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Pak de graaiers!
Mathijs Bouman (macro-econoom) - FD, 2014-07-02
Kijk, zo’n kabinet wil ons volk. Een kabinet dat veelverdieners terugfluit, graaiers aan de schandpaal nagelt
en zakkenvullers leegschudt. Een regering die alle topsalarissen in de (semi-)publieke sector rücksichtslos
met 25% kort. Contractvrijheid? Marktconforme salarissen?
Vanaf volgend jaar verdient niemand die de publieke zaak dient meer dan een minister. Het maximale
salaris in de (semi-)publieke sector — sinds 2013 130% van een ministerssalaris — gaat verder omlaag naar
100%. Van zo’n bruto jaarsalaris van € 144.108 kunnen ziekenhuisbestuurders, coöperatiebazen en
universiteitsvoorzitters makkelijk rondkomen. Wie het niet bevalt, die zoekt z’n heil maar in de marktsector.
Bewijs
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken vat zijn besluit kordaat samen: ‘Niemand verdient dan meer dan
een minister. Dat lijkt me verstandig.’ Hoe verstandig? Dat is niet onderzocht. Er zijn doemdenkers — zoals
bij de Raad van State — die vrezen voor de kwaliteit van het bestuur. Die vrees wordt op even opgewekte
als feitenvrije wijze van de hand gewezen. Men schrijft: ‘Het kabinet heeft de verwachting, dat bij de
voorgestelde verlaging van de norm nog steeds voldoende gekwalificeerde en deskundige
topfunctionarissen gevonden kunnen worden. Het ontbreekt aan empirisch onderzoeksmateriaal waarmee
deze verwachting gestaafd kan worden.’
U leest het goed: er is geen empirisch bewijs. Maar wie heeft dat nodig als je de gewenste uitkomst ook kunt
verwachten? Kon de huidige minister Plasterk deze wetenschapsfilosofie maar delen met de vroegere
wetenschapper Plasterk. Het had zijn geploeter in het lab zoveel eenvoudiger gemaakt als hij had geweten
dat je resultaten niet hoeft te bewijzen, maar dat je ze ook mag verwachten.
Onmacht
Er is in het verleden wel onderzoek gedaan naar publieke salarissen. Dat gebeurde in 2004, onder leiding
van Hans Dijkstal. Zijn commissie concludeerde dat de topsalarissen bij de overheid juist waren
achtergebleven bij de marktsector, en dat, om te voorkomen dat hoge ambtenaren meer verdienen dan
ministers, het ministerssalaris met 50% zou moeten stijgen. Maar aan loonsverhoging voor ministers durfde
de politiek de vingers niet te branden. Met als gevolg de feitenvrije salariskorting van 25% voor
topbestuurders waar Plasterk nu zo trots op is. In werkelijkheid geeft deze generieke loonkorting vooral de
onmacht van de overheid als werkgever aan. De onmacht om de maatschappelijke opbrengst van publieke
bestuurders te meten en ze daar op af te rekenen. De onmacht om te differentiëren tussen goede en matige
bestuurders. En de onmacht om slechte bestuurders snel en zonder grote afkoopsom te ontslaan.
We pakken ze allemaal aan, is de luie gedachtegang van het kabinet. Vertrekken de goede bestuurders dan
naar de marktsector, en blijven alleen de slechte over? We verwachten van niet.

Grondoffensief nabij: Israël roept 100.000 Palestijnen op te evacueren
‘Hamas zal zeer hoge prijs moeten betalen’ - Weer luchtalarm en explosies bij Jeruzalem
Links: Iron Dome onderschept een Palestijnse raket boven
Tel Aviv. Rechts: bombardement van een gebouw van
Hamas op de Gazastrook.
Israël heeft 100.000 Palestijnen op de Gazastrook per
telefoon gewaarschuwd hun huizen nabij de grens de
verlaten en naar het zuiden te gaan. Analisten denken
daarom dat een grootschalig Israëlisch grondoffensief nabij
is. De oproep kwam kort na een speciale vergadering van
het Israëlische veiligheidskabinet. Dat moest constateren dat
Hamas vandaag al meer dan 100 raketten heeft afgevuurd, en tot nu toe nauwelijks getroffen lijkt door de
Israëlische vergeldingsaanvallen. (1) Vanmiddag klonk ook in Jeruzalem weer het luchtalarm en zouden er
enkele explosies zijn gehoord (4).
Een Israëlische woordvoerder zei dat vandaag al zo’n 60 doelen van de terroristen zijn aangevallen, en dat
het leger vast van plan is ‘de schade aan Hamas te vergroten.. We zullen de terreurinfrastructuur die tegen
de burgers van Israël opereert vernietigen’. Op dit filmpje is te zien hoe de luchtmacht het ministerie van
Binnenlandse Zaken van Hamas bombardeert. (3)
Israël heeft 40.000 reservisten opgeroepen, waarvan de helft richting de grens met de Gazastrook is
gestuurd. Minister van Defensie Ya’alon kondigde vanmiddag aan dat de operatie tegen de Palestijnse
terreur de komende dagen zal worden uitgebreid. ‘Hamas zal een zeer hoge prijs moeten betalen,’
waarschuwde hij. Eerder had premier Netanyahu bezworen pas te stoppen met vergeldingsaanvallen als
Hamas stopt met zijn rakettenoorlog tegen Israëlische dorpen en steden. Zelfs ‘duif’ president Shimon Peres
zei dat er een grondaanval zal komen als de raketten blijven komen. (2)
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7, (3) Arutz 7, (4) NU
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De vijand is onder ons, maar niemand slaat er acht op
Door Afshin Ellian, 2 jul 2014
Nietsontziende terroristen of 'getraumatiseerde jongens'? Foto:EPA
Ze blaffen hard maar doen ons niets, zeiden de Nederlandse
nihilisten over jihadisten die onze rechtscultuur bedreigen.
Wanneer stopt deze levensgevaarlijke onverschilligheid?
124
De vijand had zich reeds in geschriften aangekondigd. Maar
niemand geloofde hem. De zelfverzonnen kantiaanse sprookjes over de eeuwige vrede, die werden wel
geloofd. Terwijl de eeuwige vrede van Immanuel Kant, de vrede onder een gemeenschappelijke
rechtscultuur impliceerde.
De postmoderne Kant van GroenLinks en de sociaal-democraten kende het begrip 'eigen rechtscultuur' niet
meer. De vijand presenteerde zijn plannen via beeld en geluid.
Lieve mensen
Maar de orde van de 'lieve mens' wilde het niet geloven. Ze blaffen hard maar ze doen ons niets, dachten
ze. De lieve mens verklaarde de woede van de jihadisten uit het gedrag van de Joodse staat.
Weblog Afshin Ellian
De waarheid en geschiedenis zijn grootste vijand van de islam
De Europese mens geloofde, net als Amerikaanse president – ook een echte
twijfelaar – de vijand niet.
O vijanden, er zijn geen vijanden meer, opperde Nietzsche ooit. De nihilistische
mens kent slechts één vijand: degene die het woord 'eigen' in de mond neemt.
Kruisigen
Deze Europese mens capituleert continu voor de druk van
de horde uit het Oosten. De overheid en de werkgevers zwichtten voor een
boycot die nog geen boycot was.
De vijand is onder ons, en we noemen ze 'getraumatiseerde jongens'. De vijanden wil ons doden en ons
land veroveren, en wij noemen ze 'kansarme jongeren'. De vijand kruisigt volgens een vers uit de Koran daarin staat dat degenen die strijden tegen Allah en zijn profeet en daardoor verderf zaaien op aarde, zullen
worden gedood, gekruisigd of hun voeten zullen worden afgesneden of verbannen.
Buiging
De Koran (vers 5:33) belooft dat ze in deze en volgende wereld zullen worden bestraft. Maar de lieve mens
vond dit dreigement niet geloofwaardig. Dit psychoanalytische taalgebruik ('getraumatiseerd') verraadt de
onmacht van een westers land.
O vijanden, er zijn geen vijanden meer!
De Amerikaanse president Barack Obama maakte in Caïro namens de hele westerse wereld een diepe
buiging voor de islam en alle moslims. Hij citeerde uit de Koran. Hij noemde de islam de religie van vrede.
Vernederend
Er zouden slechts een paar extremisten zijn die de ware vredige islam niet begrijpen, aldus de president van
een nihilistische cultuur. Na deze vernederende buiging zou de eeuwige vrede dichterbij komen, al moest
het Westen nog een laatste obstakel wegnemen: het conflict tussen Israël en de Palestijnen.
Nu, een paar jaar later, zegt de AIVD: 'Jihadi's kunnen ook op eigen initiatief, uit haat of traumatisering,
overgaan tot het plegen van aanslagen. Die kunnen gericht zijn tegen de Nederlandse overheid, de
Nederlandse samenleving, of specifieke bevolkingsgroepen als joden, sjiieten (die in hun propaganda vaak
worden aangeduid als hun grootste vijanden, erger dan de ongelovigen), en gematigde moslims die zich
verzetten tegen het jihadisme.'
Killer
Het gaat hier om de Nederlandse of beter gezegd westerse jihadisten. Sinds het aantreden van Obama
mogen Amerikaanse ambtenaren het woord jihad niet meer verbinden met terrorisme, omdat dat beledigend
zou zijn voor de moslims.
Obama's medewerkers moeten in plaats van jihadisme het woord extremisme gebruiken. Obama staat bij de
meeste moslims in het Midden-Oosten echter bekend als de ultieme killer, omdat hij met zijn droneaanvallen de meeste burgerslachtoffers heeft veroorzaakt.
In Obama zien we de uitwerking van de moraal van een nihilist: er zijn geen vijanden, maar technischbeleidsmatig gezien zijn er extremisten die soms ook nog technisch zullen worden uitgeschakeld.
Sympathisanten
De AIVD, de inlichtingendienst van het land zonder vijanden, schrijft aan het volk zonder vijanden dat de
transformatie van het jihadisme in Nederland uitmondt in een 'agressief Nederlands antiwesters jihadisme'.
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Deze beweging kan rekenen op de steun van honderden aanhangers en enkele duizenden sympathisanten er zijn dus duizenden potentiële koppensnellers, of liefhebbers daarvan onder ons.
Hoe komt deze transformatie tot stand? Is er een vreedzame vorm van jihadisme in de politieke islam? De
AIVD, en dus ook de sociaal-democratische minister van Binnenlandse Zaken, wijt de dreiging aan de
stopzetting van alle anti-radicaliseringsprojecten.
Ware religie
Als de subsidies niet waren afgebouwd, zouden de Nederlandse jongeren de ware religie niet hebben
gevonden.
De nihilist denkt dat alles omkoopbaar is. Weer wordt de vijand niet serieus genomen. Onze koppensnellers
geloven in hel en paradijs, in Koran enhadith
en niet in subsidies. In Irak heeft Amerika ruim 1.000 miljard dollar uitgegeven en toch wemelt in Irak van
sjiitische en soennitische jihadisten.
Pepsi
Jihadisten wanen zich strafrechtelijk onaantastbaar. Een jihadist die het Nederlandse recht voor de gek heeft
gehouden, stuurde in april 2014 een opmerkelijke tweet: 'De groeten uit Syrië! Jaren intensief gemonitord, 4x
teruggestuurd en nu Pepsi drinkend in Syrië? Que pasa wat is er misgegaan?'.
Geestige koppensnellers kent Nederland! Jammer genoeg kunnen Syriërs niet om lachen.
Het agressieve Nederlands beleid tegen jihadisten zal ons 25 miljoen euro kosten, boven op het budget van
de inlichtingendiensten. We willen ze heel graag in de gaten houden.
Uitzetten
Het zou minder dan 100.000 euro kosten om ze te denaturaliseren en uit te zetten naar het kalifaat. De AIDV
moet worden uitgebreid om de vijand te herkennen en tegen te werken. En ze desnoods onschadelijk te
maken door ze te laten uitzetten.
Ik vrees de dag dat de Europese nihilisten uit angst de weg vrijmaken voor een tiranniserende chaos.
De humaniteit van een nihilist is eigenlijk niets meer dan onverschilligheid die ooit zal uitmonden in
technische controle en wreedheid. De vijand is onder ons, neem hem serieus.
http://www.elsevier.nl/Nederland/blogs/2014/7/De-vijand-is-onder-ons-maar-niemand-slaat-er-acht-op1552425W/?cmpid=NLC%7celsevier_dagelijks%7c2014-0702%7cDe_vijand_is_onder_ons%2c_maar_niemand_slaat_er_acht_op

oude reuzen die over Noord-Amerika heersten
Emmy Award-winnaar Richard J. Dewhurst uit de
Amerikaanse staat Vermont heeft onderzoek gedaan naar
een oud ras van reuzen dat in Noord-Amerika heeft geleefd.
Volgens de schrijver en journalist wordt bewijs voor het
bestaan van dit ras al 150 jaar lang in de doofpot gestopt
door het gerenommeerde Smithsonian Institute.
Dewhurst heeft ontdekt dat in ruïnes in de Mississippi Valley vele duizenden gigantische skeletten zijn
gevonden. Hij merkt op dat al meer dan 400 jaar resten van reuzen worden gevonden in Noord-Amerika.
Op Catalina Island, een rotsachtig eiland voor de kust van de staat Californië, is bijvoorbeeld een
megalithische begraafplaats gevonden met meer dan 4000 gigantische skeletten. De skeletten van de
koningen waren meer dan 2,7 meter lang.
Aan de hand van krantenknipsels, foto’s, getuigenissen en archieven heeft Dewhurst opgemaakt dat een
hoogontwikkeld ras van reuzen ooit heerste over Noord-Amerika en dat het Smithsonian Institute er al bijna
150 jaar alles aan doet om fysiek bewijs hiervoor in de doofpot te stoppen.
Dewhurst kwam tot de ontdekking dat vondsten van in totaal duizenden enorme skeletten zijn gewist uit de
archieven. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar de ontdekking van gigantische mummies in Spirit Cave in
de staat Nevada. De mummies waren gewikkeld in fijn textiel en dateerden van 8000 jaar voor Christus.
Voor de westkust van Florida zijn daarnaast honderden mummies van reuzen gevonden in een cenote, een
bovengrondse poel. De resten werden gedateerd op 9500 jaar oud. In Arizona, Oklahoma, Alabama en
Louisiana zijn steden van reuzen ontdekt waar ooit tienduizenden mensen woonden.
Dewhurst toont aan dat het verdoezelen van bewijs kort na de Amerikaanse Burgeroorlog begon. Vanaf
1879 was er pas echt sprake van een cover-up toen majoor John Wesley Powell werd benoemd tot directeur
van het Smithsonian Institute. Na zijn benoeming werd alleen nog informatie verspreid ter ondersteuning van
de evolutietheorie en Manifest Destiny. De 4000 skeletten die zijn gevonden op Catalina Island worden
volgens Dewhurst bewaard in ruimtes die niet toegankelijk zijn voor het publiek.
Leestip:
The Ancient Giants Who Ruled America: The Missing Skeletons and the Great Smithsonian Cover-Up
https://www.youtube.com/watch?v=EMnYKp6ikHQ
http://www.ninefornews.nl/de-oude-reuzen-die-noord-amerika-heersten/
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Elite word met de dag banger voor ontwakende bevolking
De door elite gecontroleerde regulaire media kunnen niet wachten totdat Google die deel uitmaakt van de
Bilderbergconferenties klaar is met het witwassen van hun massamoordende en plunderende vrienden die
geheel de wereld gijzelen.
Hoe bang de machthebbers zijn voor een ontwakende bevolking wordt duidelijk als je ziet hoe de
mainstreampers in Duitsland via radio, televisie, kranten en websites reageert op deze
maandagochtendprotesten.
In de pers wordt dit een initiatief genoemd van neonazi’s en omdat er nu eenmaal veel Joodse bankiers
achter de Federal Reserve zitten, zijn deze protesten uiteraard een teken van het aanwakkerend
antisemitisme. Als je het criminele systeem van afpersende bankiers aan de kaak stelt, wordt je door de
mainstream media weggezet als antisemiet. In dat kader zou het ook volkomen logisch zijn wanneer er nog
een paar
False Flag operaties
worden uitgevoerd die hier nog eens extra het accent op zullen leggen.
Zodanig dat overheden straks “gedwongen” worden om antisemitisme wetgeving in het leven te roepen,
waardoor het in de nabije toekomst strafbaar wordt om ook maar iets nadeligs te zeggen over instellingen
zoals de Federal Reserve.
Hoe de vork werkelijk in de steel zit, wat de werkelijke doelstellingen zijn van de
maandagochtenddemonstraties en hoe extreem de initiatiefnemers worden gedemoniseerd door de
mainstream media kun je zien in de volgende korte reportage van
WeAreChange.
Google is begonnen met het wissen van ongewenste resultaten van zijn zoekmachine. Het bedrijf geeft
daarmee gehoor aan de uitspraak van het Europees Hof van Justitie dat in mei bepaalde dat mensen het
recht hebben om ‘vergeten’ te worden. De rechter oordeelde dat personen die op hun eigen naam zoeken
en
zoekresultaten krijgen die zij als fout of irrelevant beschouwen, aan zoekmachines mogen vragen om die
gegevens te wissen. Google laat nu weten begonnen te zijn met het verwijderen van deze gegevens. Het
bedrijf spreekt van “een nieuw proces”. Google heeft vannacht de infrastructuur aangepast om het mogelijk
te maken om de resultaten te verwijderen. Volgens een woordvoerder wordt er hard gewerkt om de stapel
aanvragen zo snel mogelijk te verkleinen.
LEES HET HELE VERHAAL
BIJ MARCEL GELAUFF
VAN DE NOS
Indien You-Tube (Google)
de mensenrechten
respecteert en steunt
zullen burgers (Het Volk)
niet aarzelen de belangen
van het concern te
behartigen en zullen zij
mede als grote winnaars
uit deze humanitaire
crisisnaar voren komen.
Naarmate de mensheid
wakkerder wordt zie je
hierover minder
berichten in de pers.
Overal worden mensen wakker, maar dit moet zoveel mogelijk verborgen blijven terwijl de eerste
pepperspray drones al rondvliegen.
Als er al berichten verschijnen in de mainstream media dan zijn dat een paar regels of het is een regelrechte
aanval onder het slaken van kreten als “neonazi’s” en “antisemisme” op de manier waarop
dat in Duitsland gebeurt. Dit wakker worden is een interessant fenomeen want het beperkt zich niet tot één
bepaald land, maar is iets wat wereldwijd gebeurt.
Het begint meestal uit onvrede over de steeds waanzinniger wordende “bezuinigingen” en het uit zich dan in
demonstraties, maar er is ook langzamerhand een dieper onderliggend gevoel te bespeuren bij een groot
deel van de bevolking. Alsof men instinctief in de gaten heeft dat er cruciale dingen niet kloppen in de
maatschappij waarin ze leven, dat ze systematisch worden voorgelogen door de mainstream pers en dat ze
geen enkel vertrouwen meer hebben in hun overheid en leiders.
In Duitsland werkt het heel goed door de vinger specifiek op een zere plek te leggen zoals de wereldwijde
schuldslavernij die door instituten zoals de Federal Reserve wordt gecreëerd. Steeds meer mensen weten
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dat geld zoals wij dat kennen niets meer is dan gebakken lucht en geen enkele onderliggende waarde heeft.
Dat de wereld één grote Ponzifraude is waarbij de enkelen aan de top zich steeds verder verrijken ten koste
van de massa.
Het zijn de enkelen aan de top die uiteraard ook de mainstream media controleren en dus zie je zo weinig
mogelijk terug in die publicaties over het toenemend ontwaken van bevolkingen.
Een mooi voorbeeld hiervan zag je enkele dagen geleden in Engeland. Afgelopen maand vond er een
massale demonstratie plaats in Londen waar tienduizenden mensen de straat op gingen om te protesteren
tegen de bezuinigingen. Een demonstratie die zo goed als werd doodgezwegen door de mainstream media
terwijl die notabene startte voor het BBC hoofdkantoor.
Ongeveer hetzelfde gebeurde er deze maand in het Portugese Lissabon. Ook hier duizenden mensen de
straat op om te protesteren tegen de regeringsbezuinigingen.
Ook hiervan vind je zo goed als niets terug in de pers. Als je gaat
zoeken dan kom je terecht bij Aziatische nieuwskanalen die erover
berichten. Alle voorgenomen beperkingen op internet en de sociale
media zullen waarschijnlijk voor de elite niet snel genoeg komen.
Het lijkt erop dat voordat ze dit helemaal hebben dichtgespijkerd
mensen wereldwijd het systeem niet langer zullen accepteren.
Dat wordt ook het punt waarop het gevaarlijk gaat worden voor de
elitaire machthebbers achter de schermen. Dat er wellicht vrij snel
een punt gaat komen waarbij ze zich moeten verschuilen in goed
beschermde “compounds” met een woedende massa’s rammelend
aan de hekken.
Daarom wordt er in de achtergrond razendsnel gewerkt aan allerlei systemen waarbij een woedende
mensenmenigte op een effectieve manier onschadelijk kan worden gemaakt. Niet alleen een woedende
massa, maar ook vreedzame demonstraties moeten snel en effectief ontmanteld kunnen worden; voordat
het kan overslaan en er nog meer mensen wakker worden.
En dus zie berichten als de volgende in de media verschijnen:
“Een Zuid-Afrikaanse ontwikkelaar van pepperspray-drones heeft zijn eerste 25 exemplaren
verkocht.
De Skunk pepperspray-drone is een octacopter met vier paintball-lopen die twintig met pepperspray gevulde
paintballs per seconde kunnen afvuren.
De Skunk-drone heeft ook nog andere maatregelen aan boord. Zo kunnen paintballs met hardnekkige verf
worden afgevuurd en massieve balletjes. De drone heeft plaats voor vierduizend van die paintballs. Ook
heeft de Skunk lasers aan boord en een speaker om met het publiek te kunnen communiceren”.
Het is een zonnige dag en je besluit mee te doen met een vreedzame demonstratie, misschien ergens in
Amsterdam of Den Haag. Ineens zie je een aantal vreemde vliegende objecten verschijnen en het volgende
moment voel je een hevig prikkelend effect op je slijmvliezen want
de drones
hebben de menigte bestookt met pepperspray:
“Wanneer pepperspray in grote hoeveelheden op een menigte wordt gebruikt, kunnen mensen ernstige
ademhalingsproblemen krijgen en kan er paniek ontstaan. Politiediensten en bewakingsagenten gebruiken
het vaak als wapen”.
Heb geen enkele illusie dat dit soort dingen nooit gebruikt zullen worden in ons land. Wij zullen waarschijnlijk
bij de eerste afnemers horen die deze dingen in het geniep aanschaffen.
Zoals we eerder schreven: The Endgame is begonnen en is
de laatste fase ingegaan.
Een weg terug is er niet; een alles of niets strijd tussen licht en donker. Eén waarvan de bevolking de
uitkomst in eigen hand kan hebben. Het uur “U”.
http://stopthebanksters.eu/elite-word-met-de-dag-banger-voor-ontwakende-bevolking/

Open brief aan Mark Rutte…
Wij gepensioneerden zijn nu echt helemaal nijdig, hoe is het in hemels naam mogelijk dat de Eerste en
Tweede kamer ermee instemmen dat als een gezin naar het land van herkomst wil gaan,
WIJ, NEDERLANDERS, de vliegreis, de verhuiskosten betalen en ze dan nog maandelijks € 600,– tot hun
dood toesturen!!!!
Wat ging er mis tijdens deze beslissing?? Over de kinderbijslag maar te zwijgen…..
Maar wij stel sukkels betalen de volle mep voor de zorgpremie, we betalen ook de € 360,– eigen risico,
terwijl buitenlandse werknemers maar € 69,—per maand betalen en geen eens eigen risico!
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Maar het kan nog gekker hoor Mark, dat weet jij ook wel, we geven de man die brand stichtte op Schiphol,
waarbij 10 mensen omkwamen, gewoon een schadevergoeding (lees afkoopsom) van € 47.800,–
Hij had onterecht vast gezeten hij was maar een illegaal….en die moet je koesteren toch Mark? Want deze
mensen protesteren niet tegen het WANBELEID van dit kabinet.
Maar 19 Maart bracht de uitslag ….. niks huidige politieke partijen ….
Nou Mark, kun je rekenen, reken er dan maar niet op……
En gelukkig blijkt na de verkiezingen….. een keiharde afstraffing voor jouw en je zittende verkwanselaars.
Weet je wat ook echt schandalig was?
Dat D66, GroenLinks proberen, om in het Turks stemmen te krijgen …….. hoe laag kun je nog zakken? Dus
doe mij en de rest van de Nederlandse bevolking een heel groot plezier, pak je koffers en rot op uit het
Catshuis en neem a.u.b. de hielenlikkers van je regeringspartij mee…
Vooral geen liefs van mij!
Je mag ook jonger dan 65 zijn om dit te lezen….misschien leer je hier nog iets uit ?
Hallo allemaal,
Een Nederlandse 65 plusser spreekt!!!!!!
Ik heb hard gewerkt sinds mijn 14de.
ik deed 40 - en soms tot 70 u per week en dat meer dan 40 jaar lang.
Ik verdiende redelijk geld, maar had mijn baan of mijn salaris niet geërfd en ik werkte om dààr te komen
waar ik vandaag ben.
Als je de economie bekijkt, lijkt het nu geen goed moment te zijn, gepensioneerde te worden.
Maar ik heb geen keuze, ik ben gepensioneerde.
Ik ben het beu, om te horen, dat ik “mijn rijkdom moet verdelen” onder mensen die mijn vorm van werkethiek niet kennen.
Ik ben het beu om te horen, dat de regering het geld dat ik verdiend heb, van mij wil afpakken – desnoods
met geweld ??- en het aan mensen te geven, die te lui zijn zelf geld te verdienen, of die zogezegd
vluchteling zijn,
Ik ben het beu te horen dat ik mijn zuur verdiende centjes moet afstaan aan de 5 of meer
kindjes van Ronaldo, Ivanojev, Rachied en Mohamed die bij hun moeder in het thuisland leven en die hier
900 euro werkloze steun of O.C.M.W. opstrijken.
Ik ben het beu , dat men mij vertelt, dat ik mijn levensstandaard moet verlagen om zodoende de verwarming
van de planeet tegen te gaan terwijl de US het vertikt om de Kyoto -overeenkomst te tekenen en China meer
CO² uitstoot per inwoner, dan heel mijn straat.
Ik ben het beu, verteld te krijgen, dat drugverslaafden zieken zijn en dat ik hen moet helpen, hen
ondersteunen en ze medisch laten behandelen, en dat ik zou moeten betalen voor de schade, die zij bij
zichzelf aanrichten.
Te velen onder ons, die geen verantwoording voor hun leven en acties nemen, ik ben dat werkelijk beu.
Maar ik ben heel erg blij, dat ik 65 plusser ben …… want ….. nu hoef ik mij niet meer verantwoordelijk te
voelen, voor wat anderen van deze wereld maken. Ik heb echter wel te doen met de volgende generaties.
Deze kreet zal waarschijnlijk niet alom gepubliceerd worden, behalve als wij het zelf doen.
Dit is dus uw kans , om het verschil te maken. Ik ben 65plusser en deed voluit mijn deel, nu ben ik moe.
Als u het heeft begrepen, zend het door!

Amerika vreest bom in lichaam van zelfmoordterrorist
Een securityscan op luchthaven Schiphol
© Archieffoto ANP.
Op dringend verzoek van de Amerikaanse autoriteiten scherpen
luchthavens overal ter wereld hun beveiliging drastisch aan. Er zijn
aanwijzingen zijn dat terreurorganisatie al-Qaeda met een niet te
detecteren bom een aanslag op een vlucht naar de VS wil plegen.
Het explosief zou volgens inlichtingendiensten worden geïmplanteerd in
het lichaam van een terrorist. Omdat het explosief metaalarm is, valt het
amper op te sporen.
Daarom heeft Amerika zeker 15 luchthavens gevraagd de komende tijd passagiers op rechtstreekse
vluchten naar de Verenigde Staten extra goed te screenen. Het vermoeden bestaat dat een terrorist met een
Europees of Amerikaans paspoort aan boord zal proberen te komen. Het zou gaan om geradicaliseerde
westerlingen die eerder hebben deelgenomen aan de strijd in Syrië.
Of Schiphol ook zo'n verzoek uit de VS heeft gekregen, is onbekend.
Bron: http://bijzonder-nieuws.blogspot.nl/2014/07/amerika-vreest-bom-in-lichaam-van.html
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Reactie op de open brief
Deze man is woedend en wijst veel naar de zwakken in de samenleving en dat vind ik erg jammer.
Werken voor de zwakken is niet erg maar heel goed dat je als mens dat met liefde dat kan opbrengen.
Als een goed Christen hoor je dat met heel je hart dat te doen.
Wat ik zie is dat het geld dat wij verdienen en wat aan de staat gegeven wordt en aan de ziekenfondens ect.
niet op de juiste plaats aan komt.
Waarom moet men tegenwoordig met zijn tweeen werken om een beetje normaal rond te moeten komen?
Dat klopt dus helemaal niet.
Vroeger werkte alleen pa en ma en die zorgden voor plus minus 12 kinderen of nog meer.
Ze hadden het dan wel niet breed maar men verhongerde niet.
Luxe? Nee dat had men niet.
Deze kinderen gingen allen naar school en waren allen tevree.
Nu heeft men 2 kinderen en kan men niet rond komen en is genoodzaakt met zijn tweeën te werken.
Nu zullen vele zeggen :nu zie wat men heeft aan spullen ect.
Ik zal in Jip en Janneke taal uitleggen dat daar de oorzaak niet zit.
12 kinderen had men vroeger en pa werkte alleen.
Nu zullen wij 1 kind ervan af nemen en dat is voor het “luxe” die er toen niet was ( uitkeringen enzo ).
Kind twee voor de auto die voor de deur staat en nu zijn er nog 10 kinderen over.
Ma van nu wil ook een auto dus zijn er nog 9 kinderen over.
Dan de mobieltjes en de telefoon dus nog een kind dat ingeleverd word en dan blijven er nog 8 over.
De wasmachine van nu en de droger kosten ook veel geld.
Dan de TV en het koffie-aparaat en een computer en de magnatron.
Nog een kind voor het betere wegdek voor je deur en zijn er nog 5 kinderen over.
Dan hebben vele vandaag de dag een vloerverwarming en er zijn nog maar 4 kinderen over.
Dan nog een kind voor onverwachte uitgavens en ik kom uit op 3 kinderen.
Dan nog een kind voor betere zorg in ziekenhuizen vergeleken met toen en je hebt dan twee kinderen van
over.
Dan kom ik aan de vraag waarom moeten vrouwen van nu meewerken om rond te komen.
Want vele in die tijd hadden ook 16 kinderen en kwamen rond.
Vrouwen van nu werken voor de grote graaiers ,,,,,,,,,,, meer kan ik er niet van maken.
Men wil de mensen afhankelijk maken van de overheid.
Want als van een getrouwd stelletje maar 1 ervan zou werken dan waren geen uitkeringen meer nodig want,
dan was er genoeg werk voor de kost-verdieners.
Men zou terug moeten naar de basis.
Zorg goed voor de kinderen als ouder zijnde en zet je gezin op nummer 1 en als men dat massaal doet is er
genoeg werk voor iedereen en zouden geen uitkeringen meer hoeven te zijn. Moeders zouden weer hun
gezin als een geschenk moeten zien en de moederol als belangrijkste taak die in de wereld beschouwen en
als mooiste taak die er is.
Nu word je als lui weggezet als je kiest om moeder te zijn en de overheid helpt een handje hierin mee door
middel van scholen in te zetten om vrouwen en mannen te leren dat werken. Wel heeeel belangrijk is ook
voor moeders.
Want je weet maar nooit als vrouw zijnde dat mannen op de loop gaan.
Waarom leert men niet dat mannen en vrouwen samen gelukig kunnen zijn als men samen zich daarvoor
inzet.
Dat drank veel kapot maakt en daarvan het beste vanaf kan blijven als je voor een gezin kiest. Waarom leer
je niet dat je je heel veel ervoor moet inzetten om een goed huwelijk te hebben. Dat er ups en downs zijn in
je huwelijk maar dat men daarover heen groeit en dat het goed komt als je je best ervoor doet.
Nee, je leert dat als vrouw zijnde dat je moet werken en daar komen nu juist de vele scheidingen van!!
De overheid vernielt je huwelijk op die manier. Door je te laten werken als vrouw zijnde.
Meer vrouwen thuis ,,,,,,Dat geeft:
Kinderen die beter worden opgevoed.
Meer sociale kontacten in de buurt, zodat oudere mensen niet meer zo eenzaam zijn.
Meer sociale controle dus minder blauw op straat nodig.
Minder werklozen, Minder scheidingen “want vrouwen gaan er vaak vandoor met hun collega’s”
Het kan maar men gaat liever op deze toer ,,,,,,,,
Mensen die in de sociale dienst zitten worden nu ingezet als dwangarbeider.
Als je een bedrijf hebt kan je een dwangarbeider aanvragen.
Je hebt dan als bedrijf gratis een arbeider die voor zijn uitkering mag gaan werken.
Een aardbeierkweker heeft dat gedaan en kreeg 38 arbeiders toegewezen. Dit verhaal kennen de meeste
wel neem ik aan. Een arbeider kost normaal gesproken pl min 2000 euro voor de baas.
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Nu kreeg hij deze 38 mensen gratis en als hij vindt dat iemand niet hard genoeg werkt of te veel rookt enz,
dan worden deze mensen gekort op hun uitkering.
Maar of het niet genoeg is kreeg deze aardbeienkweker krijgt per slaaf ook nog eens 400 euro om hen goed
te leren werken.
Wat kost dat ons als bevolking?
Per uitkeringgerechtige kost ons dat de uitkering van deze persoon, plus die 400 euro en dat is ongeveer
dus 2000 euro.
Want normaal zou deze mensen gewoon betaald horen te worden en wat dus nu niet gebeurt. De bedrijven
krijgen dus gratis arbeidskrachten en die 400 euro om ze te leren werken.
Deze mensen werken bv ook bij de aldi las ik elders en bij andere supermarken enz.
En dan vraagt men zich af waarom er zoveel werkelozen zijn.
Mensen wij worden van alle kanten door de elite gepakt en wij worden tegen elkaar opgezet zodat wij samen
geen vuist tegen hen zullen maken.
De elite will alles hebben zodat wij allen gratis aan het werk gaan voor hen en dat kan doordat ze ons
afhankelijk hebben gemaakt van geld. Geld heerst over deze wereld en wie hebben daar de macht over?
Leer je kinderen dat 1 van de twee ouders hoort te werken en als het kan geen van beide door ecodorpen te
starten en zelfvoorzienend te worden. Dat je in die ecodorpen ook voor de oudjes hoort te zorgen en de
zwakkere. En dat men uit NL het beste kan vertrekken.
Groetjes Dymphna

