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De afschuwelijke waarheid 

moedig onder ogen zien  

 

De onvervalste waarheid raakt je hard. Recht in het hart. Je 

eigen familie en de gehele mensheid staan op het spel. We 

worden meedogenloos aangevallen door een onbekende 

kracht en we wankelen: we hebben klaarblijkelijk weinig om 

op te staan. 

De rijkdommen die aan onze planeet toebehoren worden sneller 
vervuild dan we kunnen vaststellen. Alles wat we op deze wereld 
nog maar een paar jaar geleden liefhadden, en logischerwijs 
probeerden te verdedigen, is zo drastisch veranderd dat het niet 
langer te begrijpen of te identificeren is. 

En we schreeuwen alsof we ons in een nachtmerrie bevinden, 
maar er is niemand die luistert. 

Milieu Moord 
De Golf van Mexico en vrijwel de gehele Grote Oceaan worden 
uitgeroeid. Vermoord. De luchten worden enorm vergiftigd. Onze 
planten, dieren en medemensen gaan eraan dood. Daarnaast zijn 
ons voedsel en water schrikbarend veranderd. 

Ik wil graag geloven in een herstelproces, maar als deze situatie 
niet snel eindigt, wordt het iets van de lange termijn. Misschien 
vindt dit herstelproces ooit plaats, lang nadat onze kinderen en 
kleinkinderen de verschrikkingen van een gemuteerde wereld 
hebben moeten meemaken, als ze al lang genoeg leven. 
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Deze frackers houden vol. En mensen kunnen dit maar beter 

onder ogen zien. 
Deze veranderingen die de aarde doormaakt, en de zogenaamde 
wetenschappelijke en sociale veranderingen, die zonder twijfel 
gemanipuleerd zijn, hebben duidelijk een agenda. 

Wat voor agenda kan dit zijn? Vragen die het overwegen 

waard zijn: 

• WAAROM zou de elite een enorme ondergrondse kluis graven 

en hierin zaden van over de hele planeet opslaan? Dit terwijl 

ze het voedsel dat groeit uit de door henzelf geïntroduceerde 

genetisch gemanipuleerde zaden weigeren aan te raken? 

• WAAROM hebben ze geheime ondergrondse funderingen 

gebouwd? – Die helemaal niet zo geheim zijn als je je ogen 

maar openhoudt. 

• WAAROM worden er geen feiten vrijgegeven over de metingen 

van radioactiviteit in Fukushima, en waarom worden de EPA 

monitoren uitgezet en normen herzien? Terwijl de media black 

out gewoon doorgaat? 

• WAAROM wordt het stellen van vragen over het fluorideren 

van water gezien als cultwetenschap, terwijl miljoenen mensen 

het vergiftigde industriële bijproduct drinken? En waarom 

verwerpen Europese landen het proces dan wel? 

• WAAROM wordt er zoveel druk gezet achter vaccinaties, 

terwijl al bewezen is dat ze kinderen en volwassenen 

verminken? 

• WAAROM zijn mobiele telefoons en andere EMF technologie 

expres ingesteld met bereik tot onze hersenfrequenties? Het 

had makkelijk daarbuiten gekund. 

• WAAROM wordt het banksysteem buiten schot gehouden 

terwijl iedereen weet dat zij deze economische puinhoop op 

touw hebben gezet? 
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• WAAROM wordt de oorlog tegen terreur volledig 

geaccepteerd, ondanks het feit dat deze gebaseerd is op een 

geënsceneerde, foute veronderstelling – een duidelijke, door 

miljoenen erkende en door de overheid geïntroduceerde, valse 

vlag. 

• WAAROM produceert het educatieve systeem kinderen die 

steeds dommer worden, terwijl er meer en meer geld in 

gepompt wordt? 

• WAAROM is iedereen zo vreselijk dik. Zo dik dat ze niet eens 

meer hun eigen voeten kunnen zien, en waarom lijden velen 

aan steeds meer kwalen? 

• WANNEER is vragen stellen een terroristische dreiging 

geworden? 

• WAAROM wordt onze atmosfeer opzettelijk gevuld met 

aluminium en andere giftige stoffen? Het aantal mensen met 

problemen aan de luchtwegen schiet omhoog, om over andere 

bijwerkingen zoals een toenemend aantal mensen met een 

beroerte, geheugenverlies of zelfs alzheimer maar niet te 

spreken. 

• WAAROM is je voorbereiden op een vliegreis een soort 

radioactief onderzoek geworden? En een vreselijke 

gebeurtenis voor zowel kinderen als ouderen? 

• WAAROM is het toegestaan voor de overheid om je te 

arresteren, gevangen te zetten en zelfs te vermoorden zonder 

rechtszaak? Waarom kunnen ze je daarnaast ook nog 

bespioneren wanneer ze dat willen? 

• WAAROM is de stortvloed van media hetzelfde op elke zender: 

zonder onafhankelijke verslaggeving of 

onderzoeksjournalistiek? 

• WAAROM wordt ons DNA opgespoord, worden onze irissen 

gescand, ons bloed getest en onze bewegingen in de gaten 

gehouden? 

• En waarom de Amerikaanse straten militariseren en politie en 

het leger het recht geven om bruut op te treden in ruwe 

operaties waarbij te veel slachtoffers vallen? 
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• Etc. etc. etc.  

Snapt u wat ik bedoel? 
Het enige wat ik nu nog kan zeggen is dat we nu wakker moeten 
worden. Als je dat nu nog niet begrijpt, heb ik medelijden met je.  

We liggen onder vuur. 

