neerzet en voorbij gaat aan het feit dat imperialistisch
Amerika zo’n beetje over de hele wereld aan het oorlogvoeren is, bombardeert
het Kiev regime vandaag haar eigen bevolking. Ach, waar zou u wakker van
liggen. Dat is daar en u leeft hier. Vrijdag weer een feestje is het niet? Gelijk
heeft u. Zolang het allemaal niet te veel kost en u kunt rustig verder leven moet u
niet te veel over de problemen elders na denken. Zal ik het dan maar niet
noemen hoeveel doden er vandaag door het regime in Kiev (dat is de hoofdstad
van de Oekraïne) gerealiseerd zijn middels clusterbommen in de plaats Lugansk (Loehansk in het
Nederlands)? Of denkt u: “Ze zullen het dan wel verdiend hebben hè..moeten ze maar niet zo nodig af willen
splitsen.” Ja u blijft geloven in de propaganda dat Rusland aan het landje pikken is, terwijl het feitelijk Europa
was dat de regimewisseling in de Oekraïne forceerde via zelf geleverde sluipschutters die op de eigen
bevolking schoten.
Niets vergoelijkt de door Kiev gestarte militaire inzet. Het argument dat Rusland de Krim ingepikt heeft en
dat dit voorkomen moet worden bij andere delen van de Oekraïne is nonsense. Rusland is niet begonnen
met de gewelddadigheden. Rusland heeft nooit een poging gedaan de Oekraïne of delen van de Oekraïne in
te nemen, totdat Europa een regimewisseling forceerde en Rusland niets anders deed dan het gebied waar
haar vloot gevestigd is veilig te stellen; zijnde de Krim. Daarbij werd ook nog eens geen schot gewisseld.
De clusterbommen in Loehansk die vandaag werden afgeworpen door straaljagers maakten een onbekend
aantal doden (kijk hier op rt.com en ook hier). Tot dusverre zijn volgens Pravda 181 doden en 293 gewonden
gevallen in de strijd. De Volkskrant maakt echter bijvoorbeeld (stiekem een beetje trots) al melding van
honderden doden onder de “rebellen” bij de stad Slavjansk als gevolg van de gevechten gisteren. Nou dat
valt best mee vindt u niet? NAVO bommen hebben in Irak, Afghanistan, Libië en dergelijke miljoenen doden
gemaakt om de Westerse democratie te brengen, dus Kiev doet het nog rustig aan. Het is pas het begin, dus
u kunt nog wel meer doden verwachten hoor. Gaat u maar vast zitten met een zak chips en een glaasje cola.
Het wordt me een leuk dodenfestijn. En luistert u ondertussen goed naar Arend Jan Boekestijn, want dan
weet u dat de verschrikkelijke Tsaar Poetin de boosdoener is en de weldoener Obama hier niets mee te
maken heeft! Die laatste won nota bene de Nobelprijs voor de vrede. Zo iemand doet geen vlieg kwaad,
begrijpt u? De imperialistische dictatoriale tiran Obama is natuurlijk niet te vergelijken met Tsaar Poetin. Lees
hier het gehele Oekraïne dossier.
Bron linkvermeldingen: english.pravda.ru, Volkskrant.nl, rt.com, rt.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/04/kiev-regime-zet-clusterbommen-in-op-eigen-bevolking/
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WNF – WereldNatuurFonds of oplichtersclub..? (+ update)
10 juli 2011Door GuidoJ.
Prins Bernhard, schavuit van Oranje, de eerste publieke voorzitter van het WNF.
Hij haalt in 1967 als eerste mega-sponsor SHELL binnen.. Koninklijke (smeer)
Olie?
De film van Wilfried Huisman is een volledig virtuele aardbeving voor het WNF.
Hij is 1 jaar bezig geweest met zijn film ‘The Silence of Pandas – What the WWF
Isn’t Saying’ (De stilte van de Panda’s, wat het WNF niet vertelt), maar de
inbreuk op het imago van het WNF zal vele tientallen jaren besmet zijn. En terecht, wanneer je Huisman
mag geloven. Hij spreekt over geheimen achter de schermen van het WNF, over de grootste boeven van
deze wereld, die achter de oprichting van deze milieuclub zitten. Zelfs een geheime oprichterslijst wordt
openbaar gemaakt, een lijst die het hart van dit groene imperium keihard blootlegt. Het vertrouwen in de
‘Panda’ lijkt voorgoed gesneuveld..!
Het WWF/WNF is de grootste milieu-beschermingsorganisatie ter wereld en het
vertrouwen in het WNF is bijna ongelimiteerd. Deze organisatie durft het dan ook aan
om zowat iedere burger op deze planeet direct aan te spreken op zijn of haar geweten.
Iedereen zou -zo vindt het WNF- zijn steentje moeten bijdragen aan het voorkomen
van bijvoorbeeld de met uitsterven bedreigde diersoorten of de verwoesting van het
regenwoud. En ook het klimaat is voor het WNF een ‘hot issue’. Het WNF werd 50 jaar
geleden opgericht, op 11 September (!) 1961. Vandaag de dag is het WNF één van de
meest invloedrijke lobby-groeperingen ter wereld. Het WNF heeft contacten in alle
invloedssferen ter wereld, zij het politiek of industrieel. Het WNF loopt op het randje
van de grens tussen committeren en omkoopbaarheid.
Het lijkt of in deze dagen geen masker meer op zijn plaats blijft zitten. Is de WNFpanda nu een hoer-logo gebleken? Je betaalt ervoor en je mag het gebruiken, zonder aanziens des
persoons? Dat lijkt er dus wel op, of erger nog, het lijkt erop alsof bedrijven en organisaties het Wereld
Natuur Fonds willens en wetens hebben opgezet om hun vuile zaakjes te verpakken in een mooi Pandacellofaantje..! Wilfried Huisman heeft dus de eer om dit groen-wasbolwerk te hebben ontmaskerd.
Kijk naar deze preview van de film die Huisman maakte, en een interview met hem over dit onwelriekende
zaakje. Het WWF is dus flink door de mand gevallen, nu boven water is gekomen, dat ze geld ontvangen
hebben van o.a. Monsanto, de club die van uw voedsel hun goud hebben gemaakt. De top van het WWF
staat achter de gentech-ontwikkelingen van Monsanto en met hun toestemming en samenwerking zijn
duizenden hectares regenwoud platgebrand in Indonesië, en vele landen in Zuid-Amerika. Het is bizar en
uiterst shockerend dat een organisatie met zo’n reputatie hiervoor mede-verantwoordelijk is.
De Duitse documentaire “Der Pakt mit dem Panda” werd vorige week uitgezonden op de ARD en ondanks
het late uur hebben er 900.000 mensen gekeken! In Nederland gaat VARA’s Zembla de documentaire in
september a.s. uitzenden. Onderaan plaatsen we de volledig Duitse uitzending van Wilfried Huisman, zoals
deze op ARD te zien was. (“was”, want het interview is inmiddels van youtube verwijderd en niet meer terug
te vinden)
Kijk hier naar de volledige uitzending van de ARD: ‘WWF – Der Pakt mit dem Panda’
De ARD documentaire is helaas verwijderd door Youtube dus plaatsen we hier een zembla uitzending over
deze documentaire:
***
- UPDATE N.a.v. dit artikel plaatste Désirée Röver, onderzoeksjournaliste, hieronder een 2-tal reacties,
die we graag aan dit artikel toevoegen. Dit is haar bijdrage:
11 september 1961
De voornaamste collaborateurs van prins Philip bij de stichting van het World Wildlife Fund (WWF) als
wereldwijd geldfonds en opererende arm van de International Union for the Conservation of Nature, zijn Sir
Julian Huxley en Max Nicholson. Alledrie zijn zij vurige voorstanders van eugenetica en rassenzuivering.
Huxley is op datzelfde moment voorzitter van de Eugenics Society.
Julian Huxley
In 1948 heeft Huxley (zie ook 1946) de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) helpen
oprichten, waarvan de statuten zijn geformuleerd door de British Foreign Office. In 1960 reist Huxley door de
voormalige Afrikaanse koloniën, die op dat moment steeds meer onafhankelijk worden. Hij bekritiseert de
nieuwe overheden in hun vermogen om de natuur en de wilde dieren te conserveren. Aan de vooravond van
de oprichting van het WWF, benadrukt Huxley openlijk dat de ecologische beweging het voornaamste
wapen is van de Britse oligarchie om een Malthusiaanse orde in te stellen over het lijk heen van het
volksstaatsysteem en – nog belangrijker – van de Verenigde Staten. Ter financiering van de uitbreiding van
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de IUCN-activiteiten wordt in 1961 het World Wildlife Fund (WWF) opgericht, tegenwoordig het World Wide
Fund for Nature.
