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Zilver: een medicijn tegen Ebola en vele andere ziekmakers
(Earth Matters)
In deze oproep van de Natural Solutions Foundation wordt
uitgelegd dat zilver een werkend en bewezen medicijn is tegen het
Ebolavirus en vele andere virale en bacteriële ziektes. Het is ruim
beschikbaar en toepasbaar op iedereen. Zowel op pasgeboren
kinderen als oudere van dagen. Het is zelfs vrij eenvoudig zelf te
maken, dus wat weerhoudt ons er nog van het sterven van
duizenden mensen over de hele wereld te stoppen?
Een decennia oud medicijn
Het medisch gebruik van zilver en andere metalen bestaat al bijna een eeuw (en volgens anderen nog veel
langer) en staat bij de F.D.A. (de Amerikaanse Food and Drugs Administration) bekend als geneesmiddel
dat voor 1938 als zodanig gebruikt werd. Er is door de tijd heen veel onderzoek naar gedaan en met
veelbelovend resultaat. In 1919 schreef Alfred Searle:
―De bacteriedodende werking van sommige metalen in colloïdale vorm is aangetoond. Alleen de toepassing
op de mens moest nog worden onderzocht en dit is in vele gevallen gedaan met verbazingwekkende
resultaten. Hier wordt niet gesuggereerd dat colloïdiale metaaloplossingen de gebruikelijke desinfectans
voor sterilisatie zouden moeten vervangen, maar voor intern gebruik, zowel door de mond als onder de huid
hebben wij het voordeel dat zij snel fataal zijn voor parasieten, van bacteriële en andere aard, zonder dat zij
op enigerlei wijze schadelijk zijn voor de gastheer.‖
Hier zijn nog twee uitspraken van vooraanstaande medici die in de geschiedenis hun verbazing en
bewondering voor de toepassing van zilver in woorden uitgedrukt hebben:
―In 1989, Thurman and Gerba concluded that metal ions, such as silver ions, can destroy germs located both
inside and outside of our human cells.‖ - Becker, Robert O., MD, Spadaro, JA, “Treatment of Orthopaedic
Infections with Electrically Generated Silver Ions,”J Bone Jt Surg, 197; 60.
―Today, many antibiotics are losing the battle with germs. Fortunately, the best germ killer is finally getting
the proper attention from medical science – natural silver. I sincerely recommend that everyone have
electrically generated silver in their home as an antiseptic, antibacterial and antifungal agent.‖ - Dr. Joseph
Weissman, M.D., University of California Medical School.
Bron: Natural Solutions Foundation
Eindeloos veel onderzoek
“Er is door de tijd heen eindeloos veel onderzoek gedaan naar de medische toepassingen van colloïdaal
zilver. Zoveel dat verder onderzoek eigenlijk overbodig is”, zegt Hessel Hoornveld, oprichter en eigenaar van
Meditech Europe. Hessel doet met zijn bedrijf al jaren onderzoek naar colloïdaal zilver. Hij kreeg ooit van
Peter Linderman de schema‟s van de apparatuur waarmee colloïdaal zilver te maken is en heeft door de
jaren heen dit systeem en proces verbeterd. Het bijzondere is dat Hessel zijn systeem vrij heeft gegeven
zodat nu iedereen deze bijzondere nutriënt zelf thuis kan produceren.
Er zijn over de hele wereld legio bedrijven en organisaties die onderzoek doen naar oplossingen als
colloïdaal zilver. Wat ook volgens Hessel Hoorveld een goed teken is. “Het is wel zaak dat mensen goed
blijven kijken naar wat ze kopen en gebruiken. Er zit altijd kaf
tussen het koren.” Om deze woorden kracht bij te zetten, heeft
Hessel het resultaat van één van zijn laboratoriumonderzoeken aan
Earth Matters gegeven. Deze voegen wij dan ook voor een ieder bij
dit artikel. Hieruit blijkt de hoeveelheid zilver die aanwezig is in het
onderzochte product. Wat Hessel ook graag nog benadrukt, is dat
de hoeveelheid zilver in het product er minder toe doet dan de
grootte en het brede spectrum van de groottes van de zilverdeeltjes
in het product. Hessel Hoorveld heeft ons toegezegd in de nabije
toekomst veel met ons te willen delen over de geschiedenis, de
productie en toepassingen van colloïdale metalen. Hier gaan wij
graag op in, dus jullie kunnen snel meer verwachten op dit gebied.
Wees de verandering | Volg Earth Matters in Terra Libertas
Dat een dergelijk middel bestaat is één van vele hoopvolle tekenen aan de wand. Een wand vol barsten van
menselijk leed en onrust. Wij vinden dat informatie als deze uitgediept moet worden en gedeeld moet
worden met de hele wereld. Het vrij gebruik maken van natuurlijke oplossingen als colloïdaal zilver past
precies in de vrije aarde waarin wij als Earth Matters willen leven. Op 6 september organiseren wij een
benefiet, Terra Libertas. Hierin nemen wij jullie mee in een wereld van openheid, eerlijkheid, warmte en
liefde, en zullen we laten zien dat er voor alle problemen in de wereld net zo veel toepasbare oplossingen
zijn.
―Hoop doet leven, en het is precies die hoop die Earth Matters, jou en de jouwe, wil geven.‖ - Terra Libertas
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Overgrote deel van de wereld nu crisisgebied
Nederland bij handjevol meest rustige landen –
Duits-Arabische auteur: Oprukkende islam bedreigt
ook stabiliteit Europa - Eén derde IS(IS) strijders
afkomstig uit Europa
Crisishaarden in de wereld. In het groen omlijnde
gebied is de islam de belangrijkste oorzaak.
Waar we ook over de grenzen van ons kleine
continent kijken, overal is er onrust, geweld, strijd,
moord, vervolging, oorlog of tenminste de dreiging
daarvan. Anno 2014 blijkt het overgrote deel van de
wereld crisisgebied te zijn: heel Afrika, bijna het
volledige Midden Oosten, vrijwel heel Azië, twee derde van Zuid Amerika, en op een flintertje na heel Latijns
Amerika. Alleen Europa, Australië, Nieuw Zeeland, de VS en Canada zijn nog stabiel, alhoewel in Amerika
de onrust langzaam maar zeker ook naar een kookpunt begint te stijgen.
Vooral in Afrika en het Midden Oosten is het een enorme puinhoop. Op de kaart van „failed states‟ –
„mislukte‟ oftewel ingestorte landen- is Afrika grotendeels rood en diep oranje gekleurd, met Somalië en Zuid
Soedan als treurige dieptepunten. Hetzelfde geldt voor het Midden Oosten, waar Irak, Syrië, Pakistan,
Afghanistan en Jemen zo goed als verloren moeten worden beschouwd.
Op een enkele uitzondering zoals Argentinië en Oman na zijn de stabiele landen in het Westerse blok te
vinden: Amerika, Canada, Europa, Japan, Zuid Korea, Australië en Nieuw Zeeland. Maar ook daar zijn in
veel landen de waarschuwingsbellen gaan rinkelen. Naast de VS is het grootste deel van Europa –inclusief
Frankrijk en Groot Brittannië- donkergrijs gekleurd. Alleen Scandinavië, Denemarken, Zwitserland, Oostenrijk
en Nederland worden als „toekomstvast‟ weergegeven (België is onduidelijk). Zelfs Duitsland behaalt die
kwalificatie niet meer.
Regering Obama mede verantwoordelijk
„De wereldsituatie is in lange tijd niet meer zo duister geweest,‟ stelt het Duitse Die Welt. Een kwart eeuw na
de val van de Berlijnse muur, door zovelen bejubeld als het begin van een nieuwe periode van vrede, zijn in
het grootste deel van de wereld crises en oorlogen eerder regel dan uitzondering geworden.
Duitse politieke analisten vinden dat de regering Obama mede verantwoordelijk is voor de huidige chaos,
doordat het Amerikaanse leger plompverloren uit gebieden werd teruggetrokken die bij lange na nog niet
stabiel waren. Landen en (terreur)groepen constateerden vervolgens dat de VS onder Obama minder bereid
is om in te grijpen, en zagen hun kans schoon.
„De wereld brandt‟
Die Welt constateert dat er inderdaad een „nieuwe wereldorde‟ is ontstaan na de instorting van het Oostblok,
maar wel een die nog veel onzekerder is dan de oude orde van daarvoor. Bovendien zijn de vooruitzichten
voor de toekomst niet bepaald om vrolijk van te worden. „Het zal nog onvriendelijker worden,‟ voorspelt
Hamed Abdel-Samad, auteur van het veel besproken boek „Het islamitische fascisme‟, waarin hij Europa
waarschuwt voor eenzelfde soort chaos als in het Midden Oosten en Afrika als er niet snel een halt toe wordt
geroepen aan de oprukkende islam.
Onvriendelijk? „De wereld brandt,‟ zegt Ralf Jäger, minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat
Nordrhein-Westfalen, ronduit. De sociaaldemocraat ziet hoe globalisering en migratie ertoe hebben geleid
„dat de problemen uit crisishaarden naar ons overslaan.‟ Ook hij is bang dat „deze trend nog zal toenemen‟.
Joden- en Israëlhaat neemt snel toe
Jägers zorgen zijn terecht, want ook de Duitse straten worden steeds onveiliger. Zo werden onlangs in het
stadje Herford, op slechts 125 kilometer van de grens bij Oldenzaal, Joden door moslims met machetes en
messen aangevallen en zwaar verwond. De voorzitter van de Joodse centrale raad in Duitsland, Dieter
Graumann, sprak van de „ergste tijden sinds de Nazi‟s.‟
Maar ook mensen die zich positief uitlaten over Joden en/of de Joodse staat Israël moeten in toenemende
mate oppassen voor lijf en leden. Uit solidariteit bevestigde Andrew Walde, werknemer van de Bond van
Vakbonden in Berlijn, een Israëlisch vaantje aan zijn auto. Dat leverde hem een lawine aan beledigingen en
bedreigingen van Turkse en Arabische migranten op („Jodenzwijn‟; „Jij bent dood!‟). „Ik voel me als in een
vijandelijk land,‟ reageerde de onthutste Walde. „Alsof ik een vreemd uniform achter het front ben afgezet. In
een oorlog. Onvoorstelbaar.‟
Eén derde IS(IS) afkomstig uit Europa
Of het nu de strijd van Al-Nusra/ Al-Qaeda in Syrië is, of de barbaarse gruweldaden van IS(IS) in Irak en
Syrië, overal doen duizenden uit Europa afkomstige jonge moslims mee. Alleen al uit Duitsland hebben 400
moslims zich aangesloten bij de jihad tegen het christendom, tegen afvalligen en alle andere „ongelovigen‟.
Volgens Samad ligt het werkelijke aantal Europese moslims dat meedoet veel hoger, omdat lang niet alle
gevallen bekend zijn bij de autoriteiten.
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„Ongeveer 1/3 van de IS-strijders is afkomstig uit het Westen,‟ aldus Samad, die in zijn jeugd zelf lid van de
Moslim Broederschap was. Voor veel jonge moslims zou het concept van een islamitische staat „extreem
aantrekkelijk‟ zijn. Wie in het Westen een mislukt bestaan heeft, wordt door deelname aan de jihad niets
minder dan het paradijs met de bekende 72 maagden beloofd. Wie het wel overleeft krijgt een hoge positie
in het nieuwe Kalifaat toegezegd.
Bovendien dweept een jonge moslimstrijder in een luxueuze hoogglansbrochure van IS(IS) met een winst
van tot $ 5000 per dag. Met andere woorden: in deze jihad kun je ook nog eens schatrijk worden – mits je
bereid bent om in de naam van Allah alles en iedereen op je pad te verbranden, verkrachten, af te persen, te
martelen of te vermoorden.
Gevaar terugkerende jihadstrijders
De onvoorstelbare vernietigingsdrang die deze moslims tentoon spreiden is des te schrijnender als bedacht
wordt dat de Westerse gevestigde orde jarenlang beweerd heeft dat als wij hen hier maar een zo goed en
leuk mogelijk bestaan zouden bieden, zij daar vanzelf wel de voordelen van zouden inzien en zich zouden
aanpassen. Echter, het tegendeel blijkt het geval te zijn, iets waar critici van de massa immigratie al jaren
voor waarschuwden. Juist veel van de hier opgegroeide jonge moslims blijken alles waar het Westen en
Israël voor staan –democratie, vrijheid, gelijkwaardigheid- uit de grond van hun hart te haten.
De geheime diensten in het Westen vrezen dat veel van deze jihadisten, die nu in het Midden Oosten de
meest afschuwelijke misdaden begaan, straks terugkeren naar Europa en hier hun terreur voortzetten. De
moslim die enkele maanden geleden enkele bezoekers van het Joodse Museum in Brussel –waaronder
twee Joden- doodschoot, was zo‟n voormalige IS(IS)-terrorist.
Aarzelend en halfslachtig Europa
Deze dreiging heeft inmiddels ook de Europese politiek bereikt. Desondanks is de reactie tot nu toe
aarzelend, onzeker en op zijn minst halfslachtig, vooral omdat men nog altijd weigert te erkennen dat de
basis van het probleem de islam zelf is, en niet de zogenaamde „achterstelling‟ van moslims in de Westerse
samenleving. Besluiten over eventuele steun of zelfs militair ingrijpen tegen de moslimterroristen zijn dan
ook nog altijd niet genomen. De enkele politici en partijen die dit wel willen, vinden weinig bijval, mede omdat
het Islamitische Kalifaat zijn opkomst en opmars voor een groot deel heeft te danken aan NAVO-lid Turkije.
Daarentegen wordt de oorlogsstemming aan het adres van Rusland volop aangewakkerd. Wolfgang
Ischinger, hoofd van de Veiligheidsconferentie in München, vindt dat Irak laat zien „hoe wereldvreemd het
dogma is om geen wapens aan crisisgebieden te leveren‟ (iets dat het Westen overigens wél deed in Libië
en Syrië, en toen waren het juist islamisten die deze wapens ontvingen). „Als er al ergens een terechte
morele grond is om wapens te leveren, dan is het wel in Irak,‟ stelt Ischinger.
Wacht de politiek op aanslagen?
Het Westen dient dan ook zijn verantwoordelijkheid te nemen, al was het alleen maar om de stabiliteit van
onze eigen samenleving te waarborgen. De kans is echter groot dat de „politiek correcte‟ gevestigde orde
pas in actie komen zodra er een of meerdere aanslagen door uit Irak of Syrië teruggekeerde beesten op
onze eigen bevolking worden gepleegd. Wat Joden in Frankrijk en Duitsland nu al overkomt had hen echter
al veel eerder wakker moeten schudden.
Xander - Gebaseerd op (1) Die Welt

“Mark Rutte is vrijgezel en dat klopt niet”
Door Gerard Driehuis - dinsdag 19 augustus 2014, 09:21 in
categorie: Politiek
Psychiater Bram Bakker, vermoedelijk de bekendste psychiater van
Nederland, zegt in een interview met het AD dat er vermoedelijk
iets mis is met Mark Rutte.
Bakker: “Mark Rutte. Het is heel simpel: hij is vrijgezel en dat klopt
niet. Daarvoor is hij te succesvol, te slim en niet lelijk genoeg. De
grote vraag is dan ook: waarom is hij single? Als er een vliegtuig
met veel Nederlanders neerstort, sta je als premier overal in de
wereld met je kleurenfoto in kranten. Compenseert dat het feit dat je „s avonds in een leeg huis thuiskomt
waar niemand vraagt: „Schat, zin in een wijntje?‟ Op een gegeven moment zit hij vast in dat stramien, is een
relatie een gepasseerd station. Ik vind het niet spannend of hij al dan niet homo zou zijn. En hij zal heus bij
tijd en wijle seks hebben. Ik ben nieuwsgierig naar: waarom kies je zo monomaan voor je werk? Waarom mis
jij een groot deel van het leven dat andere mensen leiden?”
Bram Bakker schreef twaalf boeken. Zijn adresboekje telt drieduizend namen van mensen die hij in de loop
der jaren uit mentale dalen probeerde te halen. Onder hen veel BN‟ers en „hotemetoten‟, maar niet Mark
Rutte. Terwijl er met Rutte toch echt iets mis is.
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/351308/mark-rutte-is-vrijgezel-en-dat-klopt-niet.html
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NAVO waarschuwt Rusland: Herhaling acties in de Krim betekent oorlog
Xander 18-08-2014 14:06- in EU, NWO-Complot, Rusland, VS
NAVO-opperbevelhebber Breedlove (L) en NAVO-secretaris
generaal Rasmussen (M) zetten het Westen op militaire ramkoers
met Rusland.
NAVO opperbevelhebber Philip Breedlove waarschuwt het Kremlin
dat het inzetten van Russische soldaten zonder insignes in
bijvoorbeeld de Oost Europese lidstaten Estland en Letland als
agressie zal worden opgevat, en met militaire middelen zal worden
beantwoord. Kortom: als Rusland in NAVO-lidstaten dezelfde
tactiek toepast als in de Krim, dan wordt het oorlog. Als Breedloves
redenatie omgekeerd wordt toegepast op het Westen, dan had
Rusland echter al veel eerder reden om de NAVO de oorlog te verklaren.
„Het belangrijkste is dat de NAVO-landen voorbereid zijn op de zogenaamde groene mannetjes,‟ zei
Breedlove. „Dat zijn bewapende militairen zonder insignes die onrust creëren, regeringsgebouwen bezetten,
de bevolking opruien, de separatisten opleiden en militair advies geven, en zo kunnen bijdragen aan een
aanzienlijke destabilisering van een land.‟
In de ogen van de NAVO zijn Estland en Letland de meest bedreigde landen, omdat hier grote Russische
minderheden leven.
„Ik zou er duidelijk op willen wijzen dat als de NAVO buitenlandse krachten in zijn territorium ziet
binnensijpelen, en wij dit optreden met bewijs aan een agressornatie kunnen koppelen, dan geldt artikel 5,
dan treedt ons bondgenootschap in werking. Dat betekent een militair antwoord op de acties van deze
agressor.‟
Upgrade snelle interventiemacht
NAVO-secretaris generaal Anders Fogh Rasmussen en Breedlove gaven Rusland in de Wall Street Journal
een vergelijkbare waarschuwing, door aan te kondigen dat op de NAVO-top in september in Wales zal
worden besloten over een upgrade van de Westerse interventiemacht, bedoeld als reactie op deze
potentiële „groene mannetjes‟. De snel inzetbare NAVO-troepen zullen „bij de eerste tekenen van
moeilijkheden ingrijpen... zich gemakkelijk verplaatsen, maar indien nodig hard toeslaan.‟
De uitlatingen van de hoogste bazen van het Westerse bondgenootschap hebben tevens te maken met de
vrees dat Rusland humanitaire konvooien als dekmantel gebruikt om de pro-Russische rebellen in Oekraïne
te bevoorraden. Analisten noemen dat –overigens onbewezen- gedrag „beige mannen tactiek‟, omdat de
Russische helpers beige kleding dragen. (1)
„Machtsovername‟ was wettig, geweldloos referendum
Voor de neutrale toeschouwer zal het echter duidelijk zijn dat Breedlove en Rasmussen zich opnieuw
schuldig maken aan opruiing van het Westerse publiek, dat stap voor stap rijp gemaakt wordt voor een
oorlog met Rusland.
Zo is de zogenaamde „machtsovername‟ in de Krim in werkelijkheid een referendum geweest, dat volgens
OVSE waarnemers correct is verlopen. 98% van de bevolking sprak zich uit voor aansluiting bij Rusland,
maar omdat dat niet de door Brussel en Washington gewenste uitkomst was, werd de bijna unanieme wil
van het volk –zoals we van de EU gewend zijn- simpel verworpen.
Westen veroorzaakte bloederige neonazi staatsgreep
Bovendien werd er bij deze „machtsovername‟ geen schot gelost. Dat was heel anders bij de eerdere
staatsgreep in Kiev, die door het Westen was voorbereid, gefinancierd en in gang gezet. Daarbij kwamen
vele tientallen burgers om het leven. De afgelopen maanden hebben we een groot aantal bewijzen geleverd
dat het Westen nauw betrokken was bij de planning en uitvoering van deze staatsgreep.
Hierbij werd een democratisch gekozen regering afgezet door fascisten en neonazi‟s, die daarna maar liefst
4 ministers voor het Amerikaans-Europese marionettenregime leverden. Dit begon vervolgens een oorlog
tegen de Russische sprekende bevolking in het oosten van het land, die als reactie een volksweer oprichtte.
In totaal kwamen bij de strijd al zo‟n 2100 mensen om het leven, voornamelijk Russisch sprekende burgers.
Het Oekraïense leger maakt in de strijd gebruik van nieuwe militaire apparatuur uit het Westen. Tevens zijn
er sterke aanwijzingen –zoals uitspraken van Oekraïense officials- dat Westerse „groene mannetjes‟
meevechten aan de kant van het Oekraïense leger – om over de circa 7000 neonazi‟s die dat eveneens
doen maar niet te spreken.
Niet het Westen, maar Rusland heeft genoeg redenen voor oorlog
Conclusie: als de door Breedlove gegeven redenen voor de NAVO om een oorlog tegen Rusland te
beginnen op het Westerse bondgenootschap worden toegepast, dan heeft juist het Kremlin meer dan
voldoende bewijs in handen om een oorlog tegen de NAVO te beginnen. Dat president Putin dat niet heeft
gedaan toont aan dat hij begrijpt dat Washington en Brussel hier juist op uit zijn, en hij niet in hun val wil
trappen.
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Om het toch zover te laten komen heeft Oekraïne enkele dagen geleden waarschijnlijk een Nazi-achtige
false-flag aanval op zijn eigen pantservoertuigen uitgevoerd. Daar werd Rusland de schuld van gegeven,
maar gelukkig leek het Westen terug te schrikken van een mogelijk al spoedige militaire botsing met
Rusland.
Desondanks laat het voorval zien dat het Westen wellicht op een „geschikter‟ moment –mogelijk als de
beloofde extra NAVO-troepen en militaire middelen in Oost Europa zijn gearriveerd- zelf een false-flag op
touw zet, bijvoorbeeld door zijn eigen „groene mannetjes‟ in te zetten in Estland of Letland, en daar
vervolgens Rusland de schuld van geeft. Dan zal Putin niets anders kunnen dan daar met militaire middelen
op te reageren.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

NAVO wanhopig op zoek naar oorlog
Washington zet de wereld op de weg naar oorlog
De oorlogstrommels worden luid geslagen in Washington en de
Europese hoofdsteden. Voorop lopen de „presstitute‟ westerse media.
Een kop in de “Asia Times” luidt: “NAVO is wanhopig op zoek naar
oorlog“. Het doelwit deze keer is Rusland, een belangrijke kernmacht.
De dodelijke gevolgen van een dergelijke oorlog zullen verder reiken
dan de VS, EU en Rusland. Deze zullen de hele wereld omvatten. Het
gebruiken van leugens door het Westen om Rusland te demoniseren, brengt het leven op aarde in gevaar
en onthult tevens dat het Westen zowel roekeloos als onverantwoordelijk is.
Mainstream media corrupt en onbetrouwbaar
Website “Unz.com” vestigt de aandacht op een vooraanstaande Nederlandse journalist, Karel van Wolferen.
Van Wolferen spreekt zijn afschuw uit over de “volslagen corruptie en onbetrouwbaarheid van de
Amerikaanse mainstream media”.
Van Wolferen‟s artikel is lang maar zéér belangrijk. Hij laat zien hoe de Washington hegemonie Europa heeft
ingepakt binnen een „Atlanticistische‟ ideologie die elk onafhankelijk denken van de kant van de Europeanen
afschermt en reduceert tot een staat van „slavernij‟.
Zonder controle op de roekeloosheid van Washington, haar bondgenoten, de media en de Amerikaanse
senatoren, is de enige rem op de weg naar oorlog de Russische, Chinese, Indiase en Zuid-Amerikaanse
diplomatie. Als deze diplomatie faalt dan is Fukushima, hoe ernstig ook, slechts een regendruppel in de
oceaan. De slachtpartijen door Washington, Kiev en de EU-vazallen van burgers in de voormalige Russische
gebieden worden door de westerse media nauwelijks gemeld en zelfs ontkend, maar worden toegeschreven
aan Rusland.
Misdaden
De misdaden die door Washington worden gepleegd, terwijl zij Rusland ervan beschuldigen, hebben een
grote mate van woede onder het Russische volk opgewekt. Dergelijke woede is levensgevaarlijk omdat het
Poetin (die nog steeds het geweld uit de weg gaat) kan dwingen het pad van de diplomatie te verlaten en
over te gaan op het gebruiken van geweld.
Woede onder de Russische bevolking
Egor Prosvirnin, de hoofdredacteur van een Russische nieuwssite toont ons de omvang van de woede in
Rusland als gevolg van de gevaarlijke mix van Washington‟s gebroken beloftes met de vicieuze
propagandaoorlog tegen Rusland en de medeplichtigheid van de Duitse regering. Waarom heeft Merkel het
toegelaten dat Washington Duitland kon dwingen tot een conflict met Rusland, die een enorme Russische
woede heeft geproduceerd richting Duitsland? Betekent dit een totale mislukking van Angela Merkel als
leider? Prosvirnin drukte uit dat de woede van de Russen „witheet‟ is. De Duitsers zijn gezakt voor hun
examen. Nu het “kwaad” in Europa is teruggekeerd is er niet eens een poging gedaan om het te weerstaan
en is men ootmoedig aan haar voeten neergevallen als een slaaf. De Russen zien het zo: “Heel Europa is
een slaaf van het kwaad dat afkomstig is uit Washington”.
De Clinton, Bush en Obama regeringen hebben de wereld op het pad gezet naar, wat de laatste oorlog
genoemd kan worden. Hoe is het mogelijk dat hun kwaadaardige bedoelingen niet zijn herkend?
De twee moorddadigste staten in de wereld zijn de VS en Israël. Door het gedogen van hun eindeloze
slachtpartijen en hun eindeloze leugens bereidt de wereld haar eigen ondergang voor. De enige hoop voor
leven en waarheid is, dat de wereld zich verenigt tegen deze twee criminele regeringen.
Waarom heeft de wereld de VS en Israël nodig?
Tenzij de wereld een doodswens heeft, heeft de wereld deze twee kwaadaardige staten niet nodig!
Bron: PaulGraigRoberts.org
Voormalig staatssecretaris van Financiën, regering Ronald Reagan
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Wereldvrede? Dit zijn de enige 11 conflictvrije landen ter wereld
in Buitenland 17 augustus 2014 13:00 18 Reacties 7,240 Bekeken
Door de crisis in Gaza, de opkomst van islamitische militanten in Irak en Syrië en de spanningen in Oekraïne
lijkt het soms alsof de hele wereld in staat van oorlog verkeert. Voor ons Europeanen is vrede na de Tweede
Wereldoorlog een vanzelfsprekendheid geworden. Maar schijnt bedriegt: sinds 2007 wordt de wereld elk jaar
minder vredig.
Het Institute for Economics and Peace (IEP), een denktank die elk jaar de vrede meet aan de hand van 22
indicatoren, heeft in totaal 162 landen onderzocht. Daarvan waren slechts 11 niet betrokken bij een conflict.
Sinds 2008 is de situatie in 111 landen verslechterd en maar in 51 landen verbeterd. Groot-Brittannië is
bijvoorbeeld relatief vrij van conflict, maar vanwege recente betrokkenheid bij gevechtsmissies in
Afghanistan en de hoge graad van militarisering, scoort het land slecht op de Global Peace Index.
Uit de resultaten van het IEP blijkt dat de kans klein is dat je in een vredig land leeft. Alleen Zwitserland,
Japan, Qatar, Uruguay, Mauritius, Chili, Botswana, Costa Rica, Vietnam, Panama en Brazilië waren in het
afgelopen jaar vrij van elke vorm van conflict.
Zelfs deze 11 landen hebben last van de nodige problemen, die volgens het IEP tot een conflict kunnen
leiden. In Brazilië en Costa Rica hebben burgers bijvoorbeeld gemakkelijk toegang tot wapens en is de kans
op gewelddadige demonstraties zorgwekkend hoog. En vanwege de protesten naar aanleiding van het
wereldkampioenschap voetbal is het goed mogelijk dat Brazilië volgend jaar een stuk slechter scoort.
Zwitserland scoort goed op de Global Peace Index, maar verspeelt een aantal punten vanwege de
grootschalige wapenexport. Directeur van het IEP Camilla Schippa waarschuwt dat de wereld de laatste
jaren minder vredig is geworden. Ze verwacht de komende tijd geen verbetering.
Door de wereldwijde economische crisis en de Arabische Lente zijn landen vatbaar voor conflicten, aldus
Schippa. Het afgelopen jaar is er veel meer terroristische activiteit geweest, liep het conflict in Gaza uit de
hand en is er nog altijd geen oplossing voor de crises in Syrië en Irak. Buiten het Midden-Oosten is het erg
onrustig in Oekraïne, Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo.
Het geweld kost de wereldeconomie 9,8 biljoen dollar, ongeveer twee keer het bruto binnenlands product
van Afrika. Daarbij komt dat ongeveer 500 miljoen mensen leven in landen met een hoog risico op
instabiliteit en conflicten.
[Independent] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/wereldvrede-dit-zijn-de-enige-11-conflictvrije-landen-ter-wereld/

Uitgelekt geheim
Het geplande TTIP is een nieuw handelsverdrag waarover de EU sinds medio 2013 onderhandelt met de
VS. De onderhandelingen zijn geheim, maar wat uitlekt is zeer verontrustend. Zeker nu, sinds januari 2014,
de (voedsel)industrie de Europese onderhandelaars direct mag adviseren – achter gesloten deuren.
Hormoon- en kloonvlees, chloorkippen, verborgen genetische manipulatie en nanotechnologie... het is niet
uitgesloten dat dit straks allemaal in de supermarkt ligt. Maar wij mogen er niet over meepraten, sterker nog:
we mogen van niets weten! Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan worden via dit verdrag mogelijk
ruim 800 miljoen consumenten voorgoed machteloos gemaakt. Hun belangen worden opgeofferd aan die
van grote bedrijven.
De onderhandelingen vinden in het geheim plaats, maar de Amerikaanse onderhandelaars hebben al snel
duidelijk gemaakt dat ze af willen van een aantal Europese verworvenheden van consumenten. Als zij hun
zin krijgen kunnen we zaken als meer transparantie, eerlijke etiketten en invoering van het
verkeerslichtsysteem wel op onze buik schrijven.
De VS zien vooral het voorzorgsprincipe, waarvoor wij met ons allen zo lang hebben gevochten in Europa,
graag verdwijnen. Dankzij dit principe, dat is verankerd in EU-wetgeving, kunnen producten verboden
worden als ze (gegrond) mogelijk schadelijk zijn voor mens of milieu. Gaat de EU mee in deze Amerikaanse
wens, dan mogen schadelijke toevoegingen straks net zo lang in ons voedsel verwerkt worden, tot er
aanwijsbaar slachtoffers zijn gevallen.
Politici en onderhandelaars beloven ons dat we ons geen zorgen hoeven te maken: de zogenaamd strenge
EU-regels voor consumentenproducten zouden intact blijven. Waarom zijn de onderhandelingen dan
geheim? Waarom mag het Europees Parlement pas een oordeel geven als er al een uitgewerkt voorstel op
tafel ligt, waar het ja of nee op kan zeggen? Bovendien blijft na invoering van dit handelsverdrag vrijwel geen
ruimte meer over om de regels die ons eten aangaan nog te verbeteren. En bedrijven kunnen straks
mogelijk een klacht indienen bij overheden, als ze kunnen aantonen dat politiek beleid tot economische
schade leidt.
http://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/standpunt-ttip/2-minuten-info/
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Tijd om de krachten te bundelen
Omdat de tegenwerking van de alternatieve berichtgeving steeds heftigere
vormen aanneemt; omdat elk kritisch geluid moet worden onderdrukt lijkt het
mij noodzakelijk om te denken aan alternatieven. Veel mensen hebben hun
gehele sociale netwerk opgehangen aan Facebook of Twitter. Bijna iedereen
loopt met een smartphone rond en de hele dag door worden berichten
gepusht. In mijn laatste artikel over de verwijdering van mijn Facebook pagina,
plaatste ik een link naar een artikel over het verslavende effect van Facebook.
We leven nu in een hyper-visueel-tijdperk waar gesproken wordt over JPS
(Jolts per second). Dat is de frequentie waarmee de actie (beeld of geluid)
verandert gedurende één minuut. In de televisie wereld werd nog gesproken
over Jolts per Minute. De wereld van het internet heeft dat veranderd. Alles onder de 12 JPS wordt als saai
betiteld! Het effect van Facebook is enerzijds dat mensen hun sociale netwerk volledig ophangen aan dit
medium en anderzijds verslaafd raken aan de dopamine shot die aan de hersenen vrijgegeven wordt bij het
lezen van weer een nieuwsitem in de news-feeder van Facebook. Beide zijn niet bepaald positief te noemen,
vooral gezien het feit dat recentelijk naar buiten kwam dat Facebook in 2012 een psychologische test heeft
uitgevoerd waarbij ze de emotionele reacties van grote groepen kon meten op basis van beïnvloeding van
de berichten in deze news-feeds. Wij leggen zelf veel macht in handen van een organisatie als Facebook.
Ook Google is erg invloedrijk, omdat zij de positie van bepaalde artikelen in de zoekmachines bepalen. De
news-feed van Google laat slechts en alleen Main Stream Media nieuws zien. Het moge duidelijk zijn dat dit
van grote invloed is op de maatschappij. Revolutiemanagers maken niet voor niets gebruik van social media.
Dit gebeurde al eens succesvol in Egypte.Het zal in de nabije toekomst steeds moeilijker worden om een
kritische blik op het nieuws, geschiedenis of maatschappelijke aangelegenheden naar buiten te brengen. De
eerste tegenwerking werd vandaag duidelijk. Nu zou u zich af kunnen vragen waarom grote alternatieve
media sites als Infowars.com niet tegengewerkt worden. Dat zou kunnen, omdat zij wellicht de rol spelen van
controlled opposition, waarbij zij bij moeten dragen aan het ophitsen van bevolkingsgroepen. Zo hoor je Alex
Jones van Infowars nooit echt duidelijk de zionistische krachtvelden ontmaskeren. Vermoedelijk komt dat
omdat deze krachtvelden hem zijn rol laten vervullen. Hij mag de Main Stream Media hard bekritiseren,
zolang hij maar niet de daadwerkelijke agenda van het opruien van de islamitische wereld tegen Israël en
vice versa onthult. Hij mag wel verslag doen van de rellen zoals die op dit moment gaande zijn in Ferguson
en zelfs onthullen dat er infiltranten actief zijn, zolang het de mensen in angst houdt of juist tot opstand
aanspoort. Als hij maar niet de lezer zo wakker maakt dat zij gaan zien dat de Archontische elitaire krachten
de mensheid in haar “lagere bewustzijnsvibratie” proberen te houden, zodat ze de werkelijke essentie van
haar bestaan niet ontdekt. Alex Jones is niet voor niets fel tegenstander van de ontwapening van Amerika.
Geweld bestrijden met geweld en het aanwakkeren van onderhuidse boosheid is precies de Archontische
lagere energie waarbinnen de mensheid gevangen moet blijven. Dat lost niets op.
Wilt u dat sites als deze voort kunnen blijven bestaan en wilt u dat er een ander geluid in de maatschappij
mag blijven bestaan, dan zou ik u willen aansporen om een maandelijkse bijdrage te gaan leveren aan deze
website. Ik heb nog enkele maanden om een soort vaste inkomstenbasis te genereren. Hiervoor zijn
adverteerders welkom, maar als iedere lezer maandelijks 1 euro overmaakt, dan is het voortbestaan van
deze website ook gegarandeerd. Die dringende oproep zou ik dus enerzijds willen doen. Anderzijds zou ik
iedereen willen oproepen niet alleen mijn artikelen te lezen, maar ze ook te delen. Hoewel Facebook en
Twitter mij censureren, kunt u ze laten zien dat u die tegenwerking niet pikt. Doe dit door bijvoorbeeld iedere
dag een artikel te delen. Word actief in het doorbreken van de digitale gevangenis. Laat het niet aan een
eenling over genaamd Martin Vrijland. Profiteer wel van de aangereikte artikelen. Ook zou ik u willen vragen
mee te denken over alternatieve manieren om mensen te helpen ontwaken. Daarbij moet ik opmerken dat
die ontwaking mijns inziens al gaande is, maar het grote gevaar is dat de elite zich bewust is van deze
ontwaking en dit met allerlei vangnetten probeert op te vangen. Een alternatief zou bijvoorbeeld kunnen zijn
dat u artikelen fysiek uitprint en uitdeelt in uw omgeving. Voorts is het belangrijk om in uw eigen leven eens
stil te staan bij de invloed van het internet. Hoewel het internet vele deuren geopend heeft op de weg naar
informatie, moeten we beducht zijn op het verslavende aspect van de zucht naar informatie en de
afhankelijkheid van grote bedrijven als Facebook en Google die wij zelf tolereren en waar we zelf ongemerkt
aan meewerken. Als de ogenschijnlijke vrijheid een nieuwe digitale gevangenis oplevert waarvan we steeds
afhankelijker worden is het nuttig om eens even bewust pas op de plaats te maken. Eerder gaf ik al aan dat
men bezig is een trans-humaan netwerk te bouwen. Niet voor niets heet het besturingssysteem van de
smartphones al jaren „Androïd‟, wat zoveel betekent als „half mens / half computer‟. Laten we ons langzaam
meesleuren van de oude Matrix (waarbinnen we in een lager bewustzijn gehouden worden en weg
gehouden worden bij onze werkelijke capaciteiten) in de nieuwe Matrix van Facebook, Google en de NSA?
Doe dus mee een steun mij financieel, moreel, maar bovenal met concrete actie in uw eigen leven.
Bron linkvermeldingen: psychotherapieencoaching.wordpress.com,Infowars.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/18/tijd-om-de-krachten-te-bundelen/
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Facebook verwijdert MH17 berichten (video)
Naarmate de alternatieve media dichterbij de waarheid komen die
mainstream media niet publiceren, worden er steeds drastischere
censuurmaatregelen genomen.
De Endgame is begonnen en een belangrijk onderdeel daarvan
vormt de propaganda en het blokkeren van de waarheid.
De weg naar de New World Order is geplaveid met leugens. Om die
voor het grote publiek in stand te houden is het zaak dat de
waarheid zoveel mogelijk wordt tegengewerkt en onderdrukt.
Zo weet ieder weldenkend mens dat het officiële verhaal omtrent
het neerhalen van vlucht MH17, zoals ons dat door de mainstream media wordt opgedrongen,niet kan
kloppen.
Wanneer men dan de ontdekte feiten op een rijtje zet en deze onderling gaat delen via de sociale media
zoals Facebook dan gebeurt het volgende:

Voor wat vlucht MH17 betreft is het niet alleen Facebook. Ook Google censureert zoekresultaten voor MH17
zoals wij ook aan den lijve ondervonden/-vinden.
Het is niet alleen MH17 waarop wordt gecensureerd; het betreft nieuws van alternatieve media in het
algemeen en op steeds grotere schaal.
Het is al langer bekend dat Facebook heftig censureert voor wat betreft alternatieve media. Zo werd gisteren
zonder enige waarschuwing de volledige Facebookpagina van Martin Vrijland verwijderd/geblokkeerd.
Zoals gewoonlijk wordt dan door Facebook niet de exacte reden opgegeven, maar krijg je het volgende type
standaardbericht waarin staat dat de veiligheid van hun gebruikers voor Facebook heel belangrijk is.
Klaarblijkelijk brengt Martin de veiligheid van Facebook gebruikers in gevaar. Ze zijn door hem
aangeschreven en hij wacht op een antwoord.
Niet alleen worden pagina‟s zoals die van Vrijland plotseling
geblokkeerd, Facebook heeft ook nog andere manieren om de
verspreiding van de waarheid tegen te gaan.
Zoals het volgende:
“In an apparent example of Facebook censorship, multiple users of
the social media site reported they were unable to share YouTube
videos by Infowars and other alternative media outlets during the
past day.”
En als we het hebben over Infowars dan is dat precies waar het
allemaal om draait. Een informatieoorlog pur sang.
Niet alleen hebben we de censuur van de CIA filialen zoals
Facebook en Google, maar daarnaast ook de mainstream media
die als tegenhanger in een soort overdrive propaganda gaan.
Wij zijn niet de enigen die dat constateren. Zo schrijft professor Karel van Wolferen, voormalig NRC
correspondent in Azië, in een uitstekend artikel aangaande de situatie in de Oekraïne en het neerhalen van
vlucht MH17 ondermeer het volgende:
“Respected publications, like the Financial Times or the once respected NRC Handelsblad of the
Netherlands for which I worked sixteen years as East Asia Correspondent, not only joined in with this
corrupted journalism but helped guide it to mad conclusions. The punditry and editorials that have grown out
of this have gone further than anything among earlier examples of sustained media hysteria stoked for
political purposes that I can remember”.
The Dutch population was rudely shaken out of a general complacency with respect to world events that
could affect it, through the death of 193 fellow nationals (along with a 105 people of other nationalities) in the
downed plane, and its media were hasty in following the American-initiated finger-pointing at Moscow.
Explanations that did not in some way involve culpability of the Russian president seemed to be out of
bounds.
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In the Netherlands almost anything that comes from the State Department is taken at face value.
The near hysteria throughout a week following the downed airliner prevented people with some knowledge of
relevant history from opening their mouths. Job security in the current world of journalism is quite shaky, and
going against the tide would be almost akin to siding with the devil, as it would damage one‟s journalistic
„credibility‟.
Voor het gehele artikel verwijzen wij naar de website van Karel van Wolferen. Een keihard oordeel van een
kenner zelf afkomstig uit de mainstream media. Leugens, propaganda en bedrog.
Dat, gekoppeld aan een steeds verdergaande censuur van de alternatieve media, maakt het er niet
gemakkelijker op om de waarheid naar buiten te brengen. Gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die zich
niet meer laten misleiden.
En hoewel Facebook niets meer dan een informatieverzamelbak is voor de Amerikaanse (geheime)diensten
zoals de CIA, kan het toch ook nuttig gebruikt worden. Deel belangrijke informatie waar mogelijk, maar wees
heel voorzichtig met persoonlijke dingen die je in dit CIA filiaal plaatst.
De volgende video (we plaatsten hem al eens eerder) is een prachtig voorbeeld hoe verbaasd mensen
kunnen zijn wanneer ze ontdekken wat ze eigenlijk allemaal onbewust prijsgeven op internet.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8256:facebook-verwijdert-mh17berichten-video&catid=22:internet&Itemid=35

Amerikaanse politie wantoestanden nu ook in Nederland (video)
Dinsdag, 19 augustus 2014 08:15
Enkele dagen geleden werd een vrouw met een klein kind staande
gehouden door de politie in Zaandam.
Volgens de agenten zou ze ergens gefietst hebben waar dit niet
mocht.
De vrouw heeft daar echter helemaal niet gefietst.
Ze probeert dit op nogal emotionele manier aan de agenten duidelijk
te maken en ze heeft begrijpelijkerwijs al helemaal geen trek om dan
vervolgens met die agenten mee te moeten.
Wat er dan daarna gebeurt kun je zien in onderstaande video.
Minutenlang speelt dit drama zich af op straat waarbij de aangehouden en daarna gearresteerde vrouw
steeds heftiger overstuur raakt. De agenten weigeren om haar niet aan te raken zoals ze meerdere malen
vroeg en wat haar recht is. Fysieke integriteit wordt ons via de wet verzekerd, maar in de praktijk gaat dat
allang niet meer op.
De vrouw word dan uiteindelijk door de agenten hardhandig tegen de grond gewerkt, voorzien van
handboeien met een huilend klein kind van een jaar of 4 in de achtergrond die niet begrijpt wat er met zijn
mama gebeurt.
Er verzamelen zich steeds meer mensen totdat de vrouw met haar kind wordt afgevoerd in een politieauto.
Waar praten we hier over?
De vreselijke misdaad van ergens fietsen waar dit niet mag. Een "misdaad" die de vrouw volgens meerdere
getuigen bovendien niet eens begaan heeft.
Vervolgens een volledig misplaatst hardhandig politieoptreden dat in geen enkele verhouding staat tot het
vergrijp waarvan de vrouw wordt beschuldigd.
Het is politieoptreden zoals we dat zo vaak en steeds regelmatiger zien tegenwoordig. "Je doet wat wij
zeggen, of anders…." Ziekelijk machtsmisbruik!
Het type optreden dat ondermeer heeft geleid tot de geweldige onlusten in de Amerikaanse stad Ferguson.
Er zijn hier in Zaandam dan geen fysieke gewonden of dodelijke slachtoffers gevallen zoals in Ferguson,
behalve dan het kind en de moeder die hier een traumatische ervaring opdoen.
Politieoptreden wat burgers wereldwijd, geheel terecht wat ons betreft, méér dan zat zijn.
Wij kregen deze video opgestuurd via een lezeres (dank!) die getuige was van het hele voorval en ook
bevestigd heeft dat de vrouw in kwestie niet had gedaan waarvan zij beticht werd.
En al had ze het wel gedaan dan staat deze schandalige behandeling in geen verhouding, getuigt het van
geen enkel respect noch van enig verantwoorlijkheidsgevoel voor een medemens en dan kinderen in het
speciaal. De politie is waakzaam, dienstbaar en uw vriend? Laat me niet lachen...Bezoek ook eens onze
gezondheidswebwinkel Gezondig.nl
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8257:amerikaanse-politie-wantoestandennu-ook-in-nederland-video&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Radicalisering van de maatschappij
Ik krijg inmiddels van verschillende kanten de vraag of mijn vakantie er al
weer op zit. Dat beschouw ik als een compliment, want blijkbaar willen
mensen erg graag mijn visie op de actualiteit lezen. In de loop van deze
week pak ik daarom de draad weer op.
Wat mij betreft is 1 ding erg duidelijk geworden de afgelopen weken en dat
is dat groepen bewust tegen elkaar opgezet worden. Dit heeft zich getoond
in deSchilderswijk in Den Haag waar een demonstratie pro ISIS verstoord
werd door demonstranten die daar weer tegen waren. Ik heb daar een hele
duidelijke mening over: deze jongeren worden waarschijnlijk vanuit hun
“veilige omgeving” geïndoctrineerd tot radicalisering. Deze radicalisering is
aangewakkerd door geheime diensten. Dit geldt voor zowel de pro als de
contra zijde. Of dit gebeurt vanuit moskeeën of door middel van andere invloedrijke instituten of
organisatieverbanden weet ik niet. Ik spreek in deze dan ook vooral mijn onderbuik gevoel uit. Wel kan ik
aangeven dat ik dit proces van segregatie de afgelopen maanden in meerdere artikelen voorspeld heb. Ook
kijk ik naar signalen uit het verleden en situaties in andere landen (zie hier).
Het ophitsen van groepen tegen elkaar; het aanwakkeren van bewust geschapen antisemitisme en het
aanwakkeren van radicalere religieuze overtuigingen staat op de agenda van de zionistische lobby. Ik zou
dan ook een oproep willen doen aan alle religieuze groeperingen om afstand te nemen van radicalisering. U
moet inzien dat u, als u daar in meegaat, gebruikt wordt voor de zionistische agenda. Het moet bijdragen
aan het effect dat Soennieten tegen Sjiieten opgezet worden en dat zogenaamd geradicaliseerde moslims
joden haten. Laat u niet meeslepen in retoriek die aanspoort tot de tweespalt in de maatschappij die de
elitaire Archonten willen als basis voor hun agenda tot het aansturen op “de eindtijd”. De profetieën van de
“heilige boeken” worden door meerdere kampen gebruikt om de radicalisering goed te praten of juist aan te
wakkeren.
Geef de geheime diensten geen kans om een beeld neer te zetten van groepen die elkaar naar het leven
staan. Blijf weg bij demonstraties; blijf ver van radicalisering en ga onderzoeken of u meegesleurd wordt in
de ideeën van leiders die misschien zelf een dubbelrol spelen. Hoe hoger men zit in de organisatie hoe meer
geheimen. Onderaan de piramide bevindt zich het kanonnenvoer. De leiders zijn geen martelaren; zij zitten
achter de schermen aan tafel met hun leiders. En die leiders rapporteren weer naar boven. En helemaal
bovenin in de top van de piramide lijkt het spel uitgespeeld te worden door religieuze verschillen tot
fundamentalisme aan te wakkeren waardoor veel bloed vloeit.
Geen mens die zich een God of Allah inbeeldt kan zich in zijn
diepste wezen een bloeddorstig monster voorstellen. Geen enkele
religieuze strijd kan dan ook terecht een goddelijk doel dienen. Het
wordt tijd dat de mensheid in de gaten krijgt dat alle religieuze
leiders die aan de touwtjes van de oorlogsmachines trekken geen
leiders zijn die enige goddelijke autoriteit vertegenwoordigen. De
meeste religies zijn helaas doorspekt met verwijzingen naar de
Saturnus aanbidding. De zwarte doos heb ik eerder besproken.
Vraag u zelf maar eens af in welke religieuze uiting de zwarte box
binnen uw geloofsovertuiging voorkomt. Ook afbeeldingen van de
„zon om een hoofd„ verwijzen naar de Saturnus cult. Deze Saturnus
cult representanten zijn diegenen die de wereldreligies in hun greep
hebben. Zij zijn zelfs de bedenkers van deze religies. Bij velen zal
deze gedachte weerstand oproepen, omdat heilig boek A of heilig
boek B het onvervalste woord is; zo is dat van jongs af aan
ingeprent en van die gedachte krijgt niemand de overtuigd christen
of moslim af. Ik zou zeggen: sla 1 keer een geschiedenis boek of krant open en vraag u af of dat verhaal
100% onvervalst is. In de loop der eeuwen valt alles te manipuleren. En als de elite dat wil doen omwille van
machtswellust en het vestigen van een definitieve gevangenis voor de menselijke ziel, dan zullen zij dat niet
laten.
Laat u niet langer meeslepen in oorlog en geweld. Dat is waar de elite op uit is. De komende oorlog, crisis en
angst moeten u weghouden bij het ontdekken van uw mogelijkheid om uit deze “onzichtbare” gevangenis
voor uw ziel te ontsnappen. Staak elke vorm van strijd! Ga niet naar demonstraties, want dan geeft u „de
acteurs van de illusie genaamd democratie„ de indruk dat u ze serieus neemt en u wordt misbruikt voor de
agenda van het ophitsen van groepen tegen elkaar. U bent al vrij als u de gevangenis van de Archontische
systemen in uw hart afwerpt.
Bron linkvermelingen: Elsevier.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/12/radicalisering-van-de-maatschappij/
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De opmars van de demonen van IS(IS)
Voor een groot aantal Bijbeldeskundigen lijdt het geen twijfel dat de wereld zich in de richting van de een of
andere immense catastrofe beweegt. Nog nooit is de wereld getuige geweest van zoveel onheilspellende
ontwikkelingen en zulke snelle veranderingen. Deze ontwikkelingen geven het gevoel dat er een crisis dreigt.
De wereld lijkt op een reusachtige machine die aan het dol draaien is. Hoe lang zal het nog duren voordat
het tot een uitbarsting komt? Diverse Bijbelse profetieën en het Bijbelboek Openbaring maken duidelijk
dat er een moment zal komen waarin het huidige wereldbestel volkomen vast zal lopen en apocalyptische
scenario‟s zich zullen openbaren. De Bijbelse profeten voorzegden de opkomst en de ondergang van elk
groot wereldrijk in het verleden, maar ook toekomstige gebeurtenissen tot in detail. Zij kwamen niet
aandragen met vage of algemene voorspellingen die aan alle omstandigheden konden worden aangepast.
Wanneer we de beelden van de oprukkende slachters van IS(IS) in Syrië en Irak zien, lijkt het alsof de
“overste van deze wereld” zoals de Here Jezus satan in Johannes 12:31,14:30,16:11 noemt, zijn
hellehonden op de aarde heeft losgelaten. Het gaat om een goed geoliede moordmachine met als leider Abu
Bakr al-Baghdadi een door Amerika in 2009 vrijgelaten moslimjihadist.
Baghdadi werd gevangen gehouden in Camp Bucca een detentie faciliteit in Irak en was één van de
gevangenen die in 2009 in opdracht van de narcist Barack Hussein Obamais vrijgelaten.Voor velen is het
nog steeds een volslagen raadsel waarom Washington deze schurk, toen nog een Al-Qaeda leider, heeft
vrijgelaten.Na zijn vrijlatingsplitste hij zich af van Al-Qaeda en formeerde IS(IS) later omgedoopt tot
simpelweg, “Islamitische Staat” (IS) waarbij hij zichzelf tot Kalief Ibrahim uitriep. Volgens diverse bronnen
bestaat zijn terreurleger inmiddels uit ongeveer 10.000 volgelingen, afkomstig uit de hele wereld waaronder
uit Nederland.
IS(IS) is net als de terreurbeweging Al-Qaeda een product van de CIA de Amerikaanse geheime dienst.
Destijds opgericht om Rusland te bestrijden in Afghanistan. David Icke, de Britse schrijver/activist verteld op
deze video een aantal bijzondere dingen over IS(IS) en over Al Qaeda waaruit deze terreurbende is
voortgekomen en de uiterst bedenkelijke rol van de Verenigde Staten. Geen enkele afdeling van Al-Qaeda
heeft in de afgelopen tijd zo veel hulp gekregen van diverse landen als IS(IS), en dit verklaart hun succes.
De groep heeft ook duidelijk gemaakt dat het een wereldwijde oorlog als haar missie ziet. Ze hebben op een
wereldkaart aangegeven waar ze hun kalifaat willen vestigen. Het betreft het hele Midden-Oosten, NoordAfrika, Spanje, Griekenland, Pakistan, Georgië, China en delen van Rusland. Ook roepen ze op om Rome
aan te vallen. Daarnaast is één van de verklaardedoelen de „bevrijding‟ van Jeruzalem en het uitroeien van
alle Joden in het Midden-Oosten.
Terwijl deze uitspraak niets aan duidelijkheid te wensen overlaat, zijn er dwazen die de haatbaarden van
IS(IS) een complot van de zionisten noemen, zoals Yamina Haifi, voormalig PvdA raadslid in Den Haag.
“ISIS heeft niets met Islam te maken.. is een vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam willen zwart
maken‖, luide haar twitterbericht van 12 augustus. Het gaat hier om een ambtenaar van justitie die zich als
een islamitische antisemitische mol gevestigd heeft in de hoogste instellingen van het land. Na een golf van
kritiek, deed ze een poging haar straatje schoon te vegen door te zeggen dat ze deze uitspraak niet zelf had
verzonnen maar een artikel over dit zionistische complot op internet had gelezen!!! Nu is het wel zo dat het
op internet barst van de randdebielen die achter ieder boom een zionist (Jood) zien
staan.Krankzinnigheid of collectieve psychose is wat dit soort figuren drijft. Wat Yamina Haifi verkondigt
riekt naar antisemitisme en het aanzetten tot Jodenhaat. De propagandamachine van nazi-Duitsland had
dit niet beter kunnen bedenken.
Washington nauw betrokken bij de terreur
Toen Abu Bakr al-Baghdadi halverwege 2013 zijn complete strijdmacht van Syrië naar Irak verplaatste, deed
het Witte Huis helemaal niets. Toen IS(IS) in januari van dit jaar de Iraakse provincie Anbar en een aantal
belangrijke steden zoals Falluja en Tikrit overnamen, zag Obama nog steeds geen enkele reden om in te
grijpen. Volgens deAmerikaanse senator Rand Paul is dat logisch omdat Obama IS(IS) als een partner ziet
in de strijd tegen de Syrische dictator Basahr al-Assad. Sinds Baghdadi zijn troepen naar Irak heeft
verplaatst voelt Obama er daarom bijzonder weinig voor hem daar te bestrijden. Ook onderhoud Obama
goede banden met Al Qaeda want hij gebruikte deze terreurgroep omMuammer Gadhaffi in Libië weg te
werken met daarbij als argument: “het is in ons nationale belang dat wij ons niet afzijdig kunnen houden en
moeten helpen deze tiran te verwijderen gelijk Bush dat heeft gedaan in Irak.” Hij gebruikte de
Moslimbroederschap om Hosni Mubarak in Egypte onder de bus te duwen en gebruikt Al-Qaeda en andere
terreurgroepenom Bashar al-Assad in Syrië van de troon te stoten. Ook heeft hij een dikke vinger in de pap
m.b.t. de huidige crisis in de Oekraïne. De zogenaamde „revolutie‟ in Oekraïne is niets anders dan een door
het Westen georganiseerde en door de NAVO gesteunde fascistische coup om het land te annexeren en
binnen de Westerse invloedssfeer te brengen.In werkelijkheid werd met hulp van Washington en Brussel
een democratisch gekozen regering in Kiev omver geworpen, zodat die kon worden vervangen door een
anti-Russisch, pro-globalistisch marionettenregime.
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Ongekende wreedheden
De demonen van IS(IS) deinzen nergens voor terug. Ze zetten de oorlogen van Mohammed voort –
massamoord in naam van Allah. Tegenstanders worden bij duizenden geëxecuteerd, in het beste geval
middels een nekschot, maar als het even kan door het afsnijden van hoofden. Mensen worden gemarteld en
afgeslacht enkel omdat ze iets anders geloven dan zij. De overname door IS(IS) van Irak verraste de wereld
als een storm, maar zowel de VS als Groot-Brittannië waren al in januari op de hoogte van de bedoelingen
van de terreurgroep maar deden niets. “We hadden deze informatie toen al en we gaven het door aan de
(Britse) overheid en de Amerikaanse regering”, vertelde Rooz Bahjat, een senior hoofd van de Koerdische
inlichtingendienst aan de Britse verslaggevers. “We wisten precies welke strategie ze zouden gaan
gebruiken, we kenden de militaire planners”, voegde hij eraan toe. “Het was tegen dovemans oren”.
Mosoel, de tweede grootste stad van Irak werd binnen de kortste keren volledig door IS(IS) onder de voet
gelopen. De door de VS getrainde en uitgeruste Iraakse legereenheden die tot taak hadden de stad te
verdedigen, sloegen op de vlucht met achterlating van hun militaire kleding, evenals geavanceerde
Amerikaanse militaire apparatuur, waaronder helikopters, hummers, vrachtvliegtuigen, zware
machinegeweren, samen met kogelvrije vesten en uniformen, een luchthaven, ziekenhuizen en
gevangenissen. Zij die niet wisten te vluchten, werden gevangen genomen en massaal geëxecuteerd. Vaak
moesten zij voor hun dood deelnemen aan een islamquiz. Werd een vraag niet naar volle tevredenheid
beantwoord, dan volgde onmiddellijk executie. Op deze video worden maar liefst 1500 Iraakse militairen
in vrachtwagens afgevoerd hun dood tegemoet.
IS(IS) heeft posters opgehangen waarin ze de bewoners van Mosoel oproepen hun ongehuwde
meisjes te overhandigen zodat deze kunnen deelnemen in de “Jihad al-nikah” ofwel de seks-jihad.
Het is een terugkerend patroon van ongekende gruwelijkheden.
Christenvervolging is onvoorstelbaar
Christenen worden overal waar de hellehonden van IS(IS) binnentrekken, uit hun huizen gejaagd en berooft
van alle bezittingen die ze hebben. De gruwelijkste moordpartijen zijn deze barbaren niet gruwelijk genoeg.
Kinderen van christenen worden bij de haren gegrepen en door midden gesneden of onthoofd. Ook daar
hebben ze beelden van op YouTube gezet. Hun moeders worden verkracht en gedood en hun hoofden op
stokken te kijk gezet in parken en langs wegen. Is dit wat de moslims de “religie van vrede” noemen?
Een christelijke vluchteling vertelde dat toen IS(IS) de stad Mosoel naderde, hun Soenitische buren, waar ze
jaren in vriendschap mee hadden samengeleefd, zich plotseling tegen hen keerden en door hen uit hun
huizen werden gejaagd met als argument, dit land is van de moslims. Achtergebleven christenen kregen de
opdracht zich tot de islam te bekeren of de stad onmiddellijk te verlaten. Hun huizen kregen bij de voordeur
een Arabische letter N voor Nazarene (Christen). Mannen werden zonder pardon massaal op het centrale
plein in de stad geëxecuteerd en vrouwen en meisjes als sekslaaf afgevoerd. Volgens Mark Arabo, een
zakenman uit Californië en leider van Chaldese christenen “is het christendom in Mosoel dood.” Maar
volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse zaken Frans Timmermans zijn de “Christenen in Irak
grondwettelijk beschermd”.Dus als wij hem moeten geloven is er geen sprake van een echt probleem voor
de christenen in dat land. Dat de christenen als sinds de verdrijving van Saddam Hoessein in groten getale
het land ontvluchten vanwege gruwelijke moordpartijen, is kennelijk nog niet tot deze „deskundige‟ PvdA‟er
doorgedrongen.
Sinds Saddam Hoessein is verdwenen worden christenen en andere gelovigen in Irak op een afschuwelijke
manier door fanatieke moslims vervolgd en massaal Irak uitgetreiterd. Ze noemen kerken “een smerige
plaats van ongelovigen die als basis dient om de islam te bestrijden” en zeggen dat christenen “legitieme
doelwitten” zijn en dat het “moordende zwaard” niet van hun nek zal worden weggenomen.” Duizenden
christenen zijn gedwongen om huizen, buurten en plaatsen van eredienst in te ontvluchten. Bij de val van
Saddam Hoessein leefden er nog ongeveer anderhalf miljoen christenen in Irak. Eind 2013 waren er nog
maar 330.000 over en sinds de komst van IS(IS) in loopt dit aantal in sneltreinvaart terug.
Bij de verovering van Mosoel verwierf IS(IS) ook een enorme hoeveelheid contant geld door de centrale
bank van de stad te beroven. Het zou gaan om een bedrag van 400 miljoen dollar. Ook hebben ze een grote
hoeveelheid goud in beslag genomen. Naast de verwoesting van talloze kerken, kloosters, Shi‟itische
moskeeën en het roven van onbetaalbare archeologische schatten, hebben ze in Mosoel ook het graf van
deOudtestamentische profeet Jonas in puin geslagen. Bij de verovering van de centrale Iraakse stad Tikrit,
melden lokale overheden dat er sprake was van massale onthoofdingen door de hele stad.
Hoe zei Obama dat ook alweer: “Onze militairen kunnen met opgeheven hoofden Irak verlaten nu hun taak
succesvol is beëindigd” en sprak van een „buitengewone prestatie”.„We laten een soeverein, stabiel en
zelfstandig Irak achter, met een regering die door het volk is gekozen”, aldus Obama in een vlaag van totale
verstandsverbijstering. In werkelijkheid hebben ze de oudste beschaving van de wereld in een gigantische
chaos achtergelaten en zijn ze mede verantwoordelijk voor de vervolging van het 2000 jaar oud
Mesopotamisch christendom. Honderdduizenden doden verder, is Irak in een hel veranderd. De
Amerikaanse aanwezigheid is op een ongekende ramp uitgelopen. Obama stelde dat het door de
Amerikanen getrainde leger in staat zou zijn voor de veiligheid van de Irak te zorgen. De hele wereld kan
thans zien wat daar van terecht gekomen is.
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Tariq Aziz, Saddams voormalige christelijke minister van Buitenlandse zaken zei in december 2011: ―Er is
niets meer over van ons welvarende Irak. Alles wat Saddam Hoessein heeft opgebouwd is verwoest. Er zijn
meer zieken en honger lijdende Irakezen dan ooit tevoren. Velen hebben geen werk en ieder dag vallen er
doden. Irak is het slachtoffer van Amerika en Groot-Brittannië. Zij hebben ons land vermoord‖.
Er zijn sinds het vertrek van de Amerikanen jaarlijks duizenden slachtoffers te betreurenvanwege
zelfmoordaanslagen door verschillende terreurgroepen waarbij voornamelijk onschuldige burgers slachtoffer
zijn. En het wordt alleen nog maar gruwelijker nu de demonen van IS(IS) aan hun opmars bezig zijn. Satan
heeft volledig bezit van deze bende genomen en ze op pad gestuurd om te verwoesten en te vermoorden,
alles wat ze op hun weg tegenkomen.
Hier staat koppensneller van IS(IS) klaar om een Iraakse politieman te onthoofden.
Het hoofd van de politieman werd vervolgens tussen zijn benen gelegd met de boodschap: „This is our ball.
It is made of skin‟.
Wat het meest bizarre is dat IS(IS) een enorme aantrekkingskracht blijkt te hebben op hele horden
moslimjongeren wereldwijd en dat duizenden van plan zijn hun gelederen te komen versterken. Het is een
volslagen raadsel waarom duizenden jonge Europese moslims willen vechten voor de stichting van een
kalifaat, ofwel een religieuze tirannie. Ook Nederlandse moslims melden zich massaal aan. Naar verluid zijn
er al tenminste 130 personen actief in Syrië en Irak en neemt dit aantal alleen nog maar toe. De gruwelijkste
video‟s op YouTube doen hen besluiten zich in Syrië of Irak aan te sluiten bij de moordmachine van
islamfascistische zwartjurken van IS(IS) om vervolgens de afschuwelijkste misdaden te begaan. Er zijn geen
grenzen aan de perversiteit van deze barbaren. Ook dehorrorverhalen over de manier waarop IS(IS)
omgaat met Yezidische Koerden blijven binnenkomen. Yezidische vrouwen die gevlucht zijn uit NoordIrak vertellen de meest verschrikkelijke verhalen. Er gaat een vloedgolf van onmenselijkheid uit van deze
figuren die volslagen wars zijn van enige beschaving.
Saoedi-Arabië, Koeweit, Turkije en Qatar, betrokken bij terreur IS(IS)
Voor velen is het geen verassing dat Washingtons bondgenoten Turkije, Koeweit, Saoedi-Arabië en de
voormalige kamelendrijvers in Qatar, betrokken zijn bij de horror die zich afspeelt in Syrië en Irak. Al deze
landen zijn handelspartners en bondgenoten van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het zijn de
drijvende krachten achter IS(IS) met het leveren van financiële middelen en wapens. Daarnaast houdt
Washington zich bezig met het trainen van jihadisten in onder meer Turkije en Jordanië. Jordaanse officials
hebben bevestigd dat er in Safawi, in de noordelijke woestijnregio van Jordanië, al in 2012 een basis is
ingericht waar Amerikaanse instructeurs inmiddels honderden Jihadisten heeft klaargestoomd voor de strijd
tegen de Syrische dictator Bashar al Assad. Het Duitse bladDer Spiegel berichtte in maart 2014 ook dat
Jihadisten in Jordanië door Amerikanen worden getraind in onder andere het gebruik van anti-tankwapens.
De Britse Guardian newspaper meldde in maart dat naast Amerikaanse ook Britse en Franse instructeurs
mee doen aan de trainingen. Een onbekend aantal van deze opgeleide Jihadisten hebben zich vervolgens
bij IS(IS) aangesloten.
Door: Franklin ter Horst

Kwikwater
De concentratie kwik in het oppervlaktewater van de oceanen is verdrievoudigd als gevolg van vervuiling.
Het kwik kan schade toebrengen aan het zeeleven, waarschuwen onderzoekers.
Kwik komt op allerlei manieren in het water terecht: via riolering en watervuiling door mijnbouw, maar ook via
de atmosfeer, onder meer uit steenkoolcentrales. Kwik is giftig voor de mens en voor het zeeleven, omdat
het niet afbreekt en zich opstapelt in het het lichaam.
Sinds het begin van de industriële revolutie is de hoeveelheid kwik in het oppervlaktewater van de oceanen
daardoor verdrievoudigd, schrijven wetenschappers in het gezaghebbende tijdschrift Nature. Ze baseren
zich op grootschalig onderzoek tijdens de voorbije acht jaar, waaraan Amerikaanse, Franse en Nederlandse
wetenschappers meewerkten. Voor het hele watervolume schatten de wetenschappers dat de
kwikconcentratie met 10 procent gestegen is.
De kwikvervuiling baart wetenschappers al langer zorgen. Bepaalde vissoorten worden afgeraden voor
zwangere vrouwen en kinderen omdat de kwikconcentratie te hoog is en de ontwikkeling kan schaden. De
wetenschappers in Nature vragen daarom om meer onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid
van de hogere kwikconcentratie.
"Het zou goed kunnen dat we in de volgende 50 jaar nog eens evenveel kwik toevoegen als in de voorbije
150 jaar", zegt hoofdauteur Carl Lamborg, chemicus aan de Woods Hole Oceanographic Institution. "Het
probleem is dat we niet weten wat dit allemaal betekent voor vissen en zeedieren. Het betekent
waarschijnlijk dat ze drie keer zoveel kwik bevatten, maar dat kan ook meer zijn."
http://www.mo.be/nieuws/drie-keer-zoveel-kwik-oceanen
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Topadviseur Putin herhaalt dat er oorlog komt met het Westen
Xander 24-08-2014 14:12- in EU, NWO-Complot, Rusland, VS
Kremlin beschouwt opkomst anti-EU partijen bij laatste Europese verkiezingen als positief
Russische tankmacht.
Sergei Glazyev, topadviseur van de Russische president Vladimir
Putin, heeft voor de derde keer in korte tijd gewaarschuwd dat er
oorlog komt met het Westen. „Dit is een periode waarin de
wereldeconomie verandert, omdat de structuur die 30 jaar lang de
economische groei heeft aangedreven zichzelf heeft uitgeput. De
wereld heeft een overgang naar een nieuw systeem nodig, en zo‟n
overgang kwam er altijd door oorlog.‟
Niet alle Europeanen geloven leugens Brussel en Washington
Bij zijn vorige waarschuwing liet Glazyev weten dat Europa opnieuw het strijdtoneel van een (wereld)oorlog
zal zijn. Nu zag hij echter ook iets positiefs: „De laatste verkiezingen voor het Europese Parlement hebben
aangetoond dat niet alle Europese burgers zich laten bedriegen door de valse pro-Amerikaanse, antiRussische propaganda... en door de constante stroom leugens.‟
Daarmee duidde Glazyev zonder twijfel op de sterke opkomst van anti-EU partijen, die op een enkele
uitzondering na zware kritiek hebben op de anti-Russische koers van het door socialisten,
christendemocraten en liberalen beheerste Brussel.
Rusland gaat dollar loslaten
Putins topadviseur voor „integratie‟ wees er tevens op dat Rusland in het kader van de voortdurende dreiging
met sancties en het in beslag nemen van Russische bezittingen in het buitenland zijn eigen onafhankelijke
monetaire macro-economische monetaire beleid moet opbouwen.
Eerder legde hij precies uit wat hij daarmee bedoelde: „Rusland moet het gebruik van de Amerikaanse dollar
stopzetten,‟ en zijn buitenlandse valutareserves –de op 4 na grootste ter wereld- omzetten in Chinese yuans,
Indiase roepies en Braziliaanse reals. „Als een land de reservestatus voor zijn valuta wenst, dan zou het zich
behoorlijk moeten gedragen, en dat is vandaag niet het geval.‟
e
3 grote oorlog in Europa in 100 jaar tijd?
Begin deze maand zei Glazyev dat de Amerikaanse pogingen om de rest van de wereld, en met name China
en Rusland, onder controle te houden, zullen mislukken. Europa zal in zijn ogen de hoogste prijs moeten
betalen voor het beleid van Obama. Behalve een energiecrisis, failliete banken en bedrijven en een verlies
van zeker € 1 biljoen, betekent het slaafs blijven volgen van Washington vrijwel zeker een nieuwe
verwoestende oorlog op ons continent, de derde in 100 jaar tijd.
Xander - (1) Zero Hedge

Al Gore verdient 100 miljoen in een maand
Door Gerard Driehuis - zondag 12 mei 2013, 09:27 in categorie:
Politiek
Met het klimaat gaat het niet zo goed, maar met Al Gore wel. Toen
hij uit de politiek stapte en milieuactivist werd had hij nog bijna niks,
nu is hij net zo rijk als rijkaard Mitt Romney. Hij bezit vermoedelijk
bijna een kwart miljard.
Dat verdiende hij overigens niet met het milieu, maar als
ondernemer. Januari was een bijzonder goede maand. Hij verkocht
samen met de andere oprichters Current TV, een online nieuwsstation, aan Al Jazeera. Gore‟s aandeel in
die – niet helemaal onomstreden – deal: 70 miljoen dollar.
Verder oefende hij zijn optierechten van een pakket Apple-aandelen uit. Die bezat hij als lid van de Raad van
Commissarissen van dat bedrijf. Opbrengst 20 miljoen. Samen met zijn „gewone‟ verdiensten deed dat de
teller stilstaan bij 100 miljoen.
Helemaal blij blijkt Gore volgens een interview met de New Yorker niet te zijn. Zijn tijd in de politiek was toch
leuker. Toen kon je nog echte invloed uitoefenen, vindt de Nobelprijswinnaar.
Gore werd in 2001 net niet (of misschien net wel) tot opvolger van Bill Clinton als president van de VS
gekozen. Sindsdien ijvert hij voor een beter klimaatbeleid. En wordt hij dus steeds rijker.
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/184136/al-gore-verdient-100-miljoen-in-een-maand.html
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Zo hoort het: Italië gooit Jodenhatende imam het land uit
Xander 23-08-2014 15:19- in EU, Islam & Terreur, Israël & Joden
‘Joden doelwit van jihad, verdwijnen in vuilnisbak van de geschiedenis’
‗O Allah, tel ze (de Joden) een voor een, en vermoord ze tot de
allerlaatste persoon. Spaar er zelfs niet één. ‘ (2)
In Den Haag mochten moslims tijdens demonstraties ongestraft
„Dood aan alle Joden‟ roepen, maar elders in Europa kent men
gelukkig minder „begrip en tolerantie‟ voor dit soort krankzinnige
haatzaaierij. De in Italië werkzame imam Abd al-Barr al-Rawdhi
zette een preek op internet waarin hij opriep tot dodelijk geweld
tegen alle Joden. De Italiaanse regering bestempelde hem
vervolgens tot een gevaar voor de samenleving, en besloot hem
subiet het land uit te gooien.
De preek van de imam bevatte onder andere de volgende gewraakte passage:
„Wat er in Gaza gebeurt laat zien dat het een waanbeeld is te denken dat Palestina zowel de Joden als het
volk kan bevatten. Palestina kan niet de moslims én de Joden bevatten... De Joden zouden niet in Palestina
moeten zijn, en ze zullen hier niet blijven. Iedere Jood die in Palestina (heel Israël) leeft is een illegale
bezetter... Hij is een doelwit van de jihad, en zal in de vuilnisbak van de geschiedenis eindigen... De Joden
zullen geen voorspoed kennen en niet in veiligheid leven, want het zijn de slachters van de profeten. Waar
Joden gedijen, wemelt het van corruptie.‟
De reactie van de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfana:
„Het in onacceptabel een preek met een duidelijke antisemitische teneur te houden, met expliciete
opruiingen tot religieus geweld en haat... Daarom heb ik zijn onmiddellijke uitzetting van ons nationale
grondgebied bevolen. Mijn besluit dient als waarschuwing voor al degenen die denken dat in Italië haat kan
worden gepredikt.‟
Italië niet langer „tolerant‟ als Nederland
Italië is een voorbeeld voor landen zoals Frankrijk, Zweden, Groot Brittannië, Duitsland, België en ook
Nederland, waar haatimams onder het mom van „tolerantie‟ zelfs op straat ongestraft kunnen oproepen tot
het uitroeien van het Joodse volk. Dat vlaggen van Hamas en IS nu verboden zijn bij demonstraties in Den
Haag doet niets af aan het feit dat ook onze regering nog altijd weigert de vinger op de zere plek te leggen,
namelijk dat de islamitische religie inherent extreem antisemitisch is.
„Aan het front in oorlog tegen islam‟
De Italiaanse regering zorgde er samen met het Vaticaan voor dat Mariam Ibrahim, een voormalige moslima
die christen was geworden en door de Noord Soedanese regering zou worden geëxecuteerd, werd
vrijgelaten. „Als God het wil zal Italië op een dag aan het front staan in de oorlog tegen islam,‟ schrijft
Theodore Shoebat, zoon van de bekende voormalige Palestijnse terrorist Walid Shoebat, die zich eveneens
bekeerde tot het christendom.
Xander - (1) Shoebat ; (2) YouTube

Pientere pil
In de nabije toekomst zijn routinebezoekjes aan de dokter wellicht overbodig. Kleine computertjes met
minuscule sensoren zullen namelijk in pillen worden verwerkt die oraal kunnen worden ingenomen. Die
zullen allerlei informatie over je gezondheid controleren en de resultaten doorsturen naar je dokter. Volgens
de krant International New York Times worden er nu al functionerende prototypes uitgetest in labo‟s.
Deze kleine computertjes – we noemen het pillen, maar eigenlijk zijn het microscopische robots – reizen
intact door je darmkanaal. Energie krijgen ze van een piepkleine batterij of genereren ze zelf dankzij het
maagzuur in je lichaam. Astronauten gebruiken de technologie al geruime tijd en zeer binnenkort zal het ook
in de toolkit van huisdokters verschijnen. De pillen kunnen essentiële lichaamsinformatie, je reactie op
medicatie, je bewegings- en rustpatronen en nog veel meer meten. Één ervan, de Cortemp Ingestible Core
Body Temperature pill, zou nog dit jaar al op de markt komen voor het grote publiek.
Er zijn nog andere mogelijke toepassingen denkbaar. Zo beweert Regina Dugan, senior VP bij Motorola
Mobility, dat zo‟n pil je kan identificeren als een uniek individu, waardoor je geen paswoorden meer zou
moeten onthouden en geen auto- of huissleutels meer zou moeten meedragen. Je zou enkel de pil moeten
inslikken om vervolgens via een smartphone app automatisch toegang te krijgen tot zowat alles. De pil zou
helemaal door je lichaam gaan en het na ongeveer 24 uur op natuurlijke wijze verlaten. Elke pil zou echter
ongeveer 46 dollar gaan kosten, waardoor sommige mensen er ongetwijfeld zullen voor kiezen om ze te
hergebruiken.
http://www.express.be/articles/?action=view&cat=sciences&item=deze-computerpil-onderzoekt-je-en-stuurtje-dokter-binnen-24-uur-een-e-mail-met-de-diagnose
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Amerikaanse mariniers dagen IS uit: Kom naar VS als jullie durven
Xander 23-08-2014 14:25- in Iran / Syrië, Islam & Terreur, VS
‗Jullie zijn aan zet, islam. Val ons aan, en wij kennen geen genade‘ – Ex CIA-officier: IS heeft ‗sleeper cells‘
in VS en Europa
‗Waarschuwing: Dating Service met 72 maagden – Hier Aanmelden‘
De bedreigingen van de islamitische terreurbeweging IS aan het
adres van het Westen en met name de VS zijn niet van de lucht. Zo
beweerden de moslimstrijders dat de IS vlag boven het Witte Huis
zal wapperen en het land zal verdrinken in bloed. Pas na het
onthoofden van de Amerikaanse fotojournalist James Foley –bizar
genoeg een linkse activist die zich positief uitliet over de jihad- stak
er een storm van verontwaardiging op. Een groepje (oud) mariniers reageerde door IS op Facebook met een
prikkelende tekst en dito foto uit te dagen om hun dreigementen waar te maken. Hun oproep aan IS gaat nu
als een lopend vuurtje over het internet:
‗Aan al jullie onontwikkelde islamitische extremistische klootzakken,‘ begint Irakveteraan Nick Powers
namens de mariniers.‗Als ik hier zie hoe jullie in het Midden Oosten vrouwen, kinderen en mannen
executeren, dan grinnik ik. Waarom ik grinnik, vragen jullie je af? Wel, laat me aan jullie idioten, die denken
dat jullie zo stoer zijn, iets uitleggen.‘
‗Jullie jagen een bevolking die niet weet hoe ze moeten vechten angst aan. Jullie tiranniseren de zwakken.
Wat deden Saddams troepen toen wij kwamen? Zich overgeven, twee keer.‘
‗Al jullie bedreigingen om naar Amerika te komen en jullie vlag op het Witte Huis te hijsen amuseren mij
meer dan jullie ooit zullen kunnen begrijpen. In 2012 waren er 21,2 miljoen veteranen in de VS. Begrijpen
jullie wat dat betekent? Dat betekent dat er miljoenen boze veteranen zijn die al jaren te maken hebben met
een regering die hen misbruikt en hen in de rug steekt, en hun vrienden laat sterven omdat jullie islamitische
idioten zich niet als menselijke wezens lijken te kunnen gedragen en het terrorisme en geweld te stoppen.‘
‗Het is één ding een islamitische staat over te nemen – we ploegden zo‘n beetje in 4 dagen door Fallujah
heen. Denken jullie echt ook maar een schijn van kans te hebben op Amerikaanse bodem? Denken jullie
echt dat het slim zou zijn ons uit te dagen? Bedenk dat wij in de VS gewapend zijn, en ik kan jullie beloven
dat de Conventies van Genève niet van toepassing zullen zijn op jullie.‘
‗Val ons aan, en we kennen geen genade. Jullie zijn aan zet, islam. Wij zijn meer dan klaar om jullie naar
jullie ‗profeet‘ Mohammed te sturen.‘
‗UPDATE: Aan allen die dit lezen en aannemen dat dit tegen alle moslims is: het spijt me dat jullie te blind
zijn om te lezen, want dit is niet tegen moslims in het algemeen. Als je dit toch zo voelt, kijk dan eens naar
jezelf in de spiegel en vraag dan ‗ben ik een extremist?‘ Jullie zeggen dat islam een religie van vrede is –
sinds wanneer betekent het terroriseren van onschuldigen, het onthoofden van vrouwen en kinderen, vrede?
Dit is gericht aan alle extremisten, en als je je aangesproken voelt of dit je boos maakt en denkt dat ik een
racist ben, dan ben je waarschijnlijk een extremist.‘
„Alleen troepen ter plekke kunnen IS stoppen‟
In een interview met Fox News zei Powers dat alleen Amerikaanse troepen ter plekke IS zullen kunnen
stoppen. „Je kunt bombarderen wat je wilt, maar zonder troepen op de grond zal je nooit volledig een
militaire missie kunnen volbrengen.‟
Sommigen denken alweer in complotten, en beweren dat de video van de onthoofding van Foley fake is.
Daar is echter geen enkel bewijs voor. En zelfs al zou dit wel zou zijn, dan nog zijn er honderden andere
video‟s met vergelijkbare of nog ergere gruweldaden door IS. (1)
„IS bereid aanslagen voor in Europa en VS‟
Bob Baer, een voormalige CIA officier, verklaarde tegenover CNN dat hij er niet aan twijfelt dat IS „sleeper
cells‟ –verborgen terroristen- in de Verenigde Staten heeft. Eerder had een Amerikaanse inlichtingenofficial
al gezegd dat IS „sleeper cells‟ in Europa heeft, die op ieder moment in actie kunnen komen tegen
Amerikaanse doelen.
Baer: „Mij is verteld dat er geen enkele onzekerheid is dat er IS sleeper cells in ons land zijn.‟ Volgens CNN
zouden twee andere officials dit inmiddels alweer ontkend hebben, maar wel hun zorgen hebben geuit dat IS
terroristen onontdekt naar Amerika zouden kunnen komen.
In diverse telefoongesprekken met een journalist van Reuters hebben IS strijders gezegd dat hun leider Abu
Bakr al-Baghdadi aanslagen voorbereidt in zowel Europa als de VS. Dat zou gebeuren door moslims die
zich precies zoals Westerlingen hebben vermomd, en niet door „mannen met baarden en in jurken‟. (2)
Xander - (1) Infowars ; (2) Newsmax
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De pillenmaffia
De Deense arts Peter Gøtzsche werkte jarenlang in de farmaceutische industrie. Onlangs onthulde hij zijn
ervaringen met onthutsende praktijken in de farmaceutische industrie, zoals omkoping,
onderzoeksvervalsing en manipulatie. De meest vernietigende aanval die de geneesmiddelenindustrie ooit
heeft moeten verduren, komt van iemand die de branche van binnenuit kent. Hij vergelijkt farmaceutische
bedrijven onomwonden met de maffia, omdat ze tot alles in staat zijn – omkopen, verduisteren, afpersen,
bedriegen, de rechtsgang belemmeren, de politiek corrumperen en zelfs mensen met de dood bedreigen –
om het succes van hun producten te verzekeren.
Deze nieuwste klokkenluider is Peter Gøtzsche. Hij is tegenwoordig hoofd van de Scandinavische tak van
The Cochrane Collaboration, een onafhankelijk onderzoeks- en informatiecentrum waar het
wetenschappelijk bewijs voor veel reguliere medische behandelingen wordt onderzocht.
„De belangrijkste reden waarom we zoveel medicijnen slikken, is dat geneesmiddelenfabrikanten geen pillen
verkopen, maar leugens over pillen. In alle gevallen die ik heb onderzocht, hielden ze deze schaamteloze
leugens vol, zelfs nadat de onjuistheid van hun beweringen was aangetoond‟, aldus Gøtzsche.
Stroper wordt boswachter
Gøtzsche is arts en epidemioloog, en begon zijn loopbaan als onderzoeker en verkoper bij het
farmaceutische bedrijf Astra-Syntex, waar hij uiteindelijk hoofd werd van de afdeling geneeskunde. Daar
hield hij toezicht op zowel de klinische trials (experimenten met medicijnen) als de registratieaanvragen voor
nieuwe medicijnen.
Gøtzsche was zo geshockeerd door wat hij als insider zag, dat hij The Cochrane Collaboration oprichtte, de
eerste organisatie die pleitte voor evidence based geneesmiddelen: medicijnen die gestoeld zijn op
wetenschappelijk bewijs dat ze werken en veilig zijn.
In 2013 kwam zijn boek uit, getiteld Deadly medicines and organised crime: how big pharma has corrupted
healthcare, dat een regelrechte aanklacht vormt tegen de wanpraktijken van geneesmiddelenfabrikanten.
In zijn inleiding schrijft hij: „We worden tegenwoordig geteisterd door twee door de mens veroorzaakte
plagen: de ene is tabak en de andere medicijnen op recept. Ze zijn allebei extreem dodelijk. In de VS en
Europa zijn geneesmiddelen, na hartaandoeningen en kanker, de belangrijkste doodsoorzaak.‟
Gøtzsche is niet bang om fel uit te halen naar de big pharma. Zo werd hij eens gevraagd te spreken op een
bijeenkomst van de Deense vereniging voor reumatologie, die de discrete titel „Samenwerken met de
farmaceutische industrie. Is dat echt zo schadelijk?‟ droeg. In zijn opening nagelde hij beurtelings elk van de
vijf sponsoren aan de schandpaal. Pfizer had in de VS een boete van 1,7 miljard euro gekregen omdat het
bedrijf reclame maakte voor het offlabel (niet-geregistreerd) gebruik van vier geneesmiddelen (zie kader).
Merck, de sponsor van het jaar daarvoor, werd verantwoordelijk gehouden voor meer dan zestigduizend
doden vanwege het achterhouden van informatie over het risico op trombotische complicaties (bloedstolsels)
bij Vioxx, een COX-2-remmer die bij gewrichtspijn werd voorgeschreven.
Zaken verdraaien
De lange lijst vergrijpen die de geneesmiddelenindustrie heeft begaan, is fascinerend. Maar het opvallendste
aan Gøtzsches werk is zijn vermogen om als ervaren medisch wetenschapper en statisticus, de lezer langs
de verschillende stadia te leiden waarin ongunstige onderzoeksresultaten worden weggemoffeld en
gebrekkige studies toch worden gepubliceerd.
Zelfs het New England Journal of Medicine (NEJM), dat beschouwd wordt als een van de meest
vooraanstaande medische tijdschriften ter wereld, is niet immuun voor gemanipuleerde gegevens. In twee
studies uit het NEJM werd voriconazol, een geneesmiddel van Pfizer tegen schimmelinfecties, vergeleken
met amfotericine B. In een Cochrane-beoordeling ontdekten Gøtzsche en zijn collega‟s echter dat in één
onderzoek de ene groep patiënten 77 dagen lang voriconazol kreeg, terwijl de andere groep slechts tien
dagen amfotericine B gebruikte: een oneerlijke vergelijking.
Het andere onderzoek vermeldde niet dat voriconazol aanzienlijk slechter werkte dan amfotericine B en dat
in de voriconazol-groep meer patiënten waren overleden. Door geknoei met de gegevens leek voriconazol
gunstiger naar voren te komen voor wat betreft schimmelinfecties en toxiciteit (giftigheid).
1. Medische tijdschriften te koop
Geneesmiddelenfabrikanten zijn van levensbelang voor medische tijdschriften − niet alleen vanwege de
advertenties, maar ook door de massale herdruk van wetenschappelijke artikelen (reprints). Elk onderzoek
waar een geneesmiddel gunstig uitkomt, is zeer waardevol voor de fabrikant. Via de reprints worden de
resultaten van zo‟n onderzoek wereldwijd door tienduizenden artsen gelezen, die op de informatie
vertrouwen als ze medicijnen voorschrijven.
Gøtzsche haalt een rapport aan waaruit blijkt dat The Lancet bestellingen voor reprints krijgt van
honderdduizenden euro‟s per order, met één uitschieter van ruim 1,8 miljoen euro.
2. Geen wonder dat geneesmiddelenfabrikanten kunnen dreigen dat ze geen advertenties meer plaatsen als
een toetsing van artikelen door vakgenoten naar hun zin te kritisch is. Soms proberen ze zelfs een tijdschrift
te „kopen‟ en te doen alsof het aan die toetsing door vakgenoten is onderworpen.
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3. In een Amerikaans parlementair onderzoek uit 2009 naar producten voor rugaandoeningen kwam aan het
licht dat orthopedisch chirurg Thomas Zdeblick miljoenen euro‟s aan vergoedingen had ontvangen. Die
kreeg hij van Medtronic, een fabrikant van medische hulpmiddelen, toen hij hoofdredacteur was van het
Journal of Spinal Disorders & Techniques.
4. In elke editie van dit blad verschenen artikelen over medische hulpmiddelen van Medtronic − natuurlijk
allemaal even positief. Gøtzsches ideeën en zijn controversiële boek zijn natuurlijk geen verrassing voor
iedereen die deze industrietak wat beter kent. Gøtzsche wordt gesteund door de redacteuren van twee
medische tijdschriften: Richard Smith, voormalig hoofdredacteur van het British Medical Journal, die ook een
voorwoord bij het boek schreef, en Drummond Rennie, redacteur van het Journal of the American Medical
Association. Smith schrijft dat Gøtzsche, naast deze schaamteloze voorbeelden van bedrog, „ook laat zien
hoe de geneesmiddelenindustrie artsen, wetenschappers, medische tijdschriften, beroeps- en
patiëntenorganisaties, afdelingen van universiteiten, journalisten, toezichthouders en politici heeft
omgekocht. Dit zijn de methodes van de maffia.‟ In Gøtzsches boek worden talloze zaken beschreven,
bijvoorbeeld die waarin Pfizer instemde met een schikking van 45 miljoen euro, nadat het bedrijf in een
Amerikaans federaal corruptieonderzoek ervan was beschuldigd dat het zowel artsen als
ziekenhuisbestuurders en toezichthouders op geneesmiddelen in Europa en Azië had omgekocht.
Artsen op de loonlijst
In Denemarken zijn geneesmiddelenfabrikanten verplicht te melden hoeveel artsen bij hen in dienst zijn en
welke functies zij vervullen. In 2010 stonden er ruim vierduizend artsen op de loonlijst van de tien grootste
farmaceutische bedrijven. Dat betekent dat in een land dat beschouwd wordt als een van de minst corrupte
samenlevingen ter wereld, een op de vijf artsen geld krijgt van een pillenfabrikant.
5. De corruptie heeft ook vat op de medische faculteiten. Gøtzsche haalt een onderzoek uit 2005 aan
waaruit blijkt dat tachtig procent van de faculteiten geneeskunde akkoord gaat met de overdracht van het
eigendomsrecht op onderzoeksgegevens aan de geldschieters. De helft geeft de financiers bovendien
toestemming zelf het onderzoeksartikel te schrijven, waarbij de onderzoekers het manuscript alleen mochten
nalezen en wijzigingen mochten „voorstellen‟.
6. De aanpak van de farmaceutische industrie is geraffineerd, zegt Gøtzsche. Ze beïnvloedt de
geneeskunde door middel van studiebeurzen en journalistieke onderscheidingen die de bedrijven zelf
betalen, of via patiëntenorganisaties. Zo ontvangt de patiëntenorganisatie Mental Health America de helft
van haar financiering uit handen van de geneesmiddelenindustrie, waaronder jaarlijks bijna 750.000 euro elk
van farmagiganten Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly en Pfizer.
Gereguleerde corruptie
Gøtzsches hartenkreet vindt weerklank bij een toenemend aantal vooraanstaande wetenschappers. Onlangs
werd een artikel gepubliceerd in het Journal of Law, Medicine & Ethics van de Harvard Universiteit over de
institutionele corruptie in de farmaceutische industrie en de illusie van veilige en werkzame geneesmiddelen.
Hierin betogen de auteurs, Donald W. Light en zijn collega‟s, dat institutionele corruptie gemeengoed is op
drie niveaus. Ten eerste lobbyen de farmaceuten op grote schaal en beïnvloeden het parlement dusdanig
dat er gunstige en coulante wetgeving wordt gerealiseerd. Hierdoor komt de missie van de Amerikaanse
Food and Drug Administration (FDA) in gevaar, die de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen en
medicijnen bewaakt. Ten tweede krijgt de FDA minder overheidsgeld en is daardoor afhankelijk geworden
van de vergoedingen van de farmaceutische bedrijven. Daardoor kan de FDA de regels onvoldoende
handhaven en wordt deze gedwongen medicijnen sneller goed te keuren. Ten derde wordt de rol van artsen
„gecommercialiseerd‟.
7. Het schokkendst uit Gøtzsches boek zijn wel de onthullingen over de FDA, waar inmiddels een cultuur
van misleiding heerst die gewoonweg een afspiegeling is van die van de farmaceutische industrie. Zo vertelt
Ronald Kavanagh, die als wetenschapper bij de FDA gewerkt heeft, dat hij en zijn collega‟s een berisping
kregen als ze vragen stelden die de goedkeuring van een medicijn konden vertragen of tegenhouden.
Soms kregen ze te horen dat ze hun analyse van een geneesmiddelenonderzoek moesten beperken tot de
samenvatting, en dat ze de beweringen van de farmaceutische bedrijven moesten accepteren zonder de
feitelijke gegevens te bestuderen. En dat terwijl Kavanagh meer dan eens ontdekte dat die beweringen en
de samenvatting elkaar ondubbelzinnig tegenspraken. Andere keren kreeg hij de opdracht om bepaalde
gedeeltes van een document niet te beoordelen; het ging dan „steevast om de gedeeltes waar de veiligheid
in het geding was‟.
Toen Kavanagh deze zaken bij het Amerikaanse parlement wilde aankaarten, werd er in zijn kantoor
ingebroken en met zijn computer geknoeid. Een van de managers van de FDA bedreigde zelfs zijn kinderen,
die toen zeven en vier jaar oud waren.
Net als Gøtzsche beschuldigen Light en zijn collega‟s de industrie ervan dat ze de markt overspoelen met
medicijnen die weinig nut hebben. Hun kritiek treft allerlei belangrijke geneesmiddelencategorieën.
Gøtzsche richt zijn pijlen specifiek op statines (cholesterolverlagers), NSAID‟s (niet-steroïdale
ontstekingsremmers), diabetesmiddelen en een groot deel van de psychiatrische geneesmiddelen. Deze
medicijnen worden allemaal verkocht op basis van gegevens en bewijsvoeringen waarmee flink gesjoemeld
is, verklaart hij. „Het is nooit aangetoond dat een van de grote psychiatrische ziektebeelden veroorzaakt
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wordt door een biochemische stoornis‟, aldus Gøtzsche. Maar zijn grootste minachting bewaart hij voor
bedrijven als GlaxoSmithKline, dat onderzoeksresultaten verdraaide en vervalste om te verbergen dat zijn
geneesmiddel het risico op zelfdoding bij kinderen verhoogde.
8. Maffiapraktijken
Gøtzsche denkt dat sommige nieuwe aandoeningen − zoals „bipolaire stemmingsstoornis type 2‟, een vorm
van manisch-depressiviteit − wel eens simpelweg een bijwerking kunnen zijn van medicijnen. Op dit moment
slikt een op de vier Amerikaanse kinderen medicijnen voor ADHD of een andere psychiatrische „ziekte‟, en
zowel SSRI‟s (selectieve serotonineheropnameremmers: medicijnen tegen depressie) als medicijnen voor
ADHD kunnen bij tot wel een op de tien jonge mensen een bipolaire stoornis veroorzaken.
Light en vele anderen zoeken net als Gøtzsche de oplossing in verstrekkende maatregelen:
– Het testen van medicijnen moet worden genationaliseerd of uitgevoerd door een onafhankelijk instituut dat
losstaat van de farmaceutische industrie.
– De regulerende instanties moeten grondig gesaneerd worden en door de overheid worden gefinancierd.
Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) krijgt helemaal geen geld van de
overheid (zie kader).
– Alle klinische gegevens moeten openbaar worden gemaakt.
– De marketing van medicijnen moet worden verboden.
– Artsen mogen niet deelnemen aan evenementen die door de industrie zijn gesponsord. In Nederland is dit
wel toegestaan, maar onder bepaalde voorwaarden, geregeld in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.
Maar de grootste uitdaging is misschien wel om de cultuur te hervormen; de cultuur waarin misdaden tegen
de menselijkheid normaal zijn en geaccepteerd worden onder het mom van „zakendoen‟.
Gøtzsche citeert Peter Rost, voormalig vicepresident van Pfizer, die ooit schreef: „Het is angstaanjagend
hoeveel overeenkomsten er zijn tussen deze bedrijfstak en de maffia […]. Het verschil is dat al die mensen
in de farmaceutische industrie zichzelf beschouwen […] als fatsoenlijke burgers […]. Maar als ze als groep
bij elkaar komen en deze bedrijven runnen, lijkt er iets te gebeuren […]. Het is haast net zoiets als de
gruweldaden in een oorlog: mensen doen dingen waartoe ze zichzelf niet in staat achtten. Als iemand deel
uitmaakt van een groep, kan hij dingen doen die hij anders niet zou doen, doordat de groep zijn daden als
oké bestempelt.‟
Het is tijd dat meer insiders zoals Gøtzsche het stilzwijgen doorbreken en duidelijk maken dat dit soort
praktijken niet oké is en dat ook nooit is geweest.
Lees verder onder de noten…
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Pillen in Nederland: veilig of niet?
In Nederland is het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), samen met de
beoordelingsautoriteiten van andere EU-lidstaten en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA),
verantwoordelijk voor het beoordelen van de werkzaamheid, risico‟s en kwaliteit van geneesmiddelen.
Het college bestudeert de gegevens van een geneesmiddel die door de aanvrager – het farmaceutische
bedrijf – zijn ingediend voor een specifieke indicatie, toepassing en/of patiëntengroep. Als het CBG de
balans tussen werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel akkoord bevindt, wordt het middel
geregistreerd. De bijsluiter vermeldt waarvoor en voor wie het middel is geregistreerd.
Illegale marketing betekent dat een bedrijf reclame maakt voor zogeheten offlabel gebruik van het
geneesmiddel, dus voor een aandoening of leeftijdsgroep waarvoor het middel niet is geregistreerd. Dit is in
Nederland verboden.
Het CBG krijgt geen overheidsgeld en wordt volledig gefinancierd door de industrie, doordat die betaalt voor
registratieaanvragen en voor reeds geregistreerde medicijnen. Om integriteit, onpartijdigheid en
onafhankelijkheid te garanderen, hanteert het CBG een Gedragscode voor medewerkers. Daarin staat onder
andere dat medewerkers geen financiële of andere belangen mogen hebben waardoor hun onpartijdigheid in
het gedrang kan komen. Verder beoordeelt het CBG geneesmiddelen altijd in samenspraak met mensen uit
alle betrokken terreinen én wordt elk geneesmiddel ook op Europees niveau beoordeeld.
Maar ook in Nederland zijn we afhankelijk van de farmaceutische industrie als het om de veiligheid van onze
geneesmiddelen gaat. Het CBG en alle andere instanties betrokken bij de registratie baseren hun oordeel
immers op de gegevens die ze van de industrie ontvangen.
(Bron: website CBG: www.cbg-meb.nl) - Door Lynne McTaggart ; Met dank aan www.medischdossier.nl
Bronpagina: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M4&s=M65&ss=P2556&l=NL
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Financieel
Published on mei 25th, 2014 | by De Onderzoeker:
E.B. 1 Bron….Stop de bankiers.
Zet u recht in uw stoel en houd u vast aan de leuningen: wat
we u nu gaan vertellen is… mind boggling, wat zoveel
betekent als: alle begrip te boven gaand, onvoorstelbaar,
ongelofelijk ook misschien maar… toch waar. Dit betreft zo
verregaand nieuws dat we er: eerst zelf ondersteboven van
waren, dan volgden: ongeloof, verwarring; dan begon het
nadenken, bevragen, checken, verder onderzoekend en dan,
uiteindelijk, besluiten met toch een zeker voorbehoud: ja, ―ze‖ zijn letterlijk tot àlles in staat… Volgt u mee de
weg die wij/ik bewandelde…
Eerst het feit, hét feit dat alles in een rollercoaster zette, het voert ons trouwens terug tot het jaar 2009:
Asia News reported the following story:
“Italy‟s financial police (Guardia italiana di Finanza) has seized US bonds worth US 134.5 billion from two
Japanese nationals at Chiasso (40 km from Milan) on the border between Italy and Switzerland. They
include 249 US Federal Reserve bonds worth US$ 500 million each, plus ten Kennedy bonds and other US
government securities worth a billion dollars each. Italian authorities have not yet determined whether they
are real or fake, but if they are real the attempt to take them into Switzerland would be the largest financial
smuggling operation in history; if they are fake, the matter would be even more mind-boggling because the
quality of the counterfeit work is such that the fake bonds are undistinguishable from the real ones.”
Dus: twee “Japanners” (identiteit voorlopig nog onbekend) zijn gepakt toen ze via de Italiaanse grens
Zwitserland trachtten te bereiken met in een dubbele bodem van hun koffers: voor 134,5 miljàrd
Amerikaanse dollar staatsobligaties.
Het kon een nieuwsfeit zijn zoals zovele, ware het niet dat het Amerikaanse staatsobligaties betrof, de
gigantische omvang van de som waardepapieren en het feit dat dit, op zijn minst, al de grootste
smokkeloperatie aller tijden betekende!
Dan volgden de berichten zich in snel tempo op, met tal van onduidelijkheden, officieel stilzwijgen, heel veel
vragen die zich stelden, soit: we kunnen vooreerst twee mogelijkheden onderscheiden; zijn deze “bonds”
zoals dat heet in het Amerikaans… écht – of zijn ze nagemaakt?
En daar begint het liedje (een sad song?) al: de Italianen zeggen zus en de Amerikanen zeggen zo. Het
zouden, ik zeg wel zoùden, perfect nagemaakte obligaties zijn uit de tijd van President Kennedy. Alleen de
nominaties zouden (ook) niet kloppen: in die tijd, de jaren vijftig en zestig, werden er geen bonds van 500
miljoen dollar uitgegeven (249 stuks ervan werden aangetroffen en geconfisceerd, immers waren er
uitvoerrechten verschuldigd). Mysterie. Nagemaakt dus zou je zeggen? Oké, maar: nagemaakt door wié?
Experten zeiden toen dat de technologie zo gesofisticeerd is dat alleen… lànden die bezitten! Lees dit nog
eens: alleen lànden zouden in staat zijn zulke waardepapieren te vervaardigen… Plus: de
berichtgeving/informatie is dermate confuus dat niet eens vast staat dàt ze nagemaakt zijn! De ene expert
zegt zo, de andere zus, u kent dat wel. We keren terug naar de feiten en dan de consequenties. Zijn ze
nagemaakt (toevallig of niet is 134,5 miljard dollar precies het bedrag dat de Federal Reseve, Amerikaanse
nationale bank, nog veil had in een van de vele “reddingsoperaties” om direct de nationale economie en
indirect de USD te “ondersteunen”, de zogenaamde TARP-operatie.
Wikipedia.org:
“Het Troubled Asset Relief Program is een van de maatregelen die de Amerikaanse regering heeft getroffen
in het kader van het bestrijden van de kredietcrisis. De hoofdlijn van het programma bestond hieruit dat de
Amerikaanse overheid (het Department of the Treasury) illiquide leningen van banken zou kopen, alsmede
dat de overheid aandelen zou kopen in de betrokken banken. Dit konden gewone aandelen zijn, of “senior
preferred shares” (aandelen met een vastgesteld dividend). Het programma werd op 14 oktober 2008
aangekondigd, en werd daarna verschillende keren gewijzigd”.
Of: zijn het de echte. Onduidelijkheid, verwarring, tegenspraak troef, we wéten het niet. Nog niet. Tussen
haakjes: hoewel dit dus Mega-Nieuws betreft dat nu pas aan de oppervlakte komt, wordt er van officiële
(Amerikaanse vooral) zijde weinig of geen commentaar gegeven. “Under investigation” heet het. Soit. Maar
échte of nagemaakte obligaties (aan toonder let wel, dus: naamloos en door iedere aanbieder te innen!), we
kunnen toch twee gevolgtrekkingen maken.
Eén: “een” land probeert de USD indirect te ondermijnen door de markt van dollars te voorzien; is het NoordKorea, Iran, Syrië of een andere “staatsvijand” van de VS?
Of twee: “Een” land wil op een discrete manier van zijn staatsobligaties of althans een deel ervan af.
Wat dit laatste betreft, zou dat het geval zijn: er zijn maar een paar landen in de situatie van véél dergelijke
waardepapieren te bezitten: Japan, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en China. Wat de eerste mogelijkheid
aangaat tasten we voorlopig in het duister maar dan komen we terug tot de titel van dit artikel: in
Wereldoorlog Twee hebben de beide kampen (de geallieerden en Duitsland) getracht de munt van de
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tegenstander te ondermijnen door de markt te overvoeren met valse biljetten, met minder of meer succes.
Wordt eenzelfde tactiek nu ook toegepast? Het is een open vraag die ik stel.
Nog iets dat we moeten incalculeren: was/is hier misschien de Italiaanse maffia in het spel? Weer een open
vraag maar ik verzeker u: wat ik gelezen en vernomen heb brengt alleen maar méér vragen mee! Ik geef
ditmaal geen statements maar moet u – helaas – véle van dergelijke vragen voorleggen… Het is mij/ons nog
allemaal niet duidelijk dus hoe zouden we U duidelijkheid kunnen verschaffen… ? Op zijn minst is en blijven
het bijzonder bizarre feiten die om opheldering vragen. Wordt vervolgd…
Klik hier in ieder geval al voor een video over deze zaak:
http://www.divinecosmos.com/start-here/davids-blog/995-lawsuit-end-tyranny
We schrijven nog altijd zomer 2009. Een officiële klacht van 111 pagina‟s lang wordt ingediend door een
Amerikaan die in Bulgarije woont, Neil Keenan, tegen: de Verenigde Naties, het Wereld Economisch Forum,
de Italiaanse overheid, leden van het Vaticaan en een resem andere entiteiten, inclusief de Amerikaanse
centrale bank, de US Federal Reserve. Zij worden ervan beschuldigd 1100 miljard dollar aan financiële
instrumenten te hebben verduisterd/gestolen, die bestemd waren voor “humanitaire doeleinden”. Niet mis
zou ik zo denken!
Neil Keenan: de fraude begon met de illegale aanhouding in Italië van twee Japanners genaamd A.
Yamagushi en M. Watanabe en de inbeslagname van 134,50 miljard aan Amerikaanse waardepapieren.
Samen met mijzelf (Keenan) betrof dit vertegenwoordigers van de zogenaamde Dragon Family, een groep
van superrijke maar zeer discrete Aziaten. Zij werken achter de schermen aan “the good and better benefit
of the world” en dit in samengang met de hogere financiële autoriteiten zoals de Federal Reserve. In de
afgelopen tien jaar werd fysiek goud en zilver door de Dragon Family overgedragen aan de Fed in ruil voor
notes, bonds en certificates, Amerikaanse waardepapieren zoals hierboven vermeld. Deze hebben
momenteel een waarde van 1100 miljard US dollar.
De Dragon Family, die deze gelden verder wilde aanwenden voor “global humanitarian efforts”, had Keenan
en de twee genoemde Japanners zopas weer 134,50 miljard dollar toevertrouwd om er een bestemming
voor te vinden. Aldus werd, door de confiscatie, een rechtszaak ingespannen, verifieerbaar voor iedereen op
de site Courthouse News Service.
Daarmee houdt dit curieuze verhaal nog niet op – het begint nu pas! Neil Keenan vertelt verder:
Een maand nadat beide Japanners aangehouden werden komt een nieuwe figuur het toneel op, ene Leo
Zagami die volgens eigen zeggen “the Vatican Illuminati” en andere besloten genootschappen
vertegenwoordigt (en banden heeft of had met de Italiaanse P2 Loge, een vrijmetselaarsverbond). Hij zocht
eigenlijk ook contact te leggen met de Dragon Family en zou over insider information beschikken omtrent het
voorval aan de Italiaanse grens met Zwitserland. Via zijn persoonlijke financieel adviseur Daniele Dal Bosco
(die ook bankier zou zijn voor het Vaticaan) zouden de in beslag genomen obligaties alsnog kunnen
gerecupereerd worden. Het vervolg is dat Keenan een vertrouwensrelatie begon met Dal Bosco en hem
daarop – in plaats van “zijn” geld terug te krijgen – eigenlijk voor “billions of dollars” bijkomend waardepapier
toevertrouwde. Die vervolgens verduisterd zouden zijn.
In de officiële klacht staat nog veel meer en worden in detail ook de andere bij de fraudebetrokken personen
en instellingen genoemd: UN General Secretary Ban Ki-Moon, voormalig Italiaans premier Berlusconi, een
Italiaanse ambassadeur, de bankier van het World Economic Forum en zo meer. Keenan eist teruggave van
de gelden, schadevergoeding en betaling van de gerechtskosten.
Het is een ongelofelijk, ingewikkeld en mysterieus verhaal maar de rechtszaak – die loopt wel degelijk. Wie
zin heeft zich nog verder te verdiepen in wat wel een gigantisch wespennest lijkt, verwijs ik graag naar deze
bron; meer dan 50 pagina‟s lang uitgeschreven met de meest verbazende beweringen, uitspraken en
beschuldigingen. Realiteit of de paranoia van enkelen? Dat valt nog te bezien….
Hier ook een foto van de in beslag genomen waardepapieren:
Afbeelding 1.1: foto van de in beslag genomen waardepapieren
Wie is eigenlijk die “Dragon Family”? Aan het woord komt nu
Benjamin Fulford, voormalig medewerker voor Azië voor
Forbes Magazine en auteur van tientallen boeken uitgegeven in
Japan, en we schrijven ondertussen 28 november 2011.
Wikipedia: Benjamin Fulford (born 1961) is a journalist living in
Japan. In the early 1980s he went to Japan to study at Sophia
University. After receiving a B.A. from the University of British
Columbia, he returned to Japan in the mid-1980s to pursue a career
in journalism. He worked in Japan as a correspondent for Knight Ridder, the International Financing Review,
the Nihon Keizai Shimbun English edition, and the South China Morning Post before moving to Forbes
magazine, where he was the Asian Bureau chief from 1998 to 2005. After leaving Forbes he wrote a series
of books in Japanese.
Fantast of de boodschapper van het belangrijkste nieuws sinds Wereldoorlog Twee? We vatten in ieder
geval zijn uitspraken voor u samen.
Bron: http://www.divinecosmos.com/
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De Dragon Family zou een Aziatisch tegengewicht vormen voor de “Old World Order guys” en haar
financiële macht zou geen 1,1 trillion dollars bedragen maar “thousands of trillions”. Met Oude Wereld Orde
wordt dan bedoeld zij die écht aan de touwtjes trekken in het Westen: de Rothschilds, de Britse koninklijke
familie en de vrijmetselaars waaronder de P2 Loge in Italië.
Zij – de Family – zou vertakkingen hebben in wel 77 landen over de hele wereld en haar eigenlijke agenda
is: “They want a fairer system, not dominated by the West”. Zij vindt met andere woorden dat de toekomst
van de planeet niet langer bepaald kan worden door een kleine Westerse elite.
Nog over die vertakkingen: deze invloed zou praktisch uitgeoefend worden via de organisatie van “Japanese
martial arts”, Japanse krijgskunsten dus die wel 50 miljoen aanhangers zouden tellen wereldwijd.
Fulford beweert verder met de dood bedreigd te zijn, dat getracht werd hem financieel en in zijn carrière te
treffen en dat ook omkoperij geprobeerd werd, omdat hij met zijn “verhaal” publiek ging. Zijn reactie: nog
méér “geheime” informatie naar buiten brengen; als hij maar alles meteen vertelt wat hij weet kan
verondersteld niemand hem meer schade berokkenen.
En hier “verliest” hij mij dan weer even met volgende beweringen: de aanslagen van 9/11 op onder meer de
Twin Towers waren een inside job, in scène gezet door de Amerikanen zelf. Ook de ramp met de Titanic
veel eerder in 1912 was geen toeval: zij doodde 600 opponenten van de oprichting van de Federal Reserve,
die uiteindelijk toch doorgang vond in 1913. En er waren in het verleden nog meer van dergelijke
“samenzweringen”.
Maar dan doet Fulford toch weer een andere, meer geloofwaardige uitspraak: het goud en zilver van de
Verenigde Staten zou eigenlijk komen van de Chinese, anti-communistische Kuomintang regering, iets dat ik
van een andere bron ook vernomen heb (maar daarom nog geen bewijs vormt natuurlijk). Deze regering
wilde het waardevolle goed niet in handen van de Japanners (anno jaren dertig) laten vallen en gaf een deel
ervan in bewaring bij de Federal Reserve. In ruil kreeg zij 60- jarige obligaties, bonds dus. De Kuomintang
vluchtte uiteindelijk voor de communisten naar Taiwan met het grootste deel van de schatten.
Aldus belandde Chinees goud en zilver in Amerikaanse overheidshanden, die ook nog eens in 1934 het
goud van de eigen burgers confisceerde. Inderdaad is – officieel – met meer dan 8000 ton goud NoordAmerika de grootste houder van het edelmetaal ter wereld geworden.
Dit gaf de VS met bondgenoten Frankrijk en Groot-Brittannië de macht om een nieuwe financiële wereldorde
te creëren, gebaseerd op de Amerikaanse dollar, met het Bretton Woods Akkoord in 1944.
In 1955 verenigden 77 landen (dat aantal hebben we nog al vernomen eerder in dit ganse verhaal) zich
tegen dit Akkoord; zij wilden eigenlijk een soort Marshall Plan bekomen specifiek voor de ontwikkeling van
Azië, Afrika en andere werelddelen. President Kennedy ontving in ruil voor zijn instemmen nog meer goud
en schreef daarvoor ook nog meer obligaties uit. Vraag is nu: zijn het dit soort obligaties, zogenaamde
Kennedy-bonds, die opnieuw opdoken in 2009…?
Nog steeds Benjamin Fulford aan het woord met verhalen die je oren doen tuiten, je ogen doen rollen en
jezelf doen afvragen: zijn wij nu met z‟n allen compleet naïef of hebben we te maken met de zoveelste
fantast? Hebben wij eigenlijk geen idéé van wat er echt in de wereld gebeurt, van wat de powers that be
achter de schermen manoevreren of ziet Fulford spoken?
Maar daarvoor klinken teveel zaken die hij beweert te geloofwaardig. Persoonlijk zeg ik vaak: de realiteit
overstijgt àltijd de fantasie; hoe ver onze fantasie ook reikt – de realiteit is meestal nog veel extremer… De
meest opmerkelijke informatie heb ik dan nog gehouden voor het laatste deel van deze reeks artikels. Hierin
wordt “het belangrijkste nieuwsfeit sinds WO II” pas echt onthuld en komen meer en meer draden en
draadjes samen!
Wie er ondertussen de smaak van te pakken heeft kan zich verder verdiepen via de
sitehttp://benjaminfulford.net: Weekly Geo-political News And Analysis.
We hebben in het lang en breed Benjamin Fulford aan het woord gelaten; de man is nog niet helemaal
uitgesproken (het meest opzienbarende komt nog!) maar het is wel interessant om van zijn vele
“ongelofelijke” beweringen enige verificatie te krijgen. En die bestaat inderdaad, zie daarvoor hier:
“David Guyatt, a 28-year veteran investment banker within the Cabal-controlled City of London, gave
incredible supporting evidence, including documents, for everything Fulford is saying here.
In many ways, Guyatt goes into vastly more detail about the story behind this hidden gold than Fulford has
done here.
In his online book ―The Secret Gold Treaty,‖ Guyatt‘s data suggests there were 172 sites where the
plundered gold was stolen:‖
Investment banker David Guyatt doet daar zijn verhaal…
Fulford: In 1998 deed de Kuomintang de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank dus, een proces
aan: “Hey, you‟ve got to give us back our gold!”.
Uit het volgende zou ook blijken dat er veel, véél meer goud… niet in omloop maar toch ergens ter wereld
beschikbaar of in “stand by” is: in de jaren ‟70 zouden de Verenigde Staten “200.000 ton goud” aan
Voorzitter Mao van China overhandigd hebben “when the United States renewed relations with communist
China”. Daarmee was voor hen eigenlijk de kous af maar na veel aandringen werd door de VS “besloten” (?)
nog meer goud terug te geven, ditmaal aan de Kuomintang.
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De eerste zending zou gebeuren op 12 september 2001. Maar daarvoor kwam eerst…11 september, 9/11,
de aanval op onder meer het World Trade Center… Dit voert ons terug naar Fulford‟s eerdere uitlatingen dat
9/11 een inside job was, dus opgezet door de Amerikanen zelf.
U raadt het misschien al: het te verschepen goud zat (officieel!)… in de kelders van de Twin Towers (maar
was in werkelijkheid al verplaatst naar Californië en later Paraguay)… China dacht toen: “These bastards
aren‟t going to pay us back, hé, misschien starten ze wel Wereldoorlog Drie?!”
Er zouden inderdaad plannen hebben bestaan bij onder meer het Pentagon om de “vergeldingen” voor 9/11
uit te breiden tot een…ja, zelfs nùcleaire oorlog III… Deze werden later afgeblazen omdat “ze” toch tijdig tot
het besef kwamen van: “dan gaan wij er misschien OOK aan…?”.
Wat vervolgens plaats vond was een tegen-plan vanwege China: “They sent these people to cash a trillion
dollars‟ worth of these bonds that were given to them by the Feds”. En zo komen we terug bij de start van dit
verhaal in DEEL 1: de inbeslagname van deze Amerikaanse waardepapieren en is de cirkel bij wijze van
spreken rond…
De later ontwikkelingen sinds 2009 aldus Benjamin Fulford:
Dat de bonds zouden zijn geconfisceerd werd nooit op papier gezet, er is nooit een of ander proces
rond gekomen en de beide Japanners werden ook in stilte terug vrijgelaten.
Een omkooppoging door het hoofd van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon die 100 miljoen dollar
bood “to forget about this whole thing”; ook het Davos World Forum was daarbij betrokken en
toenmalig premier van Italië Berluscon.
Het plan van bij de oorspronkelijke ruil (want dat is precies wat het was, een tijdelijke ruil, goud voor
bonds) was in 1934 – 1938 reeds: als deze bonds ooit terug opduiken verklaren we gewoon dat het
nagemaakte zijn.
In totaal zou het gaan om 371.000 miljard dollar aan goud/bonds, behorend tot de Dragon Family.
De rechtszaak zal openbaarheid eisen van alle documenten en feiten. Het “Systeem” van fiat dollars zal
uiteindelijk veranderen: “It shouldn‟t be some guy with a computer, some powerful oligarch punching
numbers and acting like God – which is what we have now”.
Dan volgt tot slot van deze ganse historie (of wordt het misschien net het begin ervan?!):
“But first we have to let the old system collapse. These guys are not going to go quietly into the night. They
are threatening still. They are still trying to attack Iran”.
Hoe het afloopt met Iran anno 2014 is nog gissen maar dat dit politieke spel door gaat dat is zeker!
(2091)

Frankrijk op rand instorting, mogelijk regering nationale noodtoestand
Xander 25-08-2014 15:13- in Economie, EU
ECB zwicht voor druk uit Parijs en Rome en pleit nu voor nieuwe schulden – IMF waarschuwt EU dat
keiharde ‗derdewereld‘ bezuinigingen nodig zijn
Bij nieuwe verkiezingen lijkt Marine Le Pen (L) eenvoudig Francois
Hollande (R), de impopulairste president aller tijden, te gaan verslaan.
Maar ook Le Pen zal het bankroet van Frankrijk niet kunnen voorkomen.
Slechts een paar maanden na aantreding is het Franse kabinet Valls
alweer gevallen. Zorgvuldig buiten het zicht van de reguliere media
gehouden speelt zich in Parijs een waar drama af. Frankrijk staat op het
punt in te storten, en het enige wat dit nog enige tijd kan uitstellen is als
de EU toestemming geeft om nieuwe, onbeperkte schulden te maken. Er zijn sterke indicaties dat de ECB
hierin meegaat (2). Dat houdt in dat hoogstwaarschijnlijk Frankrijk uiteindelijk de trigger zal zijn van de
financiële instorting van de complete eurozone.
Nationale noodtoestand dankzij socialisme
Er zijn berichten dat men in Parijs overweegt een regering voor een nationale noodtoestand te vormen, zó
slecht gaat het met het land. Hoofdoorzaak is het socialistische beleid van Hollande, die weigert structurele
hervormingen door te voeren en het land alleen maar dieper in de schulden jaagt. Omdat Frankrijk de
tweede economie van de eurozone heeft, zal het omvallen van het land zich als een zware aardbeving door
heel Europa verspreiden. De socialistische machthebbers hebben vrijwel geen enkel vertrouwen meer van
de Franse bevolking, die bij de afgelopen Europese verkiezingen massaal op het Front National van Marine
Le Pen stemden. President Francois Hollande is al sinds twee jaar de impopulairste president aller tijden.
Naast diens verwoestende economische beleid zijn de Fransen de gigantische jeugdwerkloosheid, snel
toenemende armoede en de massale problemen met (moslim)immigranten spuugzat.
Le Pen eist einde huidige EU
Le Pen is van meet af aan duidelijk geweest: de EU is in zijn huidige vorm slecht voor Frankrijk, en moet
daarom worden opgeheven. Zo niet, dan stapt Frankrijk onder haar leiding uit de EU. Overigens wil ook Le
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Pen net als Hollande de Franse staatsschulden op de rest van Europa afwentelen, mocht Frankrijk toch in
de EU blijven. Hollande rekende er namelijk nog meer als zijn voorganger Sarkozy, onder wie het verval
begon, op dat de EU vroeg of laat toch wel garant zal staan voor de enorme Franse schuldenberg, omdat
Brussel ten koste van alles overeind wil blijven. De Fransen dringen er dan ook al jaren bij de ECB op aan
om het bezuinigingsbeleid definitief los te laten, en de lidstaten toe te staan onbeperkt nieuwe schulden te
maken.
ECB gooit roer om en wil meer schulden
ECB president Mario Draghi lijkt inderdaad door de knieën te gaan voor de enorme druk uit Parijs en ook uit
Rome, omdat Italië er financieel eveneens dramatisch aan toe is. Draghi constateert dat de vrijwel
onbeperkte stroom nieuw geld gecombineerd met strenge bezuinigingen niet heeft gewerkt, en pleit er nu
voor om het roer om te gooien door nieuwe investeringsprogramma‟s op te zetten, en daarmee nog meer
schulden te maken. (2)
Brussel en Berlijn krijgen de schuld
In Parijs geven regering en oppositie hoe dan ook de schuld van alle problemen aan Brussel en Berlijn. De
Franse minister van Economische Zaken Arnaud Montebourg roept zelfs letterlijk op tot „verzet‟ tegen
Duitsland vanwege het bezuinigingsbeleid, omdat anders „populistische‟ en „extremistische‟ partijen –lees:
het Front National- nog meer stemmen zullen krijgen (3).
Voor alle politieke partijen is de EU echter altijd een comfortabele melkkoe geweest; uitgediende en
afgeserveerde politici trokken gewoon naar Brussel en Straatsburg om daar exorbitante salarissen, toelagen
en pensioenen op te strijken. Dit zelfverrijkingssysteem heeft overigens niet alleen de politici uit Frankrijk
bijzonder gemakzuchtig gemaakt.
Ook anti-EU partijen laten banken buiten schot
Maar ook de anti-EU partijen, die vooral in Frankrijk, Groot Brittannië, Griekenland, Hongarije, Oostenrijk en
Italië veel stemmen wonnen, leggen bijna nooit de vinger op de zere plek, en dat is dat de gigantische
hoeveelheid nieuw geld, betaald met keiharde bezuinigingen op de verzorgingsstaat, voor het grootste deel
rechtstreeks in de kassen van de banken is gevloeid. Daarnaast zijn het juist de multinationals die in Brussel
aandringen op een zo snel mogelijke vorming van een Verenigde Staten van Europa, zodat ze in een
Europa zonder politieke grenzen nog meer macht krijgen dan nu al het geval is.
Instorting Frankrijk wordt EU fataal
Brussel is er tot nu toe in geslaagd om soms zeer tegen de verwachtingen in overeind te blijven. Het verval
van Frankrijk is echter andere koek; de tweede economie van Europa is dermate belangrijk, dat de eurozone
de instorting van het land niet zal overleven.
Met zowel de socialisten als de conservatieven in puin zou het Front National bij nieuwe verkiezingen wel
eens definitief de macht kunnen grijpen. Maar dan? Frankrijk is hoe dan ook failliet. Alleen het verzwakken
van de euro door onbeperkte nieuwe schulden en het volledig vergemeenschappelijken van de schulden van
alle lidstaten, kan de doodsteek nog een poosje uitstellen.
Ondertussen zwichten de huidige regeringen in Londen en Parijs voor de druk van de bevolking, en
kondigen allerlei strenge immigratiewetten aan die rechtstreeks in tegenspraak zijn met de Brusselse regels,
waarin immigratie juist wordt bevorderd en zelfs wordt geëist.
Leugenaar leidt Commissie naar VS van Europa
De Europese Commissie zal onder diens nieuwe leider Jean-Claude Juncker, berucht vanwege zijn leugens,
fraude, de fles, en nota bene door hemzelf toegegeven „donkere achterkamertjes politiek‟, stug door blijven
gaan op de ingeslagen weg naar een Verenigde Staten van Europa, en daarmee de onvermijdelijke
instorting juist versnellen.
„Europese politici spelen met vuur‟
Mats Persson van de denktank Open Europe waarschuwt dat de politici in Brussel en de nationale
hoofdsteden hopen dat de anti-EU partijen vanzelf weer zullen wegzinken zodra de eurocrisis vermindert en
de economie zich herstelt. In Perssons ogen spelen zij daarmee met vuur. Het zogenaamde economische
herstel wordt namelijk enkel bereikt door nieuwe schulden, die op een zeker moment een eurocrisis
„reloaded‟ zullen veroorzaken.
IMF waarschuwt voor derdewereld bezuinigingen
Om op dat moment een totale crash te voorkomen zal het IMF heel Europa ongekende bezuinigingen
opleggen, die volgens de Franse oud minister van Financiën Christine Lagarde van dermate omvang zullen
zijn, dat ze enkel met „derdewereldlanden‟ kunnen worden vergeleken.
In de aanloop naar dat dramatische moment, dat ons continent permanent zal verarmen, zullen de
bankroete landen met Frankrijk voorop ook de paar laatste financieel nog enigszins gezonde landen,
waaronder Nederland, met behulp van Brussel volledig uitzuigen, totdat ook wij het niet meer volhouden.
Met de val van de Franse regering Valls komt dat fatale uur U voor de EU opnieuw een stap dichterbij.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten,
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Mind Control in de 21e eeuw | Deel 1
(Steven DiBasio | Vertaling Hansjelle Dijkstra)
Technologieën die zich toegang kunnen verschaffen tot onze geest, en die
invloed hebben op ons gedrag, zijn de laatste tientallen jaren steeds
geavanceerder geworden, maar ze zijn vanwege nationale
veiligheidsredenen voor ons verborgen. Sommige recente ontwikkelingen
die bekend zijn geworden hebben verontrustende implicaties.
DEEL 1 – Samenzweringstheorie?
Mind control is een onderwerp dat vaak wordt gezien als een „samenzweringstheorie‟, of als iets dat
thuishoort in „X-Files‟. Dat wil zeggen dat mind control wordt beschouwd als iets dat waarschijnlijk „onwaar‟
is, en zeker niet iets is waar we ons „overdreven‟ zorgen over zouden moeten maken. Deze houding komt
tenminste gedeeltelijk voort uit het wijdverbreide geloof of veronderstelling dat het menselijk brein zo
ingewikkeld is –„de meest complexe entiteit in het universum‟ is een veel gebruikte formulering- dat het brein
nooit begrepen is geweest, en misschien niet begrepen kan worden, alleen maar oppervlakkig.
1
Een auteur beschrijft de hersenen bijvoorbeeld als van een “misschien oneindige” complexiteit , terwijl een
andere schrijver, David Brooks van de New York Times, noteert dat het „„waarschijnlijk onmogelijk is‟„ dat
een „„kaart van de „„ hersenactiviteit” mentale toestanden zou kunnen openbaren zoals emoties en
2
verlangens . Ook Andrew Sullivan, blogger en voormalig redacteur van de New Republic, is van mening dat
neurowetenschappen nog „„in de kinderschoenen staan‟„, en dat we nog maar net zijn begonnen met een
beetje over de buitenkant van het menselijk brein te krabbelen. En hij verwijst naar een artikel in de New
3
Yorker om zijn stellingname te ondersteunen .
Het omslagartikel van de uitgave van het tijdschrift Discover van oktober 2004, met de titel “De Mythe van
Mind Control” adviseert de lezer dat, omdat mind control een „„bekende sciencefiction fabel is, er weinig
reden is om je echt zorgen te maken, omdat het ontcijferen van de “neurale code” te vergelijken zou zijn met
het uitpluizen van andere “grote wetenschappelijke mysteries”, zoals de “oorsprong van het universum en
4
van het leven op Aarde”, en daarom nauwelijks waarschijnlijk . Volgens het artikel is mind control in het
ergste geval een vergezocht probleem, omdat het brein „„het meest significante mysterie in de wetenschap‟„
‟„
is, en zeer waarschijnlijk „„ het moeilijkste om op te lossen , mind control blijft daarmee in het ergste geval
5
een onbetekende bezorgdheid .
De onderliggende gedachte lijkt te zijn dat geavanceerde mind control onwaarschijnlijk is, zonder het brein te
begrijpen, en we begrijpen het brein niet.
De „Neurale Code‟ Begrijpen
Natuurlijk, men zou de opvatting in twijfel kunnen trekken dat een volledig begrijpen van de „neurale code‟
een voorwaarde is voor mind control, omdat het niet altijd noodzakelijk is om te weten hoe iets werkt, om
toch effectief te zijn. Niettemin is de veronderstelling dat het brein zó ingewikkeld is, dat er weinig
vooruitgang is geboekt om dit „op te lossen‟, onjuist.
Zoals neurowetenschapper Michael Persinger heeft gezegd, de „grote mythologie‟ van het brein niet is dat
6
„dit ons begrip te boven gaat; zo is het niet”. Volgens uitvinder en „futurist‟ Ray Kurzweil zijn al meer dan een
decennium geleden „„zeer gedetailleerde wiskundige modellen ontwikkeld van tientallen gebieden van de
7
menselijke hersenen, en hoe ze werken„„. Kurzweil zei toen ook dat de wetenschap „„verder is gevorderd bij
het begrijpen van de grondslagen van hoe menselijke hersenen werken dan meeste mensen zich
8
realiseren”. Het brein mag dan ingewikkeld in elkaar zitten, „„ zó ingewikkeld is dat nou ook weer niet‟„
9
(cursivering door de schrijver) .
Ook een rapport van de US Air Force uit 1995, voorspelt in een hoofdstuk met de titel “Biologische
Procescontrole”, “dat we voor 2050 duidelijk inzicht zullen hebben ontwikkeld in hoe het menselijk brein
werkt, hoe het feitelijk de verschillende lichaamsfuncties aanstuurt, en hoe het brein gemanipuleerd kan
10
worden …”.
We kunnen de ontwikkeling voorspellen van elektromagnetische energiebronnen … die gekoppeld kunnen
worden aan het menselijk lichaam, op een manier die het mogelijk zal maken om vrijwillige spierbewegingen
te verhinderen, die emoties zal controleren, (met de daarbij behorende acties), ze brengen slaap voort,
geven suggesties door, verstoren het geheugen, zorgen voor een bundel ervaringen, en wissen bepaalde
11
ervaringen .
Hoe ergerlijk zulke „voorspellingen‟ ook mogen zijn, is het denkbaar dat zulke technologieën al zijn
ontwikkeld? Zoals het voorkomen, (of misschien stimuleren) van
spierbewegingen, het controleren van emoties, het doorgeven van
suggesties, het wissen van het geheugen, het creëren van valse
herinneringen, en nog veel meer?
Ontwikkelingen in het Verleden
Zeker, zelfs een vluchtig overzicht van „openbare literatuur‟ laat zien dat
12
er al verscheidene mind control technologieën bestaan . Het is
inderdaad nogal schokkend om te beseffen hoe geavanceerd mind
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control zelfs enkele decennia geleden al was.
Zo is er bijvoorbeeld in 1974 de uitvinding van Robert G. Malech – die er in 1976 patent op kreeg, en die
werd toegewezen aan defensie aannemer Dorne & Margolin Inc.- voor een methode „voor het op afstand
13
waarnemen en veranderen van hersengolven‟‟. Bovendien werden er 30 jaar geleden al experimenten
uitgevoerd aan het Stanford Research Institute die aantoonden dat het fundamenteel lezen van de mind met
behulp van EEG (elektro-encefalogram) mogelijk was, waarbij het bestaan van „non-symbolische taal‟ werd
14
aangetoond, van „‟hersengolfpatronen‟‟ die konden worden ontcijferd en vertaald.
“Rond de late jaren zestig was men in inderdaad aardig op weg om „controle op afstand‟ van menselijke
hersenen te realiseren” –wat kon worden bereikt zonder het implanteren van elektroden. Er werd een
hulpmiddel ontwikkeld om een brein te stimuleren door een elektrisch veld te creëren dat zich geheel buiten
en rondom het hoofd bevond. En er werd ontdekt dat elektrische pulsen het brein konden stimuleren met
gebruik van veel minder energie dan voorheen “om gedachten te beïnvloeden. En het was net zo effectief
17
als voorheen, met de oude implanteringtechniek”. Niet verrassend is dat bij dergelijke ontwikkelingen de
angst ontstond over de toekomstige wereld, waarin “menselijke robots” de bevelen van “het militair gezag”
18
zouden uitvoeren .
Een bron citeert een rapport uit 1970 van het Pentagon, waarin gezegd wordt “dat het over een aantal jaren
mogelijk zal zijn om geluiden en woorden rechtstreeks in de hersenen te prenten”, (waarbij de oren niet
meedoen). En dat geldt ook voor het gebruik van “combinaties van frequenties en andere signaal
19
karakteristieken om neurologische effecten te produceren”. Het rapport merkt op dat de Sovjets “diverse
veranderingen in de lichaamschemie‟ en in “het functioneren van het brein” hadden veroorzaakt door het
20
brein bloot te stellen aan uiteenlopende frequenties . Ook worden onderzoeken vermeld die zijn uitgevoerd
door het Massachusetss Institute of Technology, en die lieten zien dat magnetische hersengolven kunnen
worden opgepikt … en versterkt,”alsof de hersenen een radiozender zijn”, zonder toepassing van
21
implanteringen of elektrodes.
Tot slot beschrijft een artikel uit 1981 hoe “microgolf generatoren” die op bepaalde plaatsen zijn neergezet,
en die een zwakke straling uitzenden, en die “verstorende patronen” zouden creëren als gevolg van de
interactie met hersengolven, (hersenelektriciteit)”. Deze interferentiepatronen „”kunnen dan door een
computer worden omgezet in een driedimensionaal bewegend plaatje van mentale processen” – met andere
woorden, er zou een “gedachtescanner op afstand”, (èn plaatsbepalend instrument), kunnen worden
ontwikkeld.
Recente „Vooruitgang‟
In het licht van deze voorafgaande ontwikkelingen is het misschien nogal verrassend om eigentijdse
artikelen te lezen die recente vernieuwingen beschrijven op het gebied van „gedachten lezen‟ en mind
control technologie, waarin soms bijvoorbeeld wordt beweerd dat scanners, elektrodes en nabijheid tot de
proefpersoon noodzakelijk zijn om de mind te lezen en te „controleren‟. Dergelijke beweringen laten een
overduidelijk falen zien van de wetenschap van „mind control‟ om vooruitgang te boeken, zoals men
misschien had verwacht. Dit mede in het licht van de veronderstelde belangstelling voor dit onderwerp, en
tegen de achtergrond van de vooruitgang die is geboekt op het gebied van algemene wetenschap en
technologie van recente decennia.
Natuurlijk, het zou totaal niet verrassend zijn geweest als mind control technologie met sprongen vooruit zou
zijn gegaan, maar dat onderzoek is in het geheim uitgevoerd om redenen van “nationale veiligheid”. CIAgelieerde wetenschappers hebben zeker onderzoek verricht, maar het werd hen verboden om die kennis te
23
delen met hun collega‟s. . En uitvindingen die betrekking hebben op “nationale veiligheid” worden
23
routinematig onderdrukt, als gevolg van opdrachten tot geheimhouding door het Pentagon. . Het zou ook
wenselijk kunnen zijn om onderzoekprogramma‟s geheim te houden die soms “vragen om” het niet zo nauw
te nemen met ethische beginselen, zoals vrijheid van informatie.
Dat gezegd hebbende, zelfs het ontkennen van het voor de hand liggende bestaan van de recente
vooruitgang van “geheime wetenschappen” op het gebied mind control, die al in de publiciteit zijn gekomen,
is nogal verontrustend. Ze hebben geen bestaansrecht. Enkele voorbeelden.
1. In 2004 hebben 25.000 neuronen van ratten op een glazen schotel aangeleerd hoe ze een F-22
25
vluchtsimulator moesten besturen . Nadat de wetenschappers de neuronen op het schoteltje hadden
geplaatst, begonnen de neuronen “zich snel met elkaar te verbinden, en formeerden ze een levend neuraal
26
netwerk – een brein”. De hoofdwetenschapper voegde daar aan toe dat “eens”, hoewel dat “een lange weg
27
te gaan is”, hersenen zonder lichaam in staat zullen zijn om drones te besturen . Dit ondanks het feit dat het
experiment waar het hier om ging uitsluitend was bedoeld om de kennis te vergroten over hoe hersenen
werken, en dit onderzoek mogelijk zou kunnen voorzien in “eventuele aanwijzingen over disfunctionele
28
hersenen”.
2
2. In augustus 2013 onthulden onderzoekers dat in een laboratorium „miniatuur‟ menselijke hersenen waren
29
geteeld. Zoals dat in dergelijke gevallen gaat, werden alle negatieve gevolgen of redenen om je zorgen
over te maken gebagatelliseerd, terwijl mogelijke “therapeutische”toepassingen werden opgehemeld. Aldus
werd de doorbraak geprezen als een grootse mogelijkheid om ontwikkelingsdefecten van hersenen te
begrijpen. Hoewel de schrijver “het spectrum aanduidde van wat de toekomst in petto zou kunnen hebben”,
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30

wordt de lezer gerustgesteld dat het onderzoek een „kleinschalig onderzoek gebied is” , merkte een andere
31
onderzoeker op dat het kweken van grotere laboratoriumhersenen “onwenselijk zou zijn”.
3. Op 1 juli 2013 deed een tijdschrift verslag van een bewering van neurowetenschapper Dr. Sergio
Canavero dat het nu mogelijk is om het hoofd van een menselijk lichaam te
transplanteren naar het lichaam van een ander mens, en het ruggenmerg
32
van de twee delen met elkaar te verbinden .
4. Wetenschappers hebben met behulp van fMRI (Vertaler: functionele MRI,
wordt ook wel aangeduid als „functionele kernspintomografie‟, zie Wikipedia)
hersenscans gereconstrueerd met afbeeldingen vanuit alle kijkhoeken,
gezien door het menselijk oog. Dit onderzoek geeft “de suggestie”dat
wetenschappers op enig moment in staat zullen zijn om “zich toegang te
33
verschaffen tot dromen, herinneringen en beelden”.
5. De hersenen van twee ratten werden met elkaar verbonden, zodat de ene rat, die zich in North Carolina
34
bevond, „telepathisch‟ reageerde op de gedachten van de andere rat, in Brazilië. De hersenen van de
tweede rat verwerkte signalen die via het internet werden doorgegeven, alsof die gedachten van hem zelf
waren. De wetenschapper speculeerde over “de toekomstige mogelijkheden van een biologische computer,
35
waarin talrijke hersenen met elkaar zijn verbonden”.
(Vertaler: De VPRO heeft een complete aflevering van “Tegenlicht” gewijd aan Mind Control, met de titel
“Het Gretige Brein”. Op genoemde Tegenlichtpagina kunt u o.a. deze volledige documentaire van 45
minuten oproepen door rechtsboven op het pijltje te klikken. U gaat dan rechtstreeks naar de juiste
Uitzending Gemist pagina. Op de internetpagina staat bovendien veel info over Mind Control.
Dit zeer verhelderende programma brengt veel wat in dit Nexus artikel wordt besproken in beeld. Het
programma is gemaakt door Rob van Hattum.
Neuro-onderzoeker Marcel van Gerven, die verbonden is aan het Donders Institute van de Radboud
Universiteit Nijmegen, laat in „Het Gretige Brein‟ zien dat ook gedachtenlezen inmiddels tot de mogelijkheden
behoort).
6. Er is een brein-naar-brein interface gemaakt die mensen in staat stelt om de staart van een rat te laten
36
bewegen, door daar gewoonweg aan te denken. Lezers wordt verteld dat het weliswaar nog niet mogelijk is
“om van hersenen naar hersenen met onze medemensen te communiceren . . . maar we zouden misschien
37
op weg kunnen zijn om … andere schepselen te controleren”. Maar, omdat “we pas aan het begin staan”,
38
hoopt de schrijver, “dat alle eventuele ethische bezwaren zullen kunnen worden gladgestreken”. Belangrijk
punt: het onderzoek gebruikte geconcentreerde ultrasone klank, om impulsen door te geven aan de
39
hersenen van de rat.
7. We borduren nog even voort op het “thema” ultrasound. Er is aangetoond dat, als geconcentreerde pulsen
met een lage frequentie van buitenaf door de schedel naar binnen werden verzonden, niet alleen pijn kan
40
worden opgeroepen, maar dat ook geluid kan worden gehoord, en dat geldt ook voor “zintuiglijke stimuli”.
Dienovereenkomstig heeft een laboratorium dat een “innig samenwerkingsverband” heeft met DARPA, (het
Defense Advanced Research Project Agency), van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, en met
Amerikaanse inlichtingendiensten, onderzoek verricht naar het gebruik van pulserend ultrasound om
“zintuiglijke gegevens, afkomstig van de cortex”, te decoderen; met andere woorden, het oproepen van
41
hallucinaties door het op afstand direct stimuleren van hersencircuits.
Tot de mogelijkheