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Inleiding 

 

Er bestaan zeven levensgrote toekomstproblemen waarvoor wij als 

mensheid vandaag staan, namelijk: 

 

1. Het energieprobleem (einde fossiele bronnen) 

2. Het gezondheidsprobleem (uitbanning van ziekten en 

verslavingen) 

3. Het milieuprobleem (leefruimte)  

4. Het armoedeprobleem (verdeling van opbrengsten) 

5. Het overbevolkingsvraagstuk  

(generatie/degeneratie) 

6. Het leiderschapprobleem (machtsvertoon) 

7. Het samenwerkingsprobleem (vrede en geen oorlog) 

 

Er zijn nog wel veel meer problemen, maar in hoofdzaak zijn ze terug te 

brengen tot ongeveer 7. Wij kunnen in een enkele brochure niet al 

voornoemde problemen uitgebreid behandelen. Wij tippen ze wel aan, en 

zullen op enkele zaken dieper ingaan. Mogelijk dat wij in andere 

brochures nog verder zaken zullen behandelen.  

 

Wij hebben de aarde als verblijfplaats ontvangen om er een prachtig 

paradijs van de maken.  Het lijkt alles zo heel gewoon dat wij op de aarde 

zijn geplaatst en niet op de een of andere kale planeet in het universum.  

De aarde is aan ons gegeven zoals een geldelijke lening door iemand aan 

ons wordt verstrekt, meestal door een bank.  Het doel ervan is om er winst 

of voordeel van te hebben. Winst is nog iets anders dan woeker. Winst 

gaat om aanwinst, om verrijking van de aarde en onszelf en het mensdom.  

Het gaat om het opheffen van verschillen, om nivellering zodat er geen 

armen en superrijken meer zijn.  Er zijn ons daartoe op aarde zeer veel 

bronnen geschonken waarmee wij als mensheid goed kunnen leven, 

zonder oorlogen, zonder ziekten, zonder armoede, en met tevredenheid.  
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Wij zijn in onze eeuw als mensheid de grenzen gepasseerd en hebben ons 

natuurlijk kapitaal verkwanseld, o.a. door overbevissing, door 

ontbossing, door meer koolstof in de atmosfeer te dumpen dan deze kan 

absorberen.  Het in snel tempo opgebruiken van alle bodemschatten, van 

de natuurlijke bronnen, dit alles zal zelfvernietigende gevolgen hebben. 

Veel dier- en plantensoorten worden bedreigd en zijn reeds uitgestorven.  

De wereldbevolking neemt schrikbarend toe, terwijl de vruchtbaarheid 

van de aarde afneemt. Hulpbronnen raken uitgeput en leeg. Deze trend 

kan nooit goed gaan.  In 2012 berekende het World Wildlife Fund dat er 

18,1 miljoen hectaren nodig waren om de mensheid te voeden en te laten 

overleven. De aarde telt echter slechts 12 miljoen hectaren grond, dus is 

er een tekort van 6,1 miljoen hectaren.  Verschillende landen hebben 

daarbij ook nog weinig natuurlijke bronnen en moeten met handel en 

arbeid de kost zien te verdienen.  Andere landen hebben nog een 

overschot, zoals Canada, etc.  De mensheid gebruikt momenteel nog 

teveel aan fossiele brandstoffen, waardoor extra vervuiling en koolstof-

uitstoot. Er zijn schone en goedkopere energie-opwekkers, die echter 

door enkele multinationals worden weggehouden uit winstoogmerk.  

Evenwel moeten er op zeer korte termijn nieuwe technieken komen om 

een einde te maken aan de nestvervuiling en uitbuiting. Windenergie is 

niet de juiste oplossing. Zie op enige bladzijden verderop een artikel over 

windenergie.  

 

 
De paus: “De aarde, ons thuis, begint steeds meer op een enorme 

stapel vuil te lijken”.     
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Zelfherstellend vermogen van de aarde 

Wanneer wij als mensheid niet zelf de zaken netjes op orde maken, zal 

de aarde zichzelf herstellen. Zolang als wij echter nog 

massavernietigingswapens produceren en inzetten, kunnen wij de aarde 

en mensheid niet redden.  Er zijn mensen nodig die nog zuiver in hun 

denken en bloed zijn om de aarde van een gewisse ondergang te redden.  

JHWH zorgt er altijd voor dat er nog een klein restje rechtvaardigen –of 

al is het er maar één-  overig zijn om voor het behoud van de aarde in de 

bres te treden.  De aarde zál worden gered.  De rechtvaardigen zijn 

degenen die recht van aard zijn, die verbonden zijn met de Goddelijke 

levensbron.  De energie van de aarde dient gewijzigd te worden zodat de 

aarde zelf rampen kan vermijden. Het eenheidsraster dat eeuwenlang 

hersteld moest worden is gereed. Er is een éénheid van rechtvaardigen op 

aarde die zorg dragen voor het behoud, voor het herstel van het aarde-
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electromagnetisch raster dat in en om de aarde heen zich bevindt.  De 

energie van de rechtvaardigen zal stijgen zodat de aarde en alles wat erop 

en in is zal kunnen overgaan van de 3e  via de 4e naar de 5e dimensie.  De 

aarde ontwikkelt zich, de mensheid ook. De aarde bezit net als wij de 

factor herstel.  Wanneer ergens een bos verbrand is lijkt het een trieste 

boel, maar na 10 jaar groeien er vanzelf weer groene bomen en planten.  

De aarde kan en zal zichzelf weer genezen van de roof die wij als 

mensheid erop pleegden. Natuurrampen zijn herstelpogingen, die 

dikwijls effectief zijn.  Wij hebben van de aarde een rovershol gemaakt, 

een moordkuil.  Dat gaat zich wreken vroeg of laat.  De aarde is bezig z’n 

frequentie te veranderen om alle vuiligheid van zich af te werpen om naar 

een hogere dimensie te kunnen vertrekken.  Deze natuurkracht is niet 

door CERN of HAARP tegen te houden.  Het herstelproces van de aarde 

speelt zich vandaag de dag af voor onze ogen, hoewel de meeste mensen 

niets anders zien dan een vernietigingsproces. Het Goddelijk vermogen 

om de aarde redden zet zich door en het is waarschijnlijk nog nooit eerder 

gezien dat een hele planeet als de aarde z’n frequentie wijzigt, om over 

te stappen naar een hogere frequentie.  Het is gelijk de rups die zich in 

z’n cocon als doodskist opsluit om eenmaal te ontwaken als vlinder. Het 

grote mysterie in de natuur van hergeboorte is bezig zich voor onze ogen 

te ontvouwen, zoals de vlinder plotseling zelf uit de cocon kruipt. De 

Schepper is bezig om een totaal nieuwe werkelijkheid te laten ontstaan. 

Wij staan als mensheid op de drempel van deze grootse omvorming.  De 

kwade machten, de elite illuminati weten dit en proberen de 

natuurkrachten te manipuleren. Zij hebben hun vliegtuigen, schepen en 

duikboten klaar staan om te vluchten wanneer de aarde zich gaat wreken 

en herstellen.  Wij zullen alsdan onze aangeboren rechten op vrijheid en 

zelfbeschikking terug krijgen. Uit de as van een totaal gezuiverde wereld 

en gehersenspoelde mensheid zal een vernieuwde aarde en rechtvaardig 

overblijfsel herrijzen.   