Eerst als hoofd van de United Nations Educational, Social and Cultural Organization (UNESCO), en
naderhand als stichter van het WWF, predikt Huxley de noodzaak om nieuw leven in te blazen in de
rassenwetenschap en in de dringende missie van het ’ruimen (’culling’) binnen de menselijke kudde’ – in het
bijzonder die van de donker gekleurde rassen van Afrika en Zuid-Amerika. In het stichtingsdocument van de
Unesco erkent Huxley ruimhartig de moeilijkheden die hij in het licht van de Nazi genocide zal tegenkomen
bij het weer tot leven brengen van de eugenetica.
”Hoewel het zeer waar is dat iedere vorm van eugenetisch beleid voor vele jaren politiek en
psychologisch onmogelijk zal zijn”, zo schrijft hij, ” is het belangrijk dat de Unesco inziet dat het
publiek informatie heeft gekregen over waar het om gaat, zodat veel van wat nu ondenkbaar is, op z’n
minst denkbaar kan worden”.
De methode die Huxley en anderen (w.o. de Club van Rome) bedenken om de mensen te dwingen ’het
ondenkbare te denken’, is om het idee van de eugenetica te vervangen door het idee van het milieu. Voor
Huxley, prins Philip en de anderen zijn binnen hun manier van denken deze twee termen volledig
uitwisselbaar.
Bernhard moest na de Lockheed-affaire weg bij het WNF. Hij werd in 1977
opgevolgd door jonkheer John H. Loudon, oud Shell-topman. Bernhard bleef
evenwel een machtige man, door de controle over zijn 1001-club. ‘Project Lock’
werd een volgende pijnlijke kwestie. Begin 1989 had de prins 500.000 pond van
het WWF gekregen voor een anti-stropersproject in Zuid-Afrika. De paramilitaire
commando’s die de illegale handel in ivoor en hoorn een halt moesten
toeroepen, hielden zich al snel bezig met eigen smokkellijnen. De buitenwereld
hoorde voor het eerst over deze praktijken van het geheime legertje van de prins
in 1991. Het Nederlandse WNF, waarvan de prins nog altijd president was,
ontkende iedere betrokkenheid. Het ging om een privé-actie van de prins, die er
volgens de RVD een slordige fl 2 miljoen aan ‘eigen vermogen’ in zou hebben
gestoken. Nederland nam die uitleg, maar elders in wereld leden pogingen van
journalisten om deze schimmige zaak aan de grote klok te hangen schipbreuk.
Bernhard von Lippe Bisterfelt
Begin jaren 1970 stichten Bilderberg oprichter en voormalig SS-officier prins Bernhard der Nederlanden, en
eveneens Zwarte Adel lid prins Philip van Engeland het 1001 Nature Trust, een administratieve en
fundraising tak van het WWF. Zowel Bernhard als Philip zijn enige tijd WWF-voorzitter. De 1001 Nature Trust
ronselt 1001 leden die ieder $10,000 in de kas storten.
Prins Philip is altijd het hoofd geweest van het WWF, hij kiest prins Bernhard (voormalig Nazi SS officier) en
prinses Alexandra (volle nicht van koningin Elizabeth) als hoofd van WWF-International, en verschillende
andere prinsen, lords, baronnen en koninklijke lakeien als presidenten and vice-presidenten van locale
WWF-afdelingen. Zoals gezegd, wordt het WWF gefinancierd door de geheime 1001 Club, met leden vanuit
’s werelds meest vooraanstaande bedrijven in mijnbouw, olie, chemie, voedsel en banken.
Het is interessant hoe opvallend de landkaart van de Britse koninklijke reikwijdte (Elisabeth) overeenkomt
met de kaart van de internationale operaties door het World Wildlife Fund for Nature (Philip). Het WWF wordt
door de Britse prins Philip wereldwijd ingezet voor het reserveren van natuurgebieden, het inrichten van
reservaten voor minderheidsgroepen zoals Indianen en Inuit (menselijke dierentuinen). Deze gebieden
blijken echter dubieuze dubbelfuncties te vervullen:
Rwanda – in een ’gorilla beschermingsprogramma’ doen de wildparken dienst als trainingsbases en
wapendepots voor Oegandese soldaten en officieren; de Rwandese genocide is geen stammen- of
burgeroorlog, maar een door de Britten georkestreerd moord- en invasieplan.
Zuid-Afrika – het Krugerpark is een basis voor de RENAMO en FRELIMO machten in de 20 jaar durende
oorlog in Mozambique. Tussen 1987 en november 1988 voeren moordbrigades in Operation Stronghold
moordpartijen uit onder zogenaamde stropers, onder wie enkele leiders van de militaire vleugel van het
Afrikaanse Nationale Congres. In Operation Lock, voor het oog een beschermingsprogramma van de
neushoorn, financieren prins Bernhard en John Hanks, Malthus-aanhanger en Afrika’s WWF-directeur, een
team van voormalige Britse commando’s om de zogeheten stropersbendes te infiltreren en saboteren. ZuidAfrikaanse bronnen melden dat operation Lock het centrum vormde van wat later bekend werd als de derde
macht, een paramilitaire macht van buitenaf die opruide tot geweld binnen de zwarte bevolking zelf tussen
het ANC en de Inkatha Vrijheidspartij door het uitvoeren van gerichte geweldsacties. Met als doel het
ontketenen van een bloederige burgeroorlog en het voorkomen van het einde van het apartheidssysteem en
de reïntegratie van Zuid-Afrika in de wereldgemeenschap.
Oost-Afrika – Kenya en Soedan zijn andere landen die speciaal doelwit zijn van de Britse Kroon. De Club of
the Isles figuur van Tiny Rowland, tot voor kort directeur van de Lonrho Corporation, schepte voor de
Kenyaanse radio op dat hij al heel lang lid is van het Zuid-Soedanese Bevrijdingsleger van John Garang, die
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oorlog voert tegen de overheid in Khartoem. De op genocide gerichte WWF/Club aanhangers wensen dat de
Soedan, potentieel de korenschuur van heel Afrika, een strijdperk is, geen graanveld.
Zuid-Amerika – In Peru blijkt dat de moordzuchtige narco-terroristengroep Shining Path te zijn gefinancierd
door het WWF. In het Apurimac-reservaat in de bovenste vallei van de Huallaga rivier, ’s werelds oudste
cocaïne producerende streek, zijn recentelijk massagraven ontdekt van de Ashaninka Indianen, Shining
Path slachtoffers. Al in de jaren rond 1960 was dit gebied al door de WWF aangewezen als een ideaal
gebied voor een toekomstig beschermd gebied.
Centraal Amerika – de staat Chiapas in zuidelijk Mexico is het toneel van jarenlange guerrilla opstanden
door de EZLN, het Zapatista nationale bevrijdingsleger. Ale vier WWF-beschermde gebieden zijn door lokale
boeren aangegeven als trainingsterrein van de Zapatistas.
Californië – onder de California Desert Protection Act, gepasseerd in oktober 1994, zijn er 8 miljoen acres
of land gereserveerd. Daarvoor was dat al gebeurd met 12 miljoen acres. Onder bestaande en ophanden
zijnde wetgeving is binnenkort 80% van de staat Californië off-limits. Niet alleen is de WWF erop uit om de
Westelijke staten van de VS in één groot natuur- en jachtgebied te veranderen, buiten bereik voor welke
vorm van economische ontwikkeling dan ook. Deel van een zeer oud commitment van de Britse monarchie
is ook het omverwerpen van de Federale Constitutie.
Australië – Eén blik op de kaart laat zien hoe met enerzijds reservaten voor de inheemse bevolking
(menselijke dierentuinen) en andere landreserveringen het WWF erin is geslaagd om het continent praktisch
in tweeën te hakken, de oostelijke en westelijke delen van het land af te snijden en een semi-permanente
staat van onderontwikkeling te verzekeren.
1970
Om het werk van de WWF verder te verspreiden, gaat prins Philip in zee met voormallig SS-officier en
voormalig spion voor IG-Farben, prins Bernhard van Nederland, die al een prominente speler in de WWF is.
Doel is om een permanent financieringsmechanisme te creëren voor het toenemend aantal opkomende
ecologische fronten, om de droesem van de tegencultuur van de late jaren ’60 te verzamelen, en die als de
stormtroepen van het ’nieuwe’ groene fascisme in te zetten.