Er is veel om boos over te zijn. En ben je niet boos, dan leef je 
niet. Verander die boosheid in activiteit. Doe iets! Maak anderen 
wakker! Verander drastisch je eigen levensstijl. Verander je leven 
naar aanleiding van wat je nu weet! 

De Zen Plek 
Ja, er is altijd dat. Natuurlijk bestaat er een prachtige “andere” 
buitengewone kant van dit alles, maar dit doet er niet toe als we 
geen verantwoordelijkheid nemen voor wat vlak onder onze 
neuzen gebeurt en er niets aan doen. Passief getuige zijn van of 
“het observeren van de essentie” van een kind dat verdrinkt, is 
complete onzin. Het is tijd om te antwoorden. 

De waarheid omtrent onze huidige situatie observeren, maar geen 
actie ondernemen is onmiskenbaar een ontkenning van 
persoonlijke verantwoordelijkheid. Ken de waarheid en gedraag 
je ernaar. 

Ik ben erachter gekomen en mijn leven is drastisch veranderd. 

Ik hoop dat jouw leven ook zal veranderen. 

Veel liefde, Zen 
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Bron: Zen Gardner  
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... Oproep aan iedereen van een medemens | voor ons en onze 
kinderen 

 

(Inzending lezer Earth Matters | Leda Langedijk) Ik weet niet meer hoe 
ik mensen kan bereiken... wakker laten worden... Ik denk dat elk mens 
kanker moet krijgen om te ervaren "Help! Ik had eerder wat moeten 
doen..."  

Al tien jaar waarschuw ik gemeenten en de regering. Ik heb politieke 
leiders persoonlijk gesproken en ben bij gemeentevergaderingen 
geweest (gemeentes volledig in paniek van de aantal kankersterftes in 
een wijk na het plaatsen van een zendmast). Na het plaatsen van vijf 
zendmasten op de buurtgebouwen zijn in mijn vaders straat in één jaar 
tijd allemaal mensen aan kanker overleden. Nu vertelt een vrouw dat er 
zes jonge mensen aan kanker zijn overleden na het plaatsen van een 
zendmast op een flat, waarnaast verdomme een kinderschool staat 
(kinderen zijn al na één dag ziek van straling!).  
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Het beïnvloedt de groei van kinderen (ook tablets, telefoontjes en wifi). 
Er zijn veel kinderen die leukemie hebben en jarenlang (nog eens) 
bestraald worden omdat het huis bij een zendmast staat. Wifi = 
magnetronstraling = het muteert DNA. Onze cellen zijn DNA. Die delen 
zich Auteur artikel | Leda Langedijkelke dag weer, krijgen de hele dag 
een magnetrontrilling om zich heen en muteren tot kankercellen. 
Kwaadaardige cellen. Het verhoogt ook de hitte in je lichaam en je 
hersenen koken langzaam op bij wifi. Daardoor krijg je onder andere 
slaapklachten, paniekstoornissen, depressies en suïcidale gedachten. 
Laat staan de hersentumoren van wifi en mobiel bellen.  

- Zangeres Sheryl Crow had een enorme tumor bij haar oor, daar waar 
ze altijd belde, en heeft haar telefoonmaatschappij aangeklaagd EN 
gewonnen!!!! -   

Overal ter wereld zijn mensen op dit moment heel ziek van straling, 
zonder te weten dat het van de straling is. De regering heeft alle 
onderzoeken in bezit. Wifi werd namelijk in de oorlog ingezet om de 
vijand onschadelijk te maken (op onzichtbare wijze). Gaan er dan geen 
alarmbellen rinkelen, bij niemand? 

Dit koop jij dus zelf. Je betaalt er geld voor en je maakt je kinderen en je 
buren ziek met je wifi! Alleen maar zodat je dan draadloos kunt 
internetten en whatsappen. Ik vind het walgelijk! Dit is zeer erg, dit is de 
grootste massaziekte op de wereld in hele lange tijd: overal wordt wifi 
ingezet en overal worden zendmasten geplaatst. Dit is nog erger dan 
een kernbom gooien. Honderdduizenden, wellicht miljoenen mensen 
gaan dood of kunnen de komende jaren geen normaal leven leiden. Het 
reguliere nieuws is hiervan op de hoogte, maar brengt het niet uit angst 
voor 'massahysterie', want dan moeten alle zendmasten en alle wifi-
routers direct vervangen worden. Plus dat ze worden gesponsord door 
KPN/Ziggo (is mij verteld). De regering heeft twee mannen die het hele 
stralingsbeleid in Nederland bepalen. Twee mannen die hebben 
besloten dat de hoeveelheid straling zo hoog is. Honderden keren 
hoger dan de toegestane hoeveelheid straling die is vastgesteld om 
onze gezondheid te bewaren. Het advies van artsen, gezondheidsraad, 
wetenschappers, kanker-experts is dan ook niet voor niets: totaal 
afschaffen, alle straling. Wifi is zeer ziekmakend.  
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Dit weten de telecomproviders en als gezegd de regering. De 
gemeenten willen alles aanpassen, maar deze twee mannetjes in de 
regering maken het beleid zo dat de gemeente niks kan doen. 
Nederland is het enige land ter wereld waar elke flateigenaar geld mag 
vangen door zendmasten te laten plaatsen. De gemeente mag alleen 
protest maken als er daarna echt mensen overlijden of we met zijn allen 
zeer ziek worden. Dus straatpetities zijn nog te doen. Ook zijn er 
scholen die - na protesten van alle ouders - alle wifi hebben verwijderd, 
omdat de kinderen op korte termijn ADHD-klachten kregen, destructief, 
ziek en moe werden of inderdaad kankervormen ontwikkelden.  

Als je gaat winkelen, uit eten of naar de bioscoop gaat: overal is een 
kastje waar de vijand onschadelijk mee werd gemaakt, en hier moet jij 
in leven als je nog ergens heen wilt? Ik zie dat mensen totaal lak aan 
alles hebben, tot ze zelf 'kanker' ontwikkelen. Dan pas zeggen ze: "oh ik 
had toch een keer een nieuws-item moeten maken" of "oh ik had 
kunnen voorkomen dat mijn kind een hersentumor van zijn tablet 
kreeg". Enkel allemaal om gebruiksgemak en omdat ze te lui zijn om te 
demonstreren.  

In andere landen zijn totaal andere policy's. In Duitsland is wifi 
inmiddels op verschillende plaatsen verboden. In Zweden en 
Zwitserland gaat dit ook komen. Ik heb graag dat mensen dit bericht re-
posten. Teveel mensen overlijden aan kanker nadat een zendmast bij 
hun huis werd geplaatst. Nu er overal wifi hotspots komen, zal het hard 
gaan. Ik hoop dat niemand repeaters gaat aanschaffen en iedereen nu 
eens echt serieus gaat nadenken, wifi gaat vervangen door een kabel in 
huis en de buren attendeert op dit gevaar. Begin een petitie als ouders 
voor een verbod op wifi op school. Begin een petitite tegen elke idiote 
flatgebouweigenaar die zendmasten laat plaatsen, mensen ziek/dood 
maakt en zo geld wil vangen.  

Ik hoop dat mensen opstaan en in elk geval niet hun kinderen ziek 
willen zien. Ik hoop dat alle mensen die moe opstaan, slaappillen 
gebruiken, anti-depressiva gebruiken en oxazepammetjes slikken ook 
eens kijken of er een zendmast in de buurt of straling in huis is. Dit is 
namelijk voor 80% de oorzaak van jouw pillengebruik. De ADHD bij 
kinderen, die volgepropt worden met ritalin zouden zonder straling bijna 
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allemaal geen ADHD hebben!!! Hartklachten, tia's, tintelingen, 
opgezette aders in je handen, onrust in je huis... Kijk eens om je heen!  

Dit mag niet. Dit is een schending van de mensenrechten. Ik en een 
legertje mensen staan op. Er is 0.001 % van het volk nodig dat iets zou 
willen doen! Door de telecomindustrie is er in andere landen al tonnen 
aan schadevergoedingen uitgekeerd aan mensen voor het jaren ziek 
zijn. Voor het niet kunnen werken en dus niet kunnen betalen van 
ziektekosten, de verhuiskosten, de kosten van bescherming tegen 
straling. Als iedereen dit eens doet die klachten heeft en een advocaat 
in de arm neemt? Ik roep mensen op om te gaan opkomen voor 
zichzelf, anders gebeurt er niets!  

Als het om geld gaat, nemen ze dingen wel serieus. Als er nou 
honderdduizenden mensen een schadevergoeding willen, is het snel 
over met deze vreselijke situatie. We moeten NU iets ondernemen: 
jullie als gemeente, scholen, winkels en uitgaansgelegenheden. 
Iedereen die wifi koopt en aanzet, is verantwoordelijk voor het (dodelijk) 
ziek maken van mensen. Er moet nu iets veranderen aan de 
zendmasten. Er mogen geen wifi-hotspots meer zijn en er mogen geen 
wifikastjes meer verkocht worden die verder komen dan de tuin van de 
buurman (en zeker niet in jouw huis). In de gebruiksaanwijzing dient te 
staan: "Let op, zeer schadelijk!" net als bij een pakje sigaretten. Er moet 
op komen te staan "Mogelijke bijwerkingen: kanker, leukemie, 
botkanker, hartklachten, slaapproblemen, hersenziektes, ADHD-
verschijnselen, vermoeidheid en concentratiestoornissen." Alle media, 
gemeenten, scholen en uitgaansgelegenheden moeten hieraan 
meewerken. Ook al je buren.  

Wat je NU kun doen: je internet-provider bellen voor een kabelmodem 
met kabelmogelijkheid. Koop een internetkabel en zet de wifi-functie 
UIT. Dit kan door toegang te vragen via je computer in de modem. Vaak 
kan dit door in de adresbalk een IP-adres in te vullen (je internet-
provider weet welke als je belt). Dan kan je in een menu gaan naar: 
Input/output/wireless, dan zet je wireless UIT. Ook kun je hem 
aanpassen in sterkte en op de lichtste stand zetten, zodat je buren er 
geen last van hebben. Dit is in vijf minuten veranderd. Als heel 
Nederland dit doet, hebben we niet meer alle steden volgezet als een 
grote magnetron! Stuur je gemeente, via de gemeentewebsite, gewoon 
een mailtje hierover.  
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Check de site: www.antenneregister.nl, klik op 'postcode' en voer je 
postcode in. Dan zie je hoeveel masten er op welke flatgebouwen 
staan. Verzoek de gemeente tot weghalen van de masten (desnoods 
vraag je alle buren te tekenen op een lijst). De gemeente zal de mast 
weghalen bij genoeg handtekeningen. Als je met alle ouders op school 
een petitie maakt, moet ook een school alle wifi verwijderen. Geef je 
kind geen tablet of smartphone! Tot het veertiende levensjaar schaadt 
het namelijk de kinderhersenen. Stel je buren op de hoogte als je hun 
wifi kunt ontvangen en leg ze vriendelijk uit hoe ze hun router kunnen 
aanpassen en bekabelen. Zeg je internetprovider dat ze iets verkopen 
wat mensen ziek maakt. Dien een klacht in. Als laatste: dien een klacht 
in via Postbus 51. Hoogstwaarschijnlijk krijg je een automatische mail 
dat straling niet bewezen schadelijk is. Dit moeten ze antwoorden 
omdat alle onderzoeken die dit wel bewijzen helaas worden 
weggeschoven aangezien er teveel geld aan deze producten wordt 
verdiend (en jullie blijven kopen!).  

Ik verzoek iedereen deze tekst te re-posten, twitteren, facebooken, 
mailen en door te sturen! Mensen moeten dit allemaal weten en 
beseffen, en dat gaat niet door de tv-media helaas!. 

do 21 aug 2014, 07:27 | 80 reacties  

 Samenleving jaarlijks voor 30 miljard getild   

De Nederlandse samenleving is jaarlijks zo'n 30 miljard euro kwijt 

aan oplichters. Het gaat om allerlei vormen van oplichting, van 

verzekeringsfraude tot zwendel met uitkeringen. 

     

De daders worden zelden gepakt, schrijft dagblad Metro. 

De krant baseert zich op berekeningen van onderzoeksbureau 

Schalke en Partners. Daaruit blijkt dat de overheid het grootste 

slachtoffer is. Ruim de helft van de 30 miljard euro schade komt voor 

rekening van de overheid. Veel andere gedupeerden bevinden zich in 

het bedrijfsleven (43 procent). Burgers krijgen maar 2 procent van 

het schadebedrag op hun bordje. 
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De schade van bedrijfsfraude en interne diefstallen bedraagt 

ongeveer 6 miljard euro. De kans dat de daders worden gepakt is met 

5 procent gering. 

 

Volgens het onderzoeksbureau vinden mensen bepaalde 

fraudegevallen „knap bedacht” en dient er een 

mentaliteitsverandering plaats te vinden. 

 

do 21 aug 2014, 05:30  

Belazeren van verzekering blijkt ware volkssport 

 

AMSTERDAM -   

Het belazeren van de verzekering blijkt een ware volkssport. Vooral 

mobiele telefoons zijn een populair middel. Als een nieuw model 

smartphone op de markt komt, schiet het aantal schademeldingen op 

de oude modellen plotseling als een raket omhoog. 
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Zes	miljoen	aan	'hoedjes-	
en	jurkjestoeslag'	voor	
Willem-Alexander	en	

Máxima	
Door: Irene de Zwaan − 30/04/13, 17:18  

 

© REUTERS. Willem-Alexander legt eed af, Máxima hoort toe.  

Welk bedrag ontvangt Beatrix maandelijks op haar rekening nu ze 

'met pensioen' is? En met welke bijdrage moet de nieuwe koning 

Willem-Alexander het doen? Philip Dröge doet als financieel-

economisch journalist al dertien jaar lang onderzoek naar de 

geldstromen binnen het Nederlandse koningshuis, dus hij heeft 

wel een vermoeden.  

Beatrix, vandaag officieel koningin-af, is volgens Dröge meer dan louter 

een miljonair. Hij schat haar familievermogen op 1 miljard euro, en dan 

gaat het volgens hem om 'een ruwe schatting'. Tijdens haar ambt als 

koningin ontving Beatrix op jaarbasis zo'n vier miljoen euro voor 

bewezen diensten. Dit jaar bedroeg haar salaris uit de staatskas 

825.000 euro. Let wel: belastingvrij uitbetaald. Huisvesting, 
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kantoorruimte - ook dat werd betaald door de overheid.  

 

Nu Beatrix 'met pensioen' is, moet ze ongeveer tweederde van haar 

jaarlijkse toelage inleveren. 'Dan houdt ze nog 2, 3 ton op jaarbasis 

over', berekent Dröge, die zijn informatie baseert op de vergoeding die 

prinses Juliana kreeg na haar abdicatie. Zijn bevindingen hierover staan 

in zijn boek Het Oranjekapitaal.  

 

Een deel van de groep fiscale adviseurs die Beatrix in de loop der jaren 

om zich heen heeft verzameld om haar vermogen te beheren, zal 

waarschijnlijk mee verhuizen met de nieuwe koning Willem-Alexander. 

'Vertrouwen is heel belangrijk', verklaart Dröge. 'Ook de broer van 

Willem-Alexander, Constatijn, zal daarom een belangrijke rol spelen in 

het vermogensbeheer. Een hele groep is daarmee bezig. Als Willem-

Alexander dat allemaal zelf zou moeten doen, dan zou hij er een 

dagtaak aan hebben'.  

 

Strooigoed 

De nieuwe koning zal net als zijn moeder recht hebben op een 

overheidsbijdrage van 825.000 euro per jaar. Maar dat bedrag is 

slechts 'een schijntje' vergeleken met de overige bedragen die hij op 

zijn rekening krijgt bijgeschreven. Dröge: 'Willem-Alexander ontvangt 

ook inkomsten over aandelen die met winst worden verkocht, 

vruchtgebruik over onroerend goed - dat gaat om enkele tonnen - en 

strooigoed zoals de verkoop van portretrecht, want sommige 

fabrikanten die een foto van Willem-Alexander gebruiken, moeten hem 

daarvoor betalen.'  

 

Ook de koning heeft weinig tot geen kosten. 'Alhoewel hij - anders dan 

Juliana en Beatrix - in een eigen huis woont. De enige kosten die 

Willem-Alexander en zijn gezin hebben, is hun huis in Griekenland en 

de kosten die ze maken als ze één, twee keer per jaar naar Argentinië 

afreizen.'  
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Hoedjes en jurkjes 

Bovenop de gebruikelijke toeslagen die Willem-Alexander als koning 

ontvangt, krijgt hij nog een bedrag dat Dröge omschrijft als een 

onkostenvergoeding voor 'hoedjes - en jurkjes'. Daar wordt de 

aankleding van hun huis van betaald, maar ook kleding en 

privépersoneel. Het gaat om maar liefst 6 miljoen euro op jaarbasis. 

Wederom belastingvrij. En ook dat bedrag komt uit de staatskas.  

 

'Ik heb het vermoeden dat ze dit bedrag nooit opmaken', zegt Dröge. 

'Het is niet zo dat Máxima een bonnetje inlevert voor haar dure jurk van 

Jan Taminiau en dat ze dat bedrag dan op haar rekening krijgt 

teruggestort. De toeslag bestaat uit een vast bedrag, en het is aan hen 

wat ze ermee doen.'     

 

Wat ook heel weinig mensen weten, vervolgt Dröge, is dat de Oranjes 

een aantal landgoederen bezitten waarvan de kosten voor de staat zijn 

en de opbrengsten voor de Oranjes. De voormalige minister van 

Wonen, Wijken en Integratie, Ella Vogelaar, is daar achtergekomen 

toen ze tot haar verbazing de kosten van een aantal houtvesters op het 

landgoed van Paleis het Loo op de rekening van de staat zag staan.' 

 

Fortuinlijk 

Over inkomsten hoeft de nieuwe koning zich dus allesbehalve zorgen te 

maken. De Oranjes hoeven bovendien niet bang te zijn dat hun kapitaal 

in de toekomst slinkt, verzekert Dröge. 'Wat je bij vermogende families 

vaak ziet, is dat hun kapitaal afneemt omdat ze het moeten verdelen 

over een aantal kinderen, waar ze dan per geval inkomstenbelasting 

over moeten betalen. Maar de Oranjes hoeven die belasting niet af te 

dragen. Op die manier kunnen ze goed sparen en blijven ze een 

fortuinlijke familie.' 
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Escalerende kredietcrisis door Peter Meyer 

Je Levensstandaard Verwoest: 

Ongedekte leningen vellen het bankwezen: 

Leugens, geld, corruptie, hebzucht, en human idiotisme. De 
draagwijdte van deze fouten zijn enorm. Groot genoeg om het 
financiële welzijn van het volk, en de financiële stabiliteit van de 
wereld te vernietigen. Het ziet niet goed uit voor de grote banken. 
De waarde van veel bankaandelen bevestigen duidelijk de 
downtrends, met name v.w.b. de Europese banken. Velen van hen 
worden overspoeld door ongedekte leningen die nooit kunnen 
worden terugbetaald en dus als totaal verlies moeten worden 
afgeschreven. De wanhoop stijgt als onvermijdelijk over de hele 
wereld het tij zich keert tegen de elite, met merkbare verzwakking 
van economieën, omdat de financiële stabiliteit met de dag 
zwakker wordt. 

Dat is o.a. de reden 
waarom veel Wall Street elites onlangs naar buiten kwamen om 
de wereld te vertellen dat er een reset komt. Mensen gaan naar 
bed op vrijdag en komen terug op maandagochtend, en ontdekken 
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dat de markten niet open zijn, en wanneer ze opengaan, is de reset 
of het begin ervan een feit. 

Het experiment van de centrale banken is een enorme mislukking. 
Maar, het lijkt erop dat de lage rentepolitiek voorlopig nog niet 
voorbij is. Zelfs een verdubbeling naar omlaag van dit mislukt 
beleid zal de economie niet verbeteren. Het zal alleen leiden tot 
een nog grotere crisis. 

Potentiële marktcrash triggers: 

Een van de grote potentiële triggers die de markten kan crashen is 
de meer dan € 10 biljoen in Europese staatsobligaties met 
negatieve rente. Negatieve tarieven betekent dat de geldhandel 
aan schuld een premie toekent t.o.v. contant geld. Dus, het zegt; 
schuld is beter dan contant geld. Dat is onmogelijk. Of het nu 
een trigger wordt of niet, het is in ieder geval uiterst explosief. 

Het bedrag aan obligaties die kunnen worden getroffen in een 
crash zijn niet alleen € 10 biljoen negatief betalende schulden, 
maar ook de andere obligaties van € 40 biljoen welke daaraan 
moeten worden toegevoegd. Als iemand denkt dat negatieve rente 
het herstel van de economie kan bevorderen, kijk eens terug naar 
de periode van 2008 tot heden om de vooruitgang te ontdekken 
die er niet is. Er is geen! De wereld zit in de grootste luchtbel 
aller tijden in de financiële geschiedenis. 

Een andere grote trigger is de slechte toestand waarin de Deutsche 
Bank verkeert. Ze leverden bewijs dat andere instellingen met hen 
de goud en zilver markten hebben gemanipuleerd. Wat een 
misdaad is. Het zijn gewoon criminelen. 

Centrale banken zullen ze niet redden zoals tijdens de financiële 
instorting van 2008. Ze zijn echter wel de entiteiten die 
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verondersteld worden het redding mechanisme te zijn tegen 
faillissementen en gebrek aan liquiditeit, maar zijzelf zijn 
illiquide en insolvent. Centrale banken hebben per definitie geen 
reserves en zijn ook geen banken! Ze staan aan hun limit van wat 
ze nog kunnen doen, in het bijzonder zonder fiscale steun van de 
overheid t.w. geld van belastingbetalers, zijn ze machteloos. 
Inmiddels zoeken beleggers en spaarders hun heil in alternatieve 
bronnen van waarde, zoals goud en zilver.  

EU in slechtste conditie ooit: 

Het land binnen de EU in de slechtste conditie is waarschijnlijk 
Italië. De banken daar hebben kredieten verstrekt die niet 
performen – welke besmet zijn en niet voldoen aan de 
oorspronkelijke leningscondities – het totaal ervan reduceert het 
complete eigenvermogen van de bank. Erger nog, de hoeveelheid 
kredieten die niet performen in Italiaanse banken zijn opnieuw 
gestegen in het afgelopen jaar van 17% naar 18%. Het is moeilijk 
voor te stellen dat 18% van alle leningen in dat land niet 
performen, terwijl de Italiaanse economie echt in de problemen 
zit, zoals blijkt uit de 11,7% werkloosheid.  

De Italiaanse fiscale omstandigheden zijn veel slechter dan zelfs 
die van Spanje. En de vooruitzichten dat hun obligaties goed geld 
zijn, is vrijwel nihil. Na het winnen van negen van de tien 
burgemeester steden vorige week, is in oktober a.s. met het 
referendum, zowel de dreiging van een exit uit de EU, als een 5-
Star/populistische coalitieregering huiveringwekkend, dat de 
leiders die deze Italiaanse obligaties hebben geïnstigeerd naar 
veiliger oorden doet vluchten. 
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Spanje, Frankrijk, Portugal en anderen 
landen hebben ook steeds meer problemen met slechte schulden 
in hun banken, en deze slechte schulden zijn onoverkomelijk. Dat 
komt omdat de slechte schulden in veel banken groter zijn dan het 
kapitaal van de bank, zodat ze geen verliezen kunnen accepteren, 
want het zou hun boekwaarde, het eigen vermogen, elimineren. 
Met andere woorden, veel banken zijn insolvent, omdat het 
verschil tussen de werkelijke waarde van hun activa en de waarde 
waarop ze worden vermeld op de balansen van banken in totaal 
groter zijn dan het eigen vermogen t.w. het aandelenkapitaal van 
de bank. 

Laat je niet misleiden, omdat deze banken nog steeds open zijn 
voor business. Alhoewel velen van hen insolvent zijn, blijven ze 
liquide als gevolg van de vrijgevigheid van de Europese Centrale 
Bank, die voorover en achteruit buigt om insolvente banken tegen 
hun falen te behoeden, want het alternatief is nog slechter. 

  

De EU is regulier failliet en is volgens de Russische president 
Vladimir Poetin nog dictatorialer geworden dan de Sovjet-Unie 
ooit was. Het faillissement van de EU is veroorzaakt door het 
faillissement van Deutsche Bank, de grootste bank van Europa. 
De bank is nu onder Chinese controle, wordt gezegd. – Want als 
de WDS niet was ingestapt om Deutsche Bank te redden, zou de 
ineenstorting een domino-effect hebben gehad over het totale 
bankwezen in de wereld, volgens insiders.  
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Wie betaalt de bailout van de banken? 

Ofwel de overheid betaalt de bailout van de banken met 
belastinggelden van het volk, of de spaarders zoals gebeurde in 
het geval van Cyprus en Griekenland met bailins, en met andere 
regelingen die nadelig zijn voor rekeninghouders om te 
voorkomen dat ze hun geld opnemen. 

  

Als deze vroege indicatoren betreffende de 
bankproblemen juist zijn, en het lijkt erop dat ze juist zijn, staat 
de wereld voor een andere 2008-type crisis, maar nu tien keer 
erger door de eenvoudige reden dat de schulden van nu vele 
malen groter zijn en hardnekkiger dan ze acht jaar geleden waren. 
De enorme schuldenlast en de niet performende bankkredieten in 
een neergaande economie belooft een trein wrak. 

Gelukkig weten de meeste lezers hoe ze aan de andere kant van 
het oog van deze storm kunnen komen met hun rijkdom intact. 
Met fysiek goud en fysiek zilver in eigen bezit. Dit zijn de 
ultieme veilige havens. 

Zwitserland: 

Het Zwitsers parlement bleek verstandiger geworden te zijn door 
het verzoek van Zwitserland voor toetreding tot de Europese Unie 
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in te trekken – een verzoek dat reeds in 1992 was gedaan, maar 
nooit op is gereageerd. Deze formele intrekking bevestigt dat de 
Europese Unie nu gezien wordt als de directe oorzaak van de 
economische ramp. En de economische ondergang wordt nu nog 
verder versterkt door de opzettelijk georganiseerde 
vluchtelingencrisis, en Brexit  

Politieke leiders nemen alle belangrijke beslissingen zonder het 
volk te raadplegen, omdat zij hen niet toestaan dat ze de 
mogelijkheid hebben om te beslissen over belangrijke kwesties. 
Alleen de Zwitsers hebben dit recht en gebruiken dat vaak. In de 
EU is het nog erger het merendeel van de bindende besluiten 
worden voor alle lidstaten genomen door ongekozen en geen 
verantwoording schuldige bureaucraten. Dat is de reden waarom 
de meerderheid van de Britten hun soevereiniteit terug willen 
hebben, in plaats van af te geven aan Brussel. Ze willen niet 
gedwongen worden onbeperkt en ongecontroleerd EU-regels te 
accepteren, zoals geforceerde immigratie, die bij implementatie 
de structuur van Engeland en de rest van Europa vernietigt. 

De Brusselse EU-cabal zal alles eraan doen te vermijden dat een 
van de resterende 27 landen een referendum houdt. Maar de kat is 
uit de zak en het zal heel moeilijk zijn de drang naar vrijheid te 
stoppen. Het dilemma voor Europa en ook voor de wereld is dat 
deze politieke onrust, zoals nu ook gebeurt in Frankrijk, een ramp 
is voor de wereldeconomie en het financieel systeem dat op de 
rand van de afgrond staat – De bubbels barsten aan alle kanten in 
aandelen, obligaties, onroerend goed en derivaten, evenals dat alle 
valuta’s blijven dalen als gevolg van de tekorten en het 
gelddrukken; goud en zilver zullen doorgaan al deze 
beleggingscategorieën te overtreffen. 
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Helikopter geld: 

Hoe langer de centrale banken de rentetarieven laag of negatief 
houden, des te roekelozer worden leningen verstrekt. Helaas 
kunnen ze nog iets destructiever doen dan de rentetarieven in de 
buurt van nul of eronder te houden. Ze kunnen “helikoptergeld” 
introduceren. 

Rock-bottom rentetarieven stuwen aandelenkoersen naar 
recordhoogtes. De S & P 500 is sinds maart 2009 met 215% 
gestegen. Nu staat de koers op 3% onder het all-time hoog, zelfs 
terwijl de grootste bedrijven in Amerika moeite hebben geld te 
verdienen. De winst voor ondernemingen in de S & P 500 is 
gedurende vier kwartalen aan het dalen. Dat is de langste periode 
van dalende winst, sinds de financiële crisis van 2008-2009. En 
het wordt alleen maar erger. De Centrale Banken banken hebben 
bedrijven aangemoedigd om miljarden dollars te lenen. – 
Amerikaanse bedrijven hebben $ 10 biljoen geleend op de 
obligatiemarkt sinds 2007. Vorig jaar leende ze een record $ 1.5 
biljoen. 

Industriële-machine reus Caterpillar (CAT) meldde afgelopen 
maand dat de omzet in haar detailhandel weer was gedaald. 
Ongelooflijk, dit markeert 42 opeenvolgende maanden van 
dalende verkoop voor het bedrijf. De verkoop is elke maand 
gedaald sinds eind 2012. Erger nog, het bedrijf meldde dat de 
vertraging in de verkoop onlangs begonnen is zich te versnellen, 
zowel in Noord-Amerika (de VS) als in Azië/Pacific (China). 

Caterpillar wordt sinds lange tijd beschouwd als een van de beste 
barometers van de wereldeconomie. Hun machines worden 
gebruikt in van alles, in de landbouw in transport tot het bouwen 
toe van winkelcentra. Als de wereld groeit, gaat het Caterpillar 
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ook goed. Als de wereld vertraagt, is het een van de eerste 
bedrijven dat het voelt. 

Ondanks de grootpraat van overheden en centrale bankiers in de 
afgelopen jaren, bevestigen de resultaten van Caterpillar dat er 
nooit een herstel is geweest. Als de meest recente gegevens een 
indicatie zijn, betekent dat de economie een volgende moeilijke 
periode tegemoet gaat. Maar dat is vandaag niet de enige reden 
voor bezorgdheid. Steeds meer tekenen wijzen erop dat een 
vertraging is begonnen. 

Econoom Milton Friedman kwam in de jaren 1960 met een idee. 
Hij zei dat de overheid geld kon strooien uit helikopters om de 
groei te stimuleren. Mensen besteden het gratis geld, en dan gaat 
de economie weer groeien. Het is twijfelachtig of Friedman dit 
cartooneske idee ooit serieus nam. Lange tijd, heeft niemand het 
gedaan.  

Hoe slechter de economie wordt, hoe groter de kans de centrale 
banken ‘iets’ zullen doen. Maar er is een probleem. Ze hebben 
geen gereedschap meer, en ze hebben weinig ruimte om de 
rentetarieven nog verder te verlagen.  

Hun andere favoriete manier om de economie te “stimuleren” is 
gelddrukken. Helikopter geld is in feite een mutatie van QE. Maar 
in plaats van geld te drukken en aan de banken te geven, kunnen 
centrale banken gelddrukken en rechtstreeks aan het volk geven. 
Voor veel mensen klinkt dit als een droom die waar wordt. 
Immers, iedereen wil graag gratis geld. Maar, zoals trouwe lezers 
reeds weten, heeft dat ernstige bijwerkingen. Helikopter geld kan 
de waarde van alle papieren valuta’s vernietigen. 

Hyperinflatie: 
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Wanneer 
overheden geld drukken, heeft het volk uiteindelijk meer 
papiergeld dat achter dezelfde hoeveelheid goederen en diensten 
aanjaagt. Alles van een brood tot een nieuwe auto gaat meer 
kosten. Als ze te ver gaan, wat bijna altijd het geval is, wordt de 
munt waardeloos. 

Dat is de reden waarom goud en zilver echt geld zijn, ze 
beschermden de rijkdom van mensen gedurende duizenden jaren, 
omdat het een zeldzame set van kwaliteiten heeft: Het is 
duurzaam, gemakkelijk deelbaar, en gemakkelijk te vervoeren. 
Iedereen over de hele wereld herkent onmiddellijk de intrinsieke 
waarde.  

En in tegenstelling tot papiergeld, kan de overheid in een 
bevlieging niet meer goud maken. Dat is de reden waarom goud 
gedurende eeuwen haar waarde heeft behouden. Het is ook de 
reden waarom de waarde van goud omhoog kan schieten wanneer 
overheden roekeloze dingen doen zoals het drukken van geld. – 
Deze crisis zal iedereen met papiergeld in zijn/haar portemonnee 
nadelig beïnvloeden. 
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Alan Greenspan waarschuwt voor de crisis, en pleit voor 

terugkeer naar de Goud Standard: 

Alan Greenspan zei in een interview over het het huidige beleid 
van de Fed niet wilde kritiseren, maar de terugkeer naar het 
monetaire beleid van meer dan een eeuw geleden – t.w. de 
vaststelling van de waarde van de munt aan een bepaalde 
hoeveelheid goud – dat een een goede zaak zou zijn. De paradox 
is dat Greenspan zelf met opzet ermee begon i.o.v. de RKM! 

“Als we teruggaan naar de gouden standaard en handelden op 
grond van de feitelijke structuur van de gouden standaard, zoals 
dat was voor 1913 zouden we geen problemen hebben, zei hij. “Ik 
sta bekend als een gold bug en iedereen lacht me uit,” zei hij. De 
heer Greenspan vraagt zich af: “waarom blijven centrale banken 
goud bezitten” als het niet belangrijk is? 

Verwacht dat de RKM gecontroleerde centrale banken ons de 
goudstandaard zullen opdringen, omdat ze inmiddels het grootste 
deel van het goud in de wereld hebben gestolen. Het is de enige 
manier waarop ze nu obscene winsten kunnen maken, tenminste 
als ze erin slagen de goudwisselstandaard t.b.v. de wereldhandel 
in te voeren. Lees meer hierover:  

Het einde van je financiële privacy: 

Wet- en regelgeving in het Westen is aangepast 
om de financiële privacy van spaarders en beleggers te korten. 
Zodra de financiële privacy is verwijderd, wordt het 
gemakkelijker voor de overheid om op grote schaal geld in beslag 
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te nemen. Het is keer op keer in de geschiedenis gebeurd. En dat 
gaat vrij snel weer gebeuren. 

Het idee is banken over de hele wereld te verplichten de privacy 
van de klanten te verwijderen door het eisen van een enorme 
hoeveelheid informatie voordat een rekening kan worden geopend 
of een transactie kan plaatsvinden. 

Zodra een financiële crisis begint, zal waarschijnlijk de overheid 
reageren met bevriezing en vervolgens de herinvestering van 
pensioenactiva van de mensen. In plaats van aandelen en 
obligaties en andere beleggingscategorieën, zullen de publieke 
activa worden gedumpt in staatsobligaties waarover weinig of 
geen rente wordt uitgekeerd – of erger nog, negatieve rente wordt 
berekend waarbij jij de overheid betaalt om hen het geld dus jouw 
spaargeld te laten lenen voor hun strijd tegen het terrorisme die ze 
zelf organiseren! 

Wat mensen nog aan activa is overgelaten, zal enorm worden 
afgeschreven. Niets van dit alles is per ongeluk. Het idee is om 
mensen zo arm te maken dat ze zich niet kunnen veroorloven om 
het land te verlaten, zelfs als ze dat willen. Ze willen je in de val 

houden, – Ze zorgen ervoor dat je je niet kunt veroorloven om 
nog te vertrekken. Het is moeilijk te geloven dat met zoveel 
dingen die gebeuren er nog steeds te veel mensen zijn die niet 
agressief worden om hun geld in goud en zilver om te zetten, en 
hun extra cash in een eigen kluis te bewaren, of naar het 
buitenland te verplaatsen, als verzet tegen deze veranderingen. 
WAKKER WORDEN mensen en wordt geen slaaf in het web van 
de Nieuwe Wereld Order.  

Brexit a Glimmer of hope! 
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De Britten hebben niet geluisterd naar de waarschuwingen van de 
elites, de staatshoofden in de EU, de ongekozen dictators van de 
Europese Unie in Brussel, centrale bankiers, de TBTF banksters, 
en alle anderen die probeerden de status quo te handhaven. In 
plaats daarvan kozen ze ervoor úít de Europese Unie te stappen. 

Dus, Brexit is een feit, 52% -tegen-48% een 4% marge voor de 
overwinning, bij een opkomst van meer dan 72% laat zien hoe 
sterk de “Leave” beweging bleek te zijn. De hierop volgende 
marktcrash zal laten zien hoe ontzettend zwak de economie is. 
Niets van dit soort paniek zou gebeuren als de EU en de 
wereldeconomie als geheel, gezond waren geweest met voldoende 
groei. Deze groeit is er niet, en herstel is er ook niet. Alleen 
enorme hoeveelheden aan schulden die elke dag worden gedumpt 
op de wereldwijde financiële vuilnisbelt, alleen om de dag van 
afrekening uit te stellen. Dit is de realiteit, en de crash zal 
plaatsvinden vanwege de vele negatieve rentedragende 
staatsobligaties die nu alleen al in de EU € 10.4 biljoen groot is. 
De elite hebben de controle over het monetaire systeem verloren, 
omdat ze er niet in geslaagd zijn de onderliggende gezonde groei 
en inflatie te creëren, terwijl hun pogingen om de markten 
kunstmatig overeind te houden elke dag minder en minder effect 
zullen hebben. 

Er is een heel eenvoudige reden waarom de kredietcyclus is 
veranderd! De economische cyclus heeft zich ook gedraaid. De 
rugwind die voor de markten werkte vanaf 2009 tot medio 2015, 
is veranderd in tegenwind en deze werkt nu tegen de elite cabal. – 
De belangrijkste bijkomende schade door BREXIT toegebracht 
aan de cabal is dat het het vermogen vernietigt van de westerse 
centrale banken om de marktprijs van goud, zilver, of enig ander 
natuurlijke grondstof te manipuleren. 
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Heelveel van wat staat te gebeuren is nog onzeker na de Brexit 
stemming. Maar er is één ding absoluut zeker: het is in geen geval 
een slechte zaak om goud en zilver te bezitten! Brexit is niet zo 
slecht als de MSM het publiek doet geloven. 

Reken op verstoring in het geldsysteem, zorg ervoor voldoende 
contant geld in huis te hebben, hamster genoeg voedsel en water, 
en heb veel geluk. 

 

 