 

Gelijktijdig met de uitwendige vernieuwingen en veranderingen op de 

aarde, zal ook de inwendige verandering in een klein aantal, dat in de 

Bijbel een ‘overblijfsel’ wordt genoemd-  plaatsgrijpen. Het gaat daar wel 
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om de raszuiverheid zoals dat ook bij Noach een voorname rol speelde. 

In de dagen van Noach was de hele aarde verdorven, niet meer raszuiver. 

Wie momenteel de mensheid in ogenschouw neemt, ziet wederom een 

‘verdorven’ mensheid, vol wrevel staat er in de grondtaal.  Wij leven dan 

wel in een eeuw van zeer grote technologische vorderingen, wat men ziet 

als een grote vooruitgang. Wij hebben in 100 jaar tijd de vliegtuigen zien 

opkomen, de straaljagers, helikopters, auto’s, treinen, en zelfs 

supersonische straaljagers die sneller dan het geluid kunnen vliegen. 

Raketten en ruimtestations, telefoon, radio, tv, en het mobieltje waar heel 

wat mensen aan verslaafd zijn geraakt. Men is zelfs bezig met een 

buissysteem  waardoorheen men capsules met zeer grote snelheid laat 

gaan, zodat men binnen zeer korte tijd van de ene kust van Amerika naar 

de andere kan reizen. Alles gaat snel, sneller, op z’n snelst, en wat dan ? 

Computers waren in het begin nogal lijvig van formaat, maar nu kan men 

op een chip van één vierkante millimeter een heel boek als de Bijbel 

zetten.  Ook hier zijn grenzen. Wanneer de grenzen worden 

overschreden, treedt de verwarring in, gelijk bij de torenbouw van Babel. 

Een weg terug lijkt er niet te zijn. De huidige zogenaamde vooruitgang 

zal blijken achteruitgang te zijn. Het omkeerpunt is volgens 

wetenschappers al lang door de mensheid gepasseerd.  

 

Overvloed 

Onze Schepper is niet karig. Hij schiep de planten, de dieren en ons 

mensen, alles met het oog om zich rijkelijk te kunnen vermeerderen. Kijk 

eens naar de zaden van planten, dieren en mensen, wat een grote 

hoeveelheid waarvan veelal maar weinig daadwerkelijk ontkiemt en 

inleven blijft. De boomtakken buigen soms door onder het gewicht der 

zaden. Het sperma van dieren en mensen bevat ook een grote hoeveelheid 

zaden, kijk maar eens naar kikkerdril en kuit van vissen.  In no.125 

rondbrief van “Beet Sjilo” om ons denken te delen met Mosje J. Wetberg 

staat het volgende: 

 “”Als je in het prille voorjaar de natuur weer ziet ontluiken; als na de 

winter het eerste tere groen, de knoppen, bloemen verschijnen; als de 

zaden ontkiemen, kan het niet anders of je bloeit zelf ook een beetje op. 
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De zaden vallen ja, en niet weinig. Het zijn er per boom 

honderdduizenden.  Een gewas hoeft niet een enkel zaadje nauwkeurig  

op een hoopje vruchtbare grond af te schieten. Er wordt door Jehoewá 

niet op zaadkracht bezuinigd! De overdaad is wonderlijk en zo gaat het 

in de natuur. Het ontwerp voor onze wereld is voorzien van een 

gigantisch vermogen tot voortplanting. Een deel van het overschot dient 

tevens tot voedsel voor dieren en, voorzien van toedekkende 

herfstbladeren, biedt het in het najaar een goede grond voor vele planten.  

    Ook bij de mens is de productie niet karig bemeten. Er zijn 

wetenschappers die hebben nageteld (hadden ze niets anders te doen?) 

hoeveel zaden een mannelijke persoon in zijn leven produceert. Eén man 

kan volgens de geleerde tellers in zijn leven enkele malen de aarde 

overbevolken - hij heeft alleen een flinke kudde vrouwen nodig. Zijn 

handicap is dat hij, hoewel hij niet zuinig met zijn product hoeft om te 

springen, slechts weinig echtgenotes kan bedienen. Wie zoals het hoort 

één vrouw heeft, kan theoretisch niet meer dan veertig kinderen krijgen. 

Goed voor de kinderbijslag, dat wel.  

   Nu zijn er warrige geesten (alleen bij de mensen) die denken dat 

mannen geen zaad mogen verspillen. Ik heb een rabbijn horen zeggen, en 

dat lijkt mij een overname van de kerkvader Augustinus, dat zaad dat niet 

in de juiste grond wordt gezaaid, een regelrechte kindermoord is. Een 

volkerenmoord per bedgang. Het matras als moordkuil. Hij zei dat er op 

verspilling de doodstraf staat. Terwijl er gemiddeld bij een inzaaiing  niet 

meer dan één zaadje van de miljoenen sollicitanten tot een leuke baby 

uitgroeit.  

   Als de bevruchting genocide is, moet elke man van zijn vrouw afblijven. 

Het is een doodzonde.”” Tot zover Mosje Wetberg. 

 

De bekende Duitse filosoof Otto Spengler schetst in zijn boek “Der 
Untergang des Abendlandes” de geschiedenis als ontstaan, bloei en 
ondergaan van grote beschavingen. Als uiting van de naderende 
ondergang de vorming van kritiekloze massa’s, uit hij daar tegenover zijn 
bewondering voor mensen met krachtig, scheppend intellect en 
kunstgenie. Hij staat volkomen negatief tegenover verering van op geluk, 
gerechtigheid, humaniteit en vrijheid gerichte doelstellingen die uit zijn 
op machtspolitiek.  
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Humanity has officially depleted its renewable resources for the year 

(de mensheid heeft haar hernieuwbare bronnen officieel verarmd) 

By Michael Shulman | Insight – 13 hours ago 

In 2012, the World Wildlife Fund calculated that humanity’s ecological 
footprint in 2010 was 18.1 billion global hectares, however; Earth’s total 
biocapacity was only 12 billion global hectares, meaning there was a 
deficit of 6.1 billion.  

This graphic shows how many Earth's would be required if the

y had the same 
ecological footprint as certain countries. … 

According to the GFN, 85 per cent of the world’s population lives in 
countries that have natural ecosystems that cannot keep up with their 
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citizens’ demand for resources. A further 71 per cent live in countries 
where the issue is compounded by low-income levels, which means it 
means acquiring those resources through trade can be more challenging. 

For example, Canada’s ecological footprint per capita is 8.2  gha, but its 
ecosystem has the capacity to supply 16 gha, creating a credit of 7.8 
gha.  In contrast, our neighours to the south, have the exact same footprint 
per capita, but only have a biocapacity of 3.8 gha, leading to a deficit of 
4.5 gha. 

Tis graphic 
shows the biocapacity a country would need to meet its ecological 
footprint 
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Uit het Reformatorisch Dagblad 20-08-2016 een artikel over 

Marianne Thieme fractie-voorzitter van de Partij van de Dieren. 

 

Wij geven enkele citaten uit het artikel hieronder weer waarmee wij 

instemmen:  

Om de status quo te herstellen, hebben ze economische groei heilig 
verklaard, analyseert Thieme in haar boek, dat ze samen met de 
Amsterdamse hoogleraar financiële geografie dr. Ewald Engelen schreef. 
”De kanarie in de kolenmijn” werd al „het meest radicale geschrift” 
genoemd dat de afgelopen jaren in Den Haag werd opgesteld. 

Vrijwel alle politieke partijen zijn varianten van D66 geworden, zegt 
Thieme socioloog Willem Schinkel na: „Hun aandacht gaat vooral uit 
naar de kortetermijnbelangen van de westerse mens en z’n geld.” 

De boodschap van de Partij voor de Dieren staat daar lijnrecht tegenover: 
„Economische groei verergert juist de problemen waarmee we te kampen 
hebben.” 

Die zijn immens, schetst Thieme. „Onze manier van leven is onhoudbaar. 
Voor het wereldwijd mogelijk maken van onze westerse levenswijze zijn 
drie tot vier aardbollen nodig, waarop niet het minste zicht is.”  

We teren steeds verder in op de grondstofvoorraad, schrijft ze in haar 
boek. „We leven op de zak van toekomstige generaties.” Daarbij komt 
dat de biodiversiteit, de soortenrijkdom, nu honderd tot duizend keer 
sneller afneemt dan ooit gemeten. 
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Een groot deel van de wereldbevolking heeft tekort aan voedsel en water. 
Dieren worden in zulke hoge aantallen bij elkaar gehouden dat 
dierziektes onontkoombaar zijn. Ook mensen worden er ziek van, zoals 
bleek bij de Q-koortsepidemie. 

Overheden, bedrijven en burgers „zijn verslaafd geraakt aan schulden”, 
vervolgt Thieme. „Het belangrijkste roesmiddel van onze generatie, 
aardgas, is bijna op. De verzorgingsstaat die op de gasbel is gebouwd, 
staat op omvallen.” 

Overduidelijk dus, meent ze, dat „radicale koerswijzigingen nodig zijn.” 
De meeste van haar collega’s willen daar niet aan, stelt ze. „In de 
traditionele politiek regeert de waan van de dag. Structurele oplossingen 
krijgen geen ruimte omdat politici een tijdshorizon hebben die niet veel 
verder reikt dan de vier jaar tot de volgende verkiezingen.” 

En, stelt Thieme, ze dúrven de kiezer niet te confronteren met de 
boodschap dat we niet op de oude voet kunnen blijven doorgaan. 
„Kiezers zijn veelal meer geneigd de partijen te geloven die herstel van 
de recent ervaren welvaart beloven dan de brengers van slecht nieuws dat 
het niet langer business as usual kan blijven.” 

Klopt uw analyse wel? De ChristenUnie zet voluit in op duurzaamheid. 

GroenLinks verzet zich tegen ongebreidelde economische groei. Zelfs de 

VVD erkent dat we op te grote voet leven.  

„De politieke discussie blijft nog te veel steken in visieloze 
compromissen en in symptoombestrijding. Met marginale 
koersveranderingen proberen die partijen de groeiende onrust te sussen. 
Een beetje vergroening hier, wat verduurzaming daar. Allemaal gaan ze 
ervan uit dat er eerst geld verdiend moet worden voordat immateriële 
zaken zoals een gezonde natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn aan de 
beurt zijn.  

Daar verzet ik me tegen. Zonder schone lucht, bossen, soortenrijkdom, 
drinkwater en eerlijk voedsel is leven op aarde onmogelijk. Die zaken 
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zijn geen luxe, maar voorwaarden voor ons voortbestaan en een gezonde 
economie op lange termijn.” 

Waarom maakt u zich daar eigenlijk zo druk om?  

„Ik voel sterk de verantwoordelijkheid om de aarde beter achter te laten 
voor mijn kinderen. Ook heb ik een groot rechtvaardigheidsgevoel. 
Onrecht kan ik niet aanzien. Daar wil ik wat tegen doen. Ik heb niet, zoals 
andere mensen, de gave om verpleegster of arts te worden. Ik bedien me 
van het woord. Wil de vinger op de zere plek leggen en mensen bewegen 
anders te gaan denken.” 

U houdt er van om tegendraads te zijn?  

„Ik wil graag een smaakmaker zijn, iemand die nieuwe ingrediënten 
toevoegt aan de discussie. Zout der aarde zijn, zogezegd. 

Als je niet meegaat met de zwerm en ineens de andere kant op zwenkt, 
raak je wel even de verbinding met de grote groep kwijt. Dan vlieg je 
even los. Dat is soms best spannend, ja. Maar het is belangrijk dat er zulke 
vogels zijn. Die, zoals vroeger een kanarie in de kolenmijn, mensen waar-
schuwen voor de gevaren die ons bedreigen. Die zeggen: „We zitten op 
een doodlopende weg, we moeten de andere kant op.””  

Waarnaartoe dan?  

„Paal en perk stellen aan de ongebreidelde hebzucht. De grenzen van de 
draagkracht van de aarde als uitgangspunt van ons handelen nemen. En 
politiek moet gaan over hoe wij immateriële waarden kunnen 
beschermen en idealen verwezenlijken in plaats van over 
koopkrachtplaatjes. Daarom kiezen wij voor expressieve politiek: gericht 
op agendering en bewustwording. Op grootschalige gedragsverandering 
en afwijzing van het huidige, achterhaalde systeem. 

Dat doen we door lastige vragen te stellen bij de grootschaligheidsziekte 
in landbouw, veeteelt, publieke sector en politiek. Wordt het niet eens tijd 
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om de bewegingsvrijheid van het grootbedrijf en grootbanken aan banden 
te leggen? Zijn megastallen echt wat we willen? Zijn de 
vrijhandelsverdragen TTIP en CETA werkelijk wat burgers nodig 
hebben? Moeten we niet onderkennen dat invoering van de euro 
overmoed was? 

Daarnaast plaatsen we kanttekeningen bij onze schuldverslaving. En 
pleiten we voor een écht groen belastingstelsel: belast niet arbeid, maar 
elke menselijke handeling die waarde aan het ecosysteem onttrekt.” 

Moet de politiek alle problemen oplossen?  

„We kunnen niet wachten tot de politiek ingrijpt. Burgers moeten 
ingrijpen in de politiek. In opstand komen tegen politici die ons 
wijsmaken dat geld het hoogste goed is.  

Kom in verzet bij alles wat je doet. Of je nu christen, humanist of atheïst 
bent. Kies voor kleine scholen en ziekenhuizen. Koop biologische 
spullen. Pak vaker de fiets. Eet minder of geen vlees. Wat wij in de 
keuken beslissen, bepaalt niet alleen wat we vandaag op tafel zetten, maar 
vooral ook hoe de wereld van onze kinderen en kleinkinderen eruit zal 
zien.” 

Wilt u dan weer een soort paradijs op aarde creëren?  

„Zoiets kan ik niet beloven. Maar het leven wordt wel een heel stuk 
aangenamer als we de kortetermijnmensenbelangen loslaten. Als we ons 
geen drie slagen meer in de rondte werken alleen voor materieel gewin. 