De ‘1001: A Nature Trust’, onder de leden bekend als de ‘1001 Club’ is gecreëerd als een aanhangsel van
prins Bernhard’s welbekende Bilderberg Groep, het geheime genootschap van leidende Noord-Amerikaanse
en Europese oligarchische insiders: 1.001 nauwe persoonlijke relaties van prins Bernhard en prins Philip
worden uitgenodigd om voor een aanvangsbedrag van $10.000 per persoon lid te worden van de 1001 Club.
Het leeuwendeel van de leden wordt aangetrokken vanuit de bestuurslichamen van de leidende Club of the
Isles kartels voor ruwe grondstoffen, banken, verzekeringsmaatschappijen, en family trusts (the fondi).
Typerend voor deze kaste zijn:
 John Loudon, voormalig CEO van Royal Dutch Shell en voorzitter van Shell Oil Co., die van 1977 tot
aan zijn voorzitter is van het WWF;
 Maurice Strong, hoofd van de Power Corporation in Canada, en een van de meest belangrijke
WWF-operators;
 Baron Aubrey Buxton van Alsa, van Barclays Bank;
 Bertold Beitz, directeur van de Alfred Krupp von Bohlen en Halbach Foundation;
 Conrad Black, voorzitter van Groot-Brittannië’s leidende media kartel, de Hollinger Corporation;
 Peter Cadbury, van de George Cadbury Trust;
 Anton Rupert, van de South African Rembrandt tabaksbelangen
 Sir Kenneth Kleinwort, eigenaar van Kleinwort Benson, een van Engeland’s oudste
investeringsbanken; en
 Henry Keswick, voorzitter van Jardine Matheson en broer van John Keswick, de voorzitter van
Hambros Bank en een directeur van de Bank of England.
Maar ook majoor Louis Mortimer Bloomfield was een 1001 -clublid van het eerste uur, evenals een aantal
hardcore zwendel-bankiers, zoals Robert Vesco en Edmond Safra.
Tegen de tijd dat prins Philip en prins Bernhard de US$ 10 miljoen als oorlogsschatkist hebben verzameld,
zijn de eerste leidende eco-fascistische frontgroepen en denktanks al gelanceerd.
In 1969, sticht een Sierra Club official, David Ross Brower, de Friends of the Earth, dat enkele jaren later
openlijke terroristengroepen in het leven roept zoals Greenpeace en Earth First.
Ook in 1969 sticht WWF voorzitter Sir Peter Scott Survival International, oorspronkelijk bekend als het
Primitive Peoples Fund, waaruit drie jaar later de Cultural Survival ontstaat.
In 1968 sticht Aurelio Peccei, een voormalig executive van Fiat (Fiat President Gianni Agnelli was een
charter lid van de 1001 Club), de Club of Rome, een andere alleen-op-uitnodiging club die een nieuwe,
gecomputeriseerde variant van de Malhusiaanse principes voorstaat.
Ingehuurd door Peccei bereidt in 1970 Jay Forrester, een Massachusetts Institute of Technology computer
whiz-kid, met een subsidie van de Volkswagen Foundation, samen met een team van zijn studenten een
rapport voor over de wereldbevolkingscrisis. Dit wordt enkele jaren later gepubliceerd onder de titel ‘Limits to
Growth’. Met gebruikmaking van een frauduleus concept voor ’draagcapaciteit’, dat menselijke
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wetenschappelijke ontdekkingen volledig uitsluit, claimen Forrester en zijn studenten Dennis en Donella
Meadows dat een combinatie van overbevolking en depletie van grondstoffen de planeet zullen vernietigen.
De Club van Rome wordt niet alleen een leidende establishment lobby voor ieder mesjogge milieubedrog,
het lanceert ook de beweging voor zero bevolkingsgroei, tegenwoordig verworden tot een eis voor
drastische bevolkingsreductie, oftewel genocide. Gedurende dezelfde opbouwfase lanceert de voorzitter van
de Ford Foundation, McGeorge Bundy een gezamenlijk project met de Sovjet overheid: het International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), met het hoofdkwartier in Laxenburg, Oostenrijk, om een begin
te maken aan het proces om de radicale ecologie zero-groei manie in het Warsaw Pact binnen te
frommelen. Tegen de tijd dat Mikhail Gorbachov in 1985 in het Kremlin aan de macht komt, is een heel
segment van de Sovjet nomenclatura van ’rood’ tot ’groen’ geworden.
1972
Terwijl de ’paradigmashift’ van de drug-rock-sex contracultuur (geholpen door het Londonse Tavistock
Institute en minde control slaven van de CIA) flink onderweg is, lanceert prins Philip met zijn hulpjes een
serie publiciteitsstunts om de rekrutering voor hun irrationalistenbeweging te versnellen. In 1970 richt
Maurice Strong met ’Earth Day’ op 5 juni 1972 de schijnwerper flink op de WWF agenda. (zie HIER)
In 1972 organiseert Strong in Stockholm een Verenigde Naties milieuconferentie. Deze zet de verbreiding
van de niet-wetenschappelijke misleidingen nog een tandje hoger. Vanuit die conferentie lanceert de VN het
United Nations Environmental Program (UNEP), waarvan Strong de eerste directeur is. Op een andere
conferentie, die in 1974 plaatsvindt over bevolking in het Roemeense Boekarest, beveelt dezelfde cast van
personages, met gebruikmaking van de Club van Rome’s Malthusiaanse propaganda, openlijk
bevolkingsbeperking aan.
http://www.wanttoknow.nl/nieuws/wnf-wereldnatuurfonds-of-oplichtersclub/

International Institute Counter-Terrorism: Europa wacht moslim intifada
Oprukkende islamisering: Eerste Britse moslim minister weigert Engels te
praten op bijeenkomst – Moslims nemen Britse scholen over en leren dat
blanke vrouwen hoeren zijn
Terwijl het politieke establishment blijft beweren dat het slechts om enkele
'extremisten' gaat, nemen moslims stap voor stap de Britse scholen over.
Volgens dr. Boaz Ganor, directeur van het International Institute for CounterTerrorism (ICT), kan Europa zich opmaken voor een complete Arabische-moslim intifada die te vergelijken is
met de gewelddadige opstanden waar Israël sinds de jaren ’80 mee te maken heeft. Ondertussen worden
steeds meer scholen in grote Britse steden letterlijk overgenomen door moslims, die vervolgens hun eigen
islamitische regels en wetten opleggen aan zowel de scholieren als de leraren.
Ganor baseert zijn verwachting op de recente toename van islamistische terreuraanslagen. Volgens hem
weet de tweede generatie moslimimmigranten in Europa niet hoe armzalig het leven van hun ouders in hun
thuislanden was. Mede daardoor hebben zij geen enkele dankbaarheid dat Europa hun ouders wilde
opnemen. Zij voelen zich juist vervreemd en gediscrimineerd, en zijn van mening dat zij als tweederangs
burgers worden behandeld.
‘Iran grootste bedreiging’
Tijdens zijn toespraak op een conferentie van het Van Leer Institute wees Ganor er tevens op dat Iran de
grootste bedreiging voor Israël vormt, omdat Syrië en Irak niet in staat zijn om een oorlog tegen de Joodse
staat te beginnen. Hij verwacht dat de betrekkingen met Egypte vreedzaam blijven. Daarnaast heeft het
Egyptische leger zijn handen vol aan de grote binnenlandse onrust. (1)
‘Moslims, stem op de Conservatieven’
Ondertussen gaat de stapsgewijze islamisering van Europa onverminderd verder. In mei protesteerden
autochtone Britten tegen de Conservatieve partij van premier Cameron, omdat die bij moskeeën pamfletten
liet uitdelen waarin moslims werden opgeroepen op de ‘Tories’ te stemmen, omdat die het beste de
islamitische belangen zouden behartigen. (3)
Eerste moslim minister weigert Engels te praten
De eerste Britse moslim minister, barones Sayeeda Warsi, is onder vuur komen te liggen nadat ze tijdens
een recente lokale bijeenkomst uitsluitend Urdu sprak, een taal die in Pakistan en India wordt gesproken.
Tevens liet ze haar toespraak niet vertalen in het Engels. Warsi is minister van Geloof & Gemeenschappen,
een post die volgens critici enkel voor haar werd gecreëerd omdat ze én een vrouw én een moslim is (2).
Moslims nemen scholen over: Britse vrouwen zijn hoeren
Op scholen in grote centra zoals Birmingham, de op één na grootste stad van het land, zitten percentueel
veel moslims. De autoriteiten maken zich zorgen nu blijkt dat zij op sommige scholen proberen om de
scholieren te radicaliseren en te rekruteren voor de islam. Sir Michael Wilshore, directeur van het Office for
Standards in Education (Ofsted), bevestigde onlangs dat er ‘vaak schokkende bewijzen’ zijn dat moslims op
sommige scholen een ‘georganiseerde campagne’ voeren en een ‘atmosfeer van intimidatie en angst’
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hebben gecreëerd, ook onder de leerkrachten. Onderwijzers die weigeren zich te onderwerpen, worden eruit
gewerkt. Op diverse ‘academies’ negeren moslims de overheidsrichtlijnen door jongens en meisjes in
gescheiden klassen te zetten. Aan de muren prijken teksten en slogans uit de Koran, en de niet-islamitische
onderwijzers mogen op vrijdag niet in de aula komen omdat er dan een islamitische gebedsbijeenkomst is.