TISA, bankiers verklaren wereldwijd oorlog aan bevolking, EU werkt mee
Geplaatst op 4 juli 2014
Onlangs, op 26 en 27 juni, in Genève, Zwitserland, werd de zevende ronde onderhandelingen afgerond
tussen de bankiers en o.a. de EU over meer vrijheden en minder regulering. Het doel van deze
onderhandelingen was de financiële dienstverleners meer macht te geven en te plaatsen boven individuele
landen en regeringen. Zeven rondes aan onderhandelingen over het TISA verdrag zijn voltooid, er is door de
zeer strenge geheimhouding uitgelekt.
Het TISA, het Trade in Services Agreement, is, zoals u gister kon lezen, een handelsverdrag specifiek
opgesteld door en voor dienstverleners. De bankiers zijn uiteraard de financiële dienstverleners waar dit
verdrag specifiek voor gemaakt wordt. U weet ondertussen dat de bankiers al flink de macht hebben in het
westen, toch zijn er nog een aantal wetten en regelgeving waaraan ze moeten voldoen, niet voor lang meer.
De laatste restjes bescherming afbrokkelen
De laatste restjes samenleving beschermende regelgeving wordt nu als handelsbelemmering weggehaald
middels het TISA verdrag, werkelijk een natte droom voor wereldveroverende bankiers. Dit verdrag
is vergelijkbaar in zijn durf als het plan dat in 1910 werd bedacht op Jekyll Island, welke de commerciële
bankiers de macht over de Amerikaanse geldpers gaven, of het Bretton Woods akkoord
na de tweede wereld oorlog die de dollars van de pers van die private bankiers omvormde tot een verplicht
te gebruiken handelsvaluta. De reikwijdte en implicaties van TISA is minstens zo groot.
De omvang van het TISA-verdrag is namelijk wereldwijd. Ondertussen zijn al minstens 50 landen betrokken,
samen goed voor 70% van de wereldwijde handel in dienstverlening, zoals daar zijn: Australië, Canada,
Chili, Chinees Taipei (Taiwan), Colombia, Costa Rica, Hongkong, IJsland, Israël, Japan, Liechtenstein,
Mexico, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Zuid-Korea,
Zwitserland, Turkije, de Verenigde Staten en de Europese Unie, met haar 28 lidstaten Oostenrijk, België,
Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen omvat, Luxemburg, Malta,Nederland, Polen, Portugal,
Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Met ook nog China en Uruguay die interesse hebben mee te gaan doen.
Het gaat over een grote diversiteit aan onderwerpen: het TISA-akkoord zal verplichten om publieke
dienstverlening als pensioenvoorzieningen, gezondheidszorg, kinderopvang, postbedeling, media,
watervoorziening, energieproductie en openbaar vervoer open te stellen voor uitsluitend op winst beluste
multinationals. Dat is dus inclusief uw eerste levensbehoeften! Het TISA betreft internationaal handelen in
diensten als: financiën, BigData, verzekeringen en zo verder.
De handelsbelemmeringen, U dus, wegnemen
De onderhandelingen voltrekken zich ook buiten de speciaal voor handelspromotie opgerichte
Wereldhandelsorganisatie (WTO), omdat die organisatie te beperkend is! Wat daar in 2011
mislukt is, proberen de bankiers nu te realiseren buiten het WTO om, met dit TISA verdrag.
Het is een verdrag om de handel en investeringen in diensten te liberaliseren [vrijmaken van
belemmeringen, red.] en “regelgevende disciplines” op alle dienstensectoren uit te breiden, waaronder veel
openbare diensten. De verdragsregels zouden alle buitenlandse aanbieders toegang leveren tot
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binnenlandse markten tegen “niet minder gunstige” voorwaarden als binnenlandse leveranciers en zou het
vermogen van de regering om diensten te reguleren, aankopen of aanbieden beperken.
Dit zou de regulering van vele publieke en geprivatiseerde of commerciële diensten wezenlijk veranderen
van het dienen van het algemeen belang in het dienen van de winstbelangen van particuliere, buitenlandse
ondernemingen.
We zijn uiteraard op het punt aangekomen dat de kunstmatig door politici opgeworpen handelsbarrières wel
al verdwenen zijn. Wat resteert zijn belemmeringen als mensenrechten, levensbehoeften en goed fatsoen.
De bankiers zijn er nu dus wereldwijd op uit om uw leven significant te ontwrichten voor nog een paar miljard
meer winst. En geen overheid kan met het TISA-verdrag ondertekend meer dwars liggen, uw
levensstandaard heeft het nakijken ten opzichte van de winst van de bankiers. Nu is dat deels ook al zo, met
de TISA is de macht van de bankiers volledig.
De management samenvatting van Wikileaks
Wikileaks heeft de bijlage met regels voor de financiële dienstverlening gelekt en hun conclusie,
vertaald door De Wereld Morgen, is verontrustend:
 de geheimhouding van de onderhandelde teksten gaat nog verder dan die over het TPP- en TTIPvrijhandelsakkoord tussen de VS, de kuststaten van de Stille Oceaan, en de EU;
 TISA wordt gepromoot door dezelfde regeringen die het gefaalde systeem van deregulatie hebben
opgericht in de WTO en die wordt gezien als de voornaamste oorzaak van de economische crisis
van 2008;
 dezelfde lidstaten van de WTO hebben alle pogingen geblokkeerd van andere lidstaten om dat
systeem in vraag te stellen met het oog op hervorming;
 deze lidstaten willen het bestaande deregulatiesysteem uitbreiden met het TISA-akkoord, door de
mislukte onderhandelingen in Doha van november 2011 te omzeilen en door het opstellen van een
nieuw systeem, dat in toekomstige vrijhandelsakkoorden zal worden toegepast en uiteindelijk in de
WTO zelf;
 TISA wordt ontworpen voor, en in nauwe samenwerking met, de wereldwijde financiële sector, die
verantwoordelijk is voor de opeenvolgende crisissen sinds 2008 en die er mee doorgaat de
regelgeving aan banden te leggen in supranationale instellingen;
 de gelekte teksten tonen aan dat van de staten die het TISA-akkoord gaan ondertekenen verwacht
wordt dat ze hun huidige systeem van financiële deregulering verder gaan liberaliseren; ze zullen het
recht verliezen om data te verzamelen over kapitaal dat buiten de eigen grenzen wordt geplaatst; ze
zullen onder druk worden gezet om giftige
 financiële producten toe te laten en het risico lopen op gerechtelijke vervolging als ze maatregelen
zouden nemen om een nieuwe crisis te voorkomen of te verhelpen.
En dat is nog slechts de conclusie van het lezen van alleen de bijlage met aanvullende specificaties voor de
financiële dienstverlening. Stel je toch eens voor wat het TISA allemaal mogelijk maakt voor deze
wereldveroveraars.
Wat kunt u doen? Uw missie, als u ervoor kiest deze te accepteren…
Criminelen gedijen in het duister, gerechtigheid vereist zonlicht. Dit is een oproep aan de lezers: dit verdrag
– evenals overigens het TTIP- en TPP-verdrag
– is duidelijk onrechtmatig en heeft zeer kwaadaardige eigenschappen. Dit TISA-verdrag kan het licht niet
verdragen, letterlijk: dit soort verdragen verschrompelen onder het zonlicht. Zie verdragen als het ACTA,
PIPA, SOPA, etc. Al deze zeer foute macht-grijp verdragen zijn uiteindelijk onderuit getrokken door
wereldwijde aandacht onder de bevolking. Die aandacht is er nu niet voor TISA, het TISA kan alleen slagen
als het geheim blijft. Vergeet niet: er is een reden dat journalisten niets schrijven over TTIP en TISA.
“We beslissen iets. We brengen dat dan in en wachten enige tijd om te zien wat er gebeurt. Volgt er geen
misbaar [lawaai], breekt er geen opstand uit – de meesten begrijpen toch niet wat er is beslist – dan gaan we
weer wat verder. Stap voor stap tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”
– Jean-Claude Juncker, december 1999
Uw missie, als u ervoor kiest deze te accepteren, is het zonlicht laten schijnen
op TISA. Breng het onder de aandacht op Twitter, of Facebook, op uw favoriete
sociale netwerk, artikeltje op uw blog, start erover met
collega’s, familie, buren, email uw favoriete politieke partij en parlementariërs,
etc. Verhoog
de druk op politici om hierover publiekelijk een standpunt in te nemen. Doen we
dit niet, dan gaan de
onderhandelingen immer verder totdat er geen weg terug meer is.
Meer weten? Lees het introducerende TISA artikel en de verslaglegging hier
over het TTIP, voorheen TAFTA.
Met het volle zonlicht op deze verdragen kunnen we ook het TISA laten verdwijnen!
http://langleveeuropa.nl/2014/07/tisa-bankiers-verklaren-wereldwijd-oorlog-aan-bevolking-eu-werkt-mee/
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Iraakse christenen zien Westen als verraders en Rusland als redder
‘Aansluiting De Krim bij Rusland goed nieuws voor alle onderdrukte christenen’
‘Het Westen heeft het christendom vernietigd door steun voor islamisten’
Putin de beschermer van christenen? Ondanks de forse kritiek op Amerika
werden er sinds 2003 honderdduizenden Iraakse christenen tot de VS
toegelaten. Sinds het aantreden van Obama zijn de grenzen voor vluchtende
christenen echter stapsgewijs gesloten, en voor moslims juist verder geopend.
Na 10 jaar ernstige discriminatie en vervolgingen door moslims, die talloze
kerken in brand staken en grote aantallen gelovigen vermoordden, is ongeveer
twee derde van de circa 1,5 miljoen christenen in Irak weggevlucht. Hoewel de moslims de daders zijn
geven veel christenen de Verenigde Staten de schuld, omdat die de vervolgingen mogelijk zouden hebben
gemaakt. De Russische president Putin wordt door sommigen juist als hun mogelijke (aardse) redder gezien.
IT-technicus Ramy Youssef heeft het zo lang mogelijk geprobeerd uit te stellen, maar inmiddels ziet hij geen
andere mogelijkheid meer dan eveneens te emigreren. ‘Ik wil niet weg. Ik wil niet dat het deze terroristen lukt
om Assyriërs uit hun historische land te verjagen, iets wat niemand ooit eerder heeft gedaan. Maar zo kan ik
niet meer werken.’
‘Dit is de schuld van Amerika en het Westen’
Een maand geleden kreeg Youssef doodsbedreigingen, reden waarom hij met zijn zaak in Baghdad moest
stoppen. De rest van zijn familie is het moslimgeweld reeds ontvlucht en zit in het buitenland. Voordat hij hen
achterna reist, wilde hij nog een keer zijn hart luchten. ‘Dit is Amerika’s schuld. De moslims vermoorden ons,
maar dat zou nooit gebeurd zijn als het Westen onze levens niet op zijn kop had gezet,’ fulmineerde hij.
‘Misschien kunnen we op een dag terugkeren als we de juiste bondgenoten hebben.’
‘Rusland enige verdediger christenen’
En daar komt Vladimir Putin in beeld. Volgens Ashur Giwargis, leider van de Assyrian Patriotic Movement
(APM) die de afgelopen 2 jaar energiek bij het Kremlin heeft gelobbyd om steun voor een onafhankelijke
Assyrische christelijke staat in het noorden van Irak, heeft ‘Rusland in de geschiedenis bewezen dat het de
enige verdediger van christenen is.’ Giwargis is net als veel zijn collega’s verbannen en verblijft in Beiroet.
Na het escaleren van de situatie in Oekraïne werd hij plotseling in Moskou ontboden voor een gesprek met
overheidsofficials. ‘Ze verzekerden ons hun steun voor de Assyrische zaak, maar wij vragen om een
serieuze Russische opstelling op het internationale speelveld,’ voegde hij eraan toe.
‘Alleen Rusland beschermt kwetsbare minderheden’
De APM staat dan ook onomwonden achter Rusland. ‘Door de groeiende Amerikaans-Europese opruiingen
om Oekraïne lid van de EU te maken... kwam het besluit van het parlement van de Krim om zich aan te
sluiten bij de Russische Federatie als plezierig nieuws voor de onderdrukte christenen over de wereld,’
schreef de organisatie in maart aan de Russische ambassade in Libanon. ‘Professionele Russische
diplomatie is in staat gebleken om complotten tegen kwetsbare volken en staten te bedwingen,’ stelde
Giwargis in een andere brief. Het Kremlin, dat vanwege zijn positie in Syrië toch al geen beste reputatie
heeft in veel Arabische landen, zal echter huiverig zijn om nog meer olie op het vuur te gooien door openlijk
de APM te gaan steunen. Bovendien staat slechts 10% tot 15% van de Iraakse christenen achter het streven
van de APM naar een eigen staat in Irak.
Woedend op het Westen
Desondanks kijken steeds meer christenen naar Rusland, omdat velen een onvoorstelbare woede tegen het
Westen zijn gaan koesteren. ‘Het Westen is niet christelijk,’ zei Aziz Emmanuel al-Zebari, woordvoerder van
een Chaldeese katholieke kerk, ronduit. ‘Zij hebben ons vernietigd door een regering te installeren die
gebaseerd is op islamitische sekten, en waar wij geen plek in hebben.’
Na de Amerikaanse invasie van Irak in 2003 kozen veel christenen aanvankelijk de kant van Amerika.
‘Moslims dachten daardoor dat wij net als de Amerikanen waren, en dus werden wij steeds minder populair
en namen onze problemen toe,’ legde Ramy Youssef, wiens familie werd verbannen uit Baghdad, uit.
‘Toen het geweld explodeerde kregen de Shi’iten hulp uit Iran en de Soennieten van de Golfstaten. Maar
wij? Wij werden onbeschermd aan ons lot overgelaten,’ aldus een andere christen, een technicus die om
veiligheidsredenen zijn naam niet bekend wilde maken.
Honderdduizenden geëmigreerd naar VS
Helemaal kloppen doet dat echter niet, aangezien een paar honderdduizend Iraakse christenen gebruik
maakten van de versoepelde immigratiewetten en naar de VS verhuisden. Alleen al de staat Michigan
ontving meer dan 120.000 Chaldeese en Assyrische christenen. Maar ook die verwijten de VS een lakse
houding. ‘Door het openzetten van de poorten verzwakt Amerika degenen die achterblijven,’ aldus al-Zebari.
Daarentegen wordt Vladimir Putins aanhoudende steun voor de Syrische president Bashar Assad als een
bewonderenswaardige demonstratie van de Russische zorg voor de rechten van minderheden gezien.
Sinds het aantreden van Obama zijn de Amerikaanse immigratieregels vooral voor christenen fors
verscherpt, en voor moslims juist versoepeld. Eerder dit jaar besloot de regering om de grenzen voor
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vluchtende christenen zelfs vrijwel geheel te sluiten. Zo werden de asielverzoeken van 20.000 Koptische
christenen uit Egypte geweigerd (zie hyperlink onderaan, 12-03-2014).
Blijven er nog christenen over om te helpen?
Al-Zebare is er van overtuigd dat Rusland nooit zou hebben toegestaan dat de Iraakse regering zo over de
rechten van de christenen in het land zou zijn heengelopen. ‘Zij (de Russen) zijn altijd voor christenen
opgekomen. Ik weet zeker dat zij in onze voorouderlijke landen meer voor ons zouden hebben gedaan.’
Maar zelfs als Rusland actieve hulp zou gaan bieden, dan is het maar de vraag of er nog christenen zijn
overgebleven om die hulp te ontvangen. Door de opmars van de islamitische terreurbeweging IS(IS) dreigt
namelijk een nieuwe exodus uit Irak op gang te komen.
Dit soort gruwelijke filmpjes (waarschuwing !!!), waarin een moslima met een hamer de schedel van een man
inslaat, en een tiener met een mes de hersens van een andere man letterlijk tot moes stampt, wakkeren de
angst voor de wreedheid van de islamisten namelijk alleen maar verder aan.
Xander - (1)The Daily Beast

Na massaverkrachtingen door ISIS pakken Iraakse christenen de wapens op
Moslims verwoesten graven van profeet Jonah en profeet Seth
Gewapende christelijke milities beschermen hun gezinnen tegen
ISIS.
Nadat de afgelopen tijd talloze christelijke vrouwen zijn verkracht
door moslimstrijders van de terreurgroep ISIS, is voor 600 Iraakse
christenen de maat vol. Bij het christelijke dorp Bartella, vlakbij
Mosul, hebben zij de wapens opgepakt om hun gezinnen en zichzelf
te verdedigen tegen de beestachtige jihadisten.
De 600 christelijke mannen worden geleid door kapitein Firaz Jacob.
‘Ik wacht hier mijn lot af... Ondanks alles zullen wij hier blijven... We
hebben al zoveel gewapende groepen gezien, maar desondanks
zullen we blijven. Wij houden van onze christelijke manier van leven, wij houden van onze kerken en van
onze gemeenschap,’ zei hij. De Iraakse regering had Bartella moeten beschermen, maar het leger vluchtte
weg voor het oprukkende ISIS, waardoor de christenen –die nog in dezelfde Aramese taal bidden als Jezusgeen andere keus hadden om zichzelf te verdedigen.
Graven van Jonah en Seth verwoest
In ditzelfde gebied bevond zich de stad Ninevé, die zich in Bijbelse tijden bekeerde na de oordeelspreken
van de profeet Jonah. Islamitische strijders van ISIS hebben inmiddels het graf van Jonah (in het Arabisch
‘Younas’) vernietigd (zie dit filmpje). Ook het heiligdom van de door christenen en moslims vereerde profeet
Seth (in het Arabisch ‘Shayth’), dat zich eveneens in een eeuwenoude moskee bevindt, werd verwoest. (2)
Mogen christenen zich verdedigen?
Sommige Westerse christenen denken op grond van enkele Bijbelteksten dat christenen zich niet zouden
mogen verdedigen. De profeet Johannes de Doper antwoordde soldaten die zich bekeerden echter niet dat
zij uit het leger moesten treden, maar dat ze niemand mochten afpersen, zich niet moesten laten omkopen
en tevreden moesten zijn met hun soldij (Lucas 3:14).
Ook Jezus zei dat zijn discipelen zich mochten verdedigen:
‘Hij zeide tot hen: Maar nú, wie een beurs heeft, hij neme die, zo ook een reiszak; en wie er geen heeft, hij
verkope zijn mantel en kope een zwaard... Zij zeiden: Here, zie, hier zijn twee zwaarden! Hij zeide tot hen:
Het is voldoende.’(Luc.22:36_38)
Voor iedereen die denkt dat Jezus in alle omstandigheden enkel vrede predikte:
‘Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te
brengen, maar het zwaard.’ (Mat.10:34)
De apostel Paulus liet zich door honderden Romeinse soldaten beschermen, omdat er een moordcomplot
tegen hem was ontdekt (Hand.23:12-35).
In het Oude Testament zijn er voorbeelden te over waaruit blijkt dat zelfverdediging met wapens niet alleen
is toegestaan, maar zelfs een plicht is:
‘Onze tegenstanders echter zeiden: Zij zullen niets merken noch gewaarworden, totdat wij in hun midden
komen, hen doden en het werk stopzetten.
Toen de Joden die bij hen woonden, het ons wel tienmaal kwamen zeggen, uit al de plaatsen die onze zijde
kozen, liet ik (de profeet Nehemia), op de laagst gelegen gedeelten van het terrein achter de muur, het volk
zich, naar hun geslachten geordend, opstellen met hun zwaarden, speren en bogen.
Ik zag toe, en stond op en zeide tot de edelen, de leiders en het overige volk: Vreest toch niet voor hen;
denkt aan de grote en geduchte Here en strijdt voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw
vrouwen en uw huizen.’ (Neh.4:11-14)
Xander - (1) Persecution.in (via Shoebat), (2) Iraqi News, (via Shoebat)
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De handvol eigenaren van honderden wereldmerken

Nieuwsbrief 203 – 30 juni 2014 – pag. 13

Stadscentrum Oklahoma opent deuren voor publieke zwarte mis satanskerk
‘Komt allen, en geniet van de geneugten van de duivel’
Zo diep is de VS inmiddels gezakt: een publiek stadsgebouw mag worden gebruikt om satan te aanbidden
en Jezus Christus te bespotten. Afbeelding: zwarte mis uit de mysterieuze film ‘The Ninth Gate’, met
Hollywoodster Johnny Depp.
Oklahoma City, hoofdstad van de gelijknamige staat, heeft zijn publieke stadscentrum opengesteld voor een
satanische groep die daar op 7 september een zwarte mis wil houden om de duivel te aanbidden. Er worden
zelfs officiële kaartjes voor de mis verkocht. De katholieke aartsbisschop Paul Coakley veroordeelt de
geplande mis als ‘heiligschennis’ en noemt deze een ‘godslasterlijke bespotting van de (katholieke) mis.’ Hij
hoopt dat de gemeente de toestemming voor de zwarte mis intrekt. De ‘Zwarte Mis van Oklahoma’ wordt
georganiseerd door een groep genaamd Dakhma of Angra Mainyu, en vindt plaats op 7 september in de
openbare muziekzaal van het gemeentecentrum. Tickets voor de duivelaanbiddingsdienst kosten $ 15,-.
‘Geniet van de geneugten van de Duivel’
Op het kaartje staat te lezen: ‘De Zwarte Mis is een gevreesd ritueel geweest, en is nu aan het licht
gebracht! Dit zal niet alleen verlichtend maar ook leerzaam zijn. Deze Zwarte mis zal -met enige wijzigingen
om een legale viering mogelijk te maken- voor het aanwezige publiek worden gehouden.’
Op de website van de organisatie: ‘Een religieuze Zwarte Mis zal als een openbaar evenement worden
gehouden om het publiek te onderwijzen over religieus satanisme. Het ritueel is afgezwakt om de wetten van
Oklahoma en de regels van het overheidsgebouw te respecteren. Geniet van de geneugten van de Duivel.’
Verbijsterde aartsbisschop
Aartsbisschop Coakley verkettert het besluit van het Civic Center van Oklahoma om zijn deuren te openen
voor de satanische groep: ‘Voor meer dan 1 miljard katholieken wereldwijd, en meer dan 200.000 in
Oklahoma, is de Mis de meest heilige van alle religieuze rituelen. Het is het hart van de katholieke
aanbidding, waarmee de verlossing van deze wereld door de dood en wederopstanding van Jezus Christus
wordt gevierd. Met name de eucharistie –waarvan wij geloven dat dit het lichaam, bloed en de ziel en
Godheid van Jezus Christus is- is de bron en het centrum van ons geloof.’ Om deze redenen is de
aartsbisschop ‘verbijsterd’ dat er officieel toestemming is gegeven voor een ‘zeer duidelijke godslasterlijke
bespotting van de Mis... De Zwarte Mis is een satanische omkering en verdraaiing van de diepste
overtuigingen van niet alleen katholieken, maar van alle christenen.’ Hij hoopt dan ook dat de gemeente in
actie komt om de Zwarte Mis alsnog te verbieden, en roept alle katholieken op hiervoor te bidden.
Doelbewuste ‘pervertering Katholieke Mis’
Op de website van Dakhma of Angra Mainyu staat te lezen dat ‘de moderne vorm van de Zwarte Mis nog
altijd wordt gepraktiseerd door moderne Duivel Aanbidders, die daarmee de pervertering van de Katholieke
Mis zoals die nog steeds bestaat vieren. De Zwarte Mis heeft wel een verandering ondergaan om de praktijk
binnen de maatschappelijke wetten te houden.’
‘De gewijde hostie wordt ontheiligd door seksuele sappen, en dan wordt deze het offer van de mis. De
godslastering blijft samen met de ontheiliging van de Katholieke Mis intact. Moderne en Laveyaanse (Anton
LaVey*) satanisten zien dit ritueel als een bespotting van de Katholieke Mis in de vorm van een
godslasterlijke plechtigheid die wordt gebruikt om mensen te deprogrammeren van hun christelijke
achtergrond.’
* Oprichter van de ‘Kerk van Satan’ en auteur van de ‘Satanische Bijbel’, die zijn in 1993 geboren zoon
‘Satan’ noemde.
De ‘zegen’ van de Duivel
‘Het Religieuze Satanisme ziet de Zwarte Mis als een religieuze ceremonie om zichzelf kracht te geven en
de ‘zegen’ van de Duivel te ontvangen,’ legt de groep uit. De publieke Zwarte Mis in Oklahoma moest echter
wel worden afgezwakt, ‘zodat het publiek deze kan bekijken zonder dat de wetten ten aanzien van
naaktheid, openbaar urineren en andere seksuele handelingen worden overtreden... De authenticiteit en het
doel van de Zwarte Mis blijft intact.’
Dakhma van Angra Mainyu beschrijft zichzelf als een ‘religieuze en onderwijzende kerk die opgedragen is
aan Angra Mainyu (Ahriman), die wordt gezien als de vernietiger’ (in het Hindoeïsme de god Shiva). ‘Wij
leren vrijheid van iedere religie die u wil binden aan een bepaald dogma, en van machten die uw dierlijke
instincten tegenhouden.’
* In het Perzische zoraostrisme zou Ahriman de demon geweest zijn die zich tegen de profeet Daniël en
diens engel verzette. Ahriman is het hoofd van de gevallen engelen, een duidelijke parallel met de val van
Lucifer (Satan, de Duivel) in de Bijbel.
Geschrapte zwarte mis Harvard groep
In mei van dit jaar ontstond er opschudding over een zwarte mis die werd georganiseerd door een culturele
studiegroep van de wereldberoemde Harvard Universiteit. De ‘Satanische Tempel’, een satanskerk uit New
York, zou deze duivelaanbiddingsdienst leiden. Na forse kritiek van het aartsbisdom van Boston en de
president van de prestigieuze Ivy League school werd de mis geannuleerd. (2)(3)
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Monument voor Satan
Begin 2014 werd bekend dat De Satanische Tempel een formeel verzoek had ingediend om pal voor het
Capitol (regeringscentrum) van de staat Oklahoma een monument op te richten voor Satan. In 2012 werd op
dezelfde plek nog een monument voor de Bijbelse Tien Geboden opgericht. De satanisten vonden dat ze
dezelfde rechten op een monument hebben als christenen.
Xander - (1) CNS News, (2) WN, (3) CNN

Prikbord Nr. 403 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Ei van Colombus
De vakbonden hebben de regering een oplossing voorgelegd om de werkloosheid te verminderen.
Verbijsterend in zijn eenvoud en onbenulligheid: schrap de bezuinigingen en vervang bijstandsuitkeringen
(voor jongeren) door …. inderdaad, bijstandsuitkeringen (voor oudere werknemers). Dus niet: hef de
stichtingen op en dwing al die graaiers om goedgekeurde jaarrekeningen te produceren; ook niet, leg de
toelaatbare managementkosten in de zorg en het onderwijs vast (net als bij de omroepen en de ministeries);
en evenmin, verstrek geen arbeidsvergunningen voor buitenlanders. Zo kennen we de bonden weer:
jarenlang de bedrijven onder druk zetten en de economie om zeep helpen; werkgevers opzadelen met
allerlei verplichtingen; vasthouden aan het ontslagrecht en andere verworvenheden; en als dan de
‘banenmotors’ geen Nederlands personeel meer aannemen, mag de overheid (belastingbetaler)
opdraaien voor dit bedorven Ei van Columbus.
Goed voorbeeld
De Bulgaarse bankenmaffia heeft een belangrijke les geleerd van de Grieken. Zorg dat je bank een
bedenkelijke reputatie krijgt, en de Europese miljarden stromen toe. Het ongeloofwaardige ‘excuus’ van de
EU, dat de Bulgaarse banken er redelijk goed voorstaan, maakt het voorbeeld nog aantrekkelijker voor
andere dubieuze landen waarvan de banken plotseling dreigen om te vallen. En als de EU niet over de brug
komt, dan is er nog het IMF zodat uiteindelijk de EU ook opdraait voor het kastekort van die regeringen.
Italiaans dilemma
De humane houding van de Italiaanse kustwacht – al dan niet in ‘opdracht’ van Brussel – heeft tot
voorspelbare effecten geleid. Nog meer doden, nog meer vluchtelingenellende, nog meer winst voor de
mensensmokkelaars en nog meer problemen voor de overheid. Nog afgezien van het verkeerde signaal aan
de achterblijvers die vervolgens ook op weg gaan naar de overvolle vluchtelingenkampen of de
verdrinkingsdood. Intussen jammeren de Italianen, dat er een oplossing moet komen. Die komt er niet
zonder iedere boot met illegalen meteen terug te slepen naar het land van herkomst.
Laffe uitvluchten Ter Horst
Mevr. Ter Horst – destijds een integriteitsprobleem van de PvdA – blijkt nu voorstander van het buigen voor
criminelen. Door de wietproductie te ‘legaliseren’, meent ze van het probleem af te zijn. Welk probleem: de
toenemende verslavingsverschijnselen, de inkomstenbron voor illegalen en sociaal zwakkeren, de
drugsnetwerken die voor verspreiding en verkoop zorgen, de honderden miljoenen winst die in de
onderwereld terechtkomen, de uitkeringsfraude (verzwegen neveninkomsten) of de energiediefstallen? Zoals
gewoonlijk blijkt een politieke luchtfietser de gevolgen van mazen in de wet niet te kennen, noch de werkelijk
omvang van de drugsmaffia en hun methoden. Is dit nu domheid of pure sabotage van het beleid, zodat er
weer iets in ruil kan worden binnengehaald? Zoals een baantje in Brussel…
Politieke functie?
Sinds wanneer moeten falende ict-functionarissen bij Defensie, na ontslag, worden ‘beloond’ met een
adviseurschap? Het zijn toch geen politici of weten ze juist teveel over alle verspillingen?
Rechters
Een officier van Justitie die levenslang eiste voor een meervoudige moord, omdat hij dacht dat de rechter
daarvan wel zou afwijken. Een rechter die de wet op het kinderpardon anders uitlegt dan politici of die een
‘zwartepieten’-uitspraak doet vanwege overgevoeligheden. Een rechter (van de Raad van Discipline) die een
falende ziekenhuisarts vrijspreekt na een dodelijk incident . En een rechter die een automobilist niet voor
doodslag veroordeelt, maar slechts voor gevaarlijk rijden. Hoe zou het toch komen dat een buitenstaander
geen goed gevoel krijgt bij dergelijke voorbeelden van onbegrijpelijke rechtspraak?
Stukjesschrijver
Nu de politiek met vakantie gaat, zullen de amateurs onder de stukjesschrijvers hun ‘inspiratie’ elders
moeten zoeken. Het buitenland is daarbij geen verkeerde keus, zowel om eens te vergelijken met
Nederlandse ‘toestanden’ als ook om de afwijkende media-aandacht. Daarbij valt met name op dat de
buitenlandse media niet bang zijn om misstanden aan de kaak te stellen en de publieke opinie te voeden,
zonder meteen te worden aangeklaagd door politiek-correcte subsidieslurpers. Journalisten en andere
professionele stukjesschrijvers hebben daar wellicht een meer integere opleiding gevolgd?
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Nederland krijgt uitnodiging slavernijclaim
Ruim 150 jaar na de afschaffing van de slavernij wordt Nederland gevraagd om te komen praten over
herstelbetalingen.
Het samenwerkingsverband van Caribische landen Caricom stuurt Nederland als oud-kolonisator van
Suriname binnenkort een aanklacht voor zijn rol in de slavernijperiode.
Tegelijkertijd nodigt de organisatie Nederland uit om daar in een conferentie met andere betrokken landen
over te komen praten. Ook Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje en Portugal zullen zo’n uitnodiging ontvangen.
De conferentie zal eind 2014 of begin 2015 worden gehouden. Als de Europese landen niet ingaan op het
onderhandelingsverzoek, zullen de voormalige koloniën naar de rechter stappen.
Verantwoordelijk
Het besluit om de regeringen formeel aan te schrijven is genomen door de leiders van de Caribische
Gemeenschap (Caricom) die afgelopen week bijeen waren in Antigua en Barbuda. Zij hebben ook
afgesproken om op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het onderwerp van de
herstelbetalingen aan te kaarten. In maart van dit jaar maakten de Caribische staatshoofden al bekend, dat
ze de Europese landen verantwoordelijk houden voor slavernij en genocide op de inheemse bevolking.
Achterstanden
De Caribische bevolking heeft volgens hen nog steeds last van de gevolgen. Het gaat onder meer om
achterstanden op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De herstelbetalingen zijn bedoeld om hier
verbetering in te brengen. Voor de zaak heeft Caricom het Britse advocatenkantoor Leigh Day ingehuurd. Dit
kantoor heeft in 2012 succes geboekt in een schadevergoedingszaak van slachtoffers van de Britse
onderdrukking van de Mau Mau-opstand in de jaren 50 in Kenia.
Door: ANP

Politie wil drones uit de lucht kunnen halen
Een drone voor de Tweede Kamer tijdens de hoorzitting over
de wetstechnische aspecten van en het juridisch kader voor
het gebruik van het onbemand luchtvaartuig in Nederland.
Foto ANP / Lex van Lieshout
Door Wilmer Heck en Wubby Luyendijk
Het ministerie van Veiligheid en Justitie en de nationale
politie willen de besturing van drones op afstand kunnen
overnemen om die zo uit de lucht te halen. Het ministerie
heeft een aanbesteding uitgeschreven voor bedrijven die
hiervoor systemen willen ontwikkelen, schrijftNRC Handelsblad
vanmiddag.
Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om drones te kunnen storen en te misleiden, en om de locatie van
de bestuurder op de grond te kunnen bepalen. Het ministerie laat weten geen actuele dreiging door drones
te zien, maar wel risico’s. Een woordvoerder laat per e-mail weten: “Drones kunnen een gevaar vormen voor
de veiligheid van de luchtvaart, omdat ze zeer lastig zijn waar te nemen. Daarnaast kunnen ze een risico
opleveren bij de bewaking en beveiliging van personen, evenementen en objecten.”
Nederlandse defensiewetenschappers wezen er vorig jaar op dat terroristen drones kunnen gebruiken om
explosieven tot ontploffing te brengen op plaatsen waar ze moeilijk toegang toe hebben.
‘Drones gaan zorgen voor spanning tussen burgers en overheid’
De risico’s van drones voor de luchtvaart nemen toe. In 2010 ontving de Inspectie Leefomgeving en
Transport één melding van een helikopter- of vliegtuigpiloot die onderweg een drone had gespot. In 2011
gebeurde dat zes keer, vorig jaar zeventien maal en dit jaar waren er tot eind mei negen keer meldingen van
gespotte drones. Walter Parlevliet, auteur van een handboek over luchtrecht en drones, verwacht dat de op
afstand bestuurbare vliegtuigjes tot veel spanning tussen burgers en overheid gaan leiden.
“Burgers mogen niet boven de bebouwde kom vliegen met hun drone, maar wie controleert dat? Het is te
gek voor woorden dat iedereen nu zomaar met camera’s uitgeruste drones mag kopen. Er ontstaan allerlei
vragen over privacy en aansprakelijkheid voor letselschade bij ongelukken.”
In 2013 enkele tientallen bekeuringen voor dronebestuurders
Parlevliet pleit onder meer voor registratie van drones, zodat bekend is van wie een toestel is als het
neerstort. Dat gebeurt regelmatig. Het laatste weekend van juni nog in Haarlem. De politie plaatste een foto
van het toestel op Twitter. Daarop meldde de eigenaar zich. Die kreeg een bekeuring voor vliegen boven de
bebouwde kom. Volgens een woordvoerder van de nationale politie zijn afgelopen jaar „enkele tientallen
bekeuringen” aan dronebestuurders uitgedeeld. Maar nog niet alle agenten zijn daarmee vertrouwd. Een
Groninger kreeg Geen bekeuring toen zijn drone in een tuin een paar straten verderop belandde.
NRC.NL, 7 juli 2014
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Amerika drijft Duitsland en Frankrijk in armen van Rusland
Putin: ‘Duitsland onze belangrijkste partner op gebied vrede en veiligheid’ Franse Centrale Bank en Total: Dollar moet worden losgelaten
– BRICS-landen zetten serieuze stappen naar antidollar alliantie
Vladimir Putin en Angela Merkel kunnen het ook privé heel goed met elkaar
vinden.
De traditionele alliantie tussen de Verenigde Staten en Europa begint grote
barsten te vertonen. Zo ontploften de Duitsers van woede toen bleek dat de
NSA op grote schaal invloedrijke Duitsers afluisterde, inclusief kanselier
Merkel. Eerder ontstond er grote onrust over berichten dat het Duitse goud in de kluizen van de Federal
Reserve niet meer bestaat. Pogingen van Berlijn om dit goud gedeeltelijk terug te krijgen, liepen op niets uit.
De Franse buren hebben zo hun eigen redenen om de VS nog meer te wantrouwen dan ze al deden. De
Russen zijn de lachende derde, want zij zien dat de twee belangrijkste continentale Europese machten zich
in snel tempo van Washington beginnen los te maken, en toenadering zoeken tot Moskou. En het Kremlin
gaat daar maar al te graag op in.
Putin: Duitsland belangrijkste partner vrede en veiligheid’
‘Wij waarderen het opgetelde potentieel van Russisch-Duitse banden en het hoge niveau van samenwerking
op het gebied van handel en economie. Duitsland, een van de leiders van de EU, is onze belangrijkste
partner bij het bevorderen van de vrede en wereldwijde- en regionale veiligheid,’ verklaarde de Russische
president Vladimir Putin afgelopen week.
‘Amerika speelt met onze vriendschap’
Putin zal met genoegen naar de ontwikkelingen in Duitsland kijken, waar president Joachim Gauck in een
interview waarschuwt dat Amerika door zijn spionageactiviteiten ‘speelt met de vriendschap en
verbondenheid’ tussen beide landen. Zelfs het wegsturen van de Amerikaanse ambassadeur wordt niet
langer uitgesloten. Al 40% van de Duitsers zou voorstander zijn van nauwere banden met Rusland (4).
De combinatie van Duitse industriële- en technologische macht en Russische natuurlijke hulpbronnen en
militaire kracht is altijd een grote angst geweest voor de Fransen, reden waarom Parijs er doorgaans toe
geneigd is zich achter Rusland op te stellen, in de hoop daarmee een Duits-Russische as te voorkomen. Zo
weigerde Frankrijk ondanks de sancties die Europa tegen het Kremlin instelde vanwege de crisis in
Oekraïne zijn geplande wapenleveranties aan Rusland te stoppen. (1)
Parijs: ‘Handel Europa-China in euro’s en renminbi’
Parijs zou zijn historische bezwaren tegen een pact tussen Berlijn en Moskou echter wel eens kunnen
inslikken, en zich er mogelijk zelfs bij aansluiten. De Fransen zijn namelijk witheet vanwege de
miljardenboete die de Franse megabank BNP kreeg opgelegd door de Amerikanen. De gouverneur van de
Franse Centrale Bank, Christian Noyer, tevens bestuurslid van de ECB, zei als reactie dat het ‘onvermijdelijk’
is dat de wereld de dollar als reservemunt begint los te laten.
‘Bij de handel tussen Europa en China hoeft de dollar niet te worden gebruikt. Deze kan volledig in euro’s of
renminbi worden betaald... China heeft besloten de renminbi als reservemunt te ontwikkelen.’ De Fransen
hebben daarom in Parijs een verrekenkantoor voor de handel met China in renminbi opgezet. Noyer voegde
eraan toe dat dit soort veranderingen normaal gesproken veel tijd kosten, maar dat de Amerikaanse
strafmaatregelen het loslaten van de dollar kunnen versnellen. (2)
Total: Olie hoeft niet in dollars te worden betaald
Ook de CEO van het Franse Total, de op één na grootste oliemaatschappij van Europa, sprak gisteren
letterlijk over het loslaten van de dollar. Christophe de Margerie pleitte er voor om de euro een grotere rol te
geven in de internationale handel, en stelde dat ‘er geen reden is om olie in dollars te betalen.’ Het feit dat
de olieprijs in dollars is, hoeft wat hem betreft geen bezwaar te zijn om in euro’s af te rekenen.
Afgelopen donderdag had de Franse minister van Financiën Michel Sapin al meer afstand tussen Europa en
de Amerika geopperd. Als de internationale handel voortaan vaker in euro’s wordt afgehandeld, dan ‘is dat
een manier om de handel buiten Amerikaans territorium te beschermen.’ (3)
Anti-dollar alliantie serieus en in uitvoering
Op 19 juni berichtten we dat Sergey Glazyev, een belangrijke adviseur van de Russische president Vladimir
Putin die als het brein achter de in de maak zijnde Euraziatische Unie wordt gezien, een wereldwijde antidollar alliantie voorstelde. In het Westen werd zijn dreigement lacherig weggewuifd, maar nu heeft ook de
gouverneur van de Russische Centrale Bank, Elivar Nabiullina, iets vergelijkbaars gesuggereerd.
‘We hebben veel werk verricht aan de roebel-yuan (/renminbi) omwisseldeal,’ zei ze in het kader van haar
aanstaande bezoek aan Beijing. ‘We overleggen met China en onze andere BRICS-partners (Brazilië, India
en Zuid Afrika) over een systeem met multilaterale omwisselingen waarmee we goederen van het ene naar
het andere land kunnen brengen. Een deel van de valutareserves kunnen daarvoor worden ingezet.’
Met andere woorden: het voorstel voor een anti-dollaralliantie is niet alleen bloedserieus, maar reeds in
uitvoering. De samenwerking tussen de Centrale Banken van de BRICS-landen is tevens een grote
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bedreiging voor het IMF, dat door Amerika en Europa wordt gecontroleerd. Als deze trend zich doorzet, dan
zal het niet lang meer duren voordat de meeste belangrijke economieën afscheid nemen van de dollar.
‘Omslagpunt dollar mogelijk al geweest’
Gezien de felle reactie van de Amerikanen op zelfs maar de suggestie dat de dollar zal worden losgelaten –
dit was namelijk de werkelijke reden voor de invasie van Irak en de aanval op Libië- is de verwachting dat
Washington harde strafmaatregelen zal instellen tegen ieder land dat zich bij de anti-dollaralliantie wil
aansluiten – met hoogstwaarschijnlijke hetzelfde averechtse effect.
‘Het ‘point of no return’ voor de dollar kan wel eens veel dichterbij zijn dan algemeen wordt gedacht,’ schrijft
Tyler Durden van Zero Hedge. ‘Feitelijk zou het Amerikaanse bankbiljet dit omslagpunt naar irrelevantie al
voorbij kunnen zijn.’ (5)
Het lijkt er dan ook sterk op dat ook in Berlijn en Parijs het besef doordringt dat het Amerikaanse
dollarimperium op zijn einde begint te lopen. De toenadering tussen continentaal Europa en Rusland zal de
dreigende breuk met het toch al EU-kritische Groot Brittannië, traditioneel de belangrijkste bondgenoot van
de VS, hoogstwaarschijnlijk versnellen.
‘VS dreigt belangrijkste bondgenoot, Europa, te verliezen’
Charles Gave
(Gavekal Dragonomics Research, wereldwijde financiële adviseurs en analisten):
‘In het oude systeem was Europa een soort protectoraat van het Amerikaanse maritieme imperium, een
constructie die behoorlijk goed werkte. De uitdaging van deze status quo komt uit het oosten, waar het
duidelijke doel van Vladimir Putin een nieuwe Russisch-Duitse alliantie is. Als hij daarin slaagt, dan zal dat in
enorm verlies zijn voor het (Amerikaanse-Britse) maritieme imperium, vooral als het Verenigd Koninkrijk
zichzelf heeft verwijderd uit de EU.’
‘Zo’n politieke verdeling zal enorme gevolgen hebben voor de VS,’ vervolgt hij. ‘Dan zal de vraag niet alleen
zijn hoe ‘wij’ Azië en het Midden Oosten konden verliezen, maar ook ‘onze’ betrouwbaarste en volgzaamste
bondgenoot: Europa.’ (5)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) NU, (5) Zero Hedge