Ik zie een wereld voor me met meer gemeenschapszin en zorg voor 
elkaar. Waarin mensen zichzelf ontwikkelen en weer leren genieten van 
alles wat echt waarde heeft: familie, vrienden, de natuur, dieren, schone 
lucht en water en een stabiel klimaat.” 
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Een eeuw geleden werd er ook al gewaarschuwd dat wij de erfenis van 

onze nakomelingen aan het verkwanselen waren. De welvaart is nu 

echter groter dan toen.  

„Ja, maar we hebben nu minder greep op ons eigen leven en we zijn niet 
gelukkiger geworden. Europa integreert steeds verder, de macht van 
multinationals groeit.  

En zelfs als de problemen die ik benoemde uiteindelijk meevallen of 
allemaal technisch op te lossen zijn, wat is er dan tegen om tóch zo 
duurzaam mogelijk te leven? Waarom zouden we dan niet het goede 
doen? In dat opzicht kunnen wij veel leren van dieren: die gebruiken 
slechts datgene van de aarde wat ze nodig hebben.” 

„Weiger kleingeld te maken van alles wat er echt toe doet”  

„Martin Luther King had geen plan, maar een droom. Dat vormde in zijn 
geval het kenmerkende verschil om de tijdgeest te benutten en 
fundamentele verandering in gang te zetten. Wat heb je aan geld als de 
ijskap smelt? Waarom zouden we ons leven ondergeschikt maken aan 
een hulpmiddel dat een doel in zichzelf is geworden? En vooral, waarom 
zouden we de bronnen van ons bestaan niet kunnen herontdekken en in 
ere herstellen? Schone lucht, schoon water, biodiversiteit, natuurlijke 
rijkdom, een vruchtbare bodem en leven in harmonie met alle andere 
bewoners van deze kleine planeet? Laten we beginnen met vast te houden 
aan onze idealen en weigeren kleingeld te maken van alles wat er echt 
toe doet. (...) 

Alle grote wereldproblemen opgelost met mes en vork? Wie dat denkt, 
zit er niet ver naast! Het is te kort door de bocht om alle problemen toe te 
schrijven aan de manier waarop we met dierlijke eiwitten omgaan. Maar 
dat de huidige productiewijze onhoudbaar is, staat als een paal boven 
water. Het zijn niet alleen de mensen van de Partij voor de Dieren die dat 
zeggen, maar ook de Wereldbank, de VN, de 
Wereldgezondheidsorganisatie, de FAO, de Nederlandse 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Raad voor de 
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leefomgeving en infrastructuur, Chatham House, het Worldwatch 
Institute, kortom eigenlijk is het algemeen aanvaard gedachtegoed, dat 
wordt uitgedragen door opinieleiders als Al Gore, Bill Clinton en Paul 
McCartney.”  

Uit: ”De kanarie in de kolenmijn”, door  Marianne Thieme en Ewald 
Engelen. 

 

 

China stopt bouw windmolens; Britten heffen ministerie van 

Klimaat op 

Xander 10-08-2016 15:17-   

Massale omschakeling op windenergie blijkt grote schade toe te 

brengen aan elektriciteitsnet en betrouwbaarheid stroomvoorziening – 

Verzet in Duitsland tegen landschapsverziekende windmolens groeit, 

ook omdat steeds meer mensen er ziek van worden 

 
Hypocriet: Als er ergens een viaduct voor een weg moet worden 

gebouwd, lopen milieuorganisaties storm om te protesteren. Nu hele 

landschappen, dorps- en vergezichten compleet worden verwoest door 

massale windturbines, die ook eens nog grote aantallen vogels en 

vleermuizen doden en grote gezondheidsproblemen bij omwonenden 

veroorzaken, blijven de zogenaamde voorvechters van het klimaat 

muisstil. 

De prijs van energie is weer verlaagd. Het Duitse concern Eon moest 
miljarden afschrijven op conventionele kolen- en gascentrales (4). De 
oppervlakkige lezer concludeert dat ‘groene energie’ uit wind en 
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zonnekracht werkt, en nog goedkoop is ook. Niets is echter wat het lijkt, 
zeker niet wat dit onderwerp betreft. De enige reden waarom uw 
energierekening nog niet is geëxplodeerd is omdat de omschakeling op 
groen, in Duitsland de ‘Energiewende’ genoemd, jaarlijks met miljarden 
euro’s belastinggeld wordt gesubsidieerd. We zien in China nog een 
ander groot nadeel en zelfs gevaar: nergens zijn in korte tijd zoveel 
windmolens gebouwd. Daar is nu echter ‘tijdelijk’ mee gestopt, omdat de 
energievoorziening niet meer gegarandeerd kan worden, en er massale 
stroomuitval dreigt. 

Meer dan een kwart verspilde windenergie   Eind juli kondigde de 
Chinese regering aan om in de vijf meest winderige provincies van het 
land de bouw van nieuwe windmolens stop te zetten, omdat ze grote 
schade blijken toe te brengen aan het elektriciteitsnet. Dat komt omdat 
zo’n 26% (!) van alle opgewekte windenergie in het land moest worden 
verspild, wat grote en langdurige stroomuitval kan veroorzaken. 

In de genoemde regio’s installeerde China al 71 gigawatt aan 
windmolens. Ter vergelijk: Nederland heeft op dit moment zo’n 3 
gigawatt, en wil in 2020 de 6 gigawatt hebben bereikt. Eén gigawatt is in 
theorie voldoende voor de stroomvoorziening van ongeveer 700.000 
woningen. 

Draaien als ze niet nodig zijn, staan stil als ze wel nodig zijn 

In de eerste helft van dit jaar werd in China zo’n 4,2 miljard kilowatt uur 
aan wind- en zonne energie verspild, wat net zoveel is als het jaarlijkse 
energieverbruik van Nieuw Zeeland. Ondanks het feit dat ze flink zijn 
verbeterd, is het nog altijd onopgeloste probleem van windmolens dat ze 
het grootste deel van de tijd veel energie produceren terwijl dat niet nodig 
is, en als het wèl nodig is juist stil blijken te staan. 

De bouw van nieuwe windmolens werd daarom voor de vijfde keer in 
vier jaar tijd stopgezet, omdat het elektriciteitsnet de enorme 
schommelingen niet aankan, en het de Chinese overheid gigantisch veel 
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geld kost om windenergie te transporteren, vele malen meer dan 
elektriciteit die op de traditionele manier wordt opgewekt. 

China oververzadigd: windmolens bedreigen stroomnet 

Ruim 1 op de 3 windturbines die op de hele wereld worden gebouwd 
bevindt zich in China. In 2014 investeerde het land $ 80 miljard in groene 
energie, bijna 2,5 x zoveel als de VS. Maar zelfs met het enorme aantal 
windmolens produceert China minder elektriciteit dan Amerika, en dat 
komt omdat het land zo oververzadigd is geraakt met windmolens, dat 
het elektriciteitsnet beschadigd is geraakt, waardoor massale 
stroomstoringen dreigen. Desondanks zouden de Chinezen in 2020 nog 
altijd 15% van hun elektriciteit uit windenergie willen halen. (1) 

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedraaid, zou ieder weldenkend 
mens nu zeggen. Maar ook wat het klimaat en energie betreft is de 
verblinding in Nederland en Europa dermate groot, dat nog altijd 
onverminderd wordt doorgegaan met het investeren van tientallen 
miljarden in uiterst kosteninefficiënte en tot nu toe volstrekt zinloos 
gebleken windmolens. Bovendien: zodra het geld voor de 
miljardensubsidies op is, zullen de energierekeningen voor burgers en het 
MKB verveelvoudigen tot duizelingwekkende hoogtes. 