Seksualiteit is geheel uit de lessen verbannen, en blanke vrouwen die bij de ‘kaffirs’ (de ongelovige Britten)
horen, zijn minderwaardig aan moslimvrouwen of zelfs hoeren die ‘het hellevuur’ wacht.
De Oldknow Academie organiseerde een reis voor zijn moslimscholieren naar Mekka, betaald met
belastinggeld. Binnen de regering in Londen heerst er grote onenigheid of er moet worden ingegrepen.
Inmiddels is besloten dat leraren die radicale moslimsprekers op scholen uitnodigen moeten worden
ontslagen. Niettemin durven de autoriteiten amper in te grijpen, uit angst om voor ‘islamofoob’ te worden
uitgemaakt. (4)
Xander - (1) Arutz 7, (2) Breitbart, (3) Breitbart, (4) Welt

Oekraïne crisis: Koopt wapens
Voor de feestelijkheden rond de zeventigste verjaardag van de geallieerde
landing in Normandië heeft de Amerikaanse president Barack Obama een
kadootje meegebracht. In het kader van „reassurance“ zullen de Amerikanen
hun militaire aanwezigheid in een aantal oost Europese staten omhoogschroeven, waaronder met een basis
in Polen (iets wat al lang op het verlanglijstje van het Pentagon stond) en bovendien wordt de wapen-candystore geopend voor wie maar wapentuig wil kopen met „made in the USA“ erop. De overweldige Russische
agressie laat vredesnobelprijswinnaar Obama geen andere keus. Tegen de wereldvrede-bedreigende
rationaliteit van Poetin en zijn kremlins helpt geen deëscalatie maar de counter-strike. Handelssancties,
NATO-opbouw aan de oostgrens en de verdere „inbinding“ van mini-ex-sovjetstaatjes in het „vrije en
democratische“ west. Sinds de „val van de Krim“ is de veiligheidssituatie in Europa namelijk veranderd.
Tenminste in de hoofden van de trans-atlantieken, US- en EU-neocons, de west-Pravda aka de vrije
westerse media en de wapen-industrie. Koopt wapens! De Rus komt weer!
Zo maakte handelsreiziger Obama zijn ronde door Europa en sprak de onder de banken-crisis kreunende en
kapotte EU/NATO-staten toe: Het is tijd om de bugetten voor militaire uitgaven weer te vergroten. Het
„vredesdividend“ van twintig jaar oost-west ontspanning is op. Het is aan de Europese NATO-lidstaten om
hun verantwoordelijkheid op te pikken en het sovjet/Al Qaida Russische gevaar te weer te stellen met meer
uitgaven voor het militairy-industrial-complex, security-industrial-complex, leger.
Obama kreeg onmiddellijk dekking van NATO-trekpop Fogh Rasmussen die in zijn laatste dagen aan de top
van het militaire bondgenootschap, om vervolgens waarschijnlijk te verdwijnen in het „advies“ circuit van
militair georiënteerde multinationals, de lidstaten een verhoging van militaire uitgaven aan te bevelen. Ook
bij Rasmussen luidt het sleutelwoord “veiligheidssituatie”.
Hoe het is gesteld met de Europese veiligheidssituatie blijkt uit de gebeurtenissen in het oosten van de
Oekraïne. De door denktanken als Clingendael voorspelde Russische invasie blijft nog altijd uit, en dat terwijl
het Oekraïnese leger, de nationale garde en milities van de „rechter sector“ zonder enige scrupules naar de
federalisten en seperatisten in Lugansk en Donetsk uithalen. Woonwijken worden gebombardeerd of
beschoten met zware artillerie, en ondertussen vluchten duizenden richting Rusland. Uiteraard het gevolg
van de Russische ondersteuning van de seperatisten, Poetin wil tegen alle logica in graag een Afghanistan
aan de zuidgrens, maar indien Rusland in de VN-veiligheidsraad vraagt om veroordeling van het geweld en
het instellen van humanitaire corridors worden alle voorstellen door het westen geblokkeerd. Niet dat iemand
in het westen dit nog interesseerd, de berichtgeving over de gevechten is ondertussen verhuist naar pagina
8, liever wordt de steenrijke oligarch Poroshenko, die in zijn politieke loopbaan sneller vaker van partij is
gewisseld als van onderbroek, gelauwerd als de „democratische hoop“ voor de Oekraïne. Weer een oligarch
als president, met de IMF shock doctrine knuppel en een paar bekeerde ex-nazis op hoge posten in zijn
regering. Hoop en democratie zagen er ooit beter uit.
„Veiligheidssituatie“ staat ook hoog op de agenda van de G-7, het clubje failliete industrie-staten dat zichzelf
nog steeds als „wereldmachtigste“ ziet. G-7, want Rusland mag in het kader van de deëscalering niet meer
meepraten. Terwijl in de Oekraïne de tanks rollen en het westen niet maar een „piep“ geeft om het geweld te
veroordelen, verdedigt bijvoorbeeld de Duitse kanselier Merkel het besluit Rusland uit te sluiten. „In de G-7
gelden nu eenmaal „normen““.
Wie is er nu uiteindelijk verantwoordelijk voor de huidige „veiligheidssituatie“ en Koude Oorlog 2.0? De
machtswellusteling Poetin? De in Afghanistan en Libië falende NATO op zoek naar succes en
bestaansrecht? Het stervende „empire“ Amerika? Is Rusland werkelijk gevaarlijk of worden illusorische
vijandsbeelden, nu de war-on-terror een complete farce (Syrië, Libië) geworden is, tot nieuw leven gewekt
om miljarden voor wapens veilig te stellen?
Het antwoord is niet moeilijk te vinden……
http://zapruder.nl/portal/artikel/oekraine_crisis_koopt_wapens
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Saudische moslimgeestelijke op TV: Sesamstraat is Zionistisch complot
‘Morele waarden kinderen vernietigd door Koekjesmonster en Oscar Mopperkont’ (en ook Mickey Mouse)
Het koekjesmonster zou door Joden zijn bedacht om de morele waarden van uw
kinderen te vernietigen.
U had het kunnen en misschien wel moeten weten: Bert en Ernie zijn smerige
Zionisten, bedacht om de morele waarden van de mensheid te vernietigen.
Althans, dat is de visie van de Saudische moslimgeestelijke Nabil Hammad. O
ja, ook Mickey Mouse en Cartoon Network behoren volgens hem tot het
wereldwijde Zionistische complot. Israëlhaters die soms ook op deze site reageren, zullen nu ongetwijfeld
hun gelijk zien bevestigd.
‘Een normaal kind dat vanaf 2 jaar TV kijkt wordt door allerlei soorten films aangevallen,’ aldus Hammad op
15 mei op Iqraa-TV. ‘De laaghangende broeken, waardoor de geslachtsdelen van mannen zichtbaar worden,
zijn afkomstig van Cartoon Network, net zoals een film met daarin de langste spuug. Wat is dat voor
opvoeding? Niet alleen worden de toekomstige generaties van de islamitische wereld vernietigd, maar ook
de morele waarden van de mensheid.’
Walgelijke Oscar en Koekjesmonster
Hammad verhaalt van zijn toenmalige baan als instructeur bij Saudi Airlines. Hij had destijds een collega
genaamd Duncan, die zijn kinderen niet naar Sesamstraat liet kijken, omdat daarin ‘morele waarden worden
verspreid die niet passen bij de beschaafde samenleving. Neem bijvoorbeeld Oscar Mopperkont, die in een
vuilnisbak leeft. Volgens Duncan is dit een walgelijk type die geen rolmodel voor zijn kinderen zou moeten
zijn.’
‘Nog een voorbeeld: het Koekjesmonster. Die eet als een vreetzak. Zelf mensen die zijn opgegroeid in de
Britse cultuur zijn tegen wat door de media wordt vertoond, omdat het de morele waarden van de mensen
vernietigd.’
En dan komt het: ‘Alle wereldwijde filmbedrijven –merk op dat ik zeg ‘alle’ en niet ‘de meeste’- zijn in het
bezit van Joden: Fox, Universal Studios, Paramount, Columbia, Warner Brothers, Disney... Walt Disney zelf
was een Jood, en bekende Zionisten zijn de eigenaren van de Walt Disney TV productiemaatschappij... Het
gaat om alle tekenfilms...’