Documentaire moet uitsluitsel geven over buitenaardsen op de maan
Er bestaan verschillende complottheorieën over de maan. Zo denken sommigen bijvoorbeeld dat de
maanlanding in scène is gezet in een tv-studio. Anderen geloven dat we wel op de maan zijn geland, maar
vervolgens zijn weggestuurd. De zender Syfy gaat later deze maand een twee uur durende documentaire
uitzenden die uitsluitsel moet gaan geven over de aanwezigheid van buitenaardsen op de maan:
Aliens on the Moon: The Truth Exposed.
Op 20 juli is het precies 45 jaar geleden dat de mens voor het eerst op de maan is geland. We hebben
allemaal de beelden gezien en kennen de ‘officiële’ versie van de gebeurtenissen. Syfy zegt voor het eerst
NASA-foto’s te laten zien van enorme kunstmatige structuren, die erop wijzen dat de maan door een
mysterieus buitenaards ras wordt gebruikt als basis. Het gaat onder meer om foto’s waarop installaties,
fabrieken, schotels en hangars te zien zouden zijn.
In het midden van een krater is een enorm bouwwerk vastgelegd dat doen denken aan een koeltoren van
een kerncentrale. In hetzelfde gebied is een lange ‘pijp’ gezien die is verbonden met de centrale en een
schaduw achterlaat op het maanoppervlak. Ook worden beelden getoond van een vermeend vrouwelijk
buitenaards wezen dat in de jaren zeventig tijdens een geheime missie zou zijn gevonden op de maan.
Syfy zendt ook een interview uit met astronaut Buzz Aldrin, waarin hij zegt dat de Apollo 11 drie dagen lang
door een UFO werd gevolgd en dat NASA op Marsmaan Phobos een mysterieuze ‘grafheuvel’ heeft
gefotografeerd.
Apollo 14-astronaut Edgar Mitchell zegt in de documentaire dat UFO’s echt zijn, dat een buitenaardse
aanwezigheid de aarde bezoekt en dat de Amerikaanse overheid hier al decennia van op de hoogte is. Er
komen onderzoekers aan het woord die spreken over zogeheten X-Drones, onbekende objecten die lange,
diepe sporen lijken achter te laten op het maanoppervlak.
Voormalig NASA-medewerker en klokkenluider Ken Johnston beweert dat hij een Apollo 14-film heeft
gescreend voor een NASA-astronoom waarin vijf koepelvormige lichten in een krater zijn te zien. Tijdens de
beroemde maanwandeling schakelde astronaut Neil Armstrong over naar een ander kanaal om te
waarschuwen dat ‘buitenaardse schepen bij de rand van een krater een oogje in het zeil hielden’, aldus
Johnston.
Oliemagnaat Vito Sacchari zette NASA naar eigen zeggen onder druk om 2000 maanfoto’s uit 1979 te
mogen bestuderen, waarop ‘duidelijk enorme buitenaardse bouwwerken waren te zien’.
[Twitch Film]
http://www.ninefornews.nl/documentaire-moet-uitsluitsel-geven-buitenaardsen-op-de-maan/
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Stadscentrum Oklahoma opent deuren voor publieke zwarte mis satanskerk
‘Komt allen, en geniet van de geneugten van de duivel’
Zo diep is de VS inmiddels gezakt: een publiek stadsgebouw mag
worden gebruikt om satan te aanbidden en Jezus Christus te
bespotten. Afbeelding: zwarte mis uit de mysterieuze film ‘The
Ninth Gate’, met Hollywoodster Johnny Depp.
Oklahoma City, hoofdstad van de gelijknamige staat, heeft zijn
publieke stadscentrum opengesteld voor een satanische groep die
daar op 7 september een zwarte mis wil houden om de duivel te
aanbidden. Er worden zelfs officiële kaartjes voor de mis verkocht.
De katholieke aartsbisschop Paul Coakley veroordeelt de
geplande mis als ‘heiligschennis’ en noemt deze een
‘godslasterlijke bespotting van de (katholieke) mis.’ Hij hoopt dat de gemeente de toestemming voor de
zwarte mis intrekt.
De ‘Zwarte Mis van Oklahoma’ wordt georganiseerd door een groep genaamd
Dakhma of Angra Mainyu, en vindt plaats op 7 september in de openbare muziekzaal van het
gemeentecentrum. Tickets voor de duivelaanbiddingsdienst kosten $ 15,-.
‘Geniet van de geneugten van de Duivel’
Op het kaartje staat te lezen: ‘De Zwarte Mis is een gevreesd ritueel geweest, en is nu aan het licht
gebracht! Dit zal niet alleen verlichtend maar ook leerzaam zijn. Deze Zwarte mis zal -met enige wijzigingen
om een legale viering mogelijk te maken- voor het aanwezige publiek worden gehouden.’
Op de website van de organisatie: ‘Een religieuze Zwarte Mis zal als een openbaar evenement worden
gehouden om het publiek te onderwijzen over religieus satanisme. Het ritueel is afgezwakt om de wetten van
Oklahoma en de regels van het overheidsgebouw te respecteren. Geniet van de geneugten van de Duivel.’
Verbijsterde aartsbisschop
Aartsbisschop Coakley verkettert het besluit van het Civic Center van Oklahoma om zijn deuren te openen
voor de satanische groep:
‘Voor meer dan 1 miljard katholieken wereldwijd, en meer dan 200.000 in Oklahoma, is de Mis de meest
heilige van alle religieuze rituelen. Het is het hart van de katholieke aanbidding, waarmee de verlossing van
deze wereld door de dood en wederopstanding van Jezus Christus wordt gevierd. Met name de eucharistie
–waarvan wij geloven dat dit het lichaam, bloed en de ziel en Godheid van Jezus Christus is- is de bron en
het centrum van ons geloof.’
Om deze redenen is de aartsbisschop ‘verbijsterd’ dat er officieel toestemming is gegeven voor een ‘zeer
duidelijke godslasterlijke bespotting van de Mis... De Zwarte Mis is een satanische omkering en verdraaiing
van de diepste overtuigingen van niet alleen katholieken, maar van alle christenen.’ Hij hoopt dan ook dat de
gemeente in actie komt om de Zwarte Mis alsnog te verbieden, en roept alle katholieken op hiervoor te
bidden.
Doelbewuste ‘pervertering Katholieke Mis’
Op de website van Dakhma of Angra Mainyu staat te lezen dat ‘de moderne vorm van de Zwarte Mis nog
altijd wordt gepraktiseerd door moderne Duivel Aanbidders, die daarmee de pervertering van de Katholieke
Mis zoals die nog steeds bestaat vieren. De Zwarte Mis heeft wel een verandering ondergaan om de praktijk
binnen de maatschappelijke wetten te houden.’
‘De gewijde hostie wordt ontheiligd door seksuele sappen, en dan wordt deze het offer van de mis. De
godslastering blijft samen met de ontheiliging van de Katholieke Mis intact. Moderne en Laveyaanse (Anton
LaVey*) satanisten zien dit ritueel als een bespotting van de Katholieke Mis in de vorm van een
godslasterlijke plechtigheid die wordt gebruikt om mensen te deprogrammeren van hun christelijke
achtergrond.’
* Oprichter van de ‘Kerk van Satan’ en auteur van de ‘Satanische Bijbel’, die zijn in 1993 geboren zoon
‘Satan’ noemde.
De ‘zegen’ van de Duivel
‘Het Religieuze Satanisme ziet de Zwarte Mis als een religieuze ceremonie om zichzelf kracht te geven en
de ‘zegen’ van de Duivel te ontvangen,’ legt de groep uit. De publieke Zwarte Mis in Oklahoma moest echter
wel worden afgezwakt, ‘zodat het publiek deze kan bekijken zonder dat de wetten ten aanzien van
naaktheid, openbaar urineren en andere seksuele handelingen worden overtreden... De authenticiteit en het
doel van de Zwarte Mis blijft intact.’
Dakhma van Angra Mainyu beschrijft zichzelf als een ‘religieuze en onderwijzende kerk die opgedragen is
aan Angra Mainyu (Ahriman), die wordt gezien als de vernietiger’
(in het Hindoeïsme de god Shiva). ‘Wij leren vrijheid van iedere religie die u wil binden aan een bepaald
dogma, en van machten die uw dierlijke instincten tegenhouden.’
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* In het Perzische zoraostrisme zou Ahriman de demon geweest zijn die zich tegen de profeet Daniël en
diens engel verzette. Ahriman is het hoofd van de gevallen engelen, een duidelijke parallel met de val van
Lucifer (Satan, de Duivel) in de Bijbel.
Geschrapte zwarte mis Harvard groep
In mei van dit jaar ontstond er opschudding over een zwarte mis die werd georganiseerd door een culturele
studiegroep van de wereldberoemde Harvard Universiteit. De ‘Satanische Tempel’, een satanskerk uit New
York, zou deze duivelaanbiddingsdienst leiden. Na forse kritiek van het aartsbisdom van Boston en de
president van de prestigieuze Ivy League school werd de mis geannuleerd. (2)(3)
Monument voor Satan
Begin 2014 werd bekend dat De
Satanische Tempel
een formeel verzoek had ingediend om pal voor het Capitol (regeringscentrum) van de staat Oklahoma een
monument op te richten voor Satan. In 2012 werd op dezelfde plek nog een monument voor de Bijbelse Tien
Geboden opgericht. De satanisten vonden dat ze dezelfde rechten op een monument hebben als christenen.
Xander (1) CNS News, (2) WN, (3) CNN

Zwitsers willen referendum om macht banken te breken
Spotprentje op de banksters, die de hele samenleving in een wurggreep
houden.
Burgers in Zwitserland willen dat er een referendum wordt gehouden over
de toekomst van het financiële (geld)systeem. Zo stellen ze voor dat
alleen de Centrale Banken nog geld mogen creëren, en dat de
zakenbanken voor ieder krediet dat ze verstrekken 100% reserve moeten
houden. Daarmee hopen ze dat de macht van de banken wordt gebroken
en nieuwe financiële zeepbellen, die enorme schade toebrengen aan de samenleving, worden voorkomen.
Professor Economie Joseph Huber legt uit dat met het ‘volgeld’ initiatief enkel nog ‘geldig en bestendig geld’
in omloop mag worden gebracht, in tegenstelling tot het girale geld van en op de banken. Nu is het nog zo
dat bij ieder krediet of iedere hypotheek die een zakenbank verleent met één druk op de knop nieuw (giraal)
geld wordt geschapen. Dat geld is voor slechts 3% tot 6% gedekt bij de Centrale Banken.
‘Volgeld bestaat nu als contant geld (munten en bankbiljetten) en vooral als boekgeld bij de Centrale Bank
(reserves). Zulke reserves bevinden zich echter uitsluitend op rekeningen van de banken bij de Centrale
Bank, niet op de girorekeningen van de klanten van de banken,’ legt Huber uit.
Juridisch gezien is giraal geld zelfs geen wettelijk betaalmiddel, maar een ‘aanspraak’ of ‘recht’ op contant
geld. Alleen contant geld is een wettelijk betaalmiddel.
‘Kredietverlening door banken berust op bedrog’
In buurland Oostenrijk heeft de Vereniging van Kredietslachtoffers banken aangeklaagd omdat de
kredietverlening door banken op bedrog zou berusten. Het Zwitserse voorstel probeert juist door
wetsverandering grip te krijgen op het totale financiële systeem.
Zwitserse Frank kan meest stabiele ter wereld worden
Ruim honderd jaar geleden werd het de Zwitserse banken nog verboden om papiergeld te drukken, omdat
de overheid de controle over de geldproductie was kwijtgeraakt en de groei van de hoeveelheid geld
compleet uit de hand liep. ‘Om dezelfde redenen moet nu de feitelijk onbegrensde productie van elektronisch
geld door de banken worden gestopt,’ betogen de initiatiefnemers van het referendum. Zo’n nieuw ‘echt geld’
systeem heeft enorme voordelen. Financiële zeepbellen en inflatie kunnen worden voorkomen, en de creatie
van geld komt weer ten goede aan de burgers, en niet langer uitsluitend aan de banken en speculanten. Als
Zwitserland hiertoe overgaat wordt de Zwitserse Frank de meest stabiele munt ter wereld.
Monetaire Modernisering
Het initiatief komt voort uit de vereniging ‘Monetaire Modernisering’. Drie andere Zwitserse (emeritus-)
professoren zitten in de wetenschappelijke adviesraad van deze vereniging. Professor Economie Hans
Christoph Binswanger benadrukt nog eens dat het bestaande geldsysteem ‘uit zijn voegen is geraakt, omdat
de Centrale Banken de controle over de geldhoeveelheid hebben verloren.’
Binswanger vindt dat de groei van de geldhoeveelheid van een land gelijke tred moet houden met de
economische groei. Dat is al heel lang niet meer het geval. Zo groeide de Duitse economie tussen 1993 en
2008 met 25%, maar de M1 geldhoeveelheid met 190%. In Zwitserland werd de hoeveelheid Franken in de
afgelopen vijf jaar opgeblazen van 270 miljard naar 550 miljard.
Het volgeld-initiatief moet in de komende anderhalf jaar minimaal 100.000 handtekeningen zien te
verzamelen. Als dat lukt, dan moet er een referendum worden gehouden. Sinds de start van de campagne
begin juni hebben al 68.000 mensen hun handtekening gezet.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Monsanto wetenschappers mogen u met de wet in hand vermoorden!
Vroeger vertelde de wetenschap ons dat de wereld plat was en als je aan het einde kwam je er vanaf viel.
Wat ze niet konden zien bestond simpelweg NIET! We zijn van ver gekomen en weten nu allemaal dat dit je
reinste onzin is maar de wetenschappelijke arrogantie bestaat nog steeds en leeft verder.
De biotechnologische sector zegt nog steeds wat we niet zien bestaat simpelweg niet
en ze borduren voort met hun gemanipuleerde GGO’s waarvoor het nu bewezen is dat ze ziekten bij
mensen creëren. Een onderzoeksteam onder leiding van Dr. John Stamatoyannopoulos verbonden aan de
universiteit van Washington en faculteit ‘genome science of medicine’ ontdekte het nieuwe DNA fenomeen
en rapporteerde deze in het vakblad SCIENCE van 13 december 2013 onder de titel:
The Hidden Codes That Shape Protein Evolution.
Sinds men begon met het ontcijferen van de genetische code in 1960 hebben wetenschappers aangenomen
dat het uitsluitend werd gebruikt om informatie weg te schrijven over proteïne. De onderzoekers van de
universiteit van Washington waren met stomheid geslagen toen ze ontdekten dat een genoom de genetische
code gebruikt om in twee verschillende talen weg te schrijven. Een taal beschrijft hoe proteïnes worden
gemaakt en de andere geeft instructies aan de cel hoe ze de genen moet controleren. De ene taal wordt
bovenop de andere neergeschreven en dat is de reden waarom de tweede taal zolang verborgen is
gebleven. Stamatoyannopoulos zei:
“meer dan 40 jaar hebben we aangenomen dat DNA wijzigingen op het gebied van de genetische code
uitsluitend invloed op eiwitten hebben. Nu weten we dat deze fundamentele veronderstelling over het lezen
van het menselijk genoom de helft van het plaatje mist. Deze nieuwe bevindingen markeren dat DNA een
ongelooflijk krachtige informatie-opslagapparaat is, die de natuur ten volle op onverwachte manieren benut
heeft.”
Hij vervolgt met een opmerkelijke uitspraak:
“Het feit dat de genetische code twee soorten informatie gelijktijdig kan schrijven betekent dat vele DNAveranderingen die worden weergegeven door het wijzigen van proteïne sequenties, eigenlijk ziekte kan
veroorzaken door het verstoren van genetische programma’s.”
Biotechnologische industrie
Indien Monsanto en de ganse biotechnologische industrie werken met een achterhaalde theorie
die bestaat uit de kreet: ‘dat DNA wijzigingen op het gebied van de genetische code uitsluitend invloed
op eiwitten hebben’
en het nieuwe onderzoek blijven negeren dat de genetische code meer betekent dan dat, dan bevestigen ze
dat ze pseudo-wetenschappers zijn en ziekte, gebrek en zelfs de dood brengen! Men moet van ons voedsel
blijven. Alleen arrogante klootzakken proberen de natuur op zijn kop te zetten om er financiële slaatjes uit
te slaan! Ze zijn geen haar beter dan de vroeger wetenschappers die voet bij stuk hielden dat de wereld plat
was. Als ze door blijven gaan met manipuleren van voeding dan zijn het ordinaire criminelen gelijk aan hen
die zijn bestraft in Neurenberg.
Dit onderzoek zou de nagel aan de doodskist horen te zijn voor ALLE GGO’s.
Professor Joe Cummins haalde zijn artikel in ISIS aan waarin hij het volgende uit heeft gelegd.
‘Commerciële GGO’s bevatten bacteriële genen die dezelfde code hebben dan hun natuurlijke vijanden. De
testen werden gedaan op de bacteriën op de plant om te zien of deze dood gingen. Feit is echter dat er
eveneens transgene aminozuren worden geproduceerd waar bacteriën geen last van hebben maar deze
mutaties hebben weldegelijk een nadelig effect op mensen en dieren hun genen waardoor ze ziekten
veroorzaken.’
Anders gezegd geen enkele GGO op de markt is getest in het voordeel van de mens om uit te sluiten dat er
geen ziekten of genetische afwijkingen kunnen ontstaan bij mensen. We kunnen de mensen die de nieuwe
technieken afwijzen geen ongelijk geven omdat de methode onverantwoordelijk is en zelfs gevaarlijk voor
mens en dier. GGO’s bestaan om degenen die het patenteren hun banksaldo’s aan te vullen. Als ze het
nieuwe onderzoek van Dr. Stamatoyannopoulos negeren kan het ons allemaal ontzettend opbreken. Het
nieuwe onderzoek stelt maar één regel.
Stop de genetische manipulatie NU! Compleet, en zonder één enkele uitzondering.
Monsanto wetenschappers mogen u met de wet in hand vermoorden!
http://stopthebanksters.eu/monsanto-wetenschappers-mogen-u-met-de-wet-in-hand-vermoorden/
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Inflatie heeft een ultiem doel
Gepubliceerd door Tom Lassing op 8 juli 2014
In Japan is al heel duidelijk geworden dat men er inflatie wil aanwakkeren om dood kapitaal dat onder de
matrassen ligt weer in de economie te krijgen. Dat het tegelijkertijd de staatsschulden fors minder waard
maakt, dat is zogenaamd een leuke bijkomstigheid.
Japan is er niet uniek in.
Vrijwel ieder land in de wereld zoekt de oplossing van de torenhoge staatsschulden in het waardelozer
maken van de eigen munt. Het uiteindelijk eindpunt is dus dat de eigen munt niets meer waard is.
In Turkije doen ze dat al sinds de oprichting van die staat. Iedere zoveel jaar gaan er weer drie nullen van de
biljetten af en komen er nieuwe biljetten terwijl de oude dan niet meer gebruikt mogen worden.
Wat is de winst zou je denken…
Nu heel de wereld zo gaat werken, speelt er iets anders mee. Immers hebben de rijkste bankiers nu een
aantal instituten opgericht die dankzij de monetaire crisis heel veel machtiger zijn geworden. Het gaat nu niet
meer om losse landen, het gaat om de wereld.
Vooral het door bankiers gerunde IMF wil met een door haar uitgegeven ‘wereldmunt’ komen en zodra dat
een feit is nemen de bankiers heel openlijk de monetaire macht van Amerika over.
Je moet dan ‘hun’ munt kopen om nog handel te kunnen bedrijven. De vraag is nog even hoe ze dat gaan
handhaven, maar waarschijnlijk zullen ze de legers van Amerika en de EU wel voor zich kunnen winnen. Zo
werkt dat nu ook al.
Alleen werkt het nu omdat Amerika haar munt wil beschermen. Wat de bankiers straks moeten doen, is
zoveel mogelijk landen doen geloven dat ze met het inzetten van hun leger ten behoeve van het IMF in feite
hun eigen belangen dienen. Die IMF munt zal dus in eerste instantie uit een mandje munten bestaan. Als je
je leger niet inzet ten behoeve van het IMF, dan dreigen ze je uit het mandje te gooien en dan heb je de
voordelen van geldcreatie ineens niet meer. Door het mandje zo samen te stellen dat je als IMF de landen
tegen elkaar kan uitspelen en geen enkele land te belangrijk te maken kan je alle landen voor je karretje
spannen.
Uiteindelijk zal de macht van het IMF zo toenemen, dat geen land nog machtig genoeg is om de bankiers
tegengas te geven.
Dat is in mijn ogen het eindplaatje waar de rijkste bankiersfamilies van dromen. Ze hebben dan heel de
wereld tot hun slaaf gemaakt. De legers van de wereld staan dan klaar voor ze. Nationale regeringen
hebben zeggenschap over kleine dingen, maar het monetaire beleid en het militaire beleid is dan in handen
van de bankiers.
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/inflatie-heeft-een-ultiem-doel.html

1 op de 3 Amerikanen inmiddels geïmplanteerd met RFID-chip
DEZE RFID -CHIP, hoe een afgrijselijhk iets dat ook mogen zijn; één
ding is nu wel duidelijk; HET IS NIET HET MERKTEKEN VAN HET
BEEST, WANT DAT NEEM/ONTVANG JE BEWUST
In de natuur wordt radio frequency identification oftewel identificatie met radiogolven (RFID) op grote schaal
toegepast om dieren te volgen. Wat bijna niemand weet is dat ook mensen worden voorzien van RFID-chips
om ze te volgen of te kunnen identificeren. Na onderzoek
in drie verschillende geografische gebieden is gebleken dat gemiddeld 1 op de 3 individuen inmiddels is
‘gechipt’.
Interessant genoeg blijkt er een sterke correlatie te zijn tussen de aanwezigheid van een RFID-chip en
gebitsingrepen. Het onderzoek is gedaan in de Amerikaanse staten Illinois, Iowa en Wisconsin. De
resultaten zijn opvallend omdat plaatsing in het menselijk lichaam van een RFID-chip stuit op grote ethische
problemen. Toch is een aanzienlijk deel van de bevolking inmiddels voorzien van een identificatiechip
(gechipt).
In totaal werden 2955 individuen gescand, waarvan 997 een RFID-chip in hun lichaam droegen. Het bleek
dat de RFID-chips in de meeste gevallen in vullingen waren verstopt: 75 procent van alle RFID-chips werd
aangetroffen in vullingen. Er werden ook microchips gevonden in handen, kunstheupen, kunstknieën,
schroeven en spiraaltjes.
Al jaren klagen mensen over onverklaarbare implantaten in hun lichaam, maar vaak werden zij belachelijk
gemaakt of geridiculiseerd. RFID biedt de mogelijkheid om aan massale surveillance te doen, die voorheen
slechts het onderwerp van paranoïde fantasieën was.
Bekijk ook de ong. 3 min. durende video.
http://www.youtube.com/watch?v=d4aBIti2nKU
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Midden-Oosten binnenkort christenvrij?
Geplaatst door Herman Meijer op 9 juli, 2014
© Wikimedia Commons
Ik schreef eergisteren een artikel op deze site over de ambities van
de Islamitische Staat. Wij doen nog lacherig, christenen in het
Midden-Oosten vluchten echter massaal weg. Het Reformatorisch
Dagblad zit sinds kort achter een betaalmuur op internet. Dat is
jammer. De krant schrijft veel goede artikelen over
christenvervolging in het Midden-Oosten. Ook gisteren stond er in
de krant weer een goed artikel over christenen en ISIS, of, zoals
het vandaag de dag heet, de Islamitische Staat.
Zoals ik eergisteren op deze site al schreef, zijn de ambities van de Islamitische Staat tomeloos. Men wil
Mekka veroveren, men wil Jeruzalem veroveren en men wil oprukken naar Rome. Nu zullen deze plannen
voorlopig wat te hoog gegrepen zijn. Zeker de laatste twee. In het Midden-Oosten kunnen de extremisten de
komende jaren echter nog veel schade toebrengen. Niet alleen in Irak en Syrië. Ook landen als Jordanië en
Libanon houden hun hart vast.
Angst
Laten dat nu net landen zijn waar veel christenen wonen. In het RD van vandaag schrijft Martin Janssen
over verschillende christelijke gezinnen die hij tegenkomt in Amman, de hoofdstad van Jordanië. De
christenen zijn bang. Bang voor de ontwikkelingen die voor de deur staan.
Hij keek me bedroefd aan en haalde als antwoord een foto van zijn twee dochtertjes uit zijn zak. Ze lachten
me toe met een stralende en onbezorgde glimlach. Hun vader was er volstrekt van overtuigd dat zijn kleine
meisjes geen enkele toekomst hebben in Jordanië. „ISIS zal ook hier komen”, verzekerde hij mij. „En als het
niet deze maand is, dan over twee jaar. De koning beschermt ons, maar als hij er niet meer is, zullen de
volgende dag alle kerken branden.”
Seksuele jihad
Ook is er onder de christenen veel angst voor de zogenaamde seksuele jihad.
In verband met zijn dochters maakte hij zich het meest zorgen over de „seksuele jihad.” Dit staat in het
Arabisch bekend als de „jihad al-nikah.” Vrouwen, en vooral ‘ongelovige’ vrouwen, dienen hun lichamen ter
beschikking te stellen van de jihadisten.De afgelopen periode bereikten ons beangstigende berichten uit
Irak. De Arabische pers meldde dat ISIS in Mosul en andere steden overal posters heeft opgehangen met
daarop de tekst: „Alle mensen van dit land worden opgeroepen om hun ongetrouwde dochters te brengen,
zodat zij hun plicht van seksuele jihad kunnen vervullen. Wie zich hieraan onttrekt, zal de volle zwaarte van
de islamitische sharia voelen.”
Verkracht
De eerste berichten dat moslimstrijders van IS(IS) daadwerkelijk christelijke vrouwen hebben verkracht, zijn
inmiddels al naar buiten gekomen. Onterecht is deze angst dus allerminst. Veel christenen besluiten dan ook
te vluchten. Men vertrekt naar Nieuw-Zeeland, Europa en sommige christenen verhuizen zelfs naar China.
Begrijpelijk vanuit het oogpunt van deze christenen. Zij zijn in de islamitische, vijandige wereld, die het
Midden-Oosten langzaam aan het worden is, hun leven niet meer zeker.
Voor het Midden-Oosten is dit een drama. In Irak en Syrië liggen steden waar al christenen wonen sinds de
zendingsreizen van de apostel Paulus. Als de huidige ontwikkelingen doorzetten is het Midden-Oosten over
enkele jaren helemaal christenvrij (op Israël na dan). Dat zou een schande zijn. Een enorm grote schande!
Schande
Een schande omdat het Westen aan de zijlijn staat en dit probleem compleet negeert. Onlangs schreef
Timmermans een brief aan de Tweede Kamer over de mensenrechtensituatie in de Arabische regio. Het
woord christenvervolging kwam in de hele brief niet voor! Later verstopte de minister zich heel flauw achter
het woord systematisch. Volgens hem was er geen sprake van systematische christenvervolging. Vervolgde
christenen doen er niet toe in het beleid van onze minister van Buitenlandse Zaken. En hij is in Europa niet
de enige. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse media. Die hoor je niet tot nauwelijks over dit thema. ‘t Zijn
geen Palestijnen he, die christenen…
U kunt mij volgen op Twitter onder de naam @MeijerHerman. Kijkt u ook eens op mijn site.
Bron: De dagelijke Standaard.
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Bilderbergconferentie 2014
Kopenhagen schaft vanaf donderdag 29 mei tot en met 1 juni onderdak aan de grootste bandietenbende en
ergste schoften van de wereld. De kliek bestaat uit 140 personen die zich daar 4 complete dagen zullen
verschuilen in het Mariott hotel om er te spreken over het thema hoe ze de wereld nog verder leeg kunnen
zuigen, en vooral of ze nu een oorlog zullen starten tegen de BRIC landen. Verder zal Oekraïne ook op de
agenda staan omdat daar de nieuwe uit de gebakken lucht getoverde IMF buit nog steeds 'deftig' moet
worden verdeeld. De Capo di Capi, en opperhoofd van AXA, Henri de Castries zal zoals gewoonlijk de
vergadering leiden! Naast banken en verzekeringsmaatschappijen zien we ook journalisten, pipo's uit het
onderwijs en afgevaardigden van NAVO en multinationals op de lijst staan. Opvallend is, dat de meeste
multinationals hun roots hebben in Amerika of Duitsland. Lady Shell zal het woord voeren om de winsten
voor oliemaatschappijen nog wat op te voeren. IMF trut, Christine Legarde, zal het woord voeren hoe ze in
de toekomst het schijtpapier SDR zal gaan gebruiken als het zal worden gekoppeld aan de nieuwe ras
komende goudstandaard. Oorlogsmaniak en NAVO hoofdman, Anders Fogh Rasmussen zal proberen
overeen te komen of ze nu oorlogje mogen gaan spelen met Rusland en China om hun drone slagkracht te
kunnen meten met beide landen. Voor iedereen die denkt dat deze vergadering het beste voor heeft met
volkeren en medewerkers, vergeet het eeuwig. Er wordt niet over economisch herstel gesproken zoals
iedereen ons wil doen denken. Dat is manipulatie van gedachten. Deze clique zijn de meest vertrouwde
medewerkers van Het Systeem. (zie deel drie van het gepubliceerde artikel, Gevangen in 'HET SYSTEEM'
voor meer uitleg hierover) Wat de vergrijzing betreft, deze zal van zelf oplossen. Daar moet men niet over
vergaderen of de vergadering moet gaan over het feit, op welke manier deze mensen op een adequate en
wettelijk toegestane methode per direct naar de andere wereld kunnen worden geholpen. De farmaceutische
fabrieken, ook vertegenwoordigd, zullen hier wel een oplossing voor hebben die ze weer door zullen
verkopen aan artsen die tegenwoordig niets méér kunnen dan een recept uitschrijven van pillen die door een
beeldmooie vrouw zijn aangeprezen.
Kijk, van elke generatie wordt 8% tot 10% 65 jaar en ouder. Ja, we weten het, dat is niet veel, maar de
waarheid. Als een groep babyboomers nu massaal op pensioen begint te gaan dan worden kosten hoger,
toch, dat zal over een goede 10 tot 15 jaar volledig over zijn. Wat is dus het probleem? Dan moeten we even
terug naar het jaar 2000. De eerste malaise en totale afkalving van pensioenfondsen door 'verkeerde'
beleggingen in gebakken luchtbedrijven wat betreft de internetbubbel. Er gingen zelfs pensioenfondsen
failliet. Maar, de babyboomers hebben wel mooi hun hele leven betaald en EISEN nu voldoende pensioen
waar ze totaal recht op hebben. Dat geld van die pensioenfondsen is trouwens in de zakken van banken
verdwenen. Dus, als de Bilderbergers een mooi gebaar zouden willen maken naar de burgers toe, zouden
ze al kunnen beginnen met deze biljoenen verdwenen pensioengelden terug te geven aan degenen die er
recht op hebben.
(IJdele hoop!)
Ook onderwijs wordt steeds meer afgekalfd. Het niveau daalt gestaag en kinderen weten steeds minder!
Daar wordt in de volgende jaren nog een schepje bovenop gedaan als het Mdecreet van kracht wordt. De
verdeel en heers politiek wordt hier op manipulatieve manier opgedrongen aan alle basisscholen. Dat krijg je
natuurlijk als je een onnozelaar minister van onderwijs maakt en die zijn verborgen agenda er doordrukt
omdat het 'noodzakelijk' is. Geen enkele politicus heeft hierover iets gezegd. De wet is gestemd zonder dat
er op enig niveau stennis over is gemaakt. Ook kranten hebben hierover niets geschreven maar deze wet
zal een zware last op vele basisscholen hun schouders leggen. De wet zegt duidelijk dat geen enkele
basisschool nog kinderen mag weigeren met een IQ vanaf 60. Hier zijn maar weinig basisscholen op
voorzien. Anders onder woorden gebracht: een normaal IQ is naar beneden gebracht tot IQ 60. U weet
misschien dat een gemiddeld IQ 100 is en dat het gemiddelde IQ in Europa slechts 95 haalt? We zijn ervan
overtuigd dat er vele particuliere scholen zullen ontstaat waar de rijken hun kinderen zullen laten vormen.
Voor zover over onze toekomstige regeringen en beslissingsmakers! U gaat nu misschien begrijpen waarom
we onze regerende consorten idioot en imbeciel vinden? Dat is helemaal geen schelden, het is een
vaststelling. Kwaad of blij. Feit blijft dat we alleen iemand kunnen beoordelen vanwege zijn handelen in de
politiek! We kennen deze mensen niet persoonlijk en geen enkele kreet is dan ook persoonlijk bedoeld. Toch
als regerende kliek zijn ze idioot en imbecielig bezig, dat staat vast.
Voor Europa hebben we niet al te veel woorden over. Het is een mastodont en laat het ons vergelijken met
de Titanic. Nu zijn ze toch wel die verduivelde ijsberg HET VOLK tegengekomen zeker! En alles ging zo
heerlijk vlot voor de Europese potverteerders. Meer geld voor de Europese Commissie, alle grondwetten in
landen afbreken en passeren om hun stupide wetten door te drijven, de stem van de Europeaan naast zich
neerleggen, geen gehoor geven aan kreten vanuit de samenleving, de euro afromen zodat ze alle Europese
landen naar de economische afgrond kunnen en konden drijven. Subsidies uitdelen aan toetredende landen
waar de rest dan weer meer belasting voor kan betalen, het IMF de rest van de economie en sociale
uitkeringen laten incasseren, doordrijven van de euro waardoor we nu een 60% duurder leven hebben, en
meer van dat soort politieke wanpraktijken. Maar, de afrekening is er. Of de fascistische EU er iets mee gaat
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doen valt sterk te betwijfelen! Ze worden aangevoerd door Bilderbergers en clowns van de Goldman Sachs
bank.
De kreet privacy zal verder worden afgeroomd zodat kranten als deze niet langer met bewijzen kunnen
zwaaien als het gaat om hun misdaden aan de kaak te stellen. Onze privacy is totaal afgeroomd door de
'grenzen' van de wet op privacy af te tasten en er naar te handelen. Als u denkt dat er nog privacy over is,
vraag ik één ding. Weet u wat er op de chip van uw identiteitskaart staat? Weet u wat er nog bij gaat komen?
Waarom controleert een private bank mijn identiteitsgegevens en met welk recht? En meer! Wat doen ze
met mijn gegevens? Denkt u echt dat we nog in een rechtsstaat leven? JA? Dan geef ik u een voorbeeld.
Henry Kissinger, oorlogsmisdadiger nummer 1 van de wereld, is ook op de Bilderbergconferentie aanwezig.
Waarom is hij niet opgepakt en in een cel gestopt door Deense autoriteiten? Weet u hoe dat komt? Omdat
de wet ALLEEN telt voor gewone burgers, niet voor de grootste criminelen der aarde! En zeker niet voor de
meest trouwe dienaren van HET SYSTEEM! DAAROM!
Nu gaan we even naar een paar opvallende karakters kijken, ook uitgenodigd op de Bilderbergconferentie.
Opvallend is: Eric Schmidt, topman van Google. Kijk, je kunt op een Bilderbergvergadering zo maar niet
binnenvallen. Je moet al jaren toegewijd voor HET SYSTEEM werken en bewezen hebben dat je ALLES
doet wat het systeem van je verlangt. En dan? Dan heb je misschien kans dat je een keer wordt uitgenodigd
voor een conferentie. Daarbij moet wel worden verteld dat je een topfunctie moet bekleden in een bedrijf dat
op globaal niveau het systeem kan dienen. Want nogmaals, mensen willen niet globaliseren, banken willen
globaliseren omdat ze dan ons geld op legale manier kunnen verschepen naar het buitenland om de
schulden aan ons over te laten. Alles met toestemming van elke regering! VERGEET DAT DETAIL NOOIT!
Dit spel heet de zerosum game. De balans van een bank is altijd 0 omdat er altijd aantoonbaar evenveel
schulden zijn als geld op rekeningen. In de ban van globaliseren is dat nu juist een beetje verkeerd gegaan
bij sommige banken. Dan hebben ze de hedgefondsen uitgevonden en nu kan het zijn dat uw hypotheek
bijvoorbeeld ineens in een hedgefonds is verdwenen. Zo werkt dat oplichtersspel nu eenmaal. Als u er ooit
achter komt dat uw hypotheek is opgenomen in een hedgefonds, dan kunt u met één aangetekende brief
naar de bank vanonder uw hypotheek uitkomen EN alle termijnen + intresten terugvorderen. De bank zal
betalen om hun misdaden bedekt te houden. Trouwens men kan altijd vanonder een hypotheek uit komen
omdat deze op leugenachtige en frauduleuze manier tot stand is gekomen. We hebben ook hier al een
artikel over geschreven.
Bon, Google. Wat doet dat onnozele zoekprogrammaatje nu eigenlijk bij de Bilderbergers? Wel, Google slaat
AL uw zoekgegevens op! En op die manier kan de NSA een prachtig profiel van u schetsen. Als men dat
aanvult met alle gegevens op de sociale media en uw emailverkeer met bijvoorbeeld GMAIL. Tja, wat weten
ze dan niet van u? Skype is ook van Google dus deze gesprekken zijn nu geen geheim meer voor Big
Brother. Hebt u zichzelf al eens afgevraagd hoe het komt dat bedrijven zoals Google, Paypal, Facebook,
LinkedIn en Friendster zoveel waard zijn volgens alle beurzen? Deze internetbubbels? Met wat verdienen
die hun geld eigenlijk. Als je er over nadenkt kan er met die paar advertenties niet veel worden verdiend.
Dus kom je tot een ander idee, zouden ze onze gegevens misschien verkopen? Privacy bestaat niet meer
want iedereen gooit alles op sociale media enzovoort! En wat de Bilderbergconferentie van vorig jaar betreft,
daar is al uitgemaakt dat er een globale Googletaks zal komen. Dan weet u dat ook want onze regerende
idioten zullen het u niet komen vertellen! Enfin, hoe dan ook u weet nu hoe u uw gegevens beter kunt
beschermen. Genoemde bedrijven niet meer gebruiken.
Een andere naam op de lijst is Mathias Döpfner. Vele mensen zal deze naam niets zeggen. Toch, Döpfner is
CEO van het grootste Duitse uitgeversconcern Axel Springer.Als u nog niet overtuigd was dat de waarheid
door Bilderberg aan banden werd gelegd dan ziet u hier het meest duidelijke bewijs. Springer is uitgever
van: Die Welt, Bild, Auto Bild, Audio Video Foto Bild, Computer Bild, Sport Bild, Auto.cz een grote, zo niet de
grootste, Tsjechische internet portal voor auto's en RoadLook.tv dat Slowakije en Polen van autonieuws
voorziet. Verder Fakt een boekske voor Polen, B.Z. Een Berlijnse krant en Dziennik Gazeta Prawna is het
B.Z. van Polen. Verder nog eigenaar van Musikexpress en de Duitse versie van Rolling Stone. Axel Springer
heeft verder nog een groot aandeel in volgende bedrijven: aufemin.com, zanox, Digital Window, buy.at,
StepStone, immonet en idealo. Vindt u het raar dat wij zeggen dat u nergens nog de waarheid onder ogen
krijgt? En wat moet Axel gaan doen? Nog verder uit gaan breiden naar het Oosten natuurlijk, wat anders!
Om dat uit te vogelen moet je een IQ van ongeveer 60 hebben, niet kunnen lezen of schrijven maar wel een
helder werkend boerenverstand bezitten. Trouwens, meer heb je niet nodig om in het leven te slagen!
Trouwens hoeveel eigen ondernemers kent u met een universitair diploma. Kom niet af met meneer Doktoor,
dat telt niet. Een beschermde groep, geen concurrentie en een numerus clausus om wildgroei in toom te
houden. Nu zijn ook nog het grootste gedeelte van mensen die ECHT kunnen genezen verboden een
praktijk te hebben in België. En dat allemaal om een groep het alleenrecht te geven op een vakgebied waar
ze NIETS maar dan ook NIETS op presteren omdat ze doodeenvoudig NIETS kunnen genezen. Wat ze wel
kunnen dat is mensen het graf in helpen. Maar de politie wordt op straat gestuurd om te controleren op
overdreven snelheid en verkeerd parkeren. De echte misdaden spelen zich af in ziekenhuizen maar dat wil
niemand weten, of wel? Nu, de uitdaging staat nog steeds, geen probleem. En de bewijzen zijn er ook dat
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artsen allemaal moordenaars zijn. Al iemand berecht voor moord? Nog nooit! Al ooit een oncoloog terecht
weten staan voor genocide? Nooit! En toch zijn dat de misdaden die ze plegen!
En dan zijn we aangeland bij het hoofdmenu van de conferentie, China! En, wees gerust ze zullen niet over
China spreken zonder Rusland erbij te vernoemen. Ook zal er gebabbeld worden over de 400 miljard deal
voor levering van Russisch gas aan China. Maar de Bilderbergers hebben maar twee opties, een oorlog
beginnen of zich neerleggen bij de wensen van China en Rusland.
Wees gerust dat China nog niet is vergeten dat Amerika geen bondgenoot is geweest tijdens de tweede
wereldoorlog voor China. Amerika wilde gewoon alle gebieden van Japan afpakken. Want we denken dat
vele mensen niet begrijpen hoe groot het Japanse rijk toen was! Japan had tijdens de tweede wereldoorlog
de volgende gebieden en eilanden in bezit: Koerilen, Sachalin, Okinawa, Iwo Jima, Taiwan (toen nog
Formosa), Korea, Marshalleilanden, Marianen, Gilberteilanden, Micronesië en Palau eilanden, Vietnam,
Laos, Cambodja en Thailand. En de Japanners wilden een groot Aziatisch rijk stichten dat ook nog zou
bestaan uit: Nederlands Indië, Borneo, Malakka, Birma, India, Bangladesh, Pakistan, China, Mongolië, de
helft van Rusland ten oosten van het Bakumeer, Australië en Nieuw Zeeland, Filipijnen, Wake, Guam,
Midway en Hawaï. De laatste staat is zeer belangrijk. Want daarom konden de Japanners worden gelokt om
een aanval te beginnen tegen Amerika. En dus om in de oorlog betrokken te raken, zorgden de Amerikanen
dat ze Japan uit konden dagen om een aanval te plegen op Pearl Harbor door geen olie meer te leveren. Op
een andere manier zou de Amerikaanse bevolking nooit overstag zijn gegaan om oorlog te voeren. Maar
China hielpen ze niet! De Japanner heeft oorlogsmisdaden gepleegd in China waarbij de Duitsers,
Amerikanen, Russen en Engelsen engeltjes zijn. Toch wordt er alleen over Hitler gesproken. De
oorlogsmisdaden van de anderen worden keer op keer onder de mat geveegd. En dan moet er nog iets van
het hart. Het Neurenbergproces was een grote leugen, van begin tot einde waar Amerikanen, Engelsen en
Russen de grootste verkrachters van de procesgang zijn geweest. Dus, moet u zich afvragen wat er
WERKELIJK waar is van de geschiedenis als het gaat over de tweede wereldoorlog. Zowat niets. Ik denk
dat de veldslagen en de namen zullen kloppen. Maar wat betreft de concentratiekampen, vergeet het. Pure
manipulatie om de eindfase van de protocollen van Zion in gang te kunnen zetten. Het cijfer 6.000.000
speelt hier de hoofdrol en daarom heerst er in vele landen een zionistische wet die het verbied om de cijfers
aan te passen en serieus onderzoek naar de werkelijke gang van zaken te publiceren. Voor zover over
vrijheid van pers en vrije meningsuiting! Vele wetten blijken loze woorden te zijn als de joden er zich mee
bemoeien of als het om joden gaat.
Enfin, zoals eerder gezegd, men kan niet over China spreken zonder Rusland en Oekraïne in het gesprek te
betrekken. Vele westerse geesten zijn gemanipuleerd met leugens als het gaat over de situatie van begin tot
einde en nieuwsagentschappen doen dagelijks hun best om zeker de waarheid niet boven te laten komen.
We hebben hier al menig artikel aan besteed. Eerst is het noodzakelijk om alle landen te waarschuwen die
hun goud toentertijd hebben op laten slagen in het Amerikaanse Fort Knox. Wel, deze opslagplaats van ons
goud is leeg! Als men gaat zoeken naar het goud is het zeker te vinden. Artikels genoeg geschreven over De
Gaulle die alle goederen voor Amerika liet betalen in goud. Engeland heeft in die tijd hetzelfde gedaan. Men
kan niet anders tot de conclusie komen dat al het goud ligt opgebaard in China, Frankrijk en Engeland.
Engeland en Frankrijk zijn bastions van de Rotschild familie. China en Rusland worden letterlijk vernoemd in
de protocollen van Zion als goudbolwerken die gevuld moeten worden voordat de westerse landen tot op de
grond toe economisch worden afgebroken. Daar gaan we dus weer! De eindfase is aangebroken, het
draaiboek is bekend en het doemscenario wordt aangepast tijdens de jaarlijkse Bilderbergconferentie.
Daarover wordt gesproken gedurende vier dagen. Over niets anders. En de uitkomst van deze
conferentie zal de volkeren der aarde niet dienen.
http://www.echtekrant.be/nieuws/bilderberg2014.html

Parijs: Moslims veroorzaken bijna nieuwe Kristallnacht
Duizenden moslims lieten in Parijs op ondubbelzinnige wijze
zien achter de Palestijnse raketaanvallen op Israëlische
dorpen en steden te staan.
In Parijs hebben pro-Palestijnse racisten, voor het grootste
deel moslims, geprobeerd om twee Joodse synagogen aan
te vallen. De met onder andere bijlen, messen en knuppels
bewapende relschoppers droegen Palestijnse vlaggen en
nep-raketten met daarop de tekst ‘verzet’ met zich mee (4).
Serge Ben Haim, één van de leiders van de Joodse
gemeenschap in Parijs, noemde de aanvallen een keerpunt. ‘We hebben bijna zoiets als de Kristallnacht
gehad.’ Ben Haim verwees naar de beruchte nacht in 1938, toen de Nazi’s in heel Duitsland en Oostenrijk
Joodse wijken, synagogen, winkels en huizen aanvielen en verwoestten, en zo’n 500 Joden vermoordden.
De Kristallnacht was feitelijk het startschot voor de Holocaust.
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Bijlen, knuppels en messen
Ik ben hier om nee te zeggen tegen dit bloedbad,’ zei Amid Hamadouch, doelend op de Israëlische
vergeldingsaanvallen op de Gazastrook. Hamadouch, die een sticker met de tekst ‘Boycot Israël,
Racistische Staat’ op zijn jas had geplakt, erkende dat Hamas raketten afvuurt, maar noemde de reactie van
Israël ‘disproportioneel’. Een van de synagogen werd beschermd door onbewapende Joodse jongeren. De
pro-Palestijnse meute droeg daarentegen stenen, glas, bijlen, knuppels (3) en messen met zich mee. De
aanwezige politie verloor de controle over de groep, waardoor het tot een beginnende confrontatie kwam.
Geweldsgolf tegen Joden
Nadat vijf Joden lichtgewond waren geraakt, wist de in alle haast toegestormde extra politiemacht een
catastrofe te voorkomen. Hierbij raakten zes agenten gewond (2). ‘Maar alles is anders nu,’ zei Ben Haim.
‘We moeten analyseren wat er gebeurd is. Er zijn de laatste tijd een aantal zeer rode lampen gaan branden.’
Hij doelde op de recente geweldsgolf tegen Joden. In juni viel een bende van 20 moslimjongeren een paar
kippa’s dragende Joodse studenten in een lokale bibliotheek in Parijs aan. De studenten wisten bloedend en
met steekwonden te ontkomen. (1)
Geen protesten tegen Hamas
In de noordelijke stad Lille, net als Parijs een islamitisch centrum, hielden tussen de 2300 en 6000 mensen
een vreedzamere demonstratie tegen Israël. Dat er geen protesten tegen de rakettenterreur van Hamas
waren, komt vanwege de eenzijdige anti-Israël berichtgeving door de media, en het feit dat ieder protest
tegen moslims of de islam door de gevestigde orde onmiddellijk wordt veroordeeld als ‘islamofobie’.
Exodus uit Frankrijk
Het antisemitisme in Frankrijk is de afgelopen jaren fors toegenomen, met name vanwege het sterk
groeiende aantal moslim immigranten uit met name Noord Afrika. Steeds meer Joden verruilen Frankrijk
daarom voor Israël of de Verenigde Staten. Onlangs schreven we dat er een ware exodus op gang lijkt te
komen.
De Franse premier Manuel Valls veroordeelde de ‘ontoelaatbare’ aanvallen ‘op de sterkst mogelijke’ wijze.
President Francois Hollande riep op tot een ‘onmiddellijk staakt-het-vuren’ tussen de Palestijnen en Israël.
Moeten Joden weer uit Europa vluchten?
De Messiaanse Jood Jerry Golden schrijft al jaren dat de Joden net als in de jaren ’30 weer uit Europa zullen
moeten wegvluchten, deze keer niet voor de Nazi’s, maar voor de moslims. Zijn voorspelling dat dit
uiteindelijk alleen per boot zal kunnen omdat de Israëlische luchthaven Ben Gurion bij Tel Aviv gesloten zal
worden vanwege raketaanvallen, is afgelopen week bijna realiteit geworden toen de Palestijnse raketten
voor het eerst bijna op Tel Aviv en zelfs Haifa terecht kwamen. (5)
Xander - (1) Arutz 7, (2) Ynet News, (3) Yahoo! News, (via Shoebat), (4) France 24, (5) The Golden Report
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Suiker is gif voor de ogen
Suiker is slecht voor de ogen, dit wist ik al een aantal jaren. Dat suiker slecht voor
je gezondheid is, dat wist ik eigenlijk al meer dan twintig jaar. Maar ik hield altijd
graag van dropjes, koekjes,
chocolade. Regelmatig kocht ik deze dan in bij de natuurwinkel, omdat zij dit ook
verkopen zonder suiker. Maar meestal haalde ik ze toch weer bij de gewone
supermarkt, die vond ik dan toch lekkerder. Of mijn partner had lekkere koekjes in
huis gehaald. Zo wisselde ik jaren lang af tussen koekjes van de natuurwinkel en
koekjes van de supermarkt.
Suiker onttrekt voedingsstoffen Totdat ik laatst weer las dat suiker belangrijke
voedingsstoffen uit de ogen onttrekken en dat suiker weleens de oorzaak kan zijn van de toegenome
bijziendheid bij kinderen. In die
tijd kwam ik ook eencursus op internet tegen "Veertig dagen zonder suiker". Voor mij het goede moment om
dat maar eens te gaan doen, veertig dagen zonder suiker. En ik ben de cursus gaan volgen.
Toen ik vertelde aan mensen dat ik veertig dagen zonder suiker was, werd me vaak gevraagd of ik dan ook
geen fruit meer at, want daar zat toch ook suiker in. Ik begreep altijd wel dat er een groot verschil zit tussen
een schep witte suiker en fruit, maar dankzij de cursus kon ik nu ook vertellen waarom een appel of een
koekje zo anders is. Geraffineerde suiker is zo bewerkt, dat er geen vitamine, mineraal en vezel meer in zit.
En rietsuiker, waarvan ik dacht dat dit wel goed was, is ook geraffineerd. Doordat deze geraffineerde suiker
geen vezels meer bevat, wordt het heel snel opgenomen in je lichaam waardoor je bloedsuikerspiegel
omhoog schiet. Je lichaam heeft de vitamines en mineralen nodig om de suiker goed te kunnen verwerken.
Maar doordat deze niet meer in de suiker zitten, gaat je lichaam deze voedingsstoffen uit je gezonde cellen
halen, dus ook uit die van je ogen. Hetzelfde verhaal geld voor geraffineerde granen zoals wit meel.
Bijziend door suiker
Geraffineerde suikers en granen stimuleren de produktie van IGF-1. Teveel
hiervan veroorzaakt de groei van de oogbal tijdens zijn ontwikkeling. De oogbal
wordt te lang, waardoor het oog bijziend wordt. Bijziendheid is zeldzaam in
samenlevingen waar geen geraffineerde koolhydratenwordt gegeten en
bijziendheid praktisch niet voor komt. Zodra zij overgaan op een westers dieet,
neemt de bijziendheid enorm toe. Als je hier klikt, kun je meer lezen over de
onderzoeken die hiernaar zijn gedaan. Ook is het opvallend dat er bij bijziende
mensen meer ziektes voorkomen waarvan ook wordt gezien dat veel geraffineerde koolhydraten in het dieet
gezien wordt als de veroorzaker, zoals diabetes en tandbederf.
Natuurlijk zoet
Dus ik ging het doen, veertig dagen geen drop, koek, chocolade. om te voorzien in mijn zoetbehoefte kocht
ik gedroogd fruit op de markt. dat smaakt heerlijk zoet en bevat wel alle vitamines, mineralen en vezels. En
ik heb wat van dat fruit weggewerkt in het begin. Mijn trek in zoet was groot. Maar ik greep niet naar de drop
en liet de chocolade en koekjes liggen. Op visite is vond ik het wel het moeilijkst. Thuis was ik wel gewend
om alleen volkoren produkten te eten bijvoorbeeld. En de behoefte aan koekje en chocolade was eigenlijk
verassend klein. De zelfgemaakte appeltaart laten staan was mijn grootste uitdaging.
Soep eten zonder de vermicelli (want is geraffineerde tarwe) blijkt heel lastig. Maar de veertig dagen gingen
eigenlijk heel gemakkelijk voorbij. Ik had geen hoofdpijn in het begin, dat krijgen veel mensen wel als ze
stoppen met suiker. Het scheelt denk ik al dat mijn voedingspatroon toch zo gezond mogelijk was. En na een
paar weken voelde ik me een stuk fitter.
Machtsindustrie
Tijdens mijn research om over suiker te schrijven, kwam ik het filmpje "The big sugar" tegen. En leerde daar
de macht dat de suikerindustrie heeft, de achtergrond van de slavernij en dat die slavernij er op veel
suikerplantages nog steeds is, de vervuiling die de suikerindustrie in Amerika veroorzaakt. "Er is geen hart in
deze industrie, nooit geweest", vertelt een van de sprekers tijdens de film. Het is een lange film, maar kan
het iedereen aanraden om te zien. Het is voor mij nog een extra stimulans om door te gaan met een
suikerloos leven, want deze industrie wil ik niet meer steunen.
Niet meer terug
De veertig dagen zijn ruim voorbij en ik wil niet meer terug. Het voelt goed om zonder suikerverslaving te zijn
en het maakt me creatief in wat dan wel. Vroeger zette ik altijd koekjes neer tijdens mijn
cursussen. De laatste cursus die ik gaf had ik schaaltjes staan met aardbeien,
worteltjes, walnoten en rozijnen. En die vonden gretig aftrek. Nu nog mijn kinderen zover, hmm, dat valt nog
niet mee. Die lusten natuurlijk graag snoepjes, koekjes en ijsjes. Wat ik in huis heb is dan wel gezond, maar
zoveel dat ze krijgen van de buitenwereld.
Veertig dagen zonder suiker
Wie durft de uitdaging aan, om helemaal zonder geraffineerde suiker en granen door het leven te gaan. En
je bent gewaarschuwd, want in heel veel produkten zit suiker. Ik las ergens dat er in een fles
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tomatenketchup 45 klontjes suiker zitten. In heel veel produkten waar je het niet eens verwacht zit suiker,
vaak ook onder een andere naam. Zoals maltose, fructose, dextrose enzovoort. Als je het stoppen met
suiker goed wilt aanpakken, dan kan ik je de cursus "veertig dagen zonder suiker" van harte aanbevelen. Je
krijgt duidelijke informatie over wat wel en niet kan, waar je op moet letten, wat het effect is van
geraffineerde suikers en granen. En ook belangrijk, wat kun je wel eten! Ook kun je met al je vragen en
problemen die je tegen komt terecht. Meer informatie over de cursus kun je vinden als je hier klikt.
Wat is jouw ervaring met het eten van geraffineerde suiker en granen. Ik waardeer het als je een reactie
hieronder plaatst.
Dank je wel voor het lezen van dit artikel. Ik waardeer het als je dit blog deelt op facebook of twitter door op
onderstaande knoppen te drukken. Wil je meer goede tips ontvangen, meld je hier aan voor "Zeven tips om
goed te gaan zien".
http://volzicht.nl/suiker-is-gi-voor-de-ogen/

Waarom Amerika en Rusland 'plotseling' doodsvijanden zijn?
Omdat er veel informatie wordt achtergehouden is niet iedereen op de hoogte over het geen er werkelijk
speelt in de wereld. Iedereen die naar de massamedia luistert en kijkt blijft maar achter Amerika, NAVO en
EU aanlopen maar daar moet weldegelijk een waarschuwing voor worden gegeven.
In Kuala Lumpur is er een Internationaal Hof bij elkaar geweest om eens over oorlogsmisdaden en
oorlogsmisdadigers te spreken. Dat gebeurde al in 2012 en vanaf dat moment is de situatie tussen Amerika
en Rusland serieus slechter geworden.
Het Internationale Hof is bijeen geroepen nadat het Internationale Gerechtshof in Den Haag haar werkelijke
missie, is alle oorlogsmisdaden begaan door Amerika, Frankrijk, Engeland en Nederland in voormalig
Joegoslavië beoordelen en veroordelen werd belemmerd door een ‘waarschuwing’ van Amerika aan
Nederland dat ze zeker Nederland zouden binnenvallen als er maar één Amerikaan voor oorlogsmisdaden in
een Nederlandse gevangenis zou worden vastgehouden. Er bestaat hiervoor nog steeds een aanvalsplan
van Amerika om Nederland binnen te vallen via de stranden vlakbij Scheveningen. Zodoende werd de
toenmalige voorzitter van het Internationaal Gerechtshof verwijderd, alle klachten van Rusland en China
terzijde geschoven en het plan opgemaakt om de Serviërs de schuld in de schoenen te schuiven voor alle
oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië. We hebben hier reeds vele malen artikels over geschreven en u
kunt de serie vinden op onze website. Enfin, dat was dan de aanleiding om het dikwijls geroemde maar oh,
zo leugenachtige Internationale Gerechtshof in Den Haag maar terzijde te schuiven en een ander,
zogenaamd niet erkend, hof te installeren in Kuala Lumpur.
Het Internationaal Hof in Kuala Lumpur boog zich over alle oorlogen vanaf Vietnam om tot de conclusie te
komen dat ALLE oud-presidenten van Amerika, inclusief huidige president Obama, in het rijtje
OORLOGSMISDADIGER thuis horen. Toch de uitspraken en verdicten zijn nooit groot nieuws geweest
omdat alle massamedia in handen zijn van bedrijven en organisaties met relaties naar Bilderberg, CFR en
dat soort geheime beslissingsorganen die op allerlei illegale manieren regeringen voorzien van geheime
agenda’s om uit te voeren wat vooral het volk niet wil. Prepareren van oorlogen is zo een voorbeeld. En, we
zien nu de oorlogstaal van Obama en hopen dat Poetin zijn eigen kalme zelf blijft.
Alleen al de zelfverheffing van Amerika en EU, alsof WIJ in Europa zonder Russisch gas kunnen. We
worden werkelijk geregeerd door een stelletje pretentieuze idioten die de toekomst van ons allen op het spel
zetten omdat ze ECHTE oorlogsmisdadigers blijven beschermen. Wellicht omdat ook oud minister
presidenten van de EU als oorlogsmisdadiger zijn bestempeld zoals deze van Engeland en Frankrijk? Maar
clowns die met de grote patsers mee willen doen moeten ook maar op de gezamenlijke blaren zitten als ze
hun gat verbrand hebben.
Rusland EN China hebben de uitspraak van het Internationaal Hof van Kuala Lumpur erkend en dat heeft de
situatie in de wereld volledig uit verband gerukt omdat de Amerikanen nu een hete adem van gerechtigheid
voelen die niet door hen gemanipuleerd kan worden. Ze reageren op de enige manier die ze kennen;
GEWELD en GEWELDDADIGHEID want iets anders komt er in hun woordenboek niet voor!
EU EN NAVO zullen kost wat kost hun OORLOGSMISDADIGERS beschermen ook als daar een
ATOOMOORLOG voor nodig is!
Rusland heeft ook arrestatiebevelen uitgeschreven voor alle oorlogsmisdadigers die schuldig zijn gevonden
door het HOF. Wat China aan gevolgtrekkingen heeft gemaakt is ons niet bekend.
Oekraïne is slechts HET ZAADJE!
Verrast door dit artikel, zie de films over de beslissingen van het hof in Kuala Lumpur.
http://www.echtekrant.be/nieuws/doodsvijanden.html
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Complete oorlog in de Oekraïne
Posted on Jul 8, 2014
Na erg druk te zijn geweest met verhuizen naar een andere woning deed ik
even een ronde langs het dagelijkse Main Stream Media nieuws. Wat mij
opvalt is dat er nauwelijks serieuze aandacht blijkt te bestaan voor de oorlog
in de Oekraïne. Alleen de NOS besteedt een beetje aandacht aan de opmars
van het Oekraïense leger. Amerika en Frankrijk waarschuwen volgens
nu.nl. Rusland dat het zich niet in de strijd in de Oekraïne moet mengen, op
straffe van meer maatregelen. De manier van berichtgeving wekt vooral de
indruk dat er separatisten bestaan die zich af willen scheiden van de nieuwe
regering in Kiev. Het feit is echter dat er begin 2014 een coup heeft
plaatsgevonden, gesteund door Amerika en Europa waarbij een fascistische regering is geïnstalleerd die
vooral de belangen van Amerika dient. Deze regering bevat niet alleen neonazi’s, maar wakkert ook het
nazisme aan en is bezig een flink leger op te bouwen. De regering in Kiev heeft zelf op zeker moment
besloten de wapens op te pakken tegen demonstranten die ongewapend en vreedzaam demonstreerden.
De agressor bevindt zich feitelijk in de Oekraïense hoofdstad Kiev.
Het Oosten van de Oekraïne is in een conflict gezogen waarbij demonstranten zich zijn gaan bewapenen.
Dat ze achter de schermen ongetwijfeld geholpen zijn door het Russische leger, is niet verbazingwekkend.
Het Oekraïense leger wordt natuurlijk geholpen door Amerika en Europa (NAVO). De hele coup van de
regering van president Janoekovitsj was vooropgezet door Amerika. Op 21 februari 2014
voorspelde ik al regime change en die kwam er. In de daaropvolgende artikelen voorspelde ik dat er een
oorlog moest komen. Die oorlog is er nu. Deze oorlog is niet gestart door pro-Russische separatisten, zoals
de Main Stream Media u inmiddels willen doen geloven, maar door troepen van de nieuwe regering in Kiev.
De term ‘separatisten’ is dus eigenlijk een onterechte woordkeuze. De leden van de coup-regering in Kiev
zijn feitelijk de separatisten die het oostelijk deel van het land willen ‘separeren’ (afscheiden) van Rusland.
En omdat het Oosten van de Oekraïne zware industrieën bevat en sterk aan Rusland hangt is dit voor dat
deel van de bevolking best vervelend te noemen. Waarom moest dit zo nodig? Het land draaide toch tot een
half jaar geleden prima en er was geen enkele aanleiding tot geweld?
Het antwoord ligt in het simpele feit dat Amerika en Europa bezig zijn een wereldoorlog te ontketenen. Dit
alles natuurlijk onder aanvoering van Amerika. Hier en daar wordt een beetje de schijn gewekt dat Europa
niet meer zo blij is met Amerika. De Franse centrale bank en het oliebedrijf Total hebben al aangegeven dat
ze vinden dat de dollar losgelaten moet worden als standaard betaalmiddel voor de internationale handel.
De BRICS landen waren al bezig om een eigen munteenheid op te zetten. Duitsland zou in de armen van
Rusland worden gedreven. Frankrijk lijkt gewoon door te gaan met de levering van de peperdure
marineschepen aan Rusland. Schijn bedriegt. Amerika en Europa sturen aan op een wereldoorlog. Dat dit
ook moet leiden tot interne chaos in Amerika en dat de val van de dollar daarbij hoort, lijkt allemaal op de
agenda te staan. Niet voor niets heeft het Amerikaanse Homeland Security zich de afgelopen jaren tot op de
tanden bewapend. Ook is de kans aanwezig dat in Europese landen onrust of zelfs wapengekletter zal
oplaaien. Hiervoor zal men de tweespalt tussen de Islamitische bevolking en de autochtone
bevolkingsgroepen proberen te doen oplaaien. De zogenaamd gevaarlijke terugkerende jihadisten zullen
hiervoor mogelijk worden gebruikt. Een goede huurling doet immers waarvoor hij betaald wordt. Dat is
namelijk de enige titel die je kunt geven aan deze Al Qaïda of ISIS strijders. Zij zijn huurlingen van het
Westen en als het moet komen ze ook in Nederland en andere West Europese landen voor onrust zorgen.
Een wereldoorlog en totale wereldwijde chaos volgens de Albert Pike agenda zit er aan te komen. Of
Rusland haar tactische rol in deze agenda speelt of juist bewust deze plannen van de New World Order wil
dwarsbomen is nog steeds de hamvraag.
Bron linkvermeldingen:
nos.nl, nu.nl,rt.com, zerohedge.com, zerohedge.com, volkskrant.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/08/complete-oorlog-in-de-oekraine/
Reactie
Beste lezer, als u werkelijk zo naïef bent om te denken dat Oekraïne op goede weg naar een volwaardige
democratie gaat, dan hebt u het echt mis! Want sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de
onafhankelijkheid van Oekraïne in 1992 zijn alle Oekraïense presidenten corrupt. Erg democratisch zijn ze
beslist niet. Ze bekommeren zich ook niet om het welzijn van het Oekraïense volk. Vrijwel alle Oekraïense
presidenten handelen in hun eigen belang èn in het belang van de Europese Unie en de Verenigde Staten.
Slechts een enkele president als Viktor Janoekovitsji handelt in het belang van Rusland. Elk Oekraïense
president zit vast aan de oligarchen die net als in Rusland na de val van de Sovjet-Unie op een erg dubieuze
wijze schatrijk zijn geworden ten koste van het Oekraïense volk. In feite heeft Oekraïne eigenlijk geen
democratische staatsvorm naar een westers model, maar een oligarisch staatsbestel. De oligarchen bepalen
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de Oekraïense politiek grotendeels. Westerse politici hebben GÉÉN flauw benul van de Oekraïne!
Een kort overzicht van Oekraïense presidenten, die een niet erg fraaie beeld weergeeft van Oekraïne:
Leonid Danilovitsj Koetsjma: De tweede president van Oekraïne, Leonid Koetsjma die van 1994 tot 2005
regeerde, was corrupt. Hij was ook een moordenaar, want in 2001 raakte hij betrokken bij een schandaal,
toen de kritische journalist Georgi Gongadze plotseling verdween. Het onthoofde lijk van de verdwenen
journalist werd weken later teruggevonden in een bos bij de hoofdstad Kiev. Uit bandopnamen die een
presidentiële lijfwacht stiekem had gemaakt, was gebleken dat de vroegere president Koetsjma opdracht
had gegeven om Gongadze “hard aan te pakken.” Ook brachten de geluidsbanden een hoop affaires aan
het licht: intimidatie, corruptie, omkoping en bedreiging van journalisten en parlementariërs,
verkiezingsfraude, geheime wapenleveranties aan Irak en andere landen, enzovoorts. Het corrupte beleid
van Leonid Koetsjma was de aanleiding tot de Oranjerevolutie van 2004.
Viktor Andrijovitsj Joesjtsjenko: Viktor Joesjtsenko was de derde president van Oekraïne (2005-2010).
Tijdens de Oranjerevolutie leidde hij het verzet tegen het bewind van Koetsjma. De Oranjerevolutie was een
aaneensluiting van grootschalige protesten, demonstraties, stakingen en bezettingen en bracht het land aan
de rand van een burgeroorlog. De term oranje refereerde aan de kleur, die de boventoon voerde in de
campagne van Joesjtsjenko. Joesjtsjenko was pro-westers. Door zijn ernstig vervormde gezicht was hij echt
bekend geworden. Uit een onderzoek van de Oostenrijkse artsen was gebleken dat het vervormde gezicht
van Joesjtsjenko veroorzaakt werd door dioxinevergiftiging. De vergiftiging was toegediend door politieke
vijanden, waarschijnlijk door toedoen van Koetsjma. De reputatie van Joesjtsjenko was zeker niet
onomstreden, want de campagne van 2004 ging gepaard met intimidatie, fraude en geweld.
Viktor Fedorovitsj Janoekovitsji: Viktor Janoekovitsj was de vierde president die in februari 2010 werd
verkozen door het Oekraïense volk. Op 22 februari 2014 werd hij afgezet door het Oekraïense parlement,
Verchovna Rada. Sinds 24 februari 2014 werd Janoekovitsji door de voorlopige regering van Oekraïne
aangeklaagd voor “massamoord op vreedzame demonstranten”, wat hij in feite niet heeft gedaan. De
aanklacht is natuurlijk vals en ongegrond, want we weten dat de massamoord op vreedzame demonstranten
het werk was van buitenlandse huurmoordenaars. Mogelijk zit de Amerikaanse inlichtingendienst CIA met
medeweten van de Amerikaanse president en de EU-leiders achter de sluipmoorden. Janoekovitsji die
geboren werd in een arbeidersgezin van Wit-Russische immigranten en al vroeg wees was geworden, heeft
in het verleden al een strafblad. In 1969 en 1970 werd hij wegens roof en geweldpleging tweemaal
veroordeeld tot gevangenisstraffen. Sinds de instorting van de Sovjet-Unie begon zijn politieke carriére in
1996. Over Janoekovitsji’ plotselinge bliksemcarriére wordt er veel gespeculeerd, hoewel er geen harde
bewijzen zijn geleverd. Janoekovitsji’ doctorstitel is wel erg dubieus, hoewel de verdenkingen speculatief zijn
door gebrek aan geloofwaardige bewijzen. De afgezette president Janoekovitsj heeft nauwe betrekkingen
met het Oekraïense zakenleven. Net als hij streven ook zijn aanhangers nauwere betrekkingen met het
machtige buurland Rusland na, alsmede een officiële status voor de Russische taal. Janoekovitsji maakte
met zijn presidentiële beslissing mogelijk dat het Russisch tweede officiële taal in Oekraïne werd. Echter na
de val van Janoekovitsji werd zijn beslissing teruggedraaid. Janoekovitsji’ weigering om zijn handtekening in
het akkoord met de Europese Unie te zetten was de aanleiding tot het massale protest van pro-Europese
Oekraïners, die bijna vier maanden heeft geduurd en uiteindelijk culmineerde in diens val. Ook is de
reputatie van Viktor Janoekovitsji zeer omstreden. Net als zijn voorgangers is hij ook corrupt.
Toen Janoekovitsji de Oekraïense hoofdstad Kiev hals over kop ontvluchtte, konden veel betogers en
journalisten bij de verlaten residentie van de voormalige president een kijkje nemen om zich te vergapen aan
de pracht en praal waarmee Janoekovitsji als de zonnekoning zich omringde. Het ‘bescheiden’ huis dat op
ongeveer twintig kilometer van Kiev lag, bleek een paleis te zijn. Voor presidentiële begrippen mocht dit huis
dan bescheiden zijn, het landgoed waar het op stond. Het landgoed telde honderdveertig hectares, ongeveer
de helft van het vorstendom Monaco. Daar hoorde een houten chalet op een heuvel bij, een vijf verdiepingen
tellend gastenverblijf in Russische stijl. Dit alles omgeven door een fabelachtig landschap van beboste
heuvels en een kabbelend riviertje.
Petro Oleksijovitsji Porosjenko is met een geschat vermogen van 1,6 miljard dollar één van de rijkste
mensen van Oekraïne en heeft de bijnaam “de chocoladekoning”, wiens chocolademerk Roshen nu in
Rusland is verboden. Porosjenko was in het verleden onder toenmalige premier Joelija Timosjenko en
president Joesjtsjenko al eens minister van Buitenlandse Zaken. Hij was in 2012 minister van Economie
onder de afgezette president Viktor Janoekovitsji. Hij wordt beschouwd als pro-Europees. Porosjenko was
de enige van de Oekraïense oligarchen, die het protest van Euromaidan, deels gericht tegen de corruptie
van de oligarchen, openlijk heeft gesteund. Hij wordt soms aangehaald als een van de invloedrijke mensen
in de Oekraïense politiek. Ook is hij voorstander van de NAVO-toetreding van Oekraïne, wat hem als
president meteen op ramkoers met Moskou zou zetten. Zijn standpunt is wel erg gevaarlijk, gezien het feit
dat Moskou hem niet graag als de toekomstige president van Oekraïne ziet zitten.
En zie,wie is er nu als nieuwe president naar voren geschoven? Juist,Petro Oleksijovitsji Porosjenko.
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De Gazastrook, waarom nu zoveel geweld?
Posted on Jul 8, 2014
Je zou je af kunnen vragen waarom er ineens zoveel excessief
geweld in de Gazastrook plaatsvindt. Gaat het alleen om de (inside
job?) 3 vermoorde Israëlische tieners of zijn het de vuurpijlen
die op Israël afgeschoten worden?
Iedereen herinnert zich nog wel dat je in de Gazastrook 2
groeperingen had: Hezbollah en Hamas. Als u de huidige onrust in
het Midden Oosten enigszins gevolgd heeft kunt u waarschijnlijk de
volgende twee kampen inmiddels onderscheiden: de Soennitische
moslims tegen de Sjiitische moslims. Hamas is Soennitisch en
Hezbollah is Sjiitisch. Hoewel in het verleden de indruk is gewekt dat
Israël en Amerika Hamas als terreurorganisatie beschouwden,
kunnen we dat wellicht in het huidige daglicht van de terreurgroep ISIS iets beter begrijpen. Trouwe lezers
van deze site zullen inmiddels doorhebben dat ISIS een CIA bedenksel is. Ook bij die groep wordt de schijn
hoog gehouden alsof ze een gevaarlijke terreurgroep zijn waar Amerika geen enkele invloed op heeft. Zou
dit dan ook niet het geval kunnen zijn met Hamas? De zionistische agenda die onder onze ogen uitrolt
bestaat uit twee kampen. Aan de ene kant hebben we de Soennitisch islamitische landen zoals SaoediArabië en Turkije. Hierbij moet worden opgemerkt dat Turkije ook veel Alevieten (eigenlijk ook een Sjiitische
stroming) kent, maar dat sinds Erdogan aan de macht is, de Soennitische stroming de macht in handen
heeft. Deze landen zorgen samen met Amerika en Europa voor de training, bewapening, financiering en
logistiek van de Al Nusra strijders (andere naam voor Al Qaïda) en van de ISIS strijders. Van de laatste
groep wordt gedaan alsof ze een oncontroleerbare gevaarlijke terreurgroep zijn, maar dat is slechts toneel.
Uiteindelijk dient ook deze hagelnieuwe vechtmachine slechts 1 doel, dat is namelijk het Sjiitische kamp
aanvallen. Dit andere kamp bestaat uit Syrië en Iran. In het kamp van de Soennitische landen kunnen we
dus Europa en Amerika scharen en in het Sjiitische kamp Rusland en ook China (hoewel China zich
ogenschijnlijk iets passiever opstelt). Feitelijk kunnen we het beter omdraaien en mogen we wel stellen dat
de Soennitische regimes naar de pijpen van Amerika en Europa dansen. Overigens moeten we Japan en
Australië niet vergeten. Die hangen ook aan het kamp van Amerika en Europa. Daar heeft China ook mee te
stellen.
In de Gazastrook zien we dit conflict tussen de twee kampen op kleine schaal. Israël is niet gebaat bij een
sterk Hezbollah. Hezbollah is immers Sjiitisch. Dit betekent naar alle waarschijnlijkheid dat ze wapens de
Gazastrook binnen gesmokkeld krijgen vanuit landen als Syrië, Iran en Rusland. Mogelijk dat dit nu
plaatsvindt via tunnels vanuit Egypte, omdat daar de door Amerika (via de Gene Sharp methode)
geïnstalleerde Moslimbroederschap (Soennitisch) regering door generaal Sisi omvergeworpen is. Feitelijk
valt Egypte daarom sinds kort meer onder Russische invloedsferen. Begint u het grote schaakspel door te
krijgen? Als Hamas Israël aanvalt, zou je dus kunnen spreken van een ‘inside job’. Hamas levert zo een
mooi alibi om de Gazastrook onder de duim te kunnen houden. Het bestaan van Hamas dient zo twee
doelen: 1. tegenwicht voor Hezbollah en 2. het creëren van alibi’s voor hard optreden in de Gazastrook.
Wereldwijd zien we deze strijd. Als u kijkt naar bijvoorbeeld terroristische aanslagen in China, dan ontdekt u
dat er sprake is van Soennitische moslims genaamd Uighurs. Horen we nieuws over Boko Haram in Nigeria,
dan zien we ook weer dat dit een Soennitische terreurgroep is en kunnen we er eigenlijk wel van uit gaan dat
Amerika ook hier weer Soennitische strijders als huurlingen inzet om in dit geval de Chinese invloed
op het Afrikaanse continent te ondermijnen. Nigeria leverde bijvoorbeeld veel olie aan China. Wil je dus
China ondermijnen, dan moet je de toelevering van grondstoffen ondermijnen. Voor Mali geldt hetzelfde.
China investeerde flink in Mali en dat was natuurlijk een doorn in het oog van Amerika. Kijken we naar het
conflict in Venezuela, dan kunnen we ook daar ontdekken dat het gaat om Amerikaanse invloed versus
Russische invloed. Rusland en China kunnen we inmiddels wel als trouwe bondgenoten beschouwen. Er is
dus feitelijk al sprake van een wereldoorlog, alleen het concrete aantal brandhaarden, wordt door de Main
Stream Media buiten het gezichtsveld van de gemiddelde burger gehouden. Wat er op dit moment in de
Gazastrook
gebeurt is dus eigenlijk een afspiegeling van wat er op het wereldwijde schaakbord gaande is.
Bron linkvermeldingen: brabosh.com,RT.com, Wikipedia, Telegraph.co.uk, Businessinsider.com,
World.time.com, Wikipedia, Reuters.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/08/de-gazastrook-waarom-nu-zoveel-geweld/

Nieuwsbrief 203 – 30 juni 2014 – pag. 32

Meer bewijs van bewuste ineenstorting van Amerika
Donderdag, 10 juli 2014
Amerika schopt wereldwijd tegen zoveel schenen dat sommige mensen zich
vertwijfeld afvragen of er een kamikazepiloot aan het roer staat in het Witte
Huis. Niet alleen staat Amerika toe dat de Dollar steeds verder onderuit wordt
gehaald, ze moedigen het met eigen acties zelfs aan.
Wanneer je kijkt naar de manier waarop de Amerikaanse overheid onder
aanvoering van Obama zich gedraagt ten opzichte van andere landen dan zou
je kunnen denken dat je hier met een kamikazepiloot te maken hebt.
Gedrag dat zoveel weerstand oproept bij landen dat het onherroepelijk
financiëel/economische gevolgen zal hebben voor Amerika. Geen voordelige
want wanneer deze tactiek door Obama en consorten wordt voortgezet dan kan eigenlijk alleen ineenstorting
volgen. Aangezien je deze mensen toch wel enige intelligentie mag toeschrijven, kun je niet anders
concluderen dan dat dit een bewuste tactiek is om het land financiëel/economisch volledig onderuit te halen.
De Amerikaanse economie draait op de macht van de Dollar. Wanneer deze sterk zou verminderen of
wegvallen dan zal dit een verwoestend effect hebben op de levensstandaard van de meeste Amerikanen.
Er worden meer Amerikaanse Dollars gebruikt buiten het land dan in Amerika zelf. Omdat het merendeel van
de wereld nog steeds handelt in Dollars is er een kunstmatig grote vraag naar deze valuta. Met andere
woorden, de waarde van de Dollar is op dit moment veel hoger dan dat die zou zijn wanneer er geen
wereldwijde vraag naar was. Hierdoor is de VS in staat om voor biljoenen Dollars aan producten te importeren
tegen belachelijk lage prijzen. Wanneer de vraag naar Dollars stopt dan zullen de prijzen van geïmporteerde
goederen in Amerika sterk stijgen.
Veel erger is dat de Amerikaanse overheid sterk afhankelijk is van de bereidheid van andere landen om Dollars
aan Amerika te lenen tegen hele lage rentetarieven. Wanneer dit stopt en de overheid moet geld lenen tegen
de normaal geldende markttarieven dan is het einde oefening.
We hebben al eerder geschreven over dat Rusland de Amerikaanse Dollar volledig de rug toekeert. Hoe
energiegigant Gazprom nu aan hun klanten vraagt om te betalen in andere valuta dan de Dollar.
Het gaat intussen allang niet meer alleen om Rusland. China en Zuid Korea hebben nu overeenkomsten
ondertekend waarbij ze elkaar voortaan zullen betalen in eigen valuta en niet meer in Dollars. Zelfs binnen
Europa gaan nu dergelijke geluiden op afkomstig van hooggeplaatste Franse functionarissen die van mening
zijn dat er meer gebruik van de Euro gemaakt dient te worden in plaats van van de Dollar.
Eén van de grootste energiebedrijven ter wereld is het Franse Total. Afgelopen zaterdag maakte de CEO een
opmerking waar veel mensen bijna door van hun stoel vielen. Volgens Reuters vertelde hij namelijk aan
verslaggevers dat er geen enkele reden was om voor olie te betalen met Dollars. “Helemaal zonder de
Amerikaanse Dollar zou niet realistisch zijn, maar het zou goed zijn als de Euro meer gebruikt zou worden. Er is
geen reden om voor olie in Dollars te betalen”. Verder zei hij dat omdat de prijzen voor olie in Dollars worden
genoteerd, dit niet hoeft te betekenen dat er ook in die valuta betaald moet worden.
Tot voor kort zou een dergelijke opmerking van een hooggeplaatst iemand zoals de CEO van Total ondenkbaar
zijn geweest. Sinds het begin van de jaren zeventig is alle olie en gas over de hele planeet verhandeld en
betaald in Dollars. Mensen die het waagden om hier aan te tornen zoals de Irakese president Sadam Hoessein
en Lybische leider Moammar Gaddafi hebben het met hun leven moeten bekopen.
Het lijkt nu Rusland het monopolie van de Dollar heeft doorbroken, ook anderen minder angstig zijn om de
Dollar aan te vallen.
Zelfs de Franse Minister van Financiën, Michel Sapin, deed een duit in het zakje door zich openlijk af te vragen
of het wel verstandig was om hun eigen geproduceerde vliegtuigen in Dollars af te rekenen. Om er dan
diplomatiek aan toe te voegen dat zijn opmerking niet gezien moest worden als een gevecht tegen het
imperialisme van de Dollar. Wat het uiteraard exact wél is.
De reden dat dit soort opmerkingen nu ineens uit Frankrijk komen is ook niet zo vreemd. Het is precies een
week nadat de Franse bank BNP Paribas een boete opgelegd kreeg van de Amerikaanse autoriteiten van bijna
9 miljard Dollar voor het uitvoeren van transacties in Dollars met landen waartegen Amerika sancties heeft
ingezet. Weer een voorbeeld van hoe Amerika bewust acties uitvoert die consequenties (kunnen) hebben voor
de Dollar. Het merkwaardige daarbij is dat ze ook alles in het werk stellen om bondgenoten tegen zich in het
harnas te jagen. Zoals nu weer gebeurd is in Duitsland waar Bondskanselier Merkel en een groot deel van de
bevolking woedend zijn omdat er een Amerikaanse spion in Duitsland is gearresteerd. Zullen ook de Duitsers
straks reageren op de manier zoals de Fransen nu doen? Zullen ook zij van mening zijn dat er geen enkele
reden meer is om Amerika “te matsen” met het uitvoeren van een groot deel van hun transacties in Dollars?
Ondertussen verslechtert de Amerikaanse verhouding met Rusland steeds verder. Deze laatste doet nu ook
verwoede pogingen om de BRICS (China, India, Brazilië en Zuid Afrika) landen mee te krijgen in hun anti Dollar
plan.
Het schijnt dat het Kremlin werkt aan een soort alles in één oplossing voor de BRICS landen, waardoor de
Dollar volledig buitenspel wordt gezet. In het beoogde systeem kunnen de Centrale Banken in de BRICS
landen door middel van zogenaamde “currency swaps”
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onderlinge handelstransacties financieren zonder dat hierbij gebruikgemaakt wordt van de Dollar. In feite wordt
hiermee ook het IMF volledig buitenspel gezet omdat de leden van het bondgenootschap op deze manier ook in
staat zijn om de zwakkere broeders financiëel te ondersteunen.
Naast Rusland is China natuurlijk belangrijk in deze en dit land laat iedere week meer zien dat ze onafhankelijk
van de Dollar willen worden.
Wanneer alles “normaal” zou zijn dan zou Amerika er alles aan doen om te zorgen dat de Dollar geen gevaar
loopt. Dat is voor hen per slot de garantie dat het leven zoals de bevolking die op dit moment leidt en de manier
waarop de overheid daar aan geld komt, voorlopig ongestoord verder kan gaan.
Dat gebeurt niet. Amerika staat toe dat de Dollar steeds verder onderuit gehaald wordt. Niet alleen door
“vijanden”, maar binnenkort waarschijnlijk ook door bondgenoten. Sterker nog, ze staan niet alleen toe dat de
Dollar onderuit gaan, ze voeren zelfs acties uit waarvan ze weten dat dit het ineenstortingsproces zal
versnellen.
Dit kan een aantal dingen betekenen. Allereerst dat het allemaal niet meer uitmaakt omdat men weet dat het
totale financiële systeem binnenkort toch gaat klappen. Tweede is dat het niet uitmaakt omdat Amerika hoe dan
ook die Derde Wereldoorlog zal veroorzaken. Als derde en laatst is het een uitgekiend onderdeel is van het
totaalplan, waarbij Amerika in een totale chaos moet veranderen zodat
de VN (NWO) de controle van dit land kan overnemen
en het land daarmee een modelstaat wordt voor de New World Order.
Bron: The Economic Collapse Blog, Zero Hedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8135:meer-bewijs-van-bewusteineenstorting-amerika&catid=20:het-complot&Itemid=33

CIA’s Boko Haram vermoordde 2000 mensen
NOS.nl meldt zojuist [citaat]
Steeds meer burgers worden slachtoffer van het geweld van terreurgroep Boko
Haram in Nigeria. In de afgelopen zes maanden zijn meer dan 2000 burgers
omgekomen bij gerichte aanslagen.
Wat dit Main Stream Media station niet meldt is dat Boko Haram net als Al
Qaïda een door de Amerikaanse CIA opgerichte club is. Mocht u hier nog niet
van overtuigd zijn, doe dan enige research. De commandant van Boko Haram,
genaamd
Khalifa Hifter, afkomstig uit Libië werd getraind door de CIA. Het feit dat hij uit
Libië komt is niet heel erg opmerkelijk, want ook in Libië maakte Amerika gebruik van Al Qaïda troepen om
Khadaffi te vermoorden en de macht te grijpen. Ik begrijp best dat dit er voor de nieuwe lezers misschien
moeilijk in gaat. Al Qaïda was toch de partij die verantwoordelijk was voor de aanslagen op de Twin Towers
in New York op 9/11? Ja, dat is wat de Main Stream Media u willen laten geloven. Iedereen die nog steeds
in die versie van het verhaal gelooft, moet even proberen uit de hypnose te ontwaken of eens echt proberen
de situatie te onderzoeken. Alstublieft mensen, wordt wakker.
Het Westen maakt gebruik van de regel ‘probleem, reactie, oplossing‘. Creëer je eigen Pearl Harbor; zorg
voor een paniek reactie en mensen zullen de oplossing accepteren. Die oplossing bestaat inmiddels al jaren
uit het feit dat Amerika met haar ‘war on terror‘ meerdere landen binnenvalt. Dat ze daarbij zelf gebruik
maken van Al Qaïda is voor velen niet te bevatten. Dat komt omdat de grijze massa in de hersenpan bij
velen niet benut wordt, maar er slechts en alleen naar de gezapige stem van de nieuwslezer geluisterd
wordt.
Ik richt mij even tot de mensen die het allemaal wel prima vinden en zich nergens druk om maken. Gooi weg
die krant, zet uit die tv! U wordt in de maling genomen! Verdiep u in de werkelijke geschiedenis van de
Golfoorlog; verdiep u in de Joegoslavië oorlog. Ontdek hoe het spel gespeeld wordt en met welke
krachtvelden we te maken hebben. Alles draait om het vestigen van 1 wereldregering; ook de zelfgeschapen
crisis. Natuurlijk kunt u ook denken: “Het zal mijn tijd wel duren, ik ga lekker op vakantie en heb een prima
carrière. Waar zou ik me druk om maken?” Misschien om de toekomst van uw kinderen, maar misschien
moet u ook weer menselijk worden en beseffen dat dit uitmoorden van miljoenen mensen in al die oorlogen
wereldwijd, met slechts het doel om wereldheerschappij te vestigen, simpelweg onmenselijk is. En u stemt er
in toe door er niets van te vinden en weg te kijken.
Bron linkvermeldingen: nos.nl,Wikipedia, AfricanNewsPosts.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/07/15/cia-boko-haram-vermoordde-2000-mensen/
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Prikbord Nr. 404 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Curieuze uitspraken
In Duitsland is het bestuur van een bank ‘vrijgesproken’, omdat het gegoochel met miljoenen niet was gericht
op hun eigen belang. In wiens belang waren de gigantische risico’s (lees: verliezen) dan wel?
Een voormalige wethouder achtte de gemeente Den Haag aansprakelijk voor het niet-nakomen van
(financiële) beloften door woningcorporatie Vestia. Doch dit bleek geen reden te zijn voor een beter toezicht,
want er werkten destijds zulke bekwame lui bij Vestia. Schade voor de gemeente Den Haag: 100 – 200
miljoen. De Rotterdamse Haven hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen, want er zijn buitenlandse
havens die ook zijn vrijgesteld… Geldt deze idiote redenering voor alle Nederlandse bedrijven en burgers?
Griezelig
Als de Rotterdammers in de toekomst warmte willen afnemen van de industrie, dan is er eerst een
investering nodig van 4,5 miljard ! Dus straks in werkelijkheid 7 miljard, inclusief rentekosten, want onze
rekenmeesters zijn griezelig goed in foute berekeningen. Wie dit uiteindelijk moeten betalen, laat zich raden.
Maar de ‘investeerders’ rekenen verder met een winst of besparing van 2 miljard: uit de opbrengst? Griezelig
is namelijk dat er niet bij staat wie hiervan profiteren, want de milieumaffia binnen de overheid kan de
absurde opslagen op energiekosten niet meer missen voor windmolens, eekhoornviaducten en verspilde
subsidies voor bevriende stichtingen.
Mensensmokkelaars
Het moet nog maar eens herhaald worden: alle maatregelen die de Italiaanse regering voorstelt om het
probleem van illegale immigranten aan te pakken, hebben juist een aanzuigende werking. Dit heeft niets met
vooroordelen te maken (xenofoob = iemand die het verdomt om iedere buitenlander een paspoort te geven
en die illegale grensoverschrijding strafbaar wil stellen), maar met de afkeer van schijnoplossingen. Het lijkt
wel of die mensensmokkelaars vooral Italianen zijn, met goede contacten bij de EU en de linker vleugel van
de regering.
Oorlog
Hamas heeft de oorlog verklaard aan Israël en wat doen de bondgenoten van Hamas : Obama, EU, Abbas
(Palestijnse Autoriteit), VN, Arabische landen en Van Agt? De Hamas-leiding voor het Internationale
Tribunaal slepen wegens schending van oorlogsregels, de Paus vragen om bemiddeling (terwijl zijn eigen
kardinalen al niet luisteren), de fondsen van Hamas blokkeren of zwijgen zoals gewoonlijk? Zodat men
achteraf via de Veiligheidsraad Israël kan bekritiseren over de burgerslachtoffers, of terroristen in burger,
want het was helemaal geen ‘oorlog’…En dan die weerstand binnen linkse partijen in de EU tegen
gevechtsdrones, is dat wellicht op verzoek van Hamas?
Rechtspraak
Terwijl rechters vaak klaarstaan om vermeende ‘fouten’ van de overheid te corrigeren als het om
asielzoekers, milieu of EU-wetgeving gaat, is die bereidheid bij een meervoudige moordenaar ver te zoeken.
Had de Staat maar beter moeten opletten. Merkwaardig, want het was toch een rechter die tot tbs besloot,
zonder daarbij voorwaarden op te leggen?
Schuldgevoel
Het waren de kerken die begonnen zijn met simpele zielen een schuldgevoel aan te praten, naast bedreiging
(met de hel) of haat (tegen de ‘moordenaars’ van Christus). Daarna werd dit door vele zedenmeesters
geïmiteerd om hun (financiële) doelstellingen te verwezenlijken. Een schuldgevoel over de Derde Wereld
(arme zwartjes), de Jodenvervolging door de nazi’s (alsof die kon worden tegengehouden), de Palestijnse
vluchtelingen, de slavenhandel, het milieu, de arme EU-landen, en nu de bootillegalen. Het volgende
onderwerp zal ongetwijfeld onze ‘rijkdom’ zijn. In Duitsland is men reeds bezig de bevolking duidelijk te
maken, dat het handhaven van pensioenrechten geen vanzelfsprekendheid is. Intussen vloeien er nog
steeds miljarden naar de Zuid- (en Oost-)Europese bankenmaffia, maar dat heeft uiteraard geen enkele
relatie met onze toekomstige EU-‘verplichtingen’ en de kennelijke poging om premier Rutte te strikken voor
een baantje in Brussel. Gelukkig hebben onze graaiende pensioenbestuurders geen last van
schuldgevoelens of van Brusselse ambities. Nog niet.
Vluchtelingenverdrag
Ondanks de conclusie dat gelukzoekers, mensensmokkelaars en advocaten op grote schaal misbruik maken
van het Vluchtelingenverdrag, onderneemt Nederland geen enkele actie om het tij te keren. Zelfs de criteria
voor een eventueel uittreden uit dat verdrag ontbreken, waardoor er volstrekt geen uitzicht is op een
serieuze aanpak van het probleem. De ‘polder’ schuift de gevolgen – niet alleen financieel – weer eens door
naar de toekomst. Net als de toenemende verkoop van paspoorten aan niet-EU burgers.
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Wereldelite bijeen op supergeheimzinnige Bohemian Grove
De nieuwste editie van de geheimzinnige Bohemian Grove is van start. Tussen 10 en 27 juli trekken
hooggeplaatste politici, steenrijke zakenmannen, de crème de la crème van de financiële wereld en mannen
van adel zich terug in de bossen van Monte Rio in Californië.
De rijken en machtigen der aarde komen al sinds het einde van de 19e eeuw op dezelfde plek bijeen, maar
pas in 1980 stapte de elitaire mannenclub uit de anonimiteit toen lokale feministen, activisten en veteranen
lucht kregen van de geheime jaarlijkse bijeenkomst.
De activisten begonnen zich te verenigen na publicatie van het boek Bohemian Grove and Other Retreats –
a Study in Ruling Class Cohesiveness van socioloog G. William Domhof in 1974. Hij toonde aan dat veel
Amerikaanse oud-presidenten, gekozen volksvertegenwoordigers, academici, leden van politieke denktanks,
stafchefs en financiële magnaten lid waren van de Bohemian Club.
In 2012 was de samenkomst het doelwit van de Occupy-beweging, die de Grove zag als het speelterrein van
de 1%. Vorig jaar werd pr-goeroe Sam Singer opgetrommeld om de pers te woord te staan. Hij zei te hopen
dat de betogers de leden met rust zouden laten. De Australische minister van Buitenlandse Zaken Bob Carr
vertelde aan de media dat hij was uitgenodigd voor Bohemian Grove. “Waarom zou ik de uitnodiging niet
accepteren?” vroeg hij. “Ze geven me een kans om de Australische kijk op regionale kwesties toe te lichten
en uit te leggen.” Bohemian Grove is een geheim genootschap, een geheimzinnige broederschap waar je
niet zomaar lid van wordt. Nepomuk, de beschermheilige van de club, was een priester en martelaar uit
West-Bohemen, die door de toenmalige koning Wenceslaus IV afschuwelijk werd gefolterd en vanaf de
Karelsbrug in de Moldau gegooid en verdronken. In 1729 werd Nepomuk heilig verklaard door paus
Benedictus XIII.
Bohemian Grove zou onder meer geboorte hebben gegeven aan de atoombom, nadat dr. Ernest Lawrence
in 1932 door voorzitter van de Universiteit van Californië Gordon Sproul werd uitgenodigd voor de
bijeenkomst. Tijdens de afwas besprak Lawrence zijn ideeën over kernsplijting door middel van een
cyclotron, een circulaire deeltjesversneller. Hieruit ontsproot vervolgens het Manhattanproject.
Op het zwaarbewaakte terrein worden de komende dagen lezingen gegeven door kabinetssecretarissen,
staatshoofden en andere machtige heren. Een veelgeziene gast is Antonin Scalia, rechter van het
Amerikaanse federale hooggerechtshof. In 1997 gaf hij een lezing over ‘Kerk, Staat en de Grondwet’.
President Reagan, zijn vicepresident en een tiental van zijn ministers waren lid van de Bohemian Club. In de
regering Bush zaten vier ‘Bohemians’. Voor zover bekend zijn geen van de ministers van Obama lid van de
club. Professor sociologie dr. Peter Phillips toonde aan dat de bestuursraden van grote bedrijven in 1991
werden gedomineerd door Bohemians: meer dan 250 van hen zaten in de bestuursraad van 201 van de
Fortune 500 bedrijven.
De gebroeders Koch, samen goed voor 100 miljard dollar
Hoewel er vandaag de dag minder Bohemian-directeurs zijn, slagen ze erin
hun fortuin steeds verder uit te breiden. De 100 grootste Amerikaanse
bedrijven beschikten in 1991 over een tegoed van 2 biljoen dollar. Uit een
rapport in 2012 blijkt dat de grootste vijf banken alleen al meer dan 8,6
biljoen dollar aan tegoeden beheren. Inclusief derivaten zou het
totaalbedrag uitkomen op bijna 13 biljoen dollar.
De Bohemian Club kent een lange geschiedenis en zal ook in de toekomst
de touwtjes stevig in handen hebben. Het volgende hoofdstuk in het
Bohemian-boek lijkt vooral betrekking te hebben op het libertarisme. Charles en David Koch zijn allebei
Bohemians. De miljardairs van Koch Industries streven naar een zo klein mogelijke – of zelfs helemaal geen
– overheid en geen regulering. De broers, die sinds kort meer dan 100 miljard dollar waard zijn, hebben hun
tentakels diep geworteld in conservatieve denktanks, de politiek en het bedrijfsleven.
[Indy Bay] - © Copyright (c) - NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/wereldelite-bijeen-op-supergeheimzinnige-bohemian-grove/

Een zomer vol supermanen in aantocht
Gemiddeld wordt de avondhemel iedere 13 maanden en 18 dagen verlicht door een supermaan. Deze
zomer doet dit fenomeen zich maar liefst drie keer voor. Een supermaan is een volle of nieuwe maan waarbij
de afstand tot de aarde het kleinst is. De naam supermaan is in 1979 gegeven door astroloog Richard Nolle.
Supermanen zijn gemiddeld tussen de 12 en 16 procent groter en 30 procent helderder dan een gemiddelde
maan. Tijdens een supermaan kan het gecombineerde effect van de zon en de maan op de oceanen van de
aarde toenemen. De meest indrukwekkende effecten worden gezien tijdens de maanillusie, omdat de maan
een stuk groter lijkt op het moment dat hij dichter bij de horizon staat. Dit gezichtsbedrog, dat ook wel Ponzoillusie wordt genoemd, doet zich eveneens voor bij sterrenbeelden en de zon.
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De supermanen deze zomer vallen op 12 juli, 10 augustus en 9 september aanstaande. Op 10 augustus
staat de maan het dichtst bij de aarde: op 356.896 kilometer.
Na 1993 bleef het verschijnsel 12 jaar lang uit, maar sindsdien kwam de supermaan vijf keer in beeld: in
2005, 2008, 2010, 2011 en 2012. Deze zomer krijgen we dus drie supermanen voorgeschoteld. De maan
legt een elliptische baan af rond de aarde. De afstand tussen maan en aarde varieert daardoor tussen
363.345 en 405.500 kilometer. De toestand waarbij de maan het dichtst bij de aarde staat wordt perigeum
genoemd. Als dat samenvalt met volle maan, is sprake van een supermaan.
Op internet is tussen astronomen en astrologen een verhitte discussie bezig over de supermaan. Het
fenomeen wordt geregeld in verband gebracht met natuurrampen, maar wetenschappers wijzen zulke
theorieën van de hand.
https://www.youtube.com/watch?v=D1KKpeW231Y
[Universe Today] - © Copyright (c) - NineForNews.nl

Situatie Yellowstone lijkt steeds kritischer (video)
Donderdag, 10 juli 2014
De grond onder het Yellowstone Park stijgt in een alarmerend
tempo, het water in het Yellowstone meer klotst als in een
badkuip. Metingen hebben nu aangetoond dat er grote
hoeveelheden van bepaalde gassen vrijkomen, iets waar ook
sprake van was bij andere grote vulkanen net voor een
uitbarsting. We weten dat de hele wereld in beroering is en dat
we een periode van aardveranderingen meemaken. Het bewijst
dat er “iets” is dat de aarde letterlijk aan alle kanten doet
schudden en beven. Overal ter wereld barsten vulkanen uit
waarbij we onlangs de bizarre situatie hadden dat er
zeven vulkanen binnen enkele uren tot uitbarsting kwamen.
Met de hele aarde in beroering is het eigenlijk logisch te
noemen dat ook de beroemde Yellowstone Supervulkaan
ineens tekenen van leven vertoont. Zo hadden we eerder dit jaar een aardbeving in het park en zal Amerika ook
niet voor niets haar nucleaire wapens weghalen uit de buurt van Yellowstone, zoals wij eerder schreven.
Veel mensen volgen daarom nauwgezet de ontwikkelingen rondom Yellowstone, waaronder een aantal lezers,
van wie één het volgende schreef (dank!): “Al geruime tijd volg ik het wel en wee van het Nat. Park
Yellowstone. Een aantal zaken zijn opvallend. Er is veel beweging , m.n. aardschokken en grondverhoging.
Nu is dat niet onnatuurlijk, alleen de frequentie waarmee dit nu plaatsvindt is op zijn minst zorgwekkend te
noemen. De Amerikaanse USGS doet alsof er niks aan de hand is en "vergeet" de meeste bevingen zelfs maar
te vermelden. De bewoners in dit gebied dat zich uitstrekt over tenminste 3 staten, proberen nu massaal hun
huizen te verkopen. Rara waarom zou dat zijn ? De dieren in het Park worden vaker dan ooit aangereden en
gedood, door o.a. mysterieuze reden... De afgelopen maand heeft een Russisch onderzoeksteam, het
Amerikaanse luchtruim geschonden door metingen te verrichten op afwijkingen in de magnetosfeer boven
Alaska en Yellowstone. Dit n.a.v. een alarmsignaal van een van hun satelieten.
Dit rapport is ook ter beschikking gesteld van de Amerikaanse regering die er vervolgens niks mee doet, zodat
het in arremoede maar op You Tube is gezet.
Dit is inmiddels de 2de bij mij bekende waarschuwing van Rusland naar Amerika m.b.t. Yellowstone. Dit is van
belang omdat een eruptie al "over tijd " is en wij hier niet ongeschonden uit zullen komen”.
De volgende korte video geeft een goede samenvatting van de huidige situatie: De laatste dagen is er een
groeiend aantal alarmerende berichten uit het Yellowstone gebied. Omdat er in Amerika nogal wat verzwegen
wordt door de officiële instanties en de media zijn een aantal mensen met meetapparatuur zelf op onderzoek uit
gegaan. Zoals je kunt horen in de onderstaande video hebben die een aantal zaken geconstateerd waar je niet
echt vrolijk van wordt. Als je als bezoeker van het Park kijkt naar het water van het Yellowstone Meer dan zul je
niets bijzonders ontdekken. Als je echter meetapparatuur gebruikt dan constateer je dat het water in het meer
heen en weer klotst, net zoals in een badkuip. Alsof iets het meer heen en weer schudt.
Waar ze vooral van geschrokken zijn, is de hoeveelheid van bepaalde gassen die nu vrijkomen. Nu is dit altijd
eigenlijk al het geval geweest, maar het soort gas dat nu vrijkomt in aanzienlijke hoeveelheden zoals
waterstofsulfide en zwaveldioxide komen vaak vrij bij vulkanen net voordat ze tot uitbarsting komen.
Dat het rommelt in en rondom Yellowstone is duidelijk. Jammergenoeg kan niemand precies voorspellen
wanneer deze gigant werkelijk tot uitbarsting zal komen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8132:situatie-yellowstone-lijkt-steedskritischer-te-worden&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Luchthaven Venezuela voert 'adembelasting' in
Bewerkt door: Redactie 11-7-14
Bron: ANPPassagiers op de internationale luchthaven van
Caracas. © afp.
Reizigers die een vlucht nemen vanaf de internationale
luchthaven in Caracas, zijn voortaan bijna 15 euro (127
bolivar) kwijt om te ademen. Dat meldde de BBC.
Maiquetia International Airport, de grootste luchthaven van
Venezuela, rekent namelijk belasting op de lucht die uit het
nieuwe airconditioningssysteem stroomt.
Volgens het Venezolaanse ministerie van Water- en Luchttransport is Maiquetia het eerste vliegveld van
Zuid-Amerika en de Cariben dat over deze technologie beschikt. Het zou bacteriële groei stoppen en de
gezondheid van reizigers beschermen. Critici zien het als een manier voor Maiquetia om makkelijk aan geld
te komen, nu veel veel internationale vliegmaatschappijen vluchten hebben geschrapt naar de luchthaven
wegens een conflict met de regering in Caracas. Het socialistische Venezuela beschikt over de grootste
olievoorraden ter wereld, maar producten als suiker en wc-papier zijn moeilijk te verkrijgen.
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3687744/2014/07/11/Luchthaven-Venezuela-voertadembelasting-in.dhtml

New York wordt volgebouwd met spookwolkenkrabbers
‘Disneyland voor Wall Street: Vastgoed in New York is de nieuwe
Zwitserse bankrekening’ – Prijzen tot $ 90 miljoen voor één appartement
Het 75 verdiepingen tellende, ultraluxe One 57 torent hoog boven Central
Park uit (bron: DfiveRed), maar blijft ’s avonds grotendeels donker.
China heeft zijn spooksteden, New York heeft zijn spookwolkenkrabbers.
Het financiële centrum van de wereld beleeft een ware bouwhausse. De één na de andere woon- of
kantoortoren wordt uit de grond gestampt, waaronder een aantal van een nieuw type, de ‘pencil tower’: zeer
hoge, en tegelijkertijd zeer ‘dunne’ torens. Projecten voor tientallen nieuwe torens zijn in ontwikkeling. Bij
een nadere beschouwing blijken veel projecten echter vooral buitenlandse –veelal Chinese- investeerders te
trekken. Daardoor staat tussen 49th en 70th Street en 5th en Park Avenue maar liefst 30% van de
appartementen minstens 10 maanden van het jaar leeg. ‘Waarom vastgoed in New York de nieuwe
Zwitserse bankrekening is’, was de titel van een artikel in het New York Magazinevan vorige maand.
Sommigen noemen Manhattan inmiddels het ‘Disneyland voor Wall Street’, omdat het hart van New York in
snel tempo verandert in een ‘speeltuin voor oligarchen’, één groot investeringsobject voor de superrijken.
$ 90 miljoen voor één appartement
New York was nooit goedkoop om te wonen, maar de prijzen die voor woningen in de nieuwe torens moeten
worden betaald slaan echt alles. In de nieuwe 306 meter hoge ultraluxe wolkenkrabber One 57, die 75
verdiepingen telt en uitkijkt over Central Park, werd onlangs $ 90 miljoen neergeteld voor een appartement.
’s Avonds blijft de skyscraper grotendeels donker, want de meerderheid van de eigenaren van deze
peperdure appartementen blijken buitenlanders te zijn die niet in New York wonen. ‘Ze gebruiken deze
appartementen uitsluitend als investeringen,’ zei Jonathan Miller van het Census Bureau. Inmiddels zijn er
plannen om in circa een derde van de toren het eerste nieuwe 5-sterrenhotel van Manhattan in 10 jaar tijd te
vestigen. Sinds 2006 werden er 74 nieuwe hotels met meer dan 13.500 kamers in New York geopend. De
komende 3 jaar gaan daar nog eens 15.000 kamers bijkomen, tot een totaal van 107.000. De gemiddelde
prijs voor een kamer voor een nacht in de stad is $ 241, het hoogste tarief in heel Amerika (2).
Veilige haven voor banksters
‘Voor financieel machtige mensen van over de hele wereld is New York een veilige haven,’ legde Mitchell
Moss, professor Stedelijk Beleid & Planning aan de Wagner School van de NY Universiteit uit. Het
commentaar van Michael Krieger, schrijver van de Liberty Blitzkrieg Blog: ‘Inderdaad: een veilige haven voor
de bailed out criminele wereldwijde bankiers.’ Met name uit China is de belangstelling voor vastgoed in New
York –en de rest van de VS- groot. De aankopen door Chinezen, vaak gedaan met via de Bank of China
witgewassen crimineel geld, stegen met 72%. In sommige plaatsen in Californië wordt maar liefst 90% van
de vastgoedaankopen door Chinezen verricht.
‘Welkom op planeet oligarchie’
Krieger: ‘Dat zou geen verrassing moeten zijn gezien het feit dat het beleid van de regeringen en Centrale
Banken wereldwijd is om al het geld naar de 0,01% te sluizen, terwijl de rest van de 1% watertrappelt – en
de 99% in snel tempo tot slaven wordt gemaakt... Welkom op planeet oligarchie, waar lege wolkenkrabbers
opdoemen boven de hordes vrijheid hatende, noodlijdende slaven.’
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Bloomberg
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Obama zet grenzen VS wijd open voor miljoenen illegalen
Illegalen zonder ID-bewijs worden op luchthavens toegelaten tot Amerika
Duizenden illegalen worden voorlopig opgevangen in dit
soort kampen. Anderen worden onmiddellijk op de bus of het
vliegtuig gezet en naar elders in de VS overgebracht.
We waarschuwden er enkele jaren geleden al voor, en anno
2014 is het realiteit geworden: president Barack Hussein
Obama is de volgende fase van zijn doelbewuste
ondermijning van de Amerikaanse samenleving begonnen
door de grenzen wijd open te zetten voor miljoenen illegalen.
In landen zoals Honduras en El Salvador spreken de media
en de mensen al over het krijgen van ‘Obama-amnestie’. Er
is zelfs een speciale overheidswebsite waarop illegalen zich
kunnen aanmelden voor het krijgen van een toelage of uitkering.
Illegalen krijgen flyers uitgedeeld waarop hen wordt beloofd dat de regering hun status niet zal checken als
ze voedselbonnen aanvragen. Een jonge moeder vertelde onlangs tegen journalisten dat er wordt verteld dat
‘als je naar Amerika gaat, je niet zult worden teruggestuurd’.
In een andere video zegt een kleine jongen uit Centraal Amerika dat Obama hem ‘toestemming’ heeft
gegeven om in de VS te komen wonen. Inmiddels komen er al 12 x meer illegale kinderen de grens over dan
een paar jaar geleden.
‘Gevlucht voor geweld bendes’
Om te worden toegelaten hoeven de illegalen bij hun binnenkomst in de VS enkel het van te voren
gerepeteerde antwoord te herhalen dat ze ‘vluchten voor het geweld van (drug)bendes’.
Probleem is dat de achtergrond van de illegalen niet of nauwelijks wordt gecheckt. Van illegalen die per
vliegtuig arriveren hoeven sommigen niet eens een identiteitsbewijs te laten zien (3). Dat veel van hen zelf
crimineel zijn en/of tot (drug)bendes behoren, blijkt onder andere uit het feit dat 30% van de gevangenen in
de VS illegale immigranten zijn.
Import van ziekten
De afgelopen weken doken er ook berichten op dat de illegalen allerlei ziekten, zoals TBC en hondsdolheid,
met zich meenemen. Bijna alle illegalen mogen blijven; velen worden voorlopig in kampen opgevangen,
terwijl anderen gelijk op bussen en vliegtuigen naar andere plaatsen in het land worden gezet.
Torenhoge werkloosheid
Tegen Amerikanen die demonstreren tegen de massale, vrijwel ongecontroleerde import van illegalen wordt
de M.E. ingezet. De regering in Washington zegt dat de illegalen banen krijgen ‘die Amerikanen niet willen
doen’, maar de statistieken wijzen uit dat het met de werkgelegenheid nog altijd bijzonder slecht gesteld is.
Volgens het onafhankelijke ShadowStats is nog steeds ruim 1 op de 5 Amerikanen werkloos, veel hoger dan
het Witte Huis toegeeft.
Sociale zekerheid overbelast
De miljoenen illegalen zullen de druk op de toch al zwaar overbelaste sociale zekerheid onhoudbaar maken.
Nu al leeft meer dan 20% van alle Amerikaanse kinderen onder de armoedegrens. 49 miljoen Amerikanen
hebben niet genoeg geld om voldoende eten te kopen. Bijna net zoveel (47 miljoen) hebben voedselbonnen
nodig. Er zijn inmiddels zelfs meer vrouwen die afhankelijk zijn van voedselbonnen dan vrouwen die een
baan hebben. (1). Met andere woorden: de overheid kan niet eens voor de eigen bevolking zorgen. Waarom
laat Obama dan miljoenen kansloze illegalen het land binnen, naast het voor de hand liggende gegeven dat
immigranten massaal op de Democraten stemmen?
VS ondermijnd door amnestie voor miljoenen illegalen
In april 2011 schreven we al dat ‘uit onderschepte Arabische radio uitzendingen in het Midden Oosten blijkt
dat de moslimwereld ervan overtuigd is dat president Obama amnestie wil voor de 12 miljoen illegale
Spaanstalige immigranten in de VS. Deze moeten de weg bereiden voor de volgende golf die zal bestaan uit
tientallen miljoenen moslims uit het Midden Oosten, waardoor er vóór het einde van zijn tweede termijn in
2016 50 tot 100 miljoen moslims in de VS zullen wonen.’
In de bestseller, 'Fool me Twice (zoiets als 'Bedrieg me weer' / 2012): Obama's schokkende plannen voor de
volgende 4 jaar', deden auteurs Aaron Klein en Brenda J. Elliott uitvoerig alle plannen van Obama voor zijn
tweede termijn uit de doeken. Behalve forse bezuinigingen op defensie en het eenzijdig nucleair ontwapenen
zou de president van plan zijn om miljoenen illegalen in de VS amnestie en stemrecht te geven. In juni van
dat jaar maakte Obama daar reeds een begin mee door een uitvoerend bevel te geven dat veel jonge
illegalen niet meer mogen worden uitgezet (2).
Obama’s anti-Amerikaanse verleden
In heel zijn verleden is Obama nauw verbonden geweest aan mensen en groepen met uitgesproken antiAmerikaanse en anti-Westerse denkbeelden. Zo was hij als tiener bijna 10 jaar lang in de leer bij Frank
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Marshall Davis, een Stalinist en lid van de Communistische Partij in de VS (CPUSA), en volgens sommigen
zelfs Obama's echte vader.
In zijn woonplaats Chicago werd Obama actief in de linkse 'gemeenschapsorganisatie' ACORN, die was
opgezet door de eveneens in Chicago wonende Marxistische anarchist-satanist Saul Alinsky, die in zijn aan
Lucifer (de duivel) opgedragen boek 'Rules for Radicals' exact beschreef hoe de Verenigde Staten door
infiltratie en misleiding stap voor stap kan worden vernietigd. Dat plan lijkt Obama tot in de puntjes uit te
voeren.
Xander - (1) The Economic Collapse Blog, (2) World Net Daily, (3) Breitbart