Inwoners Duitse dorpen noemen windmolens ‘vernietigende kracht’ 

Toch breekt hier en daar heel langzaam het gezonde verstand weer door. 
In Duitsland, dat er al 26.000 neerzette, beginnen steeds meer burgers 
zich te verzetten tegen de bouw van nog meer windmolens. Een van de 
redenen is dat veel mensen in de buurt van nieuwe windmolens wonen 
gezondheidsklachten krijgen zoals hoofdpijn, oorpijn en slecht slapen. 
Daarnaast worden ze geconfronteerd met een permanente 
waardevermindering van hun woningen, omdat bijna niemand in de buurt 
van zo’n lawaai makend en vogel- en vleermuis verslindend apparaat wil 
wonen. 
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In grote steden ziet men deze molens niet, maar vooral bij kleinere 
plaatsen en op het platteland beschouwt men windmolens inmiddels niet 
meer als een zegen, maar als een vloek, als een ‘vernietigende kracht’ 
zelfs. Lokale overheden rollen tot nu toe de rode loper uit voor 
windenergie, maar dat komt enkel omdat met de molens automatisch een 
grote zak geld uit Berlijn wordt afgeleverd. 

De problemen in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern zijn inmiddels 
zo wijd verspreid, dat er zelfs een speciale ‘one-issue’ protestpartij is 
opgericht, die zich uitsluitend richt op het stopzetten van de bouw van 
windmolens. 

Als klap op de vuurpijl zorgen de windmolens voor nul komma nul CO2 
reductie (wat overigens sowieso totaal onbelangrijk is, en eerder 

contraproductief voor het klimaat werkt), mede vanwege de eerder 
genoemde extreme inefficiëntie, waardoor er altijd conventionele backup 
centrales moeten klaarstaan om te voorkomen dat burgers en bedrijven 
het urenlang zonder elektriciteit moeten doen. 

Britten heffen ministerie van Klimaat op 

Ook in Groot Brittannië, waar ook jarenlang zwaar is ingezet op 
windenergie, begint het eindelijk te dagen wat voor een enorm kostbaar 
volksbedrog de ‘Energiewende’ eigenlijk is. De nieuwe premier Theresa 
May heeft het ministerie van Klimaat(verandering) zelfs opgeheven, 
omdat de omschakeling op groen te kostbaar blijkt en tot maatschappelijk 
en economisch onvaardbaar hoge stroomkosten zal leiden (3). 
Xander 
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Fukushima's radiation still so potent that even robots can't survive  

By David on 26 August 2016 GMT Corporate 
Crime,  Coverups,  Medical/Health  

 

‘The site at which three Fukushima Daiichi reactors melted down in 
Japan more than six years ago remains a complete disaster zone, 
unsuitable for both humans and the electronic devices they have created. 
Though a massive cleanup is still underway, a lot must be done before 
the area can safely host human life again. 
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New information reveals that the radiation in the disaster zone is still so 
high that specialized robots built to assist in the cleanup are unable to 
function. Electronics designed by Tokyo Electric Power Company 
(TEPCO) and Toshiba have failed to perform the job they were created 
to do as a result of excessive radiation levels. 

“The robots are designed to ‘swim’ in the radiated pools where the 
radioactive fuel rods are located, to search for and recover them,” 
according to Fukushima Update.’ 

Read more: Fukushima’s radiation still so potent that even robots can’t 
survive 

 

Crime van de Eeuw 

De Illusionaire wereld waarin we leven 

Realiteit of Fantasie: 
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Dit is een wereld waar slechts weinigen het verschil tussen realiteit en 
fantasie zien. En misschien is er geen verschil. Door gewoon de 
Amerikaanse verkiezingen en de kandidaten te observeren, lijkt het van 
deze kant van de Atlantische Oceaan dat het een complete fantasie is. Er 
kan nog veel gebeuren vóór november, maar vanaf de buitenkant 
bekeken, zal de volgende president van de Verenigde Staten Donald J. 
Trump zijn. Vooropgesteld dat hij voordien niet wordt vermoord, of de 
verkiezing grandioos wordt gemanipuleerd. Leuk of niet, deze uitkomst 
staat reeds vast. Als de crook Hillary Clinton, de Rothschild hoer, wint 
zal dat een absoluut wonder zijn, omdat het momentum overtuigend 
tegen haar is. 

 De meesten zijn zich niet eens bewust dat ze niet in een echte democratie 
leven. In de Verenigde Staten, in het bijzonder, wordt de President niet 
gekozen, maar geselecteerd, zoals het geval is met de meeste andere 
leiders van landen. Het is de modus zoals het al eeuwenlang geschiedt en 
volledig in het systeem is geïntegreerd, en nimmer in twijfel is getrokken, 
waarom JFK werd vermoord, omdat hij handelde tegen de belangen van 
de RKM-maffia-geldmeesters, die alles onder controle houden. – De 
stem van het volk telt niet mee. Stalin wist dit, toen hij zei; 

“De mensen die hun stem uitbrengen beslissen niets. De mensen die de 
stemmen tellen beslissen alles.” 

De RKM-cabal die de ‘Amerikaanse regering’ en het westelijk halfrond 
controleren, zijn ook degenen die het monetaire en financiële stelsel, de 
media, zelfs religie, * en bijna alles wat van belang is om te controleren. 
Iedereen, die ook maar de rol van centrale banken in twijfel durft te 
trekken, wordt verwijderd uit het politieke proces en de verkiezingen. 
Met uitzondering van Donald Trump, die wijselijk nooit het systeem in 
twijfel heeft getrokken. Waardoor Trump de enige is die in staat kan zijn 
om de Rothschild Khazarian maffia te verwijderen en het geldsysteem te 
zuiveren. Helaas hebben de meeste mensen zich dit nog niet gerealiseerd, 
en dus zal het spel verdergaan zoals het nu verloopt. Nog erger, als het 

volk niet massaal wakker wordt, en het bedrog en de fraude van deze 
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illusionaire wereld inziet, zal het alleen maar erger en nog heel veel erger 
worden, zolang deze banksters in controle blijven.* 

Het verschil: 

Wat is het verschil tussen een huis * dat je eigendom is, en een huis dat 
voor 100% van de waarde is gehypothekeerd? Beiden zien hetzelfde uit. 
Beiden bieden dezelfde functie – mensen kunnen erin wonen, met voor 
elk dezelfde onderhoudskosten. Maar als de markt crasht, wat staat te 
gebeuren, dan zijn ze zeer verschillend. Je kunt gelukkig verder leven in 
het huis dat volledig je eigendom is. Het andere, zoals je snel zult 
ontdekken, is een verplichting. 

Mensen beroven: 

Door de invoering van papiergeld, berooft de RKM-cabal de mensen van 
hun echt verdiend geld en dus ook hun effectieve onafhankelijkheid. 
Hoeveel geld is op deze manier reeds gestolen? Dat is moeilijk vast te 
stellen, maar het is goed mogelijk zo’n € 50 biljoen, sinds het systeem in 
1913 werd opgezet. Eén ding is zeker: de welvaartskloof tussen de 1% en 
de rest van het volk wordt elke dag groter. Door middel van financiële 
repressie gecombineerd met leugens en propaganda, zijn overheden en 
centrale banken erin geslaagd het lijden door de gewone burger te 
verlengen in het voordeel van deze kleine elite, die ongelooflijke rijkdom 
hebben vergaard. Deze immense ongelijkheid is wat leidt tot sociale 
onrust en uiteindelijk revoluties, de problemen die nu over de hele wereld 
te zien zijn zijn, zijn hoogstwaarschijnlijk het begin hiervan. Wat moet 
er worden ondernomen om dit onrecht te stoppen? Als ‘s werelds 
toonaangevende valuta’s niet direct of indirect met goud of zilver zijn 
ondersteund, hoeveel dollars, euro’s of de yen moeten ze afdrukken om 
iets echt waardevols te kopen? Indien deze valuta’s niet zijn ondersteund 
door goud of zilver, zijn ze niet meer waard dan het papier waarop ze 
gedrukt zijn. Dit is in de meest extreme uitkomst nul, maar het kan goed 
gebeuren. Het volk moet snel wakker worden, voordat ze worden 
geconfronteerd met zo’n dramatische uitkomst. 
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China: 

China heeft gemakkelijk geld genoeg om 70.000 ton goud te kopen – 
misschien zelfs meer – en zeker genoeg om de wereld-goudmarkt te 
controleren. Het is niet bekend hoeveel goud China inmiddels bezit, maar 
duidelijk is er beweging in goud en de Yuan, die beiden sterk in trek zijn, 
wat een directe indicatie is om snel te beginnen met het vergaren van 
edelmetalen. 

De centrale bankiers beweren dat geld echte rijkdom is. Door te proberen 
meer geld te injecteren in de economie, waardoor het gemakkelijker en 
goedkoper wordt dit te lenen, maar dat is eigenlijk niets anders dan het 
uitstellen van de dag des oordeels! 

“Na 1970,” schrijft Gilder in zijn nieuwe boek, ‘Het Schandaal van Geld’, 
“is het aandeel van de financiële sector in de Amerikaanse economie 
bijna verdrievoudigd, terwijl in de ontwikkelde landen het aandeel van 
het particulier krediet in het bnp eveneens is verdrievoudigd.” 

Centrale bankiers hebben het hele geldsysteem misvormd.* De 
kredietinflatie heeft reeds de prijzen van activa omhooggedreven, dat in 
hoge mate degenen die erin handelen bevoordeelt. Het beloont ook de 
mensen die ze houden – t.w. de rijken. “De top 10% van loontrekkenden 
verkregen 33% van het nationaal-inkomen in 1971. In 2010, hadden ze 
bijna 50 %. Intussen is het mediaanloon voor een werkende burger met 
27% gedaald. Voor diegenen zonder enige hbo-opleiding, is het verlies 
catastrofaler: Ze hebben bijna de helft van hun reële inkomen verloren”. 

“Het lijkt erop dat de markten ook een illusie zijn. Hoe anders kan de 
Dow haar 63% toename sinds de top van 2000 hebben behaald, terwijl 
de Euro Dow 50 aandelen gedaald is met 45% in diezelfde periode, en in 
opkomende markten 36% naar omlaag gingen, Brazilië en Hong Kong 
met 35%, Nikkei met 25% daling en de Shanghai sinds 2014-15 met 49% 
omlaagging.” 
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Het is een totaal geïntegreerde wereldeconomie met heel veel 
illusionisten die de werkelijkheid kunnen trotseren. 

Met snel dalende bedrijfswinsten, met begrotingstekorten gedurende een 
halve eeuw, met 95 miljoen mensen die niet meer werken, met bijna 50 
miljoen die leven van overheidsuitkeringen, met een tweede kwartaal 
daling van1,2% op het bbp – als de echte inflatie zou worden toegepast 
zou het bbp negatief zijn – en met exponentieel groeiende schulden van 
meer dan $ 200 biljoen… 

“Een mislukking van het kapitalisme”, zeggen de economen, de 
beleidsfiguren, de bestverkopende auteurs, en voormalige ministers van 
Financiën. Maar dit in 1971-geïmplementeerd systeem is geen 
kapitalisme. Het is centrale planning en vriendjespolitiek. En hun 
maatstaf – de Amerikaanse dollar – is geen echt geld meer. Het is nep. 

Deutsche Bank “systeemrisico” 

In feite verklaarde het IMF vorige maand dat Deutsche Bank het grootste 
risico vormt voor de mondiale financiële stabiliteit. Bedenk dat Lehman 
Bros vóór de ineenstorting van 2008 een leverage had van 31-op-1. 
Deutsche Bank heeft nu een leverage van meer dan 40-op-1. Deze nazi-
Duitsland-Bush-Clinton-CIA-Angela Merkel bestuurde Deutsche Bank 
heeft feitelijk een derivatenschuld van 95 biljoen euro, met een 
wereldwijde rentevoetcurve die op het punt staat omhoog te knallen. Stel 
je eens voor wat er gaat gebeuren wanneer dit evenwicht wordt verstoord, 
iets dat zeker gaat gebeuren. Vrijwel geen enkele kredietnemer, publiek 
of particulier kan zich interesttarieven veroorloven van slechts twee of 
drie procent hoger, en zeker niet de tarieven van 15% of 20%, die zeer 
waarschijnlijk als minimum moeten worden gezien. Volg vanaf 30 min. 
De analyse van Jim Willie. 

Derivaten expert Idan Levitov gaat zover te stellen dat Deutsche Bank 
een “tikkende tijdbom” is: 
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[Een] instelling dat een tikkende tijdbom is… als gevolg van de extreme 
blootstelling aan derivaten is Deutsche Bank. Als een van de allergrootste 
mondiale en systeemmatig belangrijke multinationale banken, heeft de 
balans van Deutsche Bank meer weg van wat Warren Buffett bestempeld 
‘financieel massavernietigingswapens’ dan elk andere bank op de 
planeet. 

Intussen is de wereldwijde obligatie zeepbel maar liefst $ 100 biljoen 
groot. En meer dan $ 500 biljoen dollar in derivaten zijn gebaseerd op de 
obligatierendementen. Als deze obligatiebubbel barst, pas dan maar op! 

Dan eindigt de wereld in chaos, maar op de markt wordt nu nog gefeest 
alsof het 1999 is. Kan de instorting en de mogelijke crash nog erger zijn 
dan wordt verwacht? Voor hoe lang doen de bulls alsof alles in orde is? 
Het antwoord is: 

“Ja, het zal waarschijnlijk erger zijn. Maar geen idee hoe lang ze kunnen 
doen alsof alles normaal is.”  

Geld is het hart van de economie: 

Het hart van elke economie is geld. Geld is de maatstaf. Het vertelt wat 
dingen waard zijn, hoeveel kan worden geïnvesteerd, wat de moeite 
waard is en wat niet. Geld – met name de rente dat het verdient – vertelt 
wanneer uit te breiden of in te krimpen. Het vertelt wanneer harder te 
werken of af te remmen. Het vertelt welke richting moet worden gevolgd. 

Nu dat Azië en Rusland niet meer de Amerikaanse Treasury 
schuldengeldpers financieren, wordt de Fed gedwongen de 
geldhoeveelheid tot hyper proporties op te blazen om de overheid te 
financieren. Terwijl de Japanners de Amerikaanse regering alsnog 
blijven toestaan gebruik te maken van de yen als een de facto drukpers 
die de Fed in staat stelt om de Amerikaanse aandelenmarkt te 
manipuleren en onbeperkte uitgifte aan schuldbewijzen t.w. US T-Bonds 
te financieren, is de spreekwoordelijke aankondiging al op de muur te 
zien van het einde van het westelijke monetaire en financiële stelsel.  
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Echter, Japan is stilletjes in de afgelopen jaren economisch richting China 
gedraaid ten einde haar financiële markten en economisch systeem te 
integreren in het nieuw ontwikkelde Oostblok monetair systeem, dat 
blijkbaar uiteindelijk zal worden ondersteund door goud. Wat het signaal 
betekent voor het eindspel van de Verenigde Staten. 

Het doorbreken van de Westerse hegemonie: 

China heeft zich ontpopt als een concurrent van de westerse hegemonie. 
Toch haar poging wordt in het westen als ontoereikend beschouwd. 
China introduceerde de door de staat gesteunde uitgaven aan 
infrastructuur om de economie en hun bloeiende private sector te doen 
herleven. Ze kunnen lenen tegen genormaliseerde rentetarieven welke het 
risico van de investeringen weerspiegelen – zoals het behoord te zijn! 

Ook de beschuldiging dat China’s overinvesteringen een overvloed aan 
goederen heeft veroorzaakt is misplaatst. China investeert en bouwt een 
nieuwe infrastructuur, in tegenstelling tot het Westen, waar de 
consumptie ten koste van investeringen wordt gefinancierd door 
schulden. 

Beleidsmakers en de westerse media beschuldigen China ervan een 
gemanipuleerde economie te hebben. Integendeel, het is de westerse 
wereld die veel meer is gemanipuleerd, waar overtuigend bewezen de 
bankiers alles hebben gemanipuleerd van valuta, de rentevoet, het 
LIBOR-tariefstelling schandaal, tot en met de London goud fix. 

De Global banksysteem illusie: 

Het wereldwijde banksysteem is een nog grotere illusie. 

Het financiële systeem ging in 2006 failliet, maar overheden en centrale 
banken over de hele wereld wisten het op te lappen door het te injecteren 
met $ 25 biljoen, en door de banken toe te staan alle giftige activa te 
waarderen tegen de nominale waarde op de vervaldag in plaats van tegen 
de huidige marktprijs. Nu tien jaar later, is het financiële systeem in een 
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veel slechtere staat dan het in 2006 was. Global schuld is sindsdien 
exponentieel met 65% gegroeid, van $ 140 biljoen naar tot $ 230 biljoen. 
En in dit cijfer zijn niet de ongedekte aansprakelijkheden en derivaten ter 
grootte van nog eens $ 2 biljard of zo opgenomen. De wereld kijkt naar 
een totale schuld van meer dan 30 keer het mondiale bbp. Maar dat is een 
verkeerde vergelijking. Laten we zeggen dat 5% van het bbp per jaar kan 
worden gespaard om de schuld te verminderen, en dat is zeer 
optimistisch. Hoe dan ook, met 5% van het bbp zal het meer dan 600 jaar 
duren om zich te ontdoen van alle schulden. Hoe dan ook berekent, de 
wereld is failliet en zal nooit haar schulden terugbetalen. Noch kan de 
schuld worden onderhouden tegen elke rentevoet boven nul. 

De wereldbanken hebben onlangs een illusionaire stresstests 
doorgevoerd. Landen als Portugal en Griekenland waren uitgesloten 
omdat hun banken failliet zijn. De criteria waren zo ingesteld dat elke 
bank eraan kon voldoen, met uitzondering van Monte dei Paschi in Italië. 
Omdat de hele wereld wist dat deze bank failliet is, was het hier 
onmogelijk vals te spelen. Voor wat betreft alle anderen, in deze illusoire 
wereld werden alle banken geacht in goede gezondheid te verkeren. Als 
banken hun giftige activa tegen marktwaarde boeken in plaats van de 
waarde op de vervaldag, staat geen enkele bank meer overeind! 

Als wereldwijd de schuldzeepbel haar hoogtepunt bereikt, zullen centrale 
banken niet alleen geld drukken in een poging om de staatsschuld en het 
financiële systeem te redden, maar ook de niet-gefinancierde 
aansprakelijkheden en derivaten te dekken. Dit zal de geldhoeveelheid 
met vele malen meer in biljarden vergroten, wat het begin is van een 
enorme hyperinflatie.  

Te veel geld is reeds gepompt in het systeem ten opzichte van de 
hoeveelheid economische activiteit die plaatsvindt. Het oppompen van 
aandelen en van de dollar laat mensen het vertrouwen verliezen in de 
munt. Dus ondernemingen kopen activa – met inbegrip van hun eigen 
aandelen. Ze investeren niet in de economische groei. 
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Het probleem is nu dat veel mensen – waaronder beleidsmakers in 
Centrale Banken – niet begrijpen dat voortdurend en nooit eindigend 
probleem van de munt geen welvaart creëert, zelfs geen economische 
activiteit stimuleert. Als dat zo was, zou de levensstandaard van nu hoger 
zijn, en zoals bekend is dat niet het geval, wat natuurlijk leidt tot politieke 
veranderingen. Brexit is slechts één voorbeeld van deze verandering. 

Dat is de reden waarom een 40.000 Dow in de komende jaren een reële 
mogelijkheid is, wat een verdubbeling zal zijn van de Amerikaanse 
aandelenmarkt van nu. Als de Dow/goud ratio tegelijkertijd naar 1 gaat 
zoals in 1980, zal goud $ 40.000/ounce gaan. Maar waarschijnlijker is dat 
deze ratio lager gaat en 0,5 zal bereiken, dat voor goud $ 80.000/ounce 
betekent. – Uiteraard niemand gelooft dat dit mogelijk is. Slechts zeer 
weinigen zien dat de economie nu het einde van haar loopbaan heeft 
bereikt. 

Het verschil van nu, in vergelijking met de Weimarrepubliek crisis in 
Duitsland, of de recente in Argentinië en nu in Venezuela, is dat de 
omvang van deze, in enkele maand beginnende, crisis zo groot is dat er 
geen enkel land en geen enkele centrale bank, het systeem kan redden. – 
Dit is de reden waarom de eerste wereldwijde extravaganza begint van 
gelddrukken iets dat nog nooit eerder is gebeurd. Het dilemma is dat een 
schuldprobleem nooit kan worden opgelost d.m.v. meer schulden dus 
uiteindelijk ontstaat een deflatoire implosie van het geldsysteem. En zo 
zullen goud en zilver omhoogschieten, evenals in het begin van 1920 toen 
goud van 100 marken naar 100 biljoen Duitse marken omhoogging. – In 
dit scenario zullen fysiek goud en zilver ten minste hun koopkracht 
handhaven en ook beter presteren dan alle bubbel activa zoals aandelen, 
vastgoed en obligaties. 