Recent beweerde een islamitische collega op de Egyptische TV dat ‘The Simpsons’ beraamd zijn door de
‘Joodse lobby’ en Joodse denktanken die worden gefinancierd door mediatycoon Rupert Murdoch.
Aanleiding voor deze bewering was een aflevering van de cartoonserie waarin bewijs zou zijn te zien dat de
VS achter de Arabische-Lenteopstanden zit.
Saudi’s laten zien hoe het moet
Hammads thuisland Saudi Arabië laat de wereld en vooral de Zionisten zien hoe het in zijn ogen wél zou
moeten:
- 100% islamitische apartheidsstaat, andere religies en overtuigingen streng verboden en onderdrukt;
- vrouwen worden in alle opzichten gediscrimineerd, misbruikt en als slavinnen behandeld; autorijden is voor
hen verboden, en bij overtreding van een van de talloze wetjes en regeltjes kunnen zij zware lijfstraffen
krijgen;
- vrouwen mogen niet scheiden, maar mannen mogen wel meerdere vrouwen hebben, waaronder meisjes
van nog maar 10 jaar oud;
- jaarlijks worden miljarden dollars aan moorddadige islamitische terreurbewegingen zoals Hamas, Al-Qaeda
en Boko Haram gegeven, aan de bevording van de massa-immigratie van moslims naar het Westen, en aan
moskeeën in Europa en de VS, bedoeld om de samenleving te intimideren, te ondermijnen en stapsgewijs te
islamiseren.
Joden zijn de schuld van... alles
En om al deze hoogstaande morele waarden in stand te houden mag er niet één Jood in het land wonen, en
mogen mensen die het land bezoeken niet eens een visumstempel van Israël in hun paspoort hebben staan.
Zoals Ayaan Hirsi Ali al schreef: ,,In Saoedi-Arabie werd alles wat slecht was, veroorzaakt door Joden. Als
de airconditioning kapotging of er geen water meer uit de kraan kwam, gaven de Saoedische buurvrouwen
daar de Joden de schuld van. Hun kinderen moesten bidden voor de gezondheid van hun ouders en de
vernietiging van de Joden. Toen we na verloop van tijd naar school gingen, klaagden onze leraren eindeloos
over alle duivelse dingen die de Joden al tegen moslims hadden gedaan en nog van plan waren te doen.” (2)
Klinkt als het perfecte thuisland voor de Joden- en Israëlhaters die soms ook op deze site zo graag hun gal
spuw(d)en over die vreselijke Zionisten, die met hun duistere complotten voorkomen dat de mensheid zich
eindelijk onderwerpt aan die zo geweldige islamitische beschaving.
Xander - (1) Arutz 7, (2) Franklin Ter Horst (“De intolerante apartheidsstaat Saudi Arabië”)
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Samen met Iran tegen ISIS? Naïef, maar ook gevaarlijk
Elsevier, door Afshin Ellian 15 jun 2014 (http://www.elsevier.nl/Auteurs/Redactie/Afshin-Ellian/)
De Iraanse president Ruhani spreekt zijn steun uit voor het bewind in Bagdad - Foto: EPA.
De sjiitische leiders van Iran zijn geen haar beter dan de soennitische
terreurbeweging ISIS. Het zou van politieke onkunde getuigen als het
Westen samen met Iran ten strijde trekt tegen de terroristen.
Horror heerst in de veroverde gebieden. De doodseskaders van de
islamitische terreurbeweging ISIS zijn grondig te werk gegaan.
Zeexecuteerden weerloze krijgsgevangen, inwoners van Mosul en andere
gebieden in Irak. En dan te bedenken dat daar ook jihadisten met een
Nederlands, Brits of Belgisch paspoort meedoen aan oorlogsmisdaden.
Zij vechten in naam van de islam en met de vlag van de islam.
Terreur
Het aanjagen van vrees komt ook voor in de Koran: 'Wij zullen de harten van hen die ongelovig zijn schrik
aanjagen." (3:151). Het woord al-ru'b betekent vrees, en in een bepaalde combinatie vrees-aanjagen
(terreur), wat weer in sommige gevallen een symbolische goddelijke betekenis kan hebben.
Maar Mohammeds daden waren niet metaforisch. Door zijn daden krijgt dit begrip ook een concrete
betekenis. Volgens Jabir bin Abdullah in een hadith – wat in alle standaardwerken ter verduidelijking van de
verzen 3:151 wordt gebruikt - zou de profeet hebben gezegd dat Allah hem in tegenstelling tot zijn
voorgangers vijf zaken toevertrouwde. De eerste die in de hadith werd genoemd, heet: nusrat bel ru'b, ofwel
overwinning bij vrees of het aanjagen van vrees. Dat is Latijn voor terreur. Deze belangrijke hadith wordt
door sjiitische en soennitische leiders vaak geciteerd tijdens de oorlog.
Geest
ISIS handelde in de geest van profeet Mohammed. Wanneer je de vijand vrees moet aanjagen, moet je hem
doden. Dat overkwam de joodse Qurayza-stam, die werd belegerd. Ook de aardige Ali van de sjiieten was
intensief betrokken bij deze kwestie. De joden vochten niet en gaven zich over aan Mohammed.
Moesten deze joden van Medina, die wellicht aan het gezag van Mohammed twijfelden, worden vermoord?
De joden van Medina hadden, samen met christenen en anderen, Mohammed toch asiel verleend? Het was
een precaire zaak. Een Sa'd mocht het vonnis vellen: 'Dan is mijn vonnis dat de mannen gedood worden, de
eigendommen verdeeld worden en de kinderen en vrouwen als krijgsgevangenen worden beschouwd.'
Daarop was de reactie van de profeet: 'Je hebt het oordeel van Allah, van boven de zeven hemelen geveld.'
Tussen zes- en zevenduizend joden werden onthoofd en in een massagraf begraven.
Bij de verdeling van de joodse vrouwen nam Mohammed Raihana als slavin. Zo kreeg de profeet een
seksslavin wier familie in een massagraf was terechtgekomen. Sindsdien begrepen de joden: waar de
vrienden van Mohammed komen, moeten wij ons gedeisd houden.
Opmars
De tactiek van de overwinning met behulp van vrees werd ook toegepast bij de verovering van Perzië en
andere gebieden. Al eeuwen vraagt menigeen zich af hoe de vrienden van Mohammed in staat waren om in
korte tijd een belangrijk deel van de wereld te veroveren. De opmars van ISIS is een helder voorbeeld dat
aantoont hoe een jihadgroep gebruikmaakt van de zwakte van andere landen om met behulp van vrees
overwinningen te boeken. Op dezelfde manier trokken de Taliban in de jaren negentig van de vorige eeuw
de Afghaanse steden en dorpen binnen.
Executie
De oorlogsmisdaden van ISIS leiden tot verontwaardiging in de Iraanse hoofdstad Teheran. Dat is
verbazingwekkend. In 1988 beval de Iraanse leider Khomeini de executie van duizenden politieke gevangen.
De processen duurden een paar minuten.
Gedurende een korte tijd, in de zomer van dat jaar, liet Khomeini duizenden politieke gevangen executeren
op beschuldiging van kufr - het ongeloof. Daarna werden ze in massagraven begraven.
Onkunde
Ook in 2009, tijdens de kortstondige opstand, hebben we gezien hoe het bewind optrad tegen de weerloze
demonstranten: met executies, martelingen en verkrachtingen. Het Iraanse bewind heeft zijn heerschappij te
danken aan de overwinning met behulp van terreur. De sjiitische leiders van Iran zijn geen haar beter dan de
soennitische ISIS. Het zou van politieke onkunde en naïviteit getuigen wanneer het Westen samen met het
islamitische Iran ten strijde trekt tegen de ISIS. Ook strategisch gezien is het een gevaarlijke zet wanneer het
Westen samen met de Iraanse ayatollahs ISIS gaat bestrijden.
Volksmilitie
Volgens de Britse krant The Guardian zijn ruim tweeduizend leden van de Revolutionaire Garde actief in
Irak. De corrupte Iraakse premier Nouri al-Maliki wil de Iraakse strijdkrachten met behulp van Iran
reorganiseren. Ze zijn nu al bezig om naar het model van Iran een volksmilitie (Basij) te vormen.
Moet het Westen de vorming van de volgende islamitische terreurstaat in Irak naar het model van Hezbollah
en Iran steunen? Ieder weldenkend mens weet dat we het niet moeten bevorderen.
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Afgelopen
Op dit moment zijn twee overheden (Syrië en Irak) en een semioverheid (Hezbollah) vazalstaten van
Khamenei. Deze situatie is het recept voor nieuwe conflicten en ellende. De doodseskaders van ISIS laten
ons zien hoe gevaarlijk radicale moslims zijn.
Over een aantal dagen of weken is het afgelopen met ISIS. Ze zullen door de troepen van Iran en de Iraakse
fundamentalisten worden afgeslacht. Het Westen moet intussen geen enkele steun bieden aan Bagdad, en
zeker niet aan Iran.
Wanneer zal men gaan begrijpen dat de islam géén echte- en vredelievende godsdienst is, maar een
gevaarlijke op terreur gebaseerde ideologie?
Hitlers boek ‘Mein Kampf’ is in diverse landen verboden, evenals zijn politieke NAZI – ideologie.
e
Maar de verraderlijke en véél gevaarlijker islam (b)lijkt men -vanaf de 7 eeuw- nog steeds te knuffelen.
Onze politici slapen maar door en willen niets leren van de geschiedenis, die bij hen veelal niet veel verder
teruggaat dan WO II.

Google Glass en straling
Met iedere dag die voorbij gaat worden we als samenleving meer blootgesteld aan
deonzichtbare straling van mobiele apparaten en WiFi netwerken.
Nu is iedere straling teveel, maar er zijn apparaten zoals Google Glass die je
letterlijk en figuurlijk een warm hoofd bezorgen.
Google Glass is een draagbare computer in de vorm van een bril en sinds april van dit jaar voor zover ons
bekend alleen nog te koop in Amerika. Ongetwijfeld zal binnen niet al te lange tijd deze superbril ook in ons
land aangeboden worden.
Er is al aardig wat commotie geweest over deze bril en die had hoofdzakelijk te maken met privacy issues.
Hoe Google Glass in de praktijk werkt en de mogelijkheden die er allemaal zijn en nog zullen komen, kun je hier
lezen in een Nederlandstalig artikel van iemand die hem drie maanden lang heeft uitgeprobeerd.
Wanneer je dat artikel leest dan staat er ergens het volgende:
“Tot slot wordt de bril snel warm. Bij simpele taken, zoals een video opnemen en naar Youtube uploaden of bij
navigeren, schiet de temperatuur van Glass omhoog. Omdat het montuur tegen je hoofd zit, voel je dat ook
direct”.
Daarmee komen we tot de vraag wat Google Glass eigenlijk doet met onze gezondheid. Net zoals een mobiele
telefoon zendt ook dit apparaat permanent straling uit. Nu is iedere straling in de bandbreedtes waar binnen
deze apparaten functioneren, ongeacht hoe weinig, al een potentiëel risico voor je gezondheid, maar hoe
verhoudt Google Glass zich in die zin bijvoorbeeld tot mobiele telefoons.
De hoeveelheid straling van mobiele apparaten wordt uitgedrukt in SAR:
“SAR is de afkorting voor Specific Absorption Rate. Dit geeft aan hoeveel radiostraling , uitgedrukt in Watt/kg,
je mobieltje afgeeft en wordt opgenomen door onze hersenen. (Redactie: Eigenlijk geeft het geen
stralingsniveau aan maar de mate waarin de straling in staat is te verwarmen.)
De SAR-normen zijn op Europees niveau vastgelegd om de consument te beschermen. Deze norm bedraagt,
zoals hierboven vermeld, 2 Watt/kg. In België worden de op de markt aangeboden GSM-toestellen verwacht
een SAR-waarde tussen 0,2 en 1,6 Watt/kg te hebben. Deze waardes variëren sterk tussen verschillende
toestellen”.
Hieronder zie je een aantal waardes van diverse mobiele telefoons:
Fabrikanten horen de SAR waardes van hun producten duidelijk te publiceren,
echter Google doet dit niet voor de Glass.
Nu is daar met wat moeite wel achter te komen en dan zie je dat in vergelijking met
mobiele telefoons deze heel erg hoog is en tegen de grens ligt van wat men een
veilige norm acht.
Wanneer Google gevraagd wordt om commentaar dan geven zij aan dat er wat hen
betreft geen enkel gevaar voor de gezondheid bestaat. Uiteraard zouden we haast
zeggen.
Wie verstandig is loopt straks met een grote boog om Google Glass heen. We
worden al meer dan genoeg blootgesteld aan de gevaren van onzichtbare straling
zonder dat we daarbij nog een keer extra gefrituurd hoeven worden.
Bronnen: Mobalize Movie, Stralingswijzer, Plazilla, Nu Tech
https://www.youtube.com/watch?v=qg-MSNO5SLo
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8051:gefrituurd-door-google-glassvideo&catid=21:innovatie&Itemid=34
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Boekhouding ISIS in beslag genomen
Iraakse en Amerikaanse inlichtingendiensten hebben een goed kijkje in de keuken gekregen van
terreurgroep ISIS, de Islamitische Staat in Irak en de Levant. De terreurgroep blijkt steenrijk te zijn.
Volgens de Britse krant The Guardian hebben de inlichtingendiensten kort voor de val van Mosul 160 sticks
met informatie over ISIS buitgemaakt. Een kleine terreurgroep is, zo blijkt uit de data, in enkele jaren
uitgegroeid tot een miljarden imperium met duizenden fanatieke goed bewapende strijders.
Op de sticks staan onder meer de namen van alle buitenlandse strijders en de door hun gekozen
strijdnamen, de namen van hoge ISIS-leiders en hun codewoorden, initialen van spionnen binnen ministeries
en een volledige financiële verslaglegging van de groep.
''We waren allemaal verbaasd en dat waren de Amerikanen ook'', citeerde de krant een Iraakse
inlichtingenfunctionaris. ''Niemand kende het merendeel van deze informatie.''
Balans
Na de val van Mosul zagen de inlichtingendiensten zich al snel gedwongen een andere balans op te maken,
zegt hij tegen The Guardian.
''Aan het eind van de week hadden we al door dat we wat boekhouding voor ze moesten doen. Voor Mosul
hadden ze een vermogen aan cash en bezittingen van 875 miljoen dollar. Daarna konden ze, door het geld
dat ze uit banken hebben geroofd en door het militair materieel dat ze buitmaakten, er nog eens 1,5 miljard
daarbij optellen.''
Details
Opvallend is volgens de inlichtingendienst verder de nadruk die ISIS legt op details. ''Ze hebben alles
gecatalogiseerd, tot in het kleinste detail.'' Daarmee kregen de inlichtingendiensten ook prima zicht op de
bronnen van inkomsten.
Bekend was al dat ze olie verkochten, voor een deel zelfs aan het Syrische regime waarmee ze een
bloedige oorlog uitvechten. Ook met de smokkel van andere grondstoffen en archeologische vondsten uit de
oudheid wist ISIS de kas te spekken.
De terreurgroep blijkt steenrijk te zijn en is volgens de buitgemaakte informatie voor zijn financiën van
niemand afhankelijk. ''Ze hebben dit allemaal zelf gedaan. Er zat geen staat achter, wat we lange tijd
dachten. Ze hebben dat niet nodig.''

“Amerika elke dag op grote schaal besproeid met vergif”
Gemaakt op zaterdag 14 juni 2014 13:00
In de lucht boven de Verenigde Staten wordt door vliegtuigen ieder jaar 571 ton lood uitgesproeid, zoblijkt uit
cijfers van de Amerikaanse milieubeschermingsdienst EPA. De meeste door zuigermotor aangedreven
vliegtuigen en helikopters worden getankt met avgas 100 en 100LL, een vliegtuigbrandstof waaraan nog
lood toegevoegd is.
Onderzoek heeft aangetoond dat avgas naast lood (48 ppm) ook broom (42,6 ppm) en chloor (605,2 ppm)
bevat. Lood is een zeer giftig metaal dat kan leiden tot botaandoeningen, hersenschade en kanker. Chloor
heeft krachtige oxidatieve eigenschappen. Beide stoffen worden op grote schaal uitgesproeid boven de VS.
Volgens de National Emissions Inventory zijn vliegtuigen met zuigermotoren de grootste bron van
loodemissie. In 2008 waren ze verantwoordelijk voor 57 procent van de 964 ton lood die werd uitgestoten.
Avgas wordt gebruikt door meer dan 150.000 lichte vliegtuigen en helikopters en op zo’n 20.000
Amerikaanse vliegvelden. Lood is schadelijk voor het milieu en in het bijzonder voor de menselijke
gezondheid.
“Lood is giftig en kankerverwekkend, zelfs in lage concentraties, en kan hersenschade en leerproblemen tot
gevolg hebben,” zei Kathy Attar van de consumentengroep Physicians for Social Responsibility. “Vooral voor
kinderen is lood schadelijk.”
De lichte vliegtuigen die avgas gebruiken, vliegen doorgaans veel lager dan straalvliegtuigen, waardoor de
uitstoot van lood directe gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid. In een studie van de Duke
University uit 2011 werden verhoogde concentraties lood aangetroffen in het bloed van mensen die binnen
een straal van 500 meter van vliegvelden wonen waar avgas wordt gebruikt.
De roep om schoner te gaan vliegen klinkt in de VS al zo’n 20 jaar. Het land is de grootste verbruiker van
gelode vliegtuigbrandstof. De EPA gaf 15 jaar geleden opdracht om lood uit brandstof voor motorvoertuigen
te verwijderen, maar met vliegtuigbrandstof maakt het milieuagentschap echter minder haast. Eind vorig jaar
ontwikkelde Shell als eerste grote oliemaatschappij een loodvrije vervanger voor avgas.
Langdurige blootstelling aan lood kan hersenbeschadigingen veroorzaken en tot dementie leiden.
Loodcarbonaat werd in verf gebruikt, maar ook als decoratie op behang. Voor een zich ontwikkelend brein is
de mentale schade zeer groot.
http://ohln.nl/index.php/opmerkelijk-1/12992-amerika-elke-dag-op-grote-schaal-besproeid-met-vergif
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Het wolf excuus voor camera’s in bossen
Posted on Jun 15, 2014 in Algemeen, New World Order | 13 comments
George Orwell schreef al in zijn boek 1984 hoe het hoofdpersonage Winston
zelfs in de bossen niet veilig is voor het telescherm. De dreiging van de
oprukkende wolf wordt nu gebruikt om de hele Nederlandse grensstreek vol te
hangen met camera’s. Het Parool meldt [citaat] De organisatie Wolven in
Nederland hangt samen met natuurbeheerders ‘enkele tientallen’ camera’s op,
die de wolf op de gevoelige plaat moet vastleggen. Vanochtend was in
radioprogramma Vroege Vogels te horen hoe de eerste val werd opgehangen.
‘We hopen met een beperkt netwerk een wolf vast te leggen’, verklaart Leo
Linnartz van Wolven in Nederland. De camera’s worden namelijk in gebieden
gehangen vanaf Nijmegen tot aan Noordoost-Groningen. Een uitgestrekt gebied. Wat denkt u dat dit kost?
En dat allemaal natuurlijk voor ’uw veiligheid’. Wie is die organisatie ‘Wolven in Nederland’ eigenlijk en waar
halen ze het geld vandaan om tientallen camera’s op te hangen? Dat zijn geen goedkope jongens, en er
moet een hele infrastructuur voor worden opgetuigd. Zo’n project moet in de honderdduizenden zo niet
miljoenen euro’s lopen. Je hebt stroomvoorziening nodig, netwerkvoorzieningen, automatisering voor
bewegingsdetectie, centrale registratie. Het wordt weer leuk verkocht, maar wat mij betreft zijn dit slechts en
alleen verdere politiestaatmaatregelen met als excuus de levensgevaarlijke wolf. Welnu, ik kan u vertellen
dat dat nu net klinkklare onzin is. Wolven zijn geen dieren die zomaar mensen aanvallen, maar daarvoor
heeft de organisatie ‘Wolven in Nederland’ een nieuwe angst bedacht: de hondsdolheid [citaat] Al eeuwen
lang leven mens en wolf zij aan zij, en zelden wordt een mens aangevallen of gedood. Toch kent Europa
vele verhalen over wolven die een spoor van dood en vernieling aanrichten. Vier mogelijke oorzaken zijn
hiervoor aan te wijzen. De belangrijkste oorzaak is hondsdolheid. Gelukkig leggen ze verder op uit dat dit
tegenwoordig nauwelijks meer voorkomt en dat ook de andere vier mogelijke oorzaken eigenlijk best
meevallen. Feitelijk komt het er op neer dat er helemaal geen dreiging uit gaat van wolven. Het zou wellicht
zelfs positief zijn om de dieren gewoon hun gang te laten gaan, omdat er nogal wat overschot aan herten is.
Dan hoeft er niet zoveel gejaagd te worden.
Opvallend is dat op de site van ‘Wolven in Nederland’ vermeld staat dat de NWO – dat zou niet de New
World Order zijn, maar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - 800.000 euro
uittrekt voor een juridisch onderzoeksproject gericht op de Europese grote roofdieren wolf, beer, Europese
lynx, Iberische lynx en veelvraat. Het betreft een zogeheten VIDI-subsidie die is toegekend aan Arie
Trouwborst van de Universiteit van Tilburg. De subsidie maakt het mogelijk een onderzoeksgroep op te
richten die zich de komende vijf jaar zal bezighouden met allerlei vraagstukken die verband houden met de
internationale en Europese regels die op deze roofdieren van toepassing zijn, zoals de Habitatrichtlijn en het
Verdrag van Bern. Dus men gaat op kosten van de belastingbetaler een juridisch onderzoeksproject doen.
Het zou ook zo eens kunnen gebeuren dat de dieren voor de rechter gesleept worden denkt u niet. Het
beoordelingsrapport bij de toekenning omschrijft de te verwachten uitkomsten van het onderzoek als
“maatschappelijk zeer relevant”. Vindt u ook niet? Het is uiterst relevant! Zo verzint de overheid allerlei
dekmantels om er voor te zorgen dat wanneer u de volgende keer in een bos loopt en een camera ziet
hangen niet denkt: “Hè vervelend, word ik nu hier ook al gefilmd“. Mocht nazistaat Europa binnenkort een
keer de staat van beleg afkondigen, dan kunt u in ieder geval niet meer zomaar door de bossen weglopen.
Natuurlijk zullen de bekende trollensites weer gaan melden dat de organisatie Wolven in Nederland gewoon
van een paar enthousiastelingen is en dat daar verder helemaal niets achter zit. Robin de Ruiter – schrijver
van meerdere boeken die het lezen zeer waard zijn – zei al dat Nederland de proeftuin van de New World
Order is. Maar goed, laten we er maar op vertrouwen dat het allemaal wel meevalt en we gewoon alleen
maar graag bakken met geld uitgeven om die wolven te kunnen zien op camera. Dat er duizenden gezinnen
in Nederland zijn die nauwelijks rond kunnen komen is minder belangrijk. Laten we ons belastinggeld vooral
goed besteden.
Bron linkvermeldingen: Parool, WolvenInNederland.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/06/15/het-wolf-excuus-voor-cameras-in-bossen/
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Een verbod op cash, is een verbod op vrijheid en democratie
Overheden houden noch van goud noch van cash, tenzij het hun eigendom is. Maar als burgers contant
geld, goudstaven of gouden munten bezitten, dan werkt men dat steeds meer tegen. Want niets is voor
politici zo onverdraaglijk dan het idee dat spaargelden en deposito’s niet transparant en toegankelijk zijn
voor de staatssnuffelaars.
Afschaffing 500-euro-biljet kwestie van tijd
Niet voor niks dat steeds meer EU-staten een verbod op contant geld overwegen. En ook de afschaffing van
het 500-euro-biljet lijkt slechts een kwestie van tijd na de veelzeggende opmerking daarover van ECBvicevoorzitter Constancio: “het is zeker een discussie waard”. Het paarse biljet staat immers onder hoge
mate van verdenking: het zou het favoriete betaalmiddel van criminelen en belastingontduikers zijn.
Sommigen noemen het zelfs het “maffiabiljet”.
Nu zijn grote coupures zeker geen uitvinding uit het eurotijdperk. Tientallen jaren bestonden in Nederland en
Duitsland bijvoorbeeld biljetten van 1000 gulden en 1000 mark. Hele generaties van
tweedehandsautohandelaren konden er uitstekend mee uit de voeten en maakten zich absoluut niet
ongerust om te worden uitgemaakt voor criminelen.
Bezit contant geld wordt steeds meer ingedamd
Dat uitgerekend nú het biljet van 500 euro als “gangstergeld” in diskrediet gebracht wordt, is natuurlijk geen
toeval. De vraag naar afschaffing van dit bankbiljet is onderdeel van een Europabrede campagne tegen het
bezit van contant geld en voor vergaande indamming van contantgeld-transacties. In meerdere EU-landen
zijn dergelijke beperkingen al eerder ingevoerd:
 in Griekenland bijvoorbeeld zijn contante betalingen van meer dan 1500 euro vanaf januari 2011
verboden. Voor handelaren geldt een bovengrens van 3000 euro;
 en in Italië kunnen alleen nog transacties tot 1000 euro in contanten worden afgewikkeld;
 in Spanje is een “cashlimiet” van 2500 euro van kracht;
 en ook in Frankrijk zal binnen afzienbare termijn een verbod op cashgeld volgen.
Zweden het verst bij afschaffing contant geld
Het verst is Zweden op weg naar een cashloze maatschappij. De Swedbank, een van de meest
vooraanstaande financiële instellingen in het land, kondigde in 2012 aan in meerdere filialen geen contant
geld meer uit te betalen of in ontvangst te zullen nemen. Ook kleine alledaagse artikelen moeten er voortaan
worden betaald met een betaalkaart. Voor banken een lucratieve aangelegenheid: per slot van rekening
verdienen ze omgerekend ongeveer tien cent op elke transactie. En de detailhandel is ook blij want klanten
die betalen met een betaalpas of creditcard zijn meestal kooplustiger. Wie daarentegen bankbiljetten eerst
uit zijn portefeuille moet trekken en op de toonbank moet leggen, heeft eerder de neiging om op zijn uitgaven
te beknibbelen.
Omwisseling eurobiljetten op vertoon van legitimatie?
Als binnenkort dus alleen nog rekeningen tot 1000 of 1500 euro met contant geld mogen worden betaald,
dan worden biljetten van 500 euro in feite overbodig. Maar wat gebeurt er met die biljetten? Blijven ze
permanent geldig? Of moeten ze uiteindelijk op vertoon van legitimatie tegen kleinere coupures worden
omgewisseld zodat de autoriteiten weten aan wie dit “maffiageld” heeft toebehoord?
Waarom zo nodig afschaffing contant geld?
De staat manifesteert zich steeds meer als een soort “supernanny” die voor haar burgers alleen het beste
wil, namelijk hun geld. Maar achter het verbod op contant geld schuilt ook een uiterst krachtige lobby van
banken en bedrijfsleven:
 handelaren streven niet alleen naar hogere omzetten, maar besparen ook op de kosten omdat ze
geen contant geld meer in kas hoeven te hebben;
 bovendien hoeft geen enkele caissière meer bang te zijn om vals geld te accepteren;
 en ook de banken zullen besparen als cashhandelingen grotendeels worden geëlimineerd;
 tegelijkertijd dienen zich nieuwe bronnen van inkomsten aan, want als er nauwelijks alternatieven
voor cardbetalingen zijn, kunnen de banken hun kosten en provisies flink opschroeven;
 en niet in de laatste plaats betekent een verbod op contant geld het einde van de anonimiteit bij
betaaltransacties. De consument en zijn koopgedrag worden volledig transparant.
Transparantie treedt in de plaats van discretie
Fabrikanten, handelaren, banken en overheden, ze weten straks precies hoeveel geld de burger voor welke
goederen en diensten besteedt. Wat vroeger nog werd bekritiseerd als ongehoord gesnuffel, wordt nu
verheerlijkt als een bijdrage aan grotere transparantie. Wie het toch waagt om aan te dringen op een
minimale vorm van discretie, maakt zich in dit tijdperk van voyeurisme automatisch verdacht.
Financiële crisis speelt ook mee
De toenemend “cashallergie” van overheden en banken, moet echter ook worden gezien tegen de
achtergrond van de aanhoudende financiële en eurocrisis. Als, wat niet ondenkbaar is, in de komende
maanden de volgende bank zijn bankroet tegemoet gaat en spaarders met hun spaargeld moeten
bijspringen, dan komt het uiteraard van pas als klanten zo veel mogelijk geld op hun rekeningen en zo
weinig mogelijk thuis onder het kussen of in de kluis hebben.
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En voor de banken op hun beurt, neemt het risico op een bankrun af. Want als je met contant geld niet veel
meer beginnen kunt, heeft het weinig zin om in paniek de rekeningen te plunderen.
In Groot-Brittannië is 97 % van het geld al afkomstig van geldcreatie van banken. We evolueren steeds meer
naar een maatschappij die betaalt met bank- en kredietkaarten, die geld overschrijft … en we gebruiken dus
steeds minder cash geld in de vorm van briefjes en muntstukken. En de overheid ziet dit graag gebeuren om
verschillende redenen, maar vooral om 1 idee waar de ECB mogelijk nu al mee begint te experimenteren:
een negatieve rentevoet.
Als (centrale) banken een negatieve rentevoet willen invoeren, hebben ze niet veel bewegingsruimte omdat
bij een te lage negatieve rentevoet de bevolking zijn digitaal geld liever omzet naar cash geld dat niets
opbrengt maar ook niets kost. Maar wat als er een verbod komt op cash geld, aldus de Telegraaf.
De argumenten voor verbod
Het eerste argument is natuurlijk dat een verbod op cash het leven van de crimineel onmogelijk maakt.
Totale onzin natuurlijk. Men stelt terecht vast dat criminele transacties ook in aandelen en andere goederen
of diensten kunnen plaatsvinden. Het verbod op cash zal criminele transacties niet tegenhouden; alleen de
manier waarop deze worden betaald verandert.
Het volgende argument voor een verbod op cash is dat zodoende alle transacties inzichtelijk worden
gemaakt. Hierdoor kan de belastingdienst dus precies zien hoe, wat, waar wie en hoe hoog ze iets/iemand
kunnen belasten. Dit gaat de reden zijn voor veel politici om dit idee van Rogoff te steunen.
Het derde argument is technischer van aard, maar daardoor niet minder destructief. Sterker nog, het is het
meest gevaarlijke aan het idee van Rogoff. Echter, deze professor wil het verbod op cash juist hierom
invoeren: negatieve rente. Stel dat de centrale bank een negatieve rente wil invoeren, dan betekent dit
simpel gezegd dat sparen geld kost. Hierdoor zullen veel mensen een van de twee keuzes gaan maken:
spaargeld uitgeven aan investeringen/consumptie (het beoogde effect van negatieve rente), of mensen gaan
hun spaargeld in cash aanhouden (iets wat de centrale bank juist niet wil). Door cash geld te verbieden kan
de centrale bank mensen en bedrijven dus forceren om te consumeren/investeren.
Verbod op vrijheid
Helaas is het tegenwoordig een automatische reactie van veel mensen om naar de overheid te kijken als het
tegen zit. Dit is niet alleen funest, maar ook uiterst wrang, want de meeste problemen zijn juist door de
overheid veroorzaakt. Wellicht moeten we ons niet alleen bezig houden met de ongezonde relatie tussen
overheden en banken, maar juist ook om de relatie tussen overheden en crises. De oplossingen liggen bij u
en mij; niet bij de centrale overheid. Zonder deze relatie goed te bevatten, zullen plannen zoals die van
Rogoff bewaarheid worden. Als u geen drone economie noch een drone maatschappij wilt hebben (en de
twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden), accepteer dit soort stappen naar totale staatscontrole dan
niet (meer). Cash is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en democratie.
Een verbod op cash, is een verbod op vrijheid en democratie.
http://stopthebanksters.eu/een-verbod-op-cash-is-een-verbod-op-vrijheid-en-democratie/

Vier Russische bommenwerpers dringen luchtruim Californië binnen
Tu-95 Bear met F-22.
Afgelopen maandag zijn vier Russische lange-afstandsbommenwerpers van
het type Tu-95 Bear het luchtruim van staat Californië binnengedrongen.
Twee F-22 Stealth gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht
deden hen rechtsomkeert maken. Amerikaanse parlementariërs spraken van
een ‘onnodige provocatie’. Mike Conaway hekelde het ‘machogedrag’ van
Putin, en zei dat het ‘kinderspel’ zou zijn geweest om de bommenwerpers neer te schieten.
De Russische bommenwerpers, die kernwapens kunnen vervoeren, hebben het aantal ‘verkenningsvluchten’
bij de Amerikaanse en Europese kusten de laatste tijd drastisch opgevoerd. Ook bij Japan, een andere
bondgenoot van de VS, en bij de Amerikaanse basis op het eiland Guam worden steeds vaker Russische
toestellen gesignaleerd. In maart onderschepten Nederlandse F-16’s twee Tu-95 Bears boven de Noordzee.
(2)
De Bear is het snelste propellervliegtuig ooit gebouwd, en kan vanaf grote afstand kruisraketten met
kernkoppen afvuren. De sterk verhoogde Russische militaire activiteiten in zowel de lucht, op het land als op
de zee staan rechtstreeks in verband met de nog altijd voortdurende crises in Oekraïne en Syrië. In
Oekraïne zijn neonazistische fascisten dankzij Westerse steun aan de macht gekomen, en in Syrië steunt
het Westen de islamistische jihadgroepen in hun oorlog tegen president Assad, een bondgenoot van het
Kremlin, en tegen de christelijke bevolking in het land.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) NU
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