De oorlog om Israël: de feiten
1. Gaza is niet bezet. In 2005 verliet Israël Gaza onvoorwaardelijk.
De doorgang van goederen aan de grens gaat door.
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4541153,00.html
http://www.jewishpress.com/special-features/israel-at-war-operation-protective-edge/despite-rockets-pagaza-arabs-treated-at-haifa-hospital/2014/07/10/
Gaza heeft nog een grens, nl. met Egypte, wat betekent dat totale afsluiting nooit door Israël
kan worden geëffectueerd. Israël claimt geen grondgebied in Gaza.
2. Burgers in Israël worden beschermd:
Er zijn overal schuilkelders en safe-rooms.
Er is een goed alarmsysteem zodat burgers dekking kunnen zoeken.
Er is een peperduur afweersysteem om raketten te onderscheppen.
Er wordt nooit en te nimmer vanaf niet-militaire plaatsen iets afgeschoten op doelen in Gaza.
Israël probeert zoveel mogelijk militaire/Hamasdoelen te treffen en burgers in Gaza te sparen.
Israël waarschuwt Palestijnse burgers huizen en plaatsen van doelwitten te verlaten voor de aanval.
http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/IDF-asks-Palestinians-living-near-Gaza-border-to-vacatehomes-362284
http://www.jewsnews.co.il/2014/03/14/idf-shielding-arab-kids-from-gaza-rockets-let-this-sink-in/
3. Burgers in Gaza hebben geen enkele voorziening.
Er is nooit geld geïnvesteerd in schuilkelders.
Raketten worden te midden van burgervoorzieningen als huizen, scholen en moskees afgeschoten,
waardoor deze burgers
tot een menselijk schild worden gemaakt door degenen die raketten afvuren
Ook in de nieuw gebouwde en nog af te bouwen hoofdstad van Palestina op de Westbank : Rawabi worden
geen schuilkelders of safe-rooms gebouwd.
4. Hamas wordt door de EU en USA als terroristische organisatie aangemerkt.
Hamas vuurt raketten af op willekeurige doelen met liefst veel burgers zoals Tel Aviv, Jeruzalem. Dit zijn
oorlogsmisdaden. Hamas ontvoert mensen als het de kans krijgt, zowel burgers als soldaten als kinderen.
Hamas graaft tunnels om te infiltreren voor ontvoeringen
Hamas komt over zee om burgers te doden en/of ontvoeren ( Er zijn alleen al deze week tweemaal groepjes
ontdekt en opgepakt). In het Handvest van Hamas staat o.a.: “Israël kan alleen bestaan totdat de islam het
vernietigt. Heel Palestina behoort de islam”.
Er zijn jongerenkampen waar 12-jarigen worden ingewijd in vechten tegen de zionisten.
Op TV worden in Gaza programma`s voor jonge kinderen getoond waarin de haat tegen Joden wordt
uitgevent.
5. In de propagandaoorlog gaat Hamas heel ver.
Niet alleen worden uitgebreide verslagen van vernielde gebouwen vertoond, maar ook de slachtoffers van
Israëlische aanvallen breed vertoond. (een oorzaak van slachtoffers zie 3)
Toch is dat kennelijk niet genoeg, want er worden ook valse beelden verspreid door de BBC vastgesteld:
The important BBC report about the “recycling” of old/non-related pictures on Palestinian and pro-Palestinian
social media: http://bcove.me/uxyrt05f
6. Op 7 juni begonnen raketten op Israël te vallen.
Op 12 juni werden de drie Israëlische tieners ontvoerd: de aanval met
raketten was dus geen wraak op Israëlische acties om de tieners te vinden. De pers voert dit onterecht aan!
Hamas heeft momenteel ca 12.000 missiles ( Ook via de tunnels gesmokkeld en kennelijk geen gebrek aan
fondsen!)
Sinds de terugtrekking van Israël uit Gaza in 2005 heeft Hamas ca 9000 raketten en 5000 mortieren op
Israël afgevuurd.
Secretaris Stichting WAAR - p/a Nieuweweg 6A – 3155 AC Eemnes
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Nestlé: ‘Dagelijks drinkwater wordt ONZE cash-cow’
2014 © WantToKnow.nl/.be
Over de hele wereld is de firma Nestlé, van huis uit een keurige Zwitserse firma, bekend van veel
consumentenproducten, bezig om het dagelijkse drinkwater van mensen zoals jij en ik onder controle te
krijgen. Het gaat daarbij over de absolute controle over de drinkwaterbronnen en -voorzieningen. De
voorzitter van de Raad van Bestuur vinden wij een in dit opzicht een behoorlijk enge man’, die de normaalste
zaak van de wereld, namelijk vrij drinkwater voor iedere wereldburger, volledig omdraait..
Meneer Peter Brabeck is als een vos bezig de winst van Nestlé te vergroten, door een wereldwijd een
krachtige grip op drinkwaterbronnen te organiseren..!
Meneer Peter Brabeck, zo heet die ‘hoogste baas’ van Nestlé, legt het allemaal uit met zijn filosofie:
“De enige opinie over drinkwater die écht extreem is, wordt wereldwijd vertegenwoordigt door allerlei nietgouvernementele-organisatie (NGO’s), die maar blijven verkondigen dat drinkwater een publiek recht is. Dat
betekent dat je als mens het recht zou moeten hebben op water en dát is een extreme oplossing”.
Maar Brabeck komt steeds meer op heel laffe wijze terug op zijn standpunten, doordat er wereldwijd enorme
tegenspraak is ontstaan. Maar Nestlé als bedrijf heeft allerminst rustiger aan gedaan en gaat volop -overal
ter wereld- de strijd aan met gemeenschappen om de controle te krijgen over hun drinkwaterbronnen.
Nestlé: schoon water is geen universeel recht..!
Op het World Water Forum in 2000, waar onze prins Willem Alexander de voorzitter en initiatiefnemer wass,
bleek dat Nestlé succesvol een lobby-campagne had uitgevoerd om schoon drinkwater als universeel
mensenrecht te classificeren. Daarmee was direct ook het jachtseizoen geopend op álle lokale
waterbronnen door multi-nationals die probeerden deze onder controle te krijgen. Dat betekent voor elk
bedrijf zoals Nestlé een winst van miljarden dollars op drinkwater dat volledig vrij hoort te zijn.
Prijsverhogingen van zo’n 2000% (!!) zijn geen uitzondering, waarbij dit drinkwater in een plastic fles wordt
verkocht. Nestlé gaat namelijk door met het promoten van water in plastic (PET) flessen als een soort
statussymbool. Water wordt met grote hoeveelheden extra opgepompt, hetgeen al in veel landen heeft
geleid tot lagere grondwaterstanden en het uitdrogen van lokale bronnen. Het is hier al zo, dat veilig
drinkwater een privilege is geworden, alleen haalbaar voor de rijken..
Schoon water zou natuurlijk gewoon voor iedere wereldburger beschikbaar moeten zijn. Het is een
zogenaamd product dat UITSLUITEND door een overheids-nutsbedrijf aangeboden zou moeten worden, op
basis van non-profit. We dienen er ook als gemeenschap voor te zorgen dat dit primaire water veilig is voor
alle generaties die ná ons komen. Niet een stof die we met miljarden liters tegelijk oppompen, om korte
termijnwinsten van particuliere bedrijven op te drijven. Nestlé op haar beurt speelt het spelletje keihard
verder; zij roepen dat water-voor-iedereen een extreme opinie is en dat het zeker geen publiekelijk recht zou
moeten zijn/blijven.
Nestlé is als een dief in de nacht bezig..!
Terwijl de wereldpopulatie blijft groeien wordt schoon drinkwater een steeds schaarser middel voor het
invullen van primaire levensbehoeftes. De Zwitserse film ‘Bottled Life’ toont de krankzinnige ontwikkeling die
gebotteld water doormaakt, overal ter wereld. Het is een uiterst lucratieve, muli-miljard-grootte business, die
vooral wordt geleid door het Zwitserse Nestlé. Het bedrijf heeft inmiddels meer dan 70 merken (flessen)
drinkwater in handen, waaronder chique merken als Perrier, San Pellegrino en Vitel.
Geloof het of niet, maar dit bedrijf heeft alleen al in dit flessenwater een omzet -wereldwijd- van zo’n € 8
miljard, maar het bedrijf heeft zelfs op aandeelhoudersvergaderingen niet veel zin hierover te discussiëren..
De Zwitserse journalist Res Gehriger ontdekte dit ook, toen hij voor genoemde film bezig was met research;
het management van Nestlé verdomde het om ook maar enige medewerking aan zijn onderzoek te
geven.Gehringer hield echter vol en ontdekte dan ook hoe controversieel en vol conflicten de operaties van
Nestlé zijn, op het gebied van drinkwater-’productie’..
Eigenaar van de bronnen
Om geld te verdienen, veel geld, aan waterbronnen, dien je deze natuurlijk eerst in bezit te hebben. En voor
waar het de VS betreft, verre de grootste markt voor drinkwater-in-flesssen ter wereld, is dit voor een groot
deel al het geval. Degene die het land bezit, waarop een bron ligt, heeft ook het recht om zoveel water op te
pompen als hem belieft. In de staat Maine is Nestlé al de grootste exploitant van waterbronnen en
pomprechten.
Het grote in-slaap-sussen door de firma Nestlé, begint al bij de presentatie van haar slogan en logo..
Daar worden jaarlijks miljoenen en miljoenen liters water opgepompt, die met enorme tankauto’s, zoals in de
olie-industrie, over de weg worden getransporteerd naar de bottelarijen van Nestlé. En het zijn vooral de
indringende optredens van een leger van PR-mensen, advocaten en lobbyisten van Nestlé, die in kleine
steden zoals Fryeburg, Newfield en Shapleigh proberen elke tegenstander het zwijgen op te leggen; zo
ontdekte Res Gehriger.
De film ‘Bottled Life’focust met een uiterst kritische blik op de wereldwijde expansie van Nestlé’ in de
wereld’markt’ van gebotteld water. In de VS en Europa verkoopt het bedrijf vooral ‘Spring Water’ (lentewater)
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met een verwijzing naar de bron. In andere landen, vooral ontwikkelingslanden, heeft het bedrijf een volledig
ándere strategie, namelijk die van het concept ‘Nestlé Pure Life’… Het water dat in flessen wordt verkocht is
niets anders dan gezuiverd grondwater, verrijkt met een mixje van mineralen, bedacht door Nestlé.. Dit merk,
‘Nestlé Pure Life’ was een geesteskind van CEO Peter Brabeck, die bijna zijn hele leven al bij Nestlé werkt.
‘Nestlé Pure Life’ is inmiddels uitgegroeid tot het meest verkocht flessenwater ter wereld.
Het onderzoek van Res Gehriger bracht hem in Pakistan, een testmarkt voor Nestlé’s Pure Life water. Ook
hier kreeg Gehringer geen centje medewerking van Nestlé, maar opnieuw slaagde hij erin te ontdekken waar
de daden van Nestlé toe leiden. Het grondwater in de dorpjes rondom ‘drinkwaterfabrieken’ is drastisch
gedaald en in veel van deze dorpen is de dorpswaterplaats verworden tot een stinkende modderpoel.
Nestlé Pure Life is -zoals dat heet in ‘zakelijke kringen’, een slim businessconcept.. En succesvol vooral in
de ontwikkelingslanden waar de watervoorziening gebrekkig is, of helemaal dreigt te bezwijken. Daar wordt
het Nestlé-water als een veilig en gezondheidsbevorderend alternatief gepresenteerd. Maar voor de grootste
deel van de bevolking, blijft dit gebottelde water een onbereikbaar alternatief. Ook in Lagos, de miljoenen
hoofdstad van Nigeria, blijft water een duur product. In deze stad is dátgene werkelijkheid geworden, wat
deze meneer Peter Brabeck kennelijk voor staat.. Iedereen moet betalen voor levens-essentieel water, het is
een droeve realiteit. Families in de sloppenwijken van Lagos, besteden bijna de helft van hun schaarse
budget aan een jerrycan water. En de upper class in Lagos..? Die kopen…. Nestlé Pure Life.
Green-washing..
Nestlé is er veel aan gelegen haar imago mooi strak te houden, zoals een Zwitsers bedrijf betaamt. En
wanneer het over water gaat, is het CEO Peter Brabeck in het bijzonder, die de promotie doet voor Nestlé.
Nadat hij in 2005 voorzitter van de Raad van Bestuur werd, ontwikkelde hij een communicatie-strategie die
schuilgaat onder de valse-groene-smoelen-vlag van ‘Corporate Social Responsibility’ en het ‘Creëren van
Waarde voor Belangengroepen’.. Kortom, meneer Brabeck preekt van alles, maar zijn daden laten het op dit
gebied volledig afweten. Leugens dus, valse informatie en manipulaties..
Een bedrijf als Nestlé volkomen onwaardig.. Journalist/documentairemaker Res Gehriger komt in zijn film tot
een droevige conclusie. Het beeld van Nestlé klopt als drinkwaterbronnenrovers, die wereldwijd hun klauwen
om deze bronnen willen slaan; met maar één doel: dominantie op de globale werelddrinkwater markt in de
nabije toekomst.. Neem even een momentje om ook dit verhaal te bekijken.

Priester mag kinderen niet over hemel en hel vertellen
Opwinding in het bisdom Innsbruck in Oostenrijk. De bisdomleiding
daar heeft de geliefde priester van Stans ontheven uit het
godsdienstonderricht, meldt Kath.net.
Zijn misdrijf was kennelijk dat hij het in de godsdienstles ook had
over de ´laatste dingen´: over hemel, hel, vagevuur en de duivel.
Deze thema´s worden overigens door paus Francicus bijna
wekelijks aangeroerd. Volgens Josef Stock, de leider van de
onderwijsdienst van het bisdom, heeft de priester geen
"kindvriendelijke, op het leven gerichte" godsdienstles gegeven. Het bisdom hield echter geen rekening met
het kerkvolk, want dit was over het godsdienstonderwijs van de priester juist zeer tevreden. De kinderen
hebben het vak zelfs als hun lievelingsles gekozen, aldus Michale Huber, de burgemeester van Stans.
De 36-jarige godsdienstleraar en priester heeft het zelfs voor elkaar gekregen de kinderen weer enthousiast
voor het geloof te maken. Bovendien had hij een zeer menselijk omgang met hen, en is het aantal
misdienaars groter geworden.
Bijzonder schrijnend: pas kort voor het begin van de vacantie kreeg de priester te horen dat hij van het
godsdienstonderwijs vanaf het komende schooljaar ontheven was. "Wij voelen ons als schoolbestuur voor
het hoofd gestoten. Ook de parochie is gepasseerd", verontwaardigt zich de burgemeester en liet dat ook
per brief aan de onderwijsdienst van het bisdom weten: "Met uw optreden heeft u onrust in ons dorp
gebracht, zodat dit eenzijdige optreden uwerzijds in geen geval aanvaardbaar is", heet het.
Josef Stock, leider van de onderwijsdienst van het bisdom, is niet erg onder de indruk. Hij veroordeelt het
godsdienstonderwijs van de priester als "van voor de zondvloed", zonder daar overigens voorbeelden van te
geven. Hij wijst erop dat deze volgens zeggen "uiterst ouderwets materiaal" gebruikt uit het bedevaartsoort
Maria Roggendorf, waarin een "beeld van het gezin" geschetst wordt dat niet meer van deze tijd is.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/5972-priester-mag-kinderen-niet-over-hemel-en-hel-vertellen
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Wereldcrisis ergste in 40 jaar, maar Obama gaat weer golfen
Leiders Midden Oosten vinden dat Obama terrorisme heeft aangewakkerd
Een website houdt speciaal bij hoeveel dagen Obama tijdens
zijn ambtstermijn is gaan golfen. In juni stond de teller al op
176, daar zijn inmiddels minimaal 2 dagen bijgekomen. (2)
Van Israël en de Palestijnen tot Irak, Syrië, Iran, Oekraïne en
de Zuid Chinese Zee – te midden van een aanhoudende
economische en financiële crisis lopen overal de spanningen
steeds verder op, zozeer dat de Wall Street Journal zelfs
spreekt van de ergste wereldwijde crisis sinds de jaren ’70.
En wat doet de Amerikaanse president Barack Hussein
Obama, de naar verluid machtigste man ter wereld, hieraan?
Wat hij altijd doet: golfen.
Net zo instabiel als in jaren ‘70
Amerikaanse strategen vinden dat de wereld weer net zo instabiel is als in de jaren ’70, toen Amerika de
Vietnamoorlog verloor, de Arabische landen een derde mislukte poging deden om Israël van de kaart te
vegen, de Shah in Iran ten onderging aan de islamitische revolutie, en de Sovjet Unie Afghanistan
binnenviel. Irak en Afghanistan zijn na de door Obama in gang gezette Amerikaanse terugtrekking in totale
chaos verzand, de Palestijnen en Arabieren hebben hun doel om de Joodse staat te vernietigen duidelijk
nog altijd niet opgegeven, de onderhandelingen met Iran over het nucleaire programma van het land dreigen
te mislukken, en met zowel Rusland (vanwege Oekraïne) als China –om de met Japan, de Filippijnen en
Vietnam betwiste eilanden en zeegebieden- worden steeds fellere, vooralsnog enkel verbale ruzies
uitgevochten.
Amerika gedraagt zich als ‘papieren tijger’
Door alle zorgwekkende ontwikkelingen zetten veel nationale en internationale politici, analisten en andere
experts grote twijfels bij het buitenlandse beleid van president Obama. Diplomaten en critici vinden dat
Obama door zijn halfslachtige houding de vele conflicten juist heeft aangewakkerd. Veel leiders in het
Midden Oosten verwijten hem zelfs de moslimterroristen in het zadel te hebben geholpen, omdat hij weigert
militair tegen hen op te treden. ‘Ik vind dat ons land onvoorstelbaar veel langetermijnschade oploopt nu we
op zoveel fronten in de wereld als een papieren tijger optreden,’ zei de Republikeinse senator Bob Corker
(Tennessee) tijdens een hoorzitting over de crisis in Oekraïne.
De Amerikaanse regering stuurt niet langer de wereldgebeurtenissen, maar reageert daar slechts op. Gevolg
is dat radicale groepen en bewegingen hun kans schoon zien en in landen zoals Irak, Syrië en ook in de
Palestijnse gebieden de overhand hebben gekregen.
Islamitische terroristen gevaar voor Westen
Sommige diplomaten denken echter dat ingrijpen in het Midden Oosten geen zin heeft, omdat de vete
tussen de Soennitische en Shi’itische moslims al eeuwen voortduurt. Die vete dreigt echter in een totale
oorlog te ontaarden die de hele regio –en mogelijk zelfs de hele wereld- op zijn kop zal zetten. Minister van
Justitie Eric Holder onderkent dan ook het gevaar van de islamitische terreurbeweging IS(IS) in Irak en
Syrië. ‘Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze zich naar het Westen en met name de Verenigde Staten
zullen keren,’ zei hij in een Tv-interview. ‘Hier moeten we dus bovenop zitten, en wel nu meteen.’
Nerveuze bondgenoten
Maar ook Amerika’s traditionele bondgenoten morren. Europa is het niet eens met strengere sancties tegen
Rusland, omdat die de toch al kwakkelende Europese economie hard zullen treffen. Met Duitsland is een
heuse rel ontstaan vanwege de spionageactiviteiten van de NSA.
Daarnaast wil het vanwege meningsverschillen tussen Japan en Zuid Korea maar niet lukken een
gezamenlijk front tegen China te vormen. Vanwege Obama’s aarzelende houding in het Midden Oosten
twijfelen Japan en Taiwan er aan of Amerika hen wel zal verdedigen als het tot een militair conflict met China
komt. Zelfs aan het Witte Huis verbonden veiligheidsanalisten erkennen dat Amerika’s bondgenoten steeds
nerveuzer worden vanwege Obama’s slappe beleid.
Verwarring in binnen- en buitenland
Ook het linkse georiënteerde Center for American Progress heeft kritiek op de president. ‘Onze bondgenoten
willen een sterke verdediger die zijn mannetje staat, maar onze lichaamstaal laat iets anders zien,’ zei Brian
Katulis. ‘Obama is altijd een ‘bezint eer ge begint’ man geweest. Soms leidt dat niet alleen bij ons tot
verwarring, maar ook in het buitenland.’
En wat doet Obama vervolgens om al deze crisis aan te
pakken en waar mogelijk te bezweren? Wat hij altijd doet:
Xander - (1) Wall Street Journal via Zero Hedge,
(2) Obama Golf Counter
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Oud politicus Canada, financiele systeem één groot piramidespel!
Het wereldwijde financiële systeem is een totale fraude. Het is een
gigantisch Ponzifraude piramidespel, niet beter dan die Bernie Madoff
gebruikte om zijn vrienden en buren te zwendelen, en duizenden malen
erger als je het totale aantal slachtoffers optelt dat het heeft opgelicht
over talloze generaties.
Het voornaamste verschil tussen beide systemen is dat Madoff handelde buiten de wet, terwijl het
internationale bancaire kartel generatie na generatie van vorsten, presidenten en premiers heeft
overgehaald om wettelijke bescherming voor hun diefstal te bieden.
De Ponzifraude van de banken is schrikbarend eenvoudig. Ze geven hetzelfde geld op hetzelfde moment
aan verschillende mensen of instellingen en verzamelen er de rente op van elk. Wat de banken echt
uitlenen, echter, is hun krediet, en wat ze terug nemen ter compensatie van dat voorrecht is een schuld die
moet worden terugbetaald met rente.
Het aantal keren dat ze hetzelfde geld lenen heet leverage (het hefboom effect). Deze praktijk is zo oud als
heuvels, maar voor ons doel kunnen we beginnen met de goudsmeden van Lombard Street in Londen, die
deposito’s (stortingen) accepteerde waarvoor zij op verzoek certificaten verstrekten. Zij betaalden hun
spaarders een nominale rente met dien verstande dat ze het geld konden doorlenen aan hun klanten tegen
een hogere rente. Ze vonden al snel dat ze meer konden uitlenen dan ze in hun kluizen hadden omdat op
elk moment slechts een paar spaarders hun goud of zilver kwamen claimen. Het was oplichterij. Het was
illegaal. Toch kwamen ze er voor een lange tijd mee weg totdat de zwendel werd gelegitimeerd toen de
Bank of England werd opgericht om Koning William te helpen zijn oorlog te financieren. Rijke mensen
doneerden £ 1.200.000 in goud en zilver, als kapitaal, naar de bank, die vervolgens werd uitgeleend aan de
overheid op 8 procent. Om zijn waardering te laten blijken liet de Koning de bank toe £ 1.200.000 in biljetten
te drukken en deze uit te lenen tegen hoge rentes. In feite werd de bank toegestaan om hetzelfde geld twee
keer uit te lenen – een keer aan de overheid en een keer aan de mensen.
In de loop der jaren, als gevolg van de hebzucht van de banken en de medeplichtigheid van de politici, is die
verhouding dramatisch toegenomen. In de vroege dagen van de 20e eeuw werden federaal gecharterde
Amerikaanse banken verplicht om goudreserves van 25 procent te houden. Dat betekent dat ze hetzelfde
geld vier keer mochten uitlenen. Ik herinner me toen Canadese banken een kasreserve van 8 procent
moesten handhaven. Dat betekent dat ze hetzelfde geld 12 ½ keer mochten uitlenen.
Vandaag de dag, dankzij Milton Friedman’s irrationele flip-flop van het voorstander zijn van 100% cash
reserves tot aan het andere uiterste van nul reserves, en de goedkeuring van zijn ideeën door de grote
centrale banken van de wereld in 1974, zijn de veelvouden dramatisch toegenomen – in sommige gevallen
wel 20 op 1 of meer. Banken houden alleen genoeg geld aan voor de dag-tot-dag eisen van die paar klanten
die binnen komen en het opvragen, en dus is de fraude vrijwel totaal.
Het systeem werkt op deze manier. Stel dat u wilt lenen $ 35.000 om een nieuwe auto te kopen. U bezoekt
uw vriendelijke bankier en vraagt voor een lening. Hij of zij zal u vragen om onderpand – een aantal
aandelen, obligaties, een tweede hypotheek op uw huis of, als u niet in staat bent om één van deze te
leveren zijn, de mede-ondertekening van een rijkere vriend of familielid. Wanneer aan de onderpand eis
wordt voldaan, wordt u gevraagd om een nota te ondertekenen voor de hoofdsom met een vaste rentevoet.
Wanneer het papierwerk is afgerond, en de nota ondertekend, zal uw bankier een vermelding maken op de
computer van de bank en, presto, een $ 35.000 krediet zal verschijnen in uw account die u kunt gebruiken
om uw auto te kopen. Het belangrijke punt is dat seconden eerder dat geld niet bestond. Het werd gemaakt
uit niets dan lucht – bij wijze van spreken.
De bancaire vergelijking is een soort van dubbel boekhouden waar uw nota een activa wordt op de boeken
van de bank, en het nieuwe geld dat werd gestort op uw rekening een passiva/verplichting. De winst voor de
bank komt uit het verschil tussen de lage rente die, indien van toepassing, aan u betaald zou worden over
uw storting als u het geleende geld niet onmiddellijk uitgeeft, en de veel hogere prijs die u zou moeten
betalen op uw lening – de technische term hiervoor is “de spreiding.”
Op een bepaald punt, echter, moet je uw nota en eventuele verschuldigde rente afbetalen. En niet alleen u,
maar iedereen die “geld” heeft geleend van banken – waaronder regeringen die, overigens, het recht
bezitten om zelf geld te drukken, maar het recht onverantwoordelijk hebben overgeleverd aan een elite
groep van particuliere bankiers. Iedereen die in gebreke blijft is in grote problemen. Personen die in gebreke
blijven zien hun eigendommen (de activa) die zij in onderpand hebben gegeven in beslag genomen door de
bank. Een overheid die in gebreke dreigt te blijven, zullen worden gedwongen om te lenen van het
Internationaal Monetair Fonds, welke vervolgens zal vertellen hoe de overheid haar zaken moet uitvoeren
waaronder het bezuinigen op de dienstverlening aan het publiek en het privatiseren van publieke werken,
het verkopen van publieke activa aan internationale gier-kapitalisten.
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In werkelijkheid, dus, hebben de banken de wereld veranderd in een gigantisch pandjeshuis. U verpand uw
aandelen, obligaties, huis, bedrijf, rijke schoonmoeder of land en de bank(en) geven u een lening op basis
van de waarde van het onderpand.
Een wereldwijd systeem waarbij al het geld wordt gecreëerd als schuld is een eeuwigdurende ramp in
wording. Het is als een reusachtige ballon die de banken volpompen met schuld. De ballon wordt groter en
groter totdat de schuldlast te zwaar wordt om te dragen, en dan is het als een ballon met een speld erin. Het
systeem crasht en duizenden of soms miljoenen onschuldige mensen verliezen hun banen, huizen,
boerderijen en bedrijven.
Bijna elke middelbare school student moet in staat zijn om te zien dat een monetair systeem gebaseerd op
schuldschepping totaal krankzinnig is. De totale mondiale schuld, wiskundig gezien, neigt altijd naar
oneindigheid – en er is geen manier mogelijk van afbetalen ervan. Het echte geld (het wettige betaalmiddel)
om dit te doen bestaat niet. En de reële economie die afhankelijk is van geld om te groeien schakelt in een
lage versnelling wanneer het aanbod van kredietgeld opdroogt.
Niet verrassend, zijn er sinds 1890 25 recessies en depressies geweest in de Verenigde Staten. In een
aantal gevallen, waaronder de Grote Depressie van de jaren 1930 en de huidige Grote Recessie, blijkt uit de
gegevens dat de crash werd geanticipeerd door een aantal insiders die hielpen leiden tot de catastrofe.
In de nasleep van de Grote Depressie, gaf de Banking and Currency Committee Report van het
Amerikaanse Senaat dat bekend werd als de Pecora Report over de Praktijken van Beurzen, aan dat er
insiders waren die van de crash profiteerden. “Legale kunstgrepen en het pikkedonker waren bondgenoten
van de stoutste bankiers,” schreef Pecora in zijn memoires. Soortgelijke beschuldigingen waren duidelijk in
Charles Ferguson’s vernietigend documentaire “Inside Job”, met betrekking tot de 2007-2008 crash. Deze
verslagen, en andere historische bewijzen tonen onomstotelijk aan dat veel van Wall Street door en door
verrot is. Het is uitgegroeid tot een gigantische molensteen om de nek van zowel de Amerikaanse economie
als de wereldeconomie. De nevenschade van de recente crash is onthutsend. Het Amerikaanse Bureau van
Arbeid schat dat 8,4 miljoen banen verloren gingen in de VS alleen. De meeste landen ervaren soortgelijke
dramatische verliezen. De vermindering van de waarde van de activa wereldwijd wordt geschat op 20 biljoen
dollar ($ 20.000.000.000.000), maar nog niet één van de daders zit in de gevangenis. Je zou denken dat
iemand het fatsoen zou hebben om een gezamenlijke class action rechtzaak te lanceren voor minstens 10
biljoen dollar ($ 10.000.000.000.000) tegen elk individu en elke organisatie die op enigerlei wijze bijgedragen
zou hebben gehad aan de ramp.
Het gaat het verstand te boven dat een systeem zo kwetsbaar voor manipulatie in de eerste plaats ooit al
zou komen te bestaan. Deze evolutie gebeurde niet per ongeluk. Het werd niet geleid door de mythische
onzichtbare hand van Adam Smith. Integendeel, voor meer dan een eeuw-en-een-half, werd het bewerkt
door de nauwelijks zichtbare hand van de familie Rothschild en zijn bondgenoten, en sinds de Tweede
Wereldoorlog door de familie Rockefeller. De twee dynastieën hebben hun krachten gebundeld om op vele
fronten invloed uit te oefenen, beschut door de mantel der geheimhouding van de Bilderberg Groep.
De lange termijn invloed van het bank-kartel is niet te overzien. Hun grootste coup was de oprichting van het
Federal Reserve System in de Verenigde Staten. De grote banken uit New York vonden eerlijke concurrentie
geen prettig idee, zodat een kleine groep een geheime bijeenkomst hield in het prive-resort van JP Morgan
op Jekyll Island, voor de kust van Georgia. Hun regeling, bedacht door Paul M. Warburg, en vervolgens door
het Congres aangenomen, is een juridisch private monopolie op de Amerikaanse geldhoeveelheid ten bate
van weinigen onder het mom van bescherming en bevordering van het algemeen belang.
Het is een eerbetoon aan het vakmanschap van de internationale bankiers dat ze in staat waren om dit
wetsvoorstel op te stellen, het te herzien, zijn naam te veranderen en een aantal decoratieve compromissen
uit te voeren benodigd om het aangenomen te krijgen door het Congres vlak voor Kerstmis op een moment
waar een flink aantal vertegenwoordigers moet hebben gedroomd van snoepgoed feeën in plaats van het
verrichten van grondig onderzoek. Alleen Charles Lindberg Sr leek de essentie van wat er gaande was te
begrijpen.
Om het bot te zeggen, het Congres droeg zijn soevereine constitutionele recht om geld te creëren over aan
de uitsluitende voogdij van een groep private bankiers. De omvang van deze roof is ongekend in de
geschiedenis van de wereld – de nummers zijn nu in de hoge biljoenen.
Al snel na het wetsvoorstel was aangenomen begon de omvang van de tragedie erkend te worden. William
Jennings Bryan, die als gehoorzame Democraat handelde, zei later: “In mijn lange politieke carrière, het
enige wat ik echt jammer vind is mijn rol in het vastgesteld in de wet krijgen van de bancaire en monetaire
wetgeving (Federal Reserve Act van 1913)” President Woodrow Wilson, slechts drie jaar na de passage van
de wet, schreef: “Een grote industriële natie wordt gecontroleerd door een systeem van krediet. Ons
systeem van krediet is geconcentreerd (in het Federal Reserve System). De groei van de natie, dus, en al
onze activiteiten zijn in de handen van een paar mannen …. We zijn één van de slechtst geregeerde, één
van de meest volledig gecontroleerde en gedomineerde regeringen in de beschaafde wereld geworden.”
Maar de wet werd niet ingetrokken; bijna 100 jaar later is dit verraad nog steeds wet. Je vraagt je af wat de
volksvertegenwoordigers hebben gedaan om hun salaris te verdienen.
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De verantwoordelijken van het oorspronkelijke bedrog waren zeer vooruitziende. Ze realiseerden zich dat
wanneer toekomstige regeringen van hen moesten lenen, dat ze een constante inkomstenstroom nodig
zouden hebben om de rente op de obligaties te betalen. Dus haalde ze de overheid om inkomsten
belastingen te introduceren, eerst als een tijdelijke maatregel, maar later permanent, zodat het in staat zou
zijn om aan haar verplichtingen jegens de obligatiehouders te voldoen. In het fiscale jaar 2005 bedroeg de
totale inkomsten belastingen in de VS 927 miljard dollar ($ 927.000.000.000). Van dat bedrag was 352
miljard ($ 352.000.000.000), of 38%, benodigd alleen maar om de rente op de federale schuld te betalen.
Het cijfer zou nu hoger zijn.
De banksters, zoals ze vaak werden genoemd, besloten toen dat een onafhankelijke pers hun misleiding
zouden kunnen doorzien. Oscar Callaway wordt vastgelegd in de Congressional Record van 9 februari 1917
als volgt.
“In maart 1915, de JP Morgan belangen, de staalindustrie, de scheepsbouw en poeder belangen, en hun
dochter organisaties, haalden 12 mensen bij elkaar hoog geplaatst in de krantenwereld, en gaven hen de
taak om de meest invloedrijke kranten in de Verenigde Staten te selecteren, en het benodigde aantal vast te
stellen, om het algemene beleid van de dagelijkse pers van de Verenigde Staten te beïnvloeden… Ze
vonden dat het slechts nodig was om de controle op 25 van de grootste kranten te kopen. De 25 kranten
werden overeengekomen; afgezanten werden gestuurd om de polis, nationaal en internationaal, van deze
kranten aan te kopen; … Een redacteur werd toegewezen voor elke krant om afdoende toezicht te houden
op, en te bewerken van, informatie met betrekking tot de vragen van paraatheid, militarisme, financieel
beleid, en andere dingen van nationaal en internationaal karakter welke als essentieel werden beschouwd
voor het belang van de koper [en onderdrukken] alles dat in tegenstelling was tot de wensen van de
gediende belangen. ”
Er is gesuggereerd dat de Bilderberger Groep een pagina heeft genomen uit het strategieboek van het
precedent van JP Morgan om hun belangen in de late 20e en vroege 21e eeuw te beschermen. Dat is
onmogelijk te bewijzen, omdat de leden verplicht zijn tot geheimhouding, en de pers zal niet rapporteren
over de vergaderingen. Zou het slechts toeval zijn dat het monetaire systeem, de keerzijde van de
globalisering en de decennia-lange cover-up van de buitenaardse aanwezigheid en technologie (vooral de
schone energiebronnen die de waarde van de olievoorraden zou beïnvloeden), de drie onderwerpen van de
meest directe economische belangen van de banksters, de drie onderwerpen zijn die door de reguliere pers
worden vermeden als de pest?
Ik ben niet bereid om zover te zeggen dat de mannen achter het internationale banksysteem kwaadaardige
mensen zijn, omdat hun gedachten privé zijn. Maar Sir Josiah, later Baron Stamp, een voormalig directeur
van de Bank of England, heeft ons een zeldzame momentopname van waarheid gegeven.
“Bankieren werd bedacht in ongerechtigheid en geboren in zonde. De Bankiers bezitten de aarde. Neem het
hen af, maar laat ze de macht om geld te creëren, en met een snelle beweging van de pen zullen ze genoeg
geld maken om het weer terug te kopen. Echter, neem die macht van hen weg en alle grote fortuinen als het
mijne zullen verdwijnen, en ze zouden moeten verdwijnen, want dit zou en gelukkiger en betere wereld zijn
om in te wonen. Maar als u de slaven van bankiers wilt blijven, en de kosten van uw eigen slavernij wilt
betalen, laat ze het geld blijven creëren. ”
In de laatste crash van 2007-2008, heeft de Fed snel gehandeld om te voorkomen dat de Ponzi piramide
volledig instortte. Het drukte biljoenen dollars om de banken en een paar industrieën te redden met hoge
schulden aan banken.
Maar wat deed de Fed voor de belastingplichtigen wiens geld zo wild werd verdund om de banken te
redden? Niets! Ze werden aan hun lot overgelaten. Miljoenen mensen verloren hun baan, hun boerderijen,
hun huizen, hun hoop en hun waardigheid als gevolg van omstandigheden buiten hun controle. De
belastingbetaler redde de banken, maar kregen er niets voor terug.
Hetzelfde geldt voor de overheden die zo snel te hulp kwam. Als gevolg van de crash daalden hun
inkomsten, zodat ze werden gedwongen om tekorten te maken of verhogen, maar ook om te beginnen met
bezuinigen op essentiële diensten.
De Fed deed alsof het de economie hielp stimuleren met de verlaging van de rente tot bijna nul. Het zou een
interessante oefening zijn om uit te zoeken wat er met al dit lage-kosten geld is gebeurd. Het zou een goed
onderwerp zijn voor aandacht van het Congres. Hoeveel hebben de banken gebruikt voor het opkopen van
binnenlandse en buitenlandse activa voor dumpprijzen? Was een deel ervan gebruikt door financiële
instellingen om te proberen de wereldvoedselmarkten te beïnvloeden en prijzen te verhogen op een moment
dat miljoenen mensen sterven van de honger?
Er is geen twijfel dat sommige belastingbetalers gebruik hebben gemaakt van de beschikbare lage rente,
maar werden ze gewaarschuwd voor het oude bait-and-switch spel? Iedereen die activa met goedkoop geld
verwerft loopt het risico op verlies van hun eigendom als de Fed uiteindelijk de tarieven verhoogt. Het is
allemaal onderdeel van de boom-bust cyclus die inherent zijn aan onze oneindig domme geldsysteem.
De Beroepsgroep van Economen
Wat zegt dit allemaal over de beroepsgroep van economen? Wat het werkelijk zegt is niet geschikt om af te
drukken. Iemand heeft eens gezegd dat als je 20 economen in een kamer plaatst je 21 adviezen krijgt.
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Dat is niet mijn ervaring. Als je 20 economen samen brengt zullen ze je waarschijnlijk één standaard
antwoord geven, of hooguit twee. En als er al een dwarsdenker is zal hij of zij waarschijnlijk worden
overstemd door de overige 19, die als een zwerm papegaaien de woorden krijsen die ze hebben onthouden
van wat hun docenten hen leerde.
Ik ben zelf getuige geweest van deze kudde-achtige mentaliteit. Toen ik voor het eerst werd gekozen in het
Lagerhuis in 1949 waren er slechts een handvol Keynesianen in Ottawa. Twintig jaar later was bijna
iedereen een Keynesiaan, inclusief, is mij verteld, Richard Nixon.
Op dat moment waren er slechts een paar monetaristen. Maar ze verspreiden zich als paddestoelen en
domineerde al snel het economische landschap. Het bereikte een fase waarin Keynes een banvloek was
geworden, het was bijna onmogelijk om een vaste aanstelling in een school van economie krijgen, tenzij je
een deel was van de monetaristisch revolutie van Milton Friedman.
Er werd blijkbaar niet of nauwelijks nagedacht over de mogelijkheid dat noch Keynes noch Friedman het
goed hadden begrepen. De eerste was een beetje dichter bij de werkelijkheid dan de tweede, maar beide
theorieën strandde op de rotsen van een onontkoombare waarheid. Beide namen aan dat het economische
systeem zelfcorrigerend is, maar meer dan twee eeuwen ervaring heeft duidelijk aangetoond dat dit niet zo
is! Iemand moet aan het roer staan met de verantwoordelijkheid de ondiepten en rotsen van economische
rampen te voorkomen, en die persoon moet iemand zijn die verantwoording aflegt aan de mensen en niet
aan het eigenbelang van de Boom-Busters.
Global Warming
Terwijl bankhervorming het meest urgente probleem is van de wereld van vandaag, is het de opwarming van
de aarde die net zo of nog grotere gevolgen op lange termijn heeft. Het is een totale fraude te beweren dat
we dertig, veertig of vijftig jaar hebben om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Er zijn
gerenommeerde wetenschappers die denken dat we misschien al de Rubicon zijn overgestoken. Zelfs als
dat waar is kunnen we de klok niet terug draaien; we kunnen alleen maar het heden en de toekomst
beïnvloeden. Elk van de afgelopen drie decennia was de heetste vastgelegd, volgens een rapport
uitgebracht in juli 2010 door de US National Oceanic and Atmospheric Administration. Het rapport trok
gegevens samen van tien klimaatverandering indicatoren, gemeten door 160 onderzoeksgroepen in 48
landen.
Uit de gegevens blijkt dat de zeespiegel stijgt; sneeuw in het Noordpoolgebied eerder smelt; de gemiddelde
luchttemperatuur stijgt; zeeoppervlak temperaturen ook zijn gestegen; de zomer zee-ijsbedekking neemt af;
luchttemperatuur op zee is gestegen; 19 jaar lang hebben gletsjers massa verloren; land luchttemperatuur is
gestegen – een wereldwijde trend.
Dit alles kenmerkt de leugens in de propaganda van de olie-industrie gericht op het creëren van twijfel over
de betrouwbaarheid van de wetenschappelijke gegevens. Het neemt een pagina uit het strategieboek van de
tabaksindustrie, die er in is geslaagd om twijfel over de veiligheid van hun producten te creëren jaren nadat
ze zelf de feiten wisten, heeft de olie-industrie geprobeerd om twijfel over de urgentie van de vervanging van
fossiele brandstoffen door schone energie te verhogen, en met een aanzienlijke succes. In hun geval echter
is de inzet hoger. Het was een tragedie dat zoveel mensen hun leven verloren door gebrek aan goede
informatie over de gevolgen van roken. In het geval van opwarming van de aarde, echter, zullen vele malen
meer mensen hun leven in gevaar brengen.
Nog steeds is het olie-kartel plannen aan het maken alsof er niets gaat veranderen, en dat we vast zullen
zitten met een fatale olie economie voor decennia totdat de schade onomkeerbaar is. Het is te laat om meer
offshore-boringen te beginnen. Het is te laat voor nieuwe ontwikkelingen in de oliezanden van Alberta. Het is
te laat voor meer lawaaiige windmolenparken. De overgang moet nu beginnen, met een termijn van 10 jaar.
Is dat mogelijk? Natuurlijk is het mogelijk, maar alleen met het soort mobilisatie met omvang om een
overlevingsoorlog te winnen. Een excuus voor passiviteit is het gebrek aan geld als gevolg van
overheidstekorten en schulden. Maar dat obstakel kan in minder dan een jaar worden overwonnen als de
overheden en wetgevers het systeem veranderen en hun soevereine recht uitoefenen om dat wat fysiek
mogelijk is ook financieel mogelijk te maken. De hemel weet dat er wereldwijd miljoenen werklozen zijn
wachtend om de uitdaging aan te gaan.
De andere belangrijke belemmering is een gebrek aan consensus geweest, over de vorm van schone
energie welk gebruikt kan worden om fossiele brandstoffen mee te vervangen. En dat brengt me, eindelijk,
bij het onderwerp van de dag, de buitenaardse aanwezigheid en technologie.
De Buitenaardse Aanwezigheid en Technologie
Het is fraude voor de Amerikaanse overheid om te beweren dat het niet geïnteresseerd is in UFO’s. In feite
is het een kwestie van hoge en waarschijnlijk overstijgend belang voor decennia.
Een vroege Canadese ufoloog, Wilbert Smith, die een senior medewerker was bij de afdeling Transport,
waar ik minister werd niet lang na zijn pensionering, schreef een top geheim memorandum aan de Controller
of Communications gedateerd 21 november 1950 om toestemming te vragen voor het opzetten van een
groep om de geomagnetische aspecten van UFO aandrijfsystemen te bestuderen.
Als onderdeel van zijn memorandum zei Smith dat hij discreet navraag had gedaan bij de Canadese
ambassade in Washington waar hij de volgende informatie had verkregen.
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(A) De zaak is het hoogst gerubriceerde onderwerp in de regering van de Verenigde Staten, een hogere
rating zelfs dan de waterstofbom.
(B) Vliegende schotels bestaan. (C) Hun modus operandi is onbekend, maar geconcentreerde inspanning
wordt geleverd door een kleine groep, onder leiding van dokter Vannevar Bush. (D) De hele kwestie wordt
door de autoriteiten van de Verenigde Staten beschouwd als van enorme betekenis.
Dus, Dr Vannevar Bush, één van de vooraanstaande wetenschappers van Amerika, en een team van
deskundigen die hij had verzameld, waren in 1950 al bezig met back-engineering. (Back-engineering is de
gecombineerde kunst en wetenschap van het analyseren van een object, in dit geval een gecrasht voertuig,
om de eigenschappen te bepalen voor mogelijke replicatie of integratie.)
Veel mensen die geïnteresseerd zijn in het UFO’s onderwerp gebruiken één van de Roswell crashes van juli
1947 als hun startpunt. Recent bewijs bevestigt echter dat de US Army Air Corps daarvoor al actief was als
crash opruimingsdienst. Paola Harris, op 5 juli 2010, interviewde twee mannen, Jose Padilla en Reme Baca,
9 en 7 jaar oud op het moment, die getuige waren van een schotel crash op grond van Padilla in de buurt
van San Antonio, New Mexico, in augustus 1945. In haar nieuwe boek ‘Exopolitics: Stargate to a New
Reality’, geeft Paola het gedetailleerd overzicht van wat deze mannen zagen als kinderen, de eigenlijke
crash, het uiterlijk van de wezens, de stukken van het vaartuig dat werd mee genomen, het militaire
opruimen, en een diepgaande analyse van het belang van dit voorval.
Ik had onlangs de mogelijkheid om telefonisch te praten met Reme Baca en het ding dat bleef hangen in
mijn gedachten was dat toen Sgt. Avila Mr Padilla’s toestemming vroeg om zijn land te betreden om het
“object” op te halen, hij ernaar verwees als “een experimentele weerballon.” Dat was precies dezelfde truc
die brigadegeneraal Roger Ramey gebruikt in verwijzing naar het Roswell incident twee jaar later. Blijkbaar
was er een groot gebrek aan fantasie bij het leger.
In latere jaren werd de Air Force (luchtmacht), dat de Army Air Corps opvolgde, veel verfijnder in de foutief
en misleidend informerende technieken. Deze omvatten de Sterbezoekers te portretteren in films als
sinistere wezens waar we bang voor moeten zijn – waarschijnlijk zonder rechtvaardiging.
Een andere fascinerende zaak die Paola mij niet zo lang geleden onder de aandacht bracht, was die van
Charles Hall, de natuurkundige en IT-professional, die in de jaren 1960 als een vliegenier meteoroloog
werkzaam was bij het USAF bombardementen en artillerie gebied bij Indian Springs, Nevada.
Charles werkte in nauw contact met de Tall Whites (Lange Witten), een soort waar ik eerder niet bekend
mee was geweest. Over een periode van maanden leerde hij zijn angst te verliezen voor de vreemdelingen
die leefden, woonden, werkten en speelden op Air Force grondgebied.
In een twee uur durende telefoongesprek gaf hij me veel van de kenmerken van de Whites, beschreef de
verkenningsschepen waarin ze reisden en vertelde dat de meeste daarvan werden geassembleerd in de VS.
Daarnaast sprak hij over het moederschip welke op de avonden van de volle maan arriveerde en zijn hangar
in gleed, uitgesneden in de zijkant van een berg.
Het was allemaal fascinerend spul waarin ook het feit was opgenomen dat in het midden van de jaren 1960
de Tall Whites nauw samenwerkten met de USAF en technologie uitwisselden. Het is dus heel moeilijk voor
te stellen hoeveel is bereikt in 60 jaar back-engineering van buitenaardse technologie die veel verder
gevorderd was dan de onze. Er is geen twijfel dat vele wetenschappers, technici, en veel van Amerika’s
meest geavanceerde vliegtuig- en wapenbedrijven moeten hebben bereikt wat slechts een paar jaar geleden
als wonderen zou zijn geclassificeerd.
Er wordt beweerd dat de VS ingenieurs die werken in een van de enorme ondergrondse faciliteiten
voertuigen hebben gebouwd die vrijwel niet te onderscheiden zijn van die van andere planeten. Als dit waar
is, tot welk doel zullen zij worden gebruikt, en zal het voor goede doeleinden of militaire doeleinden zijn?
Het gebied van de ontdekking dat het meest relevant voor deze presentatie is echter de vraag van exotische
energiebronnen. Jaren geleden werd gemeld dat zowel nulpunt en koude kernfusie was ontwikkeld. Dit zijn
energiebronnen die de 10-jarige streefdatum kunnen behalen, en niet alleen de wereld kunnen veranderen
ten goede, maar ook het behoud ervan kunnen vergemakkelijken als een gelukkig habitat voor
aardbewoners.
In het onwaarschijnlijke geval dat deze bronnen nog niet commercieel levensvatbaar zijn, al wat we zouden
moeten doen is één van de vriendelijke soorten vragen om ons te helpen, en dat zouden ze doen, omdat ze
diep bezorgd zijn over ons rentmeesterschap. In het geval dat we ze nog steeds behandelen als vijandige
vreemdelingen, en ons best doen om ze neer te schieten, zouden we onze lust voor conflicten moeten
beteugelen en een aanvaardbaar niveau van intergalactische beleefdheid aannemen.
Betere Mensen
De derde essentiële verandering is voor ons als individu. Een rechtvaardige en vreedzame wereld is niet
mogelijk als het is bezaaid met omkoperij, fraude en corruptie van alle soorten. Hebzucht is koning en
Mammon regeert de wereld.
Instellingen moeten ook veranderen. Eeuwenlang hebben grote religies hun vermeende superioriteit of
exclusiviteit verkocht op het punt van een zwaard, die leidt tot de dood van duizenden onschuldigen. De drie
Abrahamitische religies, bijvoorbeeld, beweren allen de enige route naar het paradijs te hebben. Wiskundig
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is dat onmogelijk. Het is veel waarschijnlijker, wiskundig, dat ze het helemaal verkeerd hebben en dat de
waarheid groter en meer inclusief is.
Zowel oude en moderne geschiedenis suggereren dat er geen hoop op een rechtvaardige en vreedzame
wereld is, tenzij alle godsdiensten, en degenen die geen religie hebben, hun verschillen vergeten en gaan
samenwerken om het Koninkrijk van God op aarde te bouwen. Ik definieer dit als een wereld waarin ieder
kind te eten, schoon water om te drinken, de juiste kleding om te dragen, een dak boven het hoofd, de
toegang tot medische ondersteuning en voldoende onderwijs kan verwachten om te bepalen hoe hij of zij de
mensheid positief kan dienen, met waardigheid en zelfontplooiing.
Wat een prachtige wereld zou dat zijn! Maar het zou een 180-graden verandering in het beleid en de
prioriteiten vereisen en een serieuze poging om de Gulden Regel toe te passen die alle religies claimen als
een gedeelde eigenschap.
De toepassing van de Gulden Regel zou een einde maken aan imperium bouwen, en het nastreven van
militaire macht en een militair voordeel. De VS, bijvoorbeeld, zou moeten stoppen met zijn eigen ergste
vijand te zijn. De verklaring van de oorlog tegen het terrorisme was de grootste strategische blunder die ik
heb gezien.
Op de 11e dag van september 2001, na de aanslagen op het World Trade Center, genoot de Verenigde
Staten de sympathie van de wereld, met inbegrip van Arabische staten en bevolkingsgroepen. De dreiging
van Al-Qaeda was beperkt en goed binnen de mogelijkheden van de politie- en inlichtingendiensten om mee
om te gaan.
De situatie veranderde drastisch met de lancering van een oorlog tegen Irak. De goodwill begon per direct te
verdwijnen. Spoedig, in plaats van enkele tientallen opstandelingen vermenigvuldigde de aantallen jonge
moslims die bereid waren te sterven voor hun zaak tot duizenden, en een grote kloof van haat en
wantrouwen omhulde veel van de wereld.
De VS heeft steeds geweigerd onpartijdig te zijn in het Israëlisch-Palestijnse conflict, en de Israëliërs
bedriegen zichzelf, en de wereld, wanneer zij beweren het slachtoffer te zijn. Voor een lange tijd was vrede
binnen hun bereik als ze over een rechtvaardige regeling overeen konden komen, en de vestiging van een
levendige Palestijnse staat. Maar een handvol fundamentalisten zijn altijd geslaagd in het verstoren van het
vredesproces, omdat ze niet bereid zijn om de vermaning van de grote rabbi Hillel te aanvaarden. “Dus
behandel anderen altijd zoals je zou willen dat ze jullie behandelen; dat is de boodschap van de Wet en de
Profeten.” Ondertussen blijft de vrede en stabiliteit van de wereld in gevaar.
De wereldgemeenschap moet principes en praktijken aannemen die voorrang krijgen boven
fundamentalisten van elk type, of ze nu Christen, Moslim, Joods of Economisch zijn. Daarnaast moet
religieuze mensen meer aandacht besteden aan hun heilige boeken. Er is niets in de Bijbel dat een
preventieve oorlog zou legitimeren, met zijn tapijt bombardementen, of de lancering van een drone of raket
bedoeld om een persoon te doden wanneer er gevaar bestaat dat onschuldige omstanders ook zullen
sterven. Zo is er ook niets in de Koran dat zelfmoordaanslag zouden rechtvaardigen die resulteren in de
willekeurige dood van onschuldigen.
Mondiale Hoop
Als u de indruk krijgt dat de wereld naar de hel gaat heb je me goed gehoord. Maar het hoeft niet zo te zijn.
Er zijn remedies, maar ze behoeven enorme verandering in de besproken gebieden – die geen van allen
zelfs maar op de politieke radar staan op dit moment. Er is licht aan het eind van de tunnel, maar zoals Sir
John Quinton, een voormalig voorzitter van Barclay’s Bank zei: “Bankiers zien politici als mensen die, als ze
licht aan het eind van de tunnel zien, meer tunnel bestellen.”
Waar we over praten is het herstellen van de democratie in landen die niet alleen beweren dat ze het
hebben, maar het ook trots proberen het te exporteren, ook al komen ze niet echt in aanmerking als
democratisch zoals gedefinieerd in het woordenboek. In Webster’s staat: “Overheid waarin de hoogste
macht berust bij het volk en wordt uitgeoefend door hen of hun gekozen vertegenwoordigers” Om te
beginnen, Wall Street was al tientallen jaren de dominante macht in de VS, en nu nog steeds. Voeg daarbij
het feit dat de opperbevelhebber van de strijdkrachten, de president van de Verenigde Staten, niet de
veiligheidsmachtiging heeft voor een aantal projecten die door troepen onder zijn bevel worden uitgevoerd,
en je moet concluderen dat de VS niet echt een democratie is.
Hetzelfde kan gezegd worden over Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en talloze landen die in
werkelijkheid marionetten van het internationale financiële systeem zijn. In elk van deze gevallen worden de
werkelijke belangen van de burgerkiezers onderworpen aan de eisen van internationale financiën.
Er is een trieste ironie in het lezen van de Amerikaanse geschiedenis van de pre-revolutionaire en
revolutionaire dagen. Historici schrijven de revolutie vaak toe aan de belasting op thee. Aan de andere kant,
“[Benjamin] Franklin haalde de beperkingen op papiergeld aan als een van de belangrijkste redenen voor de
vervreemding van de Amerikaanse provincies met het moederland.” De VS wonnen de revolutionaire oorlog
maar verloren daarna de volgende kritische slag, toen het aannam het Britse bancaire systeem in plaats van
het nastreven van de beter model waar hun provincies mee hadden geëxperimenteerd.
Voor de VS om nu de Britse praktijk toe te brengen aan landen over de hele wereld, met hulp van het
Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank als handhavers, is vergelijkbaar met het Koninklijk edict dat
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geboorte gaf aan de Verenigde Staten. De financiële ketenen van onderdrukking moeten dus worden
gebroken en de vrijheid van burgers overal hersteld.
Het is tijd om de Tea Party te vergeten en de kritisch belangrijke vraagstukken te adresseren waarmee de
VS en de wereld worden geconfronteerd. Al deze zaken zijn per definitie niet-partijgebonden en verdienen
de aandacht en steun van alle echte patriotten, zonder onderscheid van ras, huidskleur, godsdienst of
politieke overtuiging – zowel in de VS als wereldwijd. We moeten ons verenigen om de prachtige satelliet,
ons geboorterecht, te behouden en te verbeteren.
Een Agenda voor Actie
Het eerste en meest dringende project is om de vleugels van de bankiers te knippen en de geld-creatiefunctie te democratiseren. In de VS moet het Federal Reserve System worden afgeschaft en zijn vermeende
functie van het reguleren van de geldhoeveelheid moet worden aangenomen door de federale overheid of
een agentschap onder zijn directe controle. Het meest krachtige en waardevolle instrument in het
economisch arsenaal moet beschikbaar zijn voor de vertegenwoordigers van de mensen die
verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun succes of mislukking.
Sommige monetaire hervormers raden aan dat overheden 100% van het nieuwe geld creëren in een
schuldvrije vorm, schatkist dollars of gelijkwaardig. In het belang van een snelle en soepele overgang stel ik
voor dat een verhouding van 34% door de overheid gecreëerde geld tot 66% bank-gecreëerde geld naar
tevredenheid zou werken. De banken zouden worden verplicht om 34% cash reserves aan te houden tegen
hun deposito’s.
Het belangrijkste is dat de regeringen onmiddellijk de grote bedragen moet maken die nodig zijn om hun
begrotingen in evenwicht te brengen en hun economieën weer op maximale output te krijgen. Ik heb het over
een infusie van misschien wel tien biljoen Amerikaanse dollar equivalent ($ 10.000.000.000.000) om te
beginnen en meer indien nodig om het tempo van de economieën te verhogen en de werkloosheid
wereldwijd te verminderen met ten minste de helft, met de creatie van miljoenen nieuwe banen.
Dit zal waarschijnlijk leiden tot enorme inflatie, zoals het financiële kartel onmiddellijk zal beweren, want dat
is een van de langstlopende en meest succesvolle boemannen? Het antwoord op hun nep fonetiek is een
volmondig “nee.” Zoals elke econoom zou moeten weten, is het de hoeveelheid geld die wordt gemaakt dat
de prijzen beïnvloedt, en niet wie het drukt. Dus zolang overheden wat economen noemen “het
vermenigvuldig-effect” beperken zal er geen probleem zijn.
Het huidige systeem is zeker inflatoir geweest. Een dollar uit 1950 is vandaag nog maar 7,5 cent waard. Een
gezond verstand monetair systeem moet betere resultaten dan dat produceren. Dus er is geen reden
waarom het banksysteem niet fundamenteel moet worden hervormd – in één keer!
Er zijn vier andere acties waarvan ik denk dat wij, de mensen van de wereld ze zouden moeten eisen van
onze politici.
1. Een wet moet per direct alle politici, kandidaten voor een politieke functie en politieke partijen verbieden
geld te aanvaarden van een financiële instelling, als ook het een strafbaar feit maken voor een dergelijke
instelling dit direct of indirect aan te bieden.
2. Wereldleiders moeten een 10-jarige looptijd plannen om de uitstoot van broeikasgassen met 90 procent te
verminderen. 3. Dat zal alleen mogelijk zijn als de VS haar kennis onthult van de buitenaardse aanwezigheid
en -technologie, en van wat er bereikt is in 60 jaar back-engineering. 4. De VN moet 2012 verklaren als het
jaar van vergeving en verzoening – een nieuw tijdperk van samenwerking en liefde tussen rassen, stammen,
religies, naties en regio’s, zowel mondiale als intergalactische. We hebben zoveel te leren van onze
sterrenbezoekers op vele gebieden, waaronder geneeskunde en voedselproductie.
Dus de VS moeten zijn bevoorrechte positie in het midden van ‘de lus’ opgeven als onderdeel van een nieuw
soort leiderschap in het creëren van de betere wereld waar we allemaal van dromen.
Internationale Financiën vs De Mensen van de Wereld
Niets van dit visioen van een rechtvaardige en vreedzame wereld is mogelijk, tenzij de alles doordringende
macht van de internationale banken is gebroken. In 1999 schreef ik een boek waarin ik zei dat de volgende
wereldoorlog tussen de banken en de mensen van de wereld zou zijn. Er zijn al eeuwen schermutselingen
en, tot nu toe, zijn de banken altijd als winnaar eruit te voorschijn gekomen. Ze zijn nu aan het profiteren van
de recente crash, en de daaruit voortvloeiende soevereine schuldencrisis om hun zware geschut in te zetten
waaronder het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Federal Reserve System en de Bank voor
Internationale Betalingen (Bank for International Settlements, de BIS) voor een laatste beslissende slag.
Zoals altijd is het doel van het spel de mensen op deze wereld te beroven van hun soevereine recht om hun
eigen zaken te regelen, en om de macht te verankeren van de internationale banken, hun elite industriële
bondgenoten en een kleine kliek van militaire insiders die de wereld te beheren als hun prive-leengoed. Het
woord “onrechtvaardig” is veruit een te klein woord om te beschrijven waar ze mee bezig zijn.
Als enige sceptici denken dat ik het geval overdrijf, geloof me niet op mijn woord. Ga naar
www.victoryfortheworld.net en lees een aantal van de boeken die kunnen worden gebruikt als referentie.
Een honderd pagina’s van ‘The Web of Debt’, bijvoorbeeld, waarin de geschiedenis van het geld, zal
waarschijnlijk genoeg om je ziek te maken in je maag. Ik stopte met ‘s nachts lezen, want het maakte me
vaak zo boos dat ik niet kon slapen.
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Ik ging meer dan 60 jaar geleden de politiek in, omdat ik dacht dat recessies volstrekt onnodig waren. Ze
waren monetaire verschijnselen met een relatief eenvoudige oplossing. Ik heb honderden toespraken over
het onderwerp gegeven en overtuigde een paar duizend mensen. Maar nooit de movers en shakers, de
kopstukken. En de reguliere pers waren minder dan behulpzaam. Ze waren zo pessimistisch dat ze niet
geïnteresseerd zijn in een buitenbeentje die waarheid spreekt tegen de macht. Dus het was altijd een geval
van David tegen Goliath, om een Bijbelse analogie te gebruiken.
Nu, voor het eerst, bestaat de kracht om de rollen om te draaien en voor de halsader te gaan. Het internet
verstrekt macht aan de mensen die ze nooit eerder hebben gehad. De jonge mensen van de wereld, in
overleg met de duizenden van hun ouders en anderen die zich zorgen maken over de toestand van de
wereld, kunnen de kracht van sociale netwerken gebruiken om een wonder voor zichzelf en voor volgende
generaties te bewerkstelligen.
De dappere volk van Tunesië en Egypte hebben de weg getoond door het bereiken van wat werd
verondersteld als onmogelijk. Wij delen hun euforie. Tegelijkertijd moeten zij, en wij, erkennen dat dit alleen
nog maar het begin is . Echte vrijheid is alleen mogelijk als ze zijn ontsnapt uit de tirannie van de
internationale banken en Wall Street is niet langer in staat is om de prijs van hun dagelijks brood te
manipuleren.
Een goed begin zou zijn om een miljoen exemplaren van deze toespraak te verspreiden en te vertalen in
een aantal talen. Dan kunnen de opkomende generatie de barricades bombarderen via hun sociale
netwerken. Regime verandering is niet nodig, behalve voor leiders die weigeren om het licht te zien. Maar
bezorgde burgers van de wereld moeten zich samen inzetten en de kooien rammelen van alle federale
politici. Vertel hen botweg dat ze krachtig moet ondersteunen de bovenstaande agenda of tegemoet zien
een onvermijdelijke nederlaag bij de volgende verkiezingen. Het is een eenvoudige boodschap, maar de
enige die ze begrijpen.
Op een persconferentie op 29 maart 2001 die aankondigde dat de VS zich terugtrok uit het Kyoto Protocol,
zei president George W. Bush, “Een vriend is iemand die je de waarheid vertelt.” Dat is wat ik vandaag heb
gedaan. Het is een boodschap van wereldwijde hoop voor elk ras, kleur, religie en nationaliteit in de wereld
en van vreedzame relaties met bezoekers uit andere werelden.
http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/oud-politicus-canada-financiele-systeem-een-groot-piramidespel

Wanneer je dit leest zal je glimlachen als je een moslima ziet op straat!
Volgens Muazzez Ilmiye Cig ligt de oorsprong van de islamitische
hoofddoek bij Soemerische prostituees. De Turkse archeologe stoelt
haar bewering op historisch onderzoek. Daaruit zou blijken dat het
dragen van de hoofddoek uit de cultuur van de Soemeriërs stamt.
Zo’n 5000 jaar geleden droegen prostituees daar in tempels een
hoofddoek.
Je kunt wel raden dat de uitlatingen van de 92-jarige vrouw in Turkije
als de spreekwoordelijke rode lap op de stier werden onthaald. Een
advocaat uit Izmir legde prompt een klacht neer, maar de rechter
sprak deze week de vrouw vrij. Er valt soms ook goed nieuws te
rapen in Turkije.De kranige oude tante moest naar eigen zeggen ontzettend lachen toen ze ontdekte waar
het gebruik van de hoofddoek vandaan kwam. “Je moet dat aan de mensen vertellen in Nederland”, zegt ze
in NRC-Handelsblad. “Het symbool van islamitische eerbaarheid komt uit de wereld van de prostitutie”. “Je
zou je schamen je hoofd te bedekken als je eens wist waar dat gebruik vandaan kwam”, schrijft ze in een
boek en zegt ze tegen jonge moslimvrouwen en -meisjes.
In de ogen van Cig werd de hoofddoek dus niet gebruikt om “de eer van de vrouw te beschermen” maar als
een herkenningsmiddel voor prostituees. De archeologe maakte de Turkse revolutie van Atatürk nog mee.
Het Arabische schrift werd afgeschaft en Atatürk maakte komaf met de strenge kledingsvoorschriften van de
islam. Jongens en meisjes gingen samen naar school en op klasfoto’s uit die tijd is geen hoofddoek of
niqaab te bekennen.
“Het zijn mannen die vrouwen vandaag dwingen om een hoofddoek te dragen”.Muazzez Cig maakt zich dan
ook zorgen over de dreigende islamisering van Turkije. Premier Erdogan heeft een voorgeschiedenis als
fundamentalistische hardliner en zijn regering heeft zich naar eigen zeggen tot doel gesteld “de godsdienst
te redden”.
En dàt Turkije willen wij dan kost wat kost Europa binnenloodsen?
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In 2014 zijn er 289 bekende gevallen van massaal en 'spontaan' sterven van dieren in 57 landen
Geplaatst door: Redactie Earth Matters, Bron: Shockable.org
Klik op de foto voor een vermelding van de copyrights
Hieronder staat de indrukwekkende lijst van de bekende 289
incidenten met massale sterfte onderdieren in 57 landen in
2014. Elke dag zijn er over de helewereld dieren die in zeer
grote aantallen spontaan sterven, o.a. als gevolg van de
Vervuilde toestand van de zee en delucht. Honderden
miljoenen vissen, krabben, walvissen en dolfijnen zijn dood
aangespoeld en miljarden vogels, bijen en vleermuizen
vallen dood uit de lucht. Hoewel er door de eeuwen heen
ook wel massale sterfte bij dieren voorkwam, hebben we
de enorme en consistente aantallen die we de laatste 5 jaar
tegenkomen niet eerder meegemaakt.
Deze meer dan 2 uur durende compilatie van nieuwsfeiten
rond massale dierensterfte van 2008 tot en met 2014 heeft in
het begin een christelijke 'end of times' inslag waar
tot 1:18 even over gesproken wordt, los daarvan is het materiaal wat bij elkaar gepresenteerd wordt
indrukwekkend. Het hyperkapitalisme wat hieraan ten grondslag ligt heeft zijn onhoudbaarheid inmiddels
meer dan bewezen en het is hoog tijd voor iets anders. Dit zijn vragen die we ons op de redactie stellen:
1. Wanneer wordt burgerlijke ongehoorzaamheid een morele plicht?
2. Zijn we dat station niet allang gepasseerd?
3. Welke actie kun je daar bij het zien van deze beelden zelf aan verbinden?
1
(Uit onze
missie en visie) Als individu hebben we de plicht ons geweten te volgen, zelfs als dit ingaat tegen de wetten
en regels die de overheid oplegt. De burgerlijke ongehoorzaamheid waar wij het over hebben is per definitie
geweldloos en vindt nooit plaats uit louter eigenbelang. Er zijn ons inziens drie stelregels wanneer burgerlijke
ongehoorzaamheid legitiem is:
1. als de overheid de bestaansveiligheid van mensen in gevaar brengt;
2. als zij een onrechtvaardige verdeling organiseert;
3. als zij de waarheid manipuleert of de vrijheid van mening onderdrukt.
De
gehoorzaamheid aan de staat
moet dan wijken voor de
gehoorzaamheid aan rechtvaardigheid.
2
Een volmondig JA!
3
Er zijn een aantal dingen die je kunt doen:
 Koop zoveel mogelijk lokaal (zo weinig mogelijk van multinationals)
 Om nog meer dierenleed te voorkomen: wordt vegetariër of planteneter. Eet in ieder geval geen niet
biologisch vlees, vis of eieren meer
 Deel dit nieuws met zoveel mogelijk mensen en praat er over
 Vraag de krant of tv redactie of ze hierover een reportage willen maken
 Vraag politieke partijen om een statement
Wat de precieze reden is waarom we op vraag 2 volmondig JA hebben geantwoord en wat dat precies
betekend, daar gaan we in een ander artikel dieper op in. Hier komt eerst de lijst van
de bekende 289 incidenten met massale sterfte onder dieren in 57 landen in 2014:
(End Time Prophecy)
MASS ANIMAL DEATH LIST
Event Summary for 2014 289 Known
Mass
Death Events in 57 Countries
 24th May 2014  40 TONS
 of trout dead in Lake Titicaca,
 Peru.
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Link
24th May 2014 - Fish kill found in a river in Tocantins,
Brazil.
Link
23rd May 2014 - Large amount of dead fish appear in a lake in Haikou,
China.
Link
23rd May 2014 - Several Hundred dead Trout found in river 'is one of the biggest ecological
disasters' in Monforte,
Portugal.
Link
22nd May 2014 - Mass die off of fish in a dam in Corum Province,
Turkey.
Link
21st May 2014 Hundreds of TONS
of fish die off in fish cages in Lake Bato,
Philippines.
Link
21st May 2014 Massive
fish die off found in the Caspian Sea off the coast of
Kazakhstan.
Link
19th May 2014 Tens of Thousands
of dead fish 'mysteriously' wash up in Marina Del
Rey, California,
America.
Link
19th May 2014 - Dozens of cattle and horses dying
due to disease in Mazatan,
Mexico.
Link
18th May 2014 Thousands
of sheep dead after 'bashing their own heads on rocks' in NSW,Australia.
Link
18th May 2014 - Mass deaths of birds found washed up on Humboldt National Reserve in
Chile.Link
17th May 2014 - Masses of fish turn up dead in a Marina in Pultneyville, New York,
America.
Link
17th May 2014 Millions
of bees die suddenly in Nanjing County,
China.
Link
17th May 2014 - Dozens of dead pigs found floating along a river in Minhou,
China.
Link
16th May 2014 Thousands
of dead fish wash up on Belmar Beach in New Jersey,
America.
Link
16th May 2014 - Mass die off of fish in a river in Aragatsotn,
Armenia.
Link
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16th May 2014 Tens of thousands
of fish are dead in Grand Lake, Minnesota,
America.
Link
15th May 2014 - Hundreds of fish dying off 'due to pollution' in the wetlands of Rewalsar,
India.
Link
14th May 2014 11,000
head of cattle dead 'due to snowfall' in Subei,
China.
Link
14th May 2014 - Thousands of dead fish washing ashore in Cootes Paradise, Hamilton,
Canada.Link
13th May 2014 INFO: 650 Sea Lion pups have stranded during past couple of months on shores of California,
America.
Link
13th May 2014 Tens of thousands
of dead fish wash up along coast of Tasmania,
Australia.
Link
12th May 2014 - Mass death of fish in the river Eden 'is a mystery' in Cumbria,
England.
Link
12th May 2014 Tens of thousands
of dead fish found in a river in New Jersey,
America.
Link
11th May 2014 - Thousands of dead Puffer Fish, also dead turtles washing up on various beaches in
Colombia and Costa Rica.
Link
and
here
11th May 2014 Millions
of Bees dead in 'worst winter die off' in Pennsylvania,
America.
Link
11th May 2014 - Hundreds of dead fish found in a pond is 'a mystery' in Southborough,
England.Link
10th May 2014 - Thousands of fish dead due to pollution in spring in Sikkim,
India.
Link
9th May 2014 - Die off of Fish 'causes panic' in the Luda Yana River in
Bulgaria.
Link
9th May 2014 20,000
Ducks die suddenly due to avian flu in Beijing,
China.
Link
8th May 2014 - Bees dying off by the thousands in Indiana,
America.
Link
8th May 2014 - Thousands of dead fish appear in a lake 'shock residents' in Mangalore,
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India.
Link
8th May 2014 - 12 TONS of dead fish removed from
lakes in Chisago County, Minnesota,
America.
Link
7th May 2014 Massive
die off of fish in reservoirs in Quanzhou,
China.
Link
7th May 2014 - Thousands of fish found dead on the
shores of Roatan,
Honduras.
Link
5th May 2014 - Hundreds of dead fish wash up on a beach 'a mystery' in San Antonio
Oeste,Argentina.
Link
5th May 2014 - Mass death of fish found in lakes in Almindingen,
Denmark.
Link
4th May 2014 Millions
of bees found dead 'is a mystery' in Zaziwil,
Switzerland.
Link
4th May 2014 - Mass die off of fish in a river in Fujian,
China.
Link
3rd May 2014 - 3,500 Chickens suddenly die due to avian flu in Karanganyar,
Indonesia.
Link
3rd May 2014 - 1,000+ dead fish wash ashore along a lake in Ontario,
Canada.
Link
2nd May 2014 40,000
fish die suddenly in a dam in Piaui,
Brazil.
Link
2nd May 2014 Millions
of bees have died this winter devastating hives across Ohio and Southern Ontario,
America/Canada.
Link
1st May 2014 Hundreds of thousands
of Chickens killed by tornado in Mississippi,
America.
Link
1st May 2014 - 42 Peacocks dead due to disease in Tharparkar,
Pakistan.
Link
1st May 2014 - Thousands of dead fish found floating on a lake in Meniffe, California,
America.
Link
30th April 2014 - Mass fish kill 'worst I've seen in 26 years of working here' in Iowa,
America.
Link
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30th April 2014 - Large amount of dead fish found floating along a river in Xiasha District,
China.Link
29th April 2014 - Dozens of sea turtles are washing up dead in South Mississippi,
America.
Link
29th April 2014 Thousands
of dead fish washing up along the shores of Lakes in Wisconsin,America.
Link
29th April 2014 7,000
dead fish found floating in Patapsco River and Inner Harbor in Baltimore,America.
Link
28th April 2014 - Turtles and other marine life continue to wash up dead in Bari,
Italy.
Link
28th April 2014 - Large fish kill found in the Mogi River in
Brazil.
Link
25th April 2014 90,000
trout to be killed due to disease outbreak in New Jersey,
America.
Link
25th April 2014 - Hundreds of poultry suddenly die
due to avian flu in Central Java,
Indonesia.
Link
25th April 2014 - Thousands of Bees continuing to
die off in Elmwood,
Canada.
Link
25th April 2014 - Large fish kill found in a reservoir in
Nanchong,
China.
Link
25th April 2014 500,000
Carp die suddenly in a river in Kentucky,
America.
Link
24th April 2014 Massive die off
of bees reported in Oxford County,
Canada.
Link
24th April 2014 - Large amount of fish wash up dead along a river in La Chorrera,
Panama.
Link
23rd April 2014 2 Million
fish found dead in a dam in Tehran,
Iran.
Link
23rd April 2014 Mass die off
of honeybees found in Oregon,
America.
Link
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23rd April 2014 - Mass die off of fish in Island lake in Ontario,
Canada.
Link
23rd April 2014 - Thousands of dead fish appear in a lake in Mudanjiang,
China.
Link
22nd April 2014 - 1,000 fish found dead in Oona River, County Tyrone,
Northern Ireland.
Link
21st April 2014 - 4 dead whales found on ice in Newfoundland,
Canada.
Link
21st April 2014 20,000+
pets and reptiles killed in a fire in Saint-Sulpice-la-Pointe,
France.
Link
21st April 2014 - Large amounts of fish washing up dead along the Panchganga River in
India.
Link
19th April 2014 MILLIONS
of dead fish found floating in Thondamanaru Lagoon,
Sri Lanka.
Link
18th April 2014 - Large fish kill in a river in Rondonia,
Brazil.
Link
18th April 2014 - Hundreds of dead fish found washed up along Chautauqua Lake, New
York,America.
Link
18th April 2014 Thousands
of dead fish wash up at Sungei Buloh Wetland
Reserve,
Singapore.Link
17th April 2014 - Large number of dead fish found in
the Doubs River,
France.
Link
17th April 2014 - Hundreds of dead fish found in a
lake 'baffles biologists' in Virginia,
America.
Link
17th April 2014 - Hundreds of chickens dead from disease in Bodden Town,
Cayman Islands.
Link
16th April 2014 46,000
birds dead due to avian flu in Pyongyang,
North Korea.
Link
16th April 2014 - Thousands of dead fish appear in the Salado river in
Mexico.
Link
16th April 2014 - Fish kill due to a 'mystery disease' in a dam in Gwembe,
Zambia.
Link
15th April 2014 - Fish kill found on a canal in Ocean Shores,
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Australia.
Link
14th April 2014 - 6 Dolphins, 1 Shark, 1 Whale and multiple Turtles washed up dead during past 2
weeks in Florida,
America.
Link
13th April 2014 - Thousands of chickens dead, 112,000 culled due to avian flu in Kumamoto,Japan.
Link
12th April 2014 - 20,000 fish dead due to pollution in a river in Yuscaran,
Honduras.
Link
11th April 2014 - Thousands of dead fish due to algae in Devils Lake, 'never seen anything like it' in
Oregon,
America.
Link
10th April 2014 - 2 Tons of dead fish found floating in the Piracicaba River in
Brazil.
Link
9th April 2014 3 Million
Bees die suddenly in Donghai County,
China.
Link
9th April 2014 - Hundreds of dead fish appear in a lagoon near Cali,
Colombia.
Link
9th April 2014 - 9 Blue Whales found dead off the coast of Newfoundland,
Canada.
Link
8th April 2014 - 60+ Cows killed by lightning in Santiago,
Chile.
Link
7th April 2014 - Mass die off of bees due to 'mystery illness' in Ariege,
France.
Link
6th April 2014 - Massive die off of fish along 1km of river in Haikou,
China.
Link
5th April 2014 Hundreds of thousands
of bees found dead near International Bridge on Argentine, Uraguay border,
Argentina.
Link
5th April 2014 48 Dolphins
wash up dead during past month in Texas,
America.
Link
4th April 2014 - Dozens of birds fall dead from sky 'a mystery' in Oklahoma City,
America.
Link
3rd April 2014 Millions
of bees found dead along the Rhine river in
Germany.
Link
3rd April 2014 - Thousands of fish dying off 'due to
disease' in Tempe Town Lake, Arizona,
America.Link
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3rd April 2014 - 5,000 fish found dead in a pond 'unusual' in Otacilio coast,
Brazil.
Link
2nd April 2014 500,000
honeybees dead 'due to harsh winter' in Holland, Michigan,
America.
Link
2nd April 2014 Thousands
of starfish washing ashore dead and dying on beaches in Florida,America.
Link
1st April 2014 - 900 Sheep perish due to snowstorm in Dogubeyazit,
Turkey.
Link
1st April 2014 - Large amount of dead fish washing ashore in Presque Isle Bay,
Pennsylvania,America.
Link
1st April 2014 9,000+ lbs
of dead fish wash ashore along a lake in Illinois,
America.
Link
1st April 2014 - Large fish die offs in various lakes in Northern Indiana,
America.
Link
31st March 2014 100 TONS+
of fish die suddenly in fish ponds in Guangxi,
China.
Link
31st March 2014 - 5 Dolphins found dead during past 2
weeks off Beaufort County, S.Carolina,America.
Link
30th March 2014 - Thousands of dead fish wash up along a
canal in Illinois,
America.
Link
30th March 2014 - Hundreds of dead fish found 'due to pollution' in Kshipra River,
India.
Link
30th March 2014 - Hundreds of dead fish continue to wash ashore in La Brea,
Trinidad and Tobago.Link
28th March 2014 - 3 Dolphins found washed up dead during past 4 days in Miaoli,
Taiwan.
Link
28th March 2014 - 7,000 Birds killed due to outbreak of avian flu in Jessore,
Bangladesh.
Link
28th March 2014 - Fish dying off, 'some of them bleeding' in a river in Divinopolis,
Brazil.
Link
27th March 2014 - Hundreds of dead fish found on a beach in North Jakarta,
Indonesia.
Link
27th March 2014 - Thousands of fish 'die suddenly' in a river in Mempawah,
Indonesia.
Link
25th March 2014 - 7,000 fish wash up dead along beaches on Reunion Island, near
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Madagascar.Link
25th March 2014 - Die off of fish and shellfish due to algae in Coffin Bay,
Australia.
Link
24th March 2014 - Thousands of fish found dead in a pond in Killingly, Connecticut,
America.
Link
21st March 2014 - 114 Sheep and 12 Cows
killed by lightning, 'owner stunned' in Achacachi,Bolivia.
Link
21st March 2014 - Thousands of bees dying 'due to toxic substance on flowers' in Marilia,
Brazil.Link
21st March 2014 20,000
animals dead due to severe drought is 'environmental disaster' in Casanare,
Colombia.
Link
21st March 2014 220,000
bees found dead in Daettwil,
Switzerland.
Link
20th March 2014 Massive
die off of bees found 'is a mystery' in Yinjiang County,
China.
Link
20th March 2014 Massive
die off of honeybees from harsh winter in Iowa,
America.
Link
20th March 2014 - Thousands of birds dying from outbreak
of disease in Waikato,
New Zealand.Link
19th March 2014 52,000
young trout found dead in a hatchery in Pennsylvania,
America.
Link
19th March 2014 - 157 dead pigs found in a river in Jiangxi,
China.
Link
18th March 2014 60 Dolphins
found dead on beaches in Lambayeque,
Peru.
Link
18th March 2014 Massive
die off of fish in Maninjau lake,
Indonesia.
Link
18th March 2014 - Hundreds of poultry die suddenly in Mongondow Bolaang,
Indonesia.
Link
18th March 2014 - Mass fish die off found on the shores of Kumisi Lake, near Tbilisi,
Georgia.
Link
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18th March 2014 Tens of thousands
of dead fish appear in a river in Yueqing,
China.
Link
17th March 2014 30+
Dolphins dead after stranding in Newfoundland,
Canada.
Link
17th March 2014 Thousands
of dead ducks appearing all around the Great Lakes in
America.Link
16th March 2014 - 2,100 Cattle killed by recent 'unseasonal' storms in Nashik,
India.
Link
15th March 2014 4 MILLION
Hogs killed
since May 2013
by Virus across 27 states in
America.Link
15th March 2014 - Hundreds of dead fish wash ashore 'causing concern' in La Brea,
Trinidad and Tobago.
Link
15th March 2014 Massive
amounts of dead fish wash ashore in Manzanillo Del Mar,
Colombia.Link
15th March 2014 - Hundreds of dead fish in Hoods Lagoon
in Queensland,
Australia.
Link
14th March 2014 10.1 MILLION
Poultry killed due to outbreak of Avian flu in
South Korea.
Link
14th March 2014 - 1,150 Poultry die suddenly in Bengkulu,
Indonesia.
Link
13th March 2014 - Hundreds of dead fish found in a creek 'is a mystery' in Babenhausen,
Germany.Link
13th March 2014 - 7,500 Chickens killed due to avian flu in Macau,
China.
Link
12th March 2014 - Flock of dead birds found on road 'is a mystery' in Lancashire,
England.
Link
12th March 2014 38,000
birds killed due to avian flu in Bentheim,
Germany.
Link
12th March 2014 - Hundreds of fish found dead in a creek in Rocky Gap, Virginia,
America.
Link
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11th March 2014 - Scores of dolphins, porpoises, turtles, lobsters and starfish wash up dead in
Southern
England.
Link
11th March 2014 - Thousands of dead fish wash up in Clermont lagoon, Queensland,
Australia.Link
11th March 2014 110,000
Salmon killed due to outbreak of disease in Troms,
Norway.
Link
10th March 2014 - Masses of dead fish, dead jellyfish and a dead whale washes ashore in
Tunisia.Link
10th March 2014 - 10,000 Trout have died in a hatchery in Pennsylvania,
America.
Link
8th March 2014 - Thousands of dead fish 'causes alarm' in a river in Tamaulipas,
Mexico.
Link
7th March 2014 - Thousands of Bees found dead in and around hives in Haarlemmermeer,Holland.
Link
7th March 2014 - Thousands of Bees found dead in front of hives in Boggabri,
Australia.
Link
7th March 2014 Millions
of Bees dying off 'due to harsh winter' in Ohio,
America.
Link
7th March 2014 - 15,000 Catfish dead due to disease in
Bangka-Belitung,
Indonesia.
Link
6th March 2014 - Hundreds of native birds found dead in a reserve in Dubbo,
Australia.
Link
6th March 2014 290,000
Head of Cattle dead from flooding in Beni,
Bolivia.
Link
6th March 2014 - Hundreds of Chickens dead, 'cause unknown' in Bantul,
Indonesia.
Link
4th March 2014 40,000
birds killed due to outbreak of Avian flu in Flevoland,
Holland.
Link
4th March 2014 - Hundreds of dead ducks found around Lake Erie and Lake Ontario in New
York,America.
Link
4th March 2014 - 1,600 sea birds washed up dead during past month on beaches in South
WestEngland.
Link
4th March 2014 - Large Fish kills occuring in various lakes across Missouri,
America.
Link
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2nd March 2014 35 TONS
of dead fish found in a reservoir in Jiangxi,
China.
Link
1st March 2014 - Thousands of dead fish found in a river in
Vinh City,
Vietnam.
Link
28th February 2014 - Large fish die off in ponds in Foshan
City,
China.
Link
27th February 2014 21,000
sea birds killed by storms is 'historic' along coast of
France.
Link
27th February 2014 - 4 TONS of dead fish found floating in a lake in Kampong Cham,
Cambodia.Link
26th February 2014 10 MILLION
Scallops have died in the waters near Vancouver,
Canada.
Link
26th February 2014 64,000
birds killed due to avian flu in 21 provinces of
Vietnam.
Link
26th February 2014 - Hundreds of frogs found dead in and around a lake in Curragh,
Rep of Ireland.
Link
26th February 2014 - Hundreds of fish wash up dead on beaches on Reunion Island,
nearMadagascar.
Link
26th February 2014 800+
dead turtles found on beaches in Andhra Pradesh,
India.
Link
25th February 2014 Mass
mortality of Bees found is 'unprecedented' in Valencia,
Spain.
Link
25th February 2014 - 100 Dolphins, Turtles, Sea Lions and Sea Birds turn up dead along coast
ofPeru.
Link
25th February 2014 - Hundreds of dead fish appear in freshwater lake, 'never seen before' in
Dongguan,
China.
Link
25th February 2014 - 3,200 pigs killed due to outbreak of disease in Pyongyang,
North Korea.
Link
24th February 2014 Thousands
of dead crabs plus other marine species found on
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beach 'causing concern' in Antofagasta,
Chile.
Link
24th February 2014 - 600+ Sea Birds washed up dead on
beaches in Jersey,
United Kingdom.
Link
24th February 2014 - 2,500 Cattle dead due to outbreak of
disease in Sukhbaatar,
Mongolia.
Link
24th February 2014 - Hundreds of Chickens die suddenly in Sukabumi,
Indonesia.
Link
23rd February 2014 - Mass die off of fish discovered in reservoir, 'cause unknown' in Quang Ngai,
Vietnam.
Link
22nd February 2014 - Die off of Bees found ... 'All that was left was their skeletons' in
Murwillumbah,Australia.
Link
22nd February 2014 - Thousands of fish washing up dead along the banks of a river in
Mallorca,Spain.
Link
21st February 2014 - Thousands of dead fish found in a harbor, 'cause unknown' in Palermo,
Italy.Link
21st February 2014 - Thousands of chickens killed due to avian flu in Sunsari District,
Nepal.
Link
20th February 2014 165,000
fish dead due to volcanic ash in Bantul,
Indonesia.
Link
19th February 2014 Hundreds
of Cormorant Birds found dead on a beach in BioBio,
Chile.
Link
19th February 2014 - Large fish kill in a creek in Capiata,
Paraguay.
Link
18th February 2014 100 TONS
of dead fish found on the banks of River Tiete in
Brazil.
Link
18th February 2014 324,000
birds killed due to outbreak of avian flu in Guizhou,
China.
Link
18th February 2014 - Hundreds of sheep and goats killed due to outbreak of disease in Ningxia,
China.Link
18th February 2014 - Hundreds of dead fish wash ashore on beaches in Mallorca,
Spain.
Link
17th February 2014 - 5,000 sheep and goats killed due to outbreak of disease in Inner
Mongolia,China.
Link
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17th February 2014 300 TONS
of fish suddenly die in the River Kelekar, Sumatra,
Indonesia.
Link
16th February 2014 10,000
livestock have died due to drought in Chulucanas,
Peru.
Link
16th February 2014 - Hundreds of sea birds wash up along
South West coast of
England.
Link
15th February 2014 - Hundreds of cattle dead due to
'mystery illness' in Misiones Province,
Argentina.Link
and
here
14th February 2014 - Thousands of birds found dead, due to avian flu in Trenggalek
Regency,Indonesia.
Link
13th February 2014 MILLIONS
of dead fish wash ashore on Lake Manyas, Balikesir,
Turkey.
Link
13th February 2014 - Thousands of fish have died 'due to environmental factors' in
Lampung,Indonesia.
Link
12th February 2014 - Thousands of fish found dead in a river in Rio Piracicaba,
Brazil.
Link
12th February 2014 160 TONS
of dead fish found along Johor Straits in
Singapore.
Link
11th February 2014 - 9 Orca Whales found washed up dead near Tuatapere in
New Zealand.
Link
11th February 2014 - Mass die off of fish and shrimp due to 'red tide' in Hainan,
China.
Link
11th February 2014 - Thousands of dead fish found floating in a river in Riau,
Indonesia.
Link
10th February 2014 MILLIONS
of Bees found dead near hives in Murcia,
Spain.
Link
10th February 2014 - 100 sea birds wash up dead or dying
on Chesil Beach in Dorset,
England.
Link
8th February 2014 - Thousands of dead fish found in a river
in Bera,
Malaysia.
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Link
8th February 2014 - Hundreds of livestock killed by snowstorms in Xinjiang,
China.
Link
6th February 2014 225,000
Birds,
8,000
sheep,150
goats dead from flooding in Central Java,Indonesia.
Link
6th February 2014 60,000
fish killed due to outbreak of virus at Robertson Creek, BC,
Canada.Link
6th February 2014 10,000+
fish found dead in Vasse Estuary,
Australia.
Link
5th February 2014 70 TONS
of fish have died in Lake Sebu in South Cotabato,
Philippines.
Link
5th February 2014 - 12 dead Albatross found on Ripiro Beach, 'never seen anything like it' in
New Zealand.
Link
5th February 2014 - Hundreds of fish found dead in Bashan Park River in
Singapore.
Link
4th February 2014 1,122+
Turtles wash ashore dead
during January
on beaches in Andhra Pradesh,
India.
Link
4th February 2014 400+
dolphins wash up dead
during January
on beaches in Northern
Peru.Link
3rd February 2014 Millions
of Sea stars still dying off on west coast of
America.
Link
3rd February 2014 Thousands
of bees die off 'due to pesticides' in Pontalinda, Sao Paulo,
Brazil.Link
2nd February 2014 Thousands
of fish found dead in a river in Banyumas,
Indonesia.
Link
30th January 2014 - Hundreds of cattle dying due to
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'mystery disease' in New South Wales,
Australia.Link
29th January 2014 - Hundreds of dead fish appear in Kings River, California,
America.
Link
29th January 2014 - Hundreds of Chickens die suddenly in Madiun County,
Indonesia.
Link
29th January 2014 - 10 Tons of fish die suddenly in lake Maninjau, West Sumatra,
Indonesia.
Link
29th January 2014 - Masses of fish and squid wash ashore dead on beach in Kauai,
Hawaii,America.
Link
28th January 2014 - 20,000 Birds killed due to outbreak of avian flu in Hong Kong,
China.
Link
28th January 2014 Tens of thousands
of dead fish washing up along a river in Tennessee,America.
Link
27th January 2014 - Tons of fish found dead in two dams in Bandung Regency,
Indonesia.
Link
24th January 2014 25 dead whales
found near Kice Island in Florida,
America.
Link
24th January 2014 - Thousands of dead fish found near River Thames in Oxfordshire,
England.Link
23rd January 2014 10,000
Chickens die suddenly due to avian flu in Kudat,
Malaysia.
Link
23rd January 2014 - Hundreds of dead birds found, 'never seen anything like it' in Burleson,
Texas,America.
Link
23rd January 2014 Millions (120 TONS)
of fish have died in a lake in Batangas,
Philippines.
Link
22nd January 2014 - 1,000 Birds dead from outbreak of
disease in Kaiapoi,
New Zealand.
Link
22nd January 2014 - Hundreds of dead fish washing up at
Thompson's Bayou in Florida,America.
Link
21st January 2014 Millions
of Oysters have died suddenly
during past 2 months
from 'mystery disease' in Port Stephens,
Australia.
Link
21st January 2014 - 8 Whales dead, more stranded off the coast of Florida,
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America.
Link
20th January 2014 - 19,000 Birds killed due to Avian flu in Shandong,
China.
Link
19th January 2014 - 'Scores' of Buffaloes dead from 'mystery disease' during past few weeks in
Rewari,
India.
Link
18th January 2014 Tens of thousands
of dead fish wash up along entire beach in Vargas,Venezuela.
Link
18th January 2014 - Mass die off of fish occuring in a branch of the Nile in Desouk,
Egypt.
Link
18th January 2014 70+
Whales Stranded, (numbers changing)
20 dead
on beaches in GoldenBay,
New Zealand.
Link
18th January 2014 - 1,000 Ducks found dead in a reservoir
in North Jeolla Province,
South Korea.Link
18th January 2014 - Tons of dead fish washing up on beaches in Lambayeque,
Peru.
Link
17th January 2014 - Thousands of dead fish appear on the shores of a river in Old Lyme,
Connecticut,
America.
Link
17th January 2014 26 Dolphins, 15 Turtles, 11 Sea Lions
found washed up dead along coast of Piura,
Peru.
Link
17th January 2014 20,000
fish have died off the coast of Mati,
Philippines.
Link
17th January 2014 5,300+
dead fish found in Clinton Lake, Illinois,
America.
Link
17th January 2014 - Large die off of fish in a river in Qinhuai,
China.
Link
16th January 2014 - Hundreds of ducks die suddenly due to bird flu in Wonogiri,
Indonesia.
Link
15th January 2014 - 7 Dolphins, 2 Sea Lions, 1 Whale found dead along coast of Sinaloa,
Mexico.Link
15th January 2014 - Large die off of Shrimp 'due to disease' in Ernakulam,
India.
Link
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15th January 2014 100,000
dead fish in Sparks Marina, 'reason unknown' in Nevada,
America.Link
14th January 2014 - Mass die off of Wild Boars 'due to disease' in
Lithuania.
Link
14th January 2014 Thousands
of Cattle dead due to flooding in Tabasco,
Mexico.
Link
14th January 2014 - 13 whales stranded, 5 dead, 8 to be killed in Farewell Spit,
New Zealand.
Link
14th January 2014 - Thousands of fish have died 'due to cold' in Olentangy River, Ohio,
America.Link
14th January 2014 - Tons of fish found dead, 'worst fish kill ever' in a river in Mindanao,
Philippines.Link
13th January 2014 Massive
fish die off due to sea freezing so fast in Lovund,
Norway.
Link
13th January 2014 50,000
Birds killed due to avian flu in Hubei,
China.
Link
11th January 2014 - Thousands of various fish found dead in a river in Sao Paulo,
Brazil.
Link
10th January 2014 - A large number of parrots, kangaroos and emus found dead 'due to heatwave'
in
Australia.
Link
10th January 2014 10,000
birds killed due to avian flu in Bac Ninh,
Vietnam.
Link
10th January 2014 - Thousands of fish dead due to pollution in a river in Durban,
South Africa.
Link
9th January 2014 - 150 Ducks dead due to outbreak of bird flu in Redwood City, California,America.
Link
8th January 2014 100,000
bats fall dead from sky in Queensland,
Australia.
Link
8th January 2014 - 35 Turtles wash ashore dead along the
coast of Chennai,
India.
Link
8th January 2014 - Hundreds of dead fish appear in a lake
is a 'mystery' in Buenos Aires,
Argentina.Link
8th January 2014 - Hundreds of dead fish found in a river in
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Minas Gerais,
Brazil.
Link
8th January 2014 - Mass fish kill 'due to pollution' in a pond in Foshan,
China.
Link
8th January 2014 - Hundreds of dead fish wash up on shores of a lake in Oran,
Algeria.
Link
7th January 2014 40 Bald Eagles
now dead from 'virus' in Utah,
America.
Link
6th January 2014 4,700
Cattle dead from outbreak of Foot and Mouth in Kerala,
India.
Link
6th January 2014 - 2 rare Whales dead after beaching on Long Island is 'unusual' in
America.Link
6th January 2014 39 Pilot Whales
dead after stranding on beach in
New Zealand.
Link
6th January 2014 - Hundreds of ducks die suddenly in
Malang,
Indonesia.
Link
6th January 2014 - Massive fish kill due to pollution in a river in Kurger Park,
South Africa.
Link
6th January 2014 - Hundreds of fish found dead in a lake in La Molina,
Peru.
Link
5th January 2014 - Hundreds of dead fish found in a pond, 'like the apocalypse' in Varbina,
Bulgaria.Link
4th January 2014 - 500+ Goats dead from outbreak of plague in Xinjiang,
China.
Link
4th January 2014 - 47 Marine animals (seals, turtles, dolphins, birds) found dead on beach in
Chiclayo,
Peru.
Link
3rd January 2014 - Tons of dead fish found in a river in San Martino in Rio,
Italy.
Link
3rd January 2014 - Second mass die-off of Sardines during past 2 weeks washes up on beaches in
Valparaiso,
Chile.
Link
3rd January 2014 - Large die-off of fish found in a river in
Hsinchu County,
Taiwan.
Link
2nd January 2014 NOTE: 20,000 Birds have died since November due to
disease around Great Salt Lake in
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America.
Link
2nd January 2014 23,000
Chickens killed due to bird flu in Guizhou,
China.
Link
2nd January 2014 - Hundreds (maybe thousands) of fish have died in a lake in NSW,
Australia.
Link
1st January 2014 - Thousands of fish, including turtles and ducks dead from 'fuel spill' in
Culiacan,Mexico.
Link
1st January 2014 - Thousands of dead fish washing up on beaches in El Oro,
Ecuador.
Link
1st January 2014 - Massive fish die off in fish ponds in Thong Nhat,
Vietnam.
Link








Source:
www.end-times-prophecy.org
https://www.youtube.com/watch?v=uFJbDn1J1O4
http://www.earth-matters.nl/61/9440/straling-electrosmog/massaal-en-spontaan-sterven-van-dieren.html

Wat veroorzaakte gigantische krater die onderzoekers met verstomming slaat?
Door: Karen Van Eyken 16/07/14
Bron: Siberian Times© Screenshot YouTube.
Een recent ontdekte krater met een doorsnede van maar liefst
tachtig meter en nog ongekende diepte stelt wetenschappers voor
een raadsel. Het mysterieuze 'gat' in de aarde werd door
medewerkers van een gasbedrijf met een helikopter gespot boven
het Yamal schiereiland in Siberië. Een team van Russische
wetenschappers is al onderweg naar het gebied om het bijzondere
fenomeen te bestuderen.
De gigantische krater bevindt zich nabij een woud op dertig
kilometer van het gasveld Bovanenkovo. Nadat het nieuws over de
vondst bekend werd, deden al snel allerlei theorieën over ufo's en aliens de ronde. Onderzoekers tasten
voorlopig nog in het duister over de oorsprong van de krater, al zijn ze ervan overtuigd dat er een
wetenschappelijke verklaring voor moet zijn. Een team van experten zou vandaag in de regio moeten
aankomen om grond- en waterstalen te nemen.
Meteoriet of explosie
Onderzoekers sluiten niet uit dat de krater het gevolg is van een inslag van een meteoriet maar achten de
kans desalniettemin klein. Een ondergrondse explosie lijkt waarschijnlijker volgens Anna Kurchatova van het
Sub-Arctic Scientific Research Centre. Zij vermoedt dat door de opwarming van de aarde, permafrost is
beginnen smelten waardoor gas zich ondergronds in de ijs- en zandlaag heeft opgehoopt. Voeg daar nog
zout aan toe, 10.000 jaar geleden was dit gebied immers een zee, en je krijgt een explosieve cocktail. "Je
kan het effect vergelijken met het ontkurken van een champganefles", stelt ze. Wetende dat zich heel wat
gaspijpleidingen in de omgeving bevinden, is dat een heel gevaarlijk gegeven.
Beelden
Het is wachten op de resultaten van het Russische onderzoeksteam om definitief uitsluitsel te geven.
Hieronder kan u alvast de beelden bestuderen die vanuit een helikopter door Konstantin Nikolaev werden
gedraaid.
https://www.youtube.com/watch?v=MzwM-aSBX4k
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/1945931/2014/07/16/Wat-veroorzaakte-gigantischekrater-die-onderzoekers-met-verstomming-slaat.dhtml
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Pallywood: Zo wordt u weer belazerd met fake anti-Israël foto’s
Aanstaande donderdagavond pro-Israël demonstratie in Amsterdam
Boosheid alom over deze ‘schokkende’ foto. Wij laten u echter de
héle foto zien, zodat u zelf kunt constateren hoe u door de
Palestijnen en anti-Israëlische reguliere media wordt belazerd.
De beruchte Palestijnse ‘film’industrie, beter bekend als ‘Pallywood’,
laat ook tijdens het nieuwste conflict weer van zich spreken. De
meest recente poging om de Joodse staat Israël in een kwaad
daglicht te stellen is een via de sociale media verspreide foto van een jong meisje dat op de grond ligt, met
de laars van een gemene Israëlische soldaat op haar borst. Probleempje: op de complete foto is duidelijk te
zien dat de Palestijnen het hele gebeuren in scene hebben gezet. Bovendien dateert deze ‘Pallywood’ foto
uit 2011.
De ‘Israëlische soldaat’ die op het meisje ging staan was in werkelijkheid een Palestijnse militant. Duidelijk is
te zien hoe de Palestijnse toeschouwers, inclusief het meisje op haar knieën, op hun gemak toekijken hoe
de fotograaf rechts klaarstaat om de fake scène te fotograferen. (2)
De Nederlandse en Westerse media laten zich al jaren misleiden door dit soort valse Palestijnse
propaganda. Sterker nog, de journalisten ter plekke werken er maar al te graag aan mee, getuige de
eenzijdige verslagen die Tv-verslaggevers over het nog altijd niets vermoedende publiek uitspugen.
Eerdere Pallywood kunststukjes
Bij de vorige rakettenoorlog tegen Israël lieten de Westerse journaals zien hoe een Palestijn met een beige
jas en een zwart t-shirt na een Israëlische luchtaanval ‘gewond’ werd weggedragen. Wat u niet te zien kreeg
was dat dezelfde man slechts een paar minuten later ‘wonderbaarlijk genezen’ bleek te zijn, en weer
gewoon op zijn voeten stond.
Kort daarna sprak de gevestigde orde in het Westen schande van de dood van een Palestijns kind, dat zou
zijn omgekomen bij een Israëlische aanval. In werkelijkheid was het kind gedood door een mislukte
raketaanval van Hamas (3). Toch wordt dezelfde vrouw die doelbewust het valse nieuws verspreidde dat
Israël er verantwoordelijk voor was, nog steeds als ‘betrouwbare’ bron gebruikt door bijvoorbeeld CNN. (1)
Het geval Muhammad al-Dura
Het kan nog erger, want de Palestijnen deinzen er zelfs niet voor terug hun eigen kinderen doelbewust te
vermoorden als ze weten dat de Westerse camera’s erop zijn gericht, zodat vervolgens Israël de schuld kan
worden gegeven. Bekendste geval is de 12 jarige Palestijnse jongen Muhammad al-Dura, die tijdens de
Tweede Intifada in 2000 op de foto werd gezet terwijl zijn vader hem te midden van een vuurgevecht met
Israëlische soldaten leek te beschermen. Het jongetje zou zijn geraakt en in de armen van zijn vader zijn
gestorven. Althans, dat wilde de Palestijnse filmmaker Talal Abu Rameh en het Franse 2TV de wereld doen
laten geloven. Na grondig onderzoek van de beelden bleek echter dat het jongetje alleen door kogels van de
andere (Palestijnse) kant kon zijn geraakt. Omdat er geen bloed was te zien, zou de hele gebeurtenis echter
ook in scène gezet kunnen zijn.
Dat was zeker niet alleen het standpunt van Israël (5). De Boston Universiteit professor Richard Landes
documenteerde talloze ‘Pallywood’ scenes, en had ook een interview met Abu Rahmeh. Die sprak zichzelf
niet alleen tegen, maar zei tevens dat hij bepaalde ‘geheimen’ over de veronderstelde dood van het jongetje
niet kon vertellen. Al-Dura werd echter wel het symbool van de intifada, de ‘Palestijnse zaak’ en zelfs de
wereldwijde islamitische jihad. (4)
Donderdag pro-Israël demonstratie
Aanstaande donderdag organiseren het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) en de stichting
‘Christenen voor Israël’ tussen 19.00 uur en 20.00 uur een pro-Israël solidariteitsmanifestatie op de Dam in
Amsterdam, om ‘duidelijk te maken dat wij achter Israëls recht staan haar burgers te beschermen’ (6).
Xander - (1) Shoebat, (2) Legal Insurrection, (3) NewsInc, (via Shoebat), (4) Newsbusters, (5) Daily Mail
(6) CIDI
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Ongelijkheid rijk-arm in industrielanden in 3 jaar met 35% gestegen
Uitbuiting gewone man door rijkeren neemt steeds grotere vormen aan –
Nederland beweegt zich naar Amerikaans systeem toe waarin arm, ziek, zwak, oud en onfortuinlijk aan zijn
lot wordt overgelaten
De Duitse bestseller auteur Michael Maier waarschuwt dat ook in
Europa plotseling revoluties kunnen uitbreken.
De wereldwijde financiële en economische crisis heeft ook in de
industrielanden de allerrijksten geen windeieren gelegd.
Integendeel, hun inkomens en vermogens zijn fors gestegen, terwijl
dit ten koste is gegaan van de gewone bevolking. De OECD
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling)
constateert dat in de Westerse landen de ongelijkheid tussen de
rijkste 10% en de armste 10% met maar liefst 35% is gestegen, en
waarschuwt daarom voor het ontstaan van een sloppenproletariaat’.
En dat kan weer een voorbode zijn van een heuse revolutie. Alleen al in Frankrijk, dat in een steeds diepere
crisis terecht komt, zagen de rijken hun vermogen vorig jaar met 15% stijgen.
De financiële elite begint zich dan ook steeds onrustiger te voelen, omdat ze bang zijn dat het gewone volk
het op een keer niet meer pikt en zich tegen hen zal keren. Tijdens een conferentie in Londen overlegden ze
achter gesloten deuren over de gevolgen van de almaar toenemende ongelijke verdeling van de welvaart.
Ongelijkheid rijk-arm met 35% gestegen
Vooral sinds het begin van de wereldwijde crisis zag de OECD de kloof tussen rijk en arm snel groter
worden. ‘In de eerste drie crisisjaren nam de ongelijkheid sterker toe dan in de 12 jaar daarvoor,’ zei
secretaris-generaal Jose Angel Gurria. ‘In de OECD landen verdient de bovenste 10% nu gemiddeld 9,5 x
zoveel als de onderste 10%. Daarmee is de ongelijkheid met 35% gestegen.’
De verstrekkende gevolgen van deze ontwikkeling zijn goed te zien in de Verenigde Staten, waar het met de
sociale zekerheid veel slechter gesteld is dan in Europa. Maar ook daar constateert de OECD een
vergelijkbare gevaarlijke ontwikkeling, ‘namelijk dat er een sloppen(lett. lompen/vodden)proletariaat ontstaat
van een zeer slecht opgeleide en slecht betaalde werknemersklasse,’ waarschuwde Gurria letterlijk.
Nederland steeds Amerikaanser
Ook Nederland beweegt zich dankzij het huidige regeringsbeleid naar een Amerikaans systeem toe, waarin
de armen, zieken, zwakken, ouderen en minder fortuinlijken feitelijk aan hun lot worden overgelaten (2).
Denk aan de forse bezuinigingen op de sociale zekerheid en zorg, zoals het overhevelen (=
verantwoordelijkheid afschuiven) van zorgtaken naar de gemeenten, waardoor talloze zwakkere mensen
minder of zelfs helemaal geen hulp meer zullen krijgen.
‘Volk straks niet meer tevreden met brood en spelen’
In zijn bestseller ‘De Plundering van de Wereld’ legde de Duitse auteur Michael Maier uit dat het wereldwijde
financiële systeem doelbewust zo is opgezet, dat in crisistijden de rijken steeds rijker worden en de armen
steeds armer. De nog altijd relatieve rust in zijn eigen land –en in bredere zin Noord Europa- noemt hij
bedrieglijk. Er komt volgens hem een moment dat ook hier het volk niet meer tevreden is met ‘brood en
spelen’, zoals het afgelopen WK-Voetbal.
‘Globalisering bedreiging voor democratie’
Eén van de grootste veroorzakers van de ellende voor de gewone man is de globalisering en alle
instellingen die dat bevorderen, zoals het IMF, de ECB en de EU. Via deze instellingen en organisaties trekt
een klein eliteclubje van politici en managers middels complexe wetten en ondoorzichtige maatregelen stap
voor stap alle macht en rijkdom naar zich toe. ‘Dit buitenparlementaire wereldwijde financiële regime
veroorzaakt sociale onrust,’ waarschuwt Maier (3). ‘Hun financiële onderdrukking brengt de democratie in
Europa in gevaar.’
‘Er bestaat geen lauwwarme revolutie’
De eerste tegenreacties van de Europese bevolking werden tijdens de afgelopen verkiezingen zichtbaar,
toen in diverse landen anti-EU en anti-immigratiepartijen veel stemmen kregen en in bijvoorbeeld Frankrijk
(Front National) zelfs de grootste werden.
De gevolgen van het huidige beleid van de Europese politiek ‘zullen zeer ernstig zijn,’ zegt Maier. ‘Er bestaat
namelijk geen lauwwarme revolutie. Een revolutie is altijd een verhitte strijd, met enorme schade voor de
hele samenleving.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) RTL Nieuws, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Kinderslavernij, chocolade en multinationals
Het Zwitserse mamoetbedrijf Nestlé, het grootste voedingsbedrijf ter
wereld heft een chocoladeprobleem. Specifieker gezegd, zij hebben
een kinderslavernij probleem.
Sinds eind negentiger jaren zijn er regelmatig beschuldigen geuit
aan het adres van Nestlé dat zij in hun productielijn gebruik maken
van kindslaven in West-Afrika.
De beschuldigingen, inclusief een rapport van Unicef en een VS
regeringsrapport, hebben onrust veroorzaakt en geleid tot een programma van de BBC. Daarin wordt
duidelijk gemaakt dat topman Bradley Alford van Nestlé in 2001 een internationaal verdrag ondertekende dat
een eind zou maken aan kinderslavenarbeid in de cacaoproductie. In 2005 was er echter nog niets
veranderd.
In dat zelfde jaar spande het
‘International Labor Rights Fund’ een rechtzaak aan voor drie kinderen uit Mali die beweerden tussen 1994
en 2000 naar Ivoorkust gelokt werden door kinderhandelaars
die hen goed werk en inkomen beloofden. Zij werden als slaven ingezet op een cacaoplantage en regelmatig
mishandeld. In de rechtzaak werden drie bedrijven met name genoemd als betrokken bij slavernij in de
chocoladeproductie: Nestlé, Archer Daniels Midland en Cargill.
De
advocaten
van de kinderen deelden het volgende mee: ‘De eisers waren 12 en 13 jaar oud
toen zij in slavernij raakten en 12 tot 14 uur per dag moesten werken zonder loon
omringd door bewakers met geweren. Ze kregen vrijwel geen eten en werden in
de nacht opgesloten in kamertjes met andere kinderen zodat ze niet konden
ontsnappen. De bewakers sloegen hen en bewerkten de kinderen met de zweep
als er naar hun idee niet hard genoeg gewerkt werd’.
Een van de drie kinderen (nu volwassen) legde getuigenis af en vertelde dat hij
bij een ontsnappingspoging opgepakt werd, zijn voetzolen opengesneden en dat
hij met deze wonden aan het werk werd gezet.
In september 2010 diende deze zaak in California VS maar werd daar niet
ontvankelijk verklaard. Niet omdat de eisen niet duidelijk waren, maar omdat
men vond dat bedrijven niet terecht kunnen staan voor schendingen van het
internationale recht.
Na een onderzoek door het hoogste gerechtshof werd alsnog beslist dat bedrijven terecht kunnen staan,
ging de zaak naar de rechter en werd aangetoond dat zowel Nestlé, Cargill en ADM meewerken aan
kinderhandel onder het mom van ‘actus reus’.
Of de bedrijven ook daadwerkelijk boetes opgelegd krijgen, of dat zij hun gedrag ten aanzien van deze
handel in kinderen en slavenarbeid zullen aanpassen is nog afwachten. Nestlé heeft toegezegd de stand
van zaken te monitoren, dat gebeurde nadat de ‘Fair Labor Association’ aangaf dat er geen zicht is op de
schending van mensenrechten op de plantages en in de productie van chocolade.
Nestlé deed een persbericht uitkomen via de eigen website waarin ze aangeven ‘dat het bedrijf en hun
partners in Ivoorkust opnieuw een poging zullen doen kinderarbeid te stoppen in de cacaoindustrie. Dat
gaan ze doen door training en bewustmaking zodat risicokinderen sneller herkend worden en er ingegrepen
kan worden’. Hieruit blijkt dat het bedrijf de verantwoordelijkheid bij de plantagehouders legt in plaats van bij
het bedrijf zelf.
José Lopez, een van Nestlé’s operationele topfiguren verklaarde dat: ‘Het gebruik van kinderarbeid in de
cacaoproductielijn tegen alles in gaat waar zij voor staan. Het rapport van de ‘Fair Labor Association’ maakt
duidelijk dat er geen enkel bedrijf is dat cacao uit Ivoorkust inkoopt, kan garanderen dat kinderslavernij niet
voorkomt. Maar het bedrijf kan wel zeggen dat het voorkomen ervan nu topprioriteit heeft’.
Nestlé koopt 10% van alle cacao die in de wereld geproduceerd wordt op, een derde daarvan komt van
slavenplantages uit Ivoorkust.
Terwijl de wereld zichzelf regelmatig feliciteert met het uitbannen van slavernij, en dat ziet als
maatschappelijke vooruitgang, blijkt uit de cijfers een geheel ander verhaal. Multinationals zijn niet langer
zelf de slavenhandelaars en -houders maar besteden het uit,
outsourcing is in. Slavernij in de derde wereld is comfortabel ver
weg en we hoeven het niet in de ogen te kijken.
Bron documentaire:
http://youtu.be/BeJy3dA4Ahk
Door Jason Louv, 17 juni 2014
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P2506&l=NL
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Maak een einde aan de stilte: WO III wenkt!
13 mei 2014, The Guardian
Waarom tolereren we de dreiging van een nieuwe wereldoorlog, die
zogenaamd in onze naam gevochten gaat worden? Waarom
geloven we de leugens? Harold Pinter schreef, we zijn zo
geïndoctrineerd, het is één grote, briljante, geestige en zeer
succesvolle hypnose act; alsof de waarheid nooit is gebeurd, zelfs
terwijl het gebeurt.
Amerikaans historicus William Blum publiceert elk jaar een
bijgewerkte samenvatting van het verslag van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Er blijkt uit dat de VS
sinds 1945 heeft geprobeerd om meer dan 50 - veelal democratisch gekozen - regeringen omver te werpen;
in 30 landen heeft Amerika zich bemoeid met de verkiezingen en in 30 landen de burgerbevolking
gebombardeerd; de VS heeft chemische en biologische wapens heeft ingezet en geprobeerd om
buitenlandse leiders te vermoorden.
In veel gevallen is Groot Brittannië collaborateur. Het menselijk lijden en criminaliteit wordt in het Westen niet
erkend, ondanks geavanceerde communicatie en de aanwezigheid van vrije journalisten. Dat de meeste
slachtoffers van het terrorisme moslims zijn, mag niet worden gezegd. Dat het extreme jihadisme, wat leidde
tot 9/11, een gevolg was van het Anglo-Amerikaanse beleid (Operation Cyclone in Afghanistan) wordt
onderdrukt.
De naam van "onze" vijand is door de jaren heen steeds veranderd, van communisten tot islamieten. Over
het algemeen is het elke samenleving die onafhankelijk is van het westen, die strategisch is gelegen of
belangrijke grondstoffen bezit. De leiders van deze naties worden meestal met geweld opzij geschoven,
zoals Mohammed Mossedeq in Iran en Salvador Allende in Chili, of ze worden vermoord, zoals Patrice
Lumumba in Congo. De onafhankelijke leiders worden stuk voor stuk slachtoffer van een westerse
mediacampagne vol met karikaturen en laster, denk aan Fidel Castro, Hugo Chávez
en nu Vladimir Poetin.
De rol van Washington in Oekraïne is alleen maar anders in die zin dat de gevolgen opvallend
kunnen zijn. Voor het eerst sinds de Reagan-jaren dreigt de VS de Derde Wereldoorlog te beginnen. OostEuropa en de Balkan zijn inmiddels militaire buitenposten van de NAVO geworden en Oekraïne, de laatste
"bufferstaat" tegen de grenzen van Rusland, wordt verscheurd. Wij in het westen steunen de nieuwe nazi's
in een land waar de Oekraïense nazi’s Hitler steunden. Washington was het brein achter de militaire
machtsovername/staatsgreep tegen de democratisch verkozen regering in Kiev in februari van dit jaar.
Washington wilde namelijk de marinebasis van Rusland in de Krim veroveren. De Russen verdedigen zich,
zoals ze dat de laatste eeuw tegen elke dreiging en invasie van het westen hebben gedaan.
Maar de militaire omsingeling van de NAVO heeft alles versneld, samen met de door Amerikageorkestreerde aanvallen op etnische Russen in de Oekraïne. Als Poetin kan worden uitgelokt om hen te
komen helpen zal zijn rol van paria een door de NAVO georkestreerde guerrillaoorlog rechtvaardigen, een
oorlog die zich zal kunnen uitbreiden naar Rusland.
Maar, Poetin doet niet wat de oorlogszoekers hopen. Hij gaat in gesprek met Washington en de EU, hij haalt
de Russische troepen aan de Oekraïense grens weg en dringt aan bij de etnische Russen in het oosten van
de Oekraïne om het provocerende referendum niet te houden. Deze tweetalige bevolkingsgroep, een derde
van de Oekraïense bevolking, wil al heel lang een democratische federatie, welke de etnische diversiteit van
het land weerspiegelt.
Ze zijn autonoom en onafhankelijk van Moskou. De meesten zijn noch "separatisten" noch "rebellen", maar
burgers die veilig willen leven in hun thuisland.
Oekraïne is veranderd in een CIA- themapark. Alles wordt gerund door CIA-directeur John Brennan in Kiev.
“Speciale eenheden" van de CIA en FBI richten een veiligheidsstructuur op die wrede aanvallen doet op
diegenen die de staatsgreep in februari niet steunden. Bekijk de video's, lees de verslagen van ooggetuigen
van het bloedbad in Odessa. Fascistische boeven brandden het hoofdkwartier van de vakbond af en
doodden 41 mensen die niet op tijd weg konden komen. Kijk naar de politie, die stond erbij, keek ernaar en
deed niets. Een arts probeerde mensen te redden maar werd tegengehouden door pro-Oekraïense nazi
radicalen. Een van hen duwde hem ruw opzij, met de belofte dat binnenkort hij en de andere joden van
Odessa hetzelfde lot tegemoet zouden gaan... Waarom zwijgt de hele wereld, vraagt hij zich af?
Russisch sprekende Oekraïners vechten om te overleven. Toen Poetin aankondigde de Russische troepen
aan de grens met de Oekraïne terug te trekken pochte Kievs minister van defensie, een stichtend lid van de
fascistische partij Svoboda, dat de aanslagen tegen de "opstandelingen" door zouden gaan. Het westen
heeft deze informatie –Orwelliaanse stijl- omgebouwd tot propaganda: Moskou zou proberen om de
conflicten te orkestreren, aldus William Hague. Obama evenaart het cynisme met groteske felicitaties aan de
coupe-plegers om hun “opmerkelijke terughoudendheid" na het bloedbad in de Oekraïense havenstad
Odessa. De coupe-plegers zijn illegaal, maar Obama noemt hen "naar behoren verkozen". Het gaat niet om
de waarheid, zei Henry Kissinger ooit, maar wat wordt gezien als de waarheid.
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In de Amerikaanse media wordt de gruweldaad in Odessa afgeschilderd als geweld waarbij "nationalisten"
(neo-nazi's) werden aangevallen door "separatisten" (mensen die handtekeningen verzamelen voor een
referendum over een federaal Oekraïne). Men zegt graag dat de wereld is veranderd na 9/11. Maar wat is er
veranderd? Volgens de grote klokkenluider Daniel Ellsberg heeft er een stille staatsgreep plaatsgevonden in
Washington en bepaalt het ongebreideld militarisme nu de regels. Het Pentagon trekt op dit moment aan de
touwtjes bij 124
“speciale operaties”, geheime oorlogen. De stijgende armoede en verdwenen vrijheid in Amerika zelf zijn
een logisch uitvloeisel van een staat die eeuwigdurend oorlog voert. Voeg daar het risico van een nucleaire
oorlog bij en stel de vraag: waarom tolereren we dit?
Door John Pilger - Follow John Pilger on twitter @johnpilger - Bron:
http://johnpilger.com/articles/break-the-silence-a-world-war-is-beckoning
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&ss=P2466&l=NL

Duitse bevolking wordt massaal “wakker”
Als er iets is dat overheden en machthebbers achter de schermen
vrezen dan is dat de macht van het volk. Een middel waarvan de
meeste mensen niet beseffen dat ze dat tot hun beschikking hebben.
Een volk dat aan het ontwaken is, de spelletjes doorziet en gezamenlijk
actie onderneemt, is in feite niet te stoppen.
Zo zijn er in Duitsland op dit moment zeer interessante ontwikkelingen
waar te nemen.
Net voor de val van de Berlijnse muur en de ineenstorting van de
communistische republieken zoals de Oost Duitse DDR vonden er massale demonstraties plaats. Deze werden
bekend onder de naam Montagsdemonstrationen en ze waren een belangrijk onderdeel van die uiteindelijke
ineenstorting van de DDR. Het begon in de herfst van 1989 in Leipzig, maar spoedig breidde dit zich verder uit
naar steden zoals Dresden, Karl-Marx-Stadt en Magdeburg. De befaamde slogan die de demonstranten
destijds gebruikten was: “Wir sind das Volk”.
Het lijkt nu dat deze Montagsdemonstrationen nieuw leven zijn ingeblazen in Duitsland.
Het is een initiatief dat gestart is door een voormalige professionele skydiver met de naam Lars Maehrholz en
een bij de mainstream media weggestuurde journalist die teveel kritische vragen stelde, Ken Jebsen. Ze zijn
enige tijd geleden begonnen met vreedzame maandagmorgen demonstraties in Berlijn met enkele mensen.
Intussen is het, voornamelijk dankzij de sociale media en alternatieve nieuwswebsites, uitgegroeid tot iets
aanzienlijks dat plaatsvindt in 100 steden, verspreid over 3 landen.
Het is geen beweging met een bepaalde filosofie, maar wel één die absoluut tegen alle oorlogen is die op aarde
worden gevoerd en eveneens gericht tegen criminele organisaties zoals de Amerikaanse Federal Reserve
Bank. Want zij vertegenwoordigen een systeem waarbij landen en bevolkingen door de bankiers in een
eeuwigdurende schuldspiraal gevangen worden gehouden.
De demonstraties zijn toegankelijk voor iedereen en hebben niets te maken politieke overtuigingen, religie of
meer van dat soort dingen. Het is een beweging van het volk, gericht tegen de leugens van de mainstream
media, de kunstmatig gecreëerde oorlogen en de slavernij onder de bevolking door de bankiers en de
megabedrijven. Hoe bang de machthebbers zijn voor een ontwakende bevolking wordt duidelijk als je ziet hoe
de mainstreampers in Duitsland via radio, televisie, kranten en websites reageert op deze
maandagochtendprotesten.
In de pers wordt dit een initiatief genoemd van neonazi’s en omdat er nu eenmaal veel Joodse bankiers achter
de Federal Reserve zitten, zijn deze protesten uiteraard een teken van het aanwakkerend antisemitisme. Als je
het criminele systeem van afpersende bankiers aan de kaak stelt, wordt je door de mainstream media
weggezet als antisemiet. In dat kader zou het ook volkomen logisch zijn wanneer er nog een paar
False Flag operaties worden uitgevoerd die hier nog eens extra het accent op zullen leggen.
Zodanig dat overheden straks “gedwongen” worden om antisemitisme wetgeving in het leven te roepen,
waardoor het in de nabije toekomst strafbaar wordt om ook maar iets nadeligs te zeggen over instellingen zoals
de Federal Reserve. Hoe de vork werkelijk in de steel zit, wat de werkelijke doelstellingen zijn van de
maandagochtenddemonstraties en hoe extreem de initiatiefnemers worden gedemoniseerd door de
mainstream media kun je zien in de volgende korte reportage van WeAreChange.
https://www.youtube.com/watch?v=lIjYjkJt2us
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8083:duitse-bevolking-wordt-massaalwakker-&catid=10:buitenland&Itemid=23
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