Hoe dan ook een World Class Crash is in aantocht: 

‘s Werelds reservevaluta, de US-dollar, is sterk overgewaardeerd, en als 
gevolg van de toestand van de Amerikaanse economie met steeds 
toenemende schulden en tekorten op de lopende rekening en begroting, 
zal de dollar binnenkort haar laatste etappe beginnen op weg naar 
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intrinsieke waarde nul. Het is een race die 100 jaar heeft geduurd, maar 
het lijkt nu wel duidelijk dat de dollar als eerst van de belangrijkste 
valuta’s deze race gaat winnen. Dit zal aanzienlijke gevolgen hebben 
voor zowel de obligatie- als aandelenmarkten. Goud en zilver zullen de 
belangrijkste begunstigden van de daling van de dollar zijn. 

De wereldeconomie is zwak, en slechts een zwarte zwaan kan alles 
onderuit trekken. De volgende crash zal de grootste ooit zijn, zoals John 
Williams stelt; 

“Het zal zeker een evenement van wereldklasse zijn waarover mensen 
eeuwenlang zullen napraten.  

Op de vraag; hoe weet je dat de moeder van hyperinflation is begonnen? 
Zegt Williams: 

 “Het zal beginnen als je eenmaal ziet dat de dollar wordt gedumpt  

De enorme hoeveelheden dollars van de Federal Reserve zullen moeten 
worden geabsorbeerd. Als eenmaal een panische daling van de dollar is 
te zien, wees dan echt voorzichtig, omdat dat heel snel kan verlopen. De 
eerste daling van de dollar zal worden gezien als de mogelijke trigger 
voor de verkoopgolf in de dollar, waarna een vloedgolf vanwege 
kwantitatieve verruiming volgt. 

Dus, wat is de timing voor de komende hyperinflatoire depressie? 
Williams zegt: 

“Je kan op elk moment een crisis hebben. De conditie van de economie, 
het mondiale financiële systeem, en het bankwezen is niet stabiel. Er kan 
nog voor de verkiezingen een soort van bankencrisis uitbreken, dat de 
Fed dwingt eerder met kwantitatieve versoepeling (geld drukken) te 
beginnen. Ik denk dat de Fed alles in haar macht zal proberen om de 
situatie stabiel te houden tot na de verkiezingen. Dus, het meest 
waarschijnlijk is dat dollar uitverkoop na de verkiezingen begint. Zodra 
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de dollar uitverkoop begint, denk ik dat je het beginstadium van 
hyperinflatie binnen een jaar kunt waarnemen.” 

Eye-openers: 

Verschillende kort en bondig George Carlin presentaties* zijn gekoppeld 
aan relevante topics in deze essay. 

Belangrijk: 

Het is zeer belangrijk om geen illusoir of papier goud te bezitten. Het 
moet fysiek goud en zilver zijn dat buiten het fragiele banksysteem wordt 
bewaard. Fysieke edelmetalen, op de juiste wijze opgeslagen, zijn de 
beste verzekering voor spaarders om hun vermogen tegen het totaal 
verrotte financiële systeem veilig te stellen. 

14:14  
  RACE MIXING IN BIBLICAL LIGHT americaspromisemin 11.386 
weergaven  

33:12  
  I THOUGHT YOU HAD LOW DIVORCE RATES WITH WHITE 
MEN ? STOPRACEMIXING 214 weergaven  
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World Politics Business Opinion Life Tech Radio Multimedia Cartoons Blogs 
Live Search Laurence C. Smith, Chair of Geography at University of 
California, Los Angeles, deployed an autonomous drifter in a meltwater river 
on the surface of the Greenland ice sheet on July 19, 2015. Top US Scientist 
Says Humanity is Too Late to Stop Global Warming © NASA. Jefferson Beck 
Environment 07:18 05.10.2016(updated 07:23 05.10.2016) Get short URL 
1256405 Renowned American climatologist James Hansen, the first scientist to 
draw public attention to the acceleration of global warming in the 1980s, has 
released a new study stating that the Paris Agreement regarding greenhouse-
gas emissions control will unlikely save humanity from the disastrous 
consequences of the current climate change. The US Navy has started to 
deploy underwater drones beneath the arctic ice both to study the deterioration 
of the ice sheet due to climate change and to help plan for anticipated increases 
in traffic as previously frozen waterways open up. © Flickr/ NASA Goddard 
Space Flight Center Sudden Disappearance of Arctic Ice to Have Disastrous 
Effect, Scientist Warns The paper, prepared by Hansen, along with other 
researchers, has been presented for public discussion to the Earth System 
Dynamics journal and is yet to be peer-reviewed. The study authors intend to 
spotlight last year’s court trial against the US government, brought by a group 
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of Americans and headed by Hansen. According to the plaintiffs, the American 
government is falling short of taking action to mitigate the effects of climate 
change, and is consequently putting into question the survival of future 
generations, thus violating human rights. The study details that current 
temperature averages are comparable to those of the interglacial Eemian 
period, that ended 115,000 years ago. At the time, the planet’s ice sheet was 
much thinner than it is now and the sea level is estimated to have been some 
nine meters higher. Hansen, formerly a top NASA scientist, said to reporters 
Monday that humanity is “running out of time on this climate issue.” The Paris 
Agreement emissions accords are not doing enough, he stated, only creating 
the illusion of addressing the urgent problem. The goal of limiting the  
 

 
 
 
average temperature rise to 1.5C above pre-industrial-age levels, agreed by 
representatives of the world’s 195 recognized countries is deemed to be 
currently impossible, as it requires the application of technologies that have not 
yet been invented. Not only would all internal-combustion engines need to 
switch to biofuel immediately, but also excess carbon dioxide, already in the 
atmosphere, would have to be removed. “Even with optimistic assumptions 
[future emissions reductions] will cost hundreds of trillions of dollars,” Hansen 
stated. “It’s potentially putting young people in charge of a situation that is 
beyond their control. It’s not clear they will be able to take such actions.” 
Hansen suggests that prompt steps must be taken, including the implementation 
of a carbon-emission tax on fracking companies and legal actions against 
governments, to press them to cut down emissions. A penguin dives from an 
ice block © AFP 2016/ VANDERLEI ALMEIDA Alarming Melt Down: 
Global Warming Set to Destroy 'White Continent' “The science is crystal clear, 
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we have to phase out emissions over the next few decades,” he said. “That 
won’t happen without substantial actions by Congress and the executive 
branch, and that’s not happening, so we need the courts to apply pressure, as 
they did with civil rights.” According to the Advancing the Sustainable 
Development Goals report, 81 percent of millennials, those aged 16-35 years, 
who comprise up to a third of the world’s population, strongly favor adhering 
to the Paris Agreement and taking urgent steps to mitigate the effects of global 
warming. It is unclear if studies, such as those presented by Hansen, will help 
to win legal battles intended to exert pressure on governments to take bold 
steps toward a reduction of emissions, Penn State University’s climatologist 
Michael Mann said, according to INKL news outlet. 

 
Read more: 
https://sputniknews.com/environment/20161005/1046007599/us-
scientist-humanity-late-stop-global-warming.html 
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Leiderschapprobleem 

 

 
 

Trump is verkozen tot president. Er heerst een groot 

leiderschapprobleem. 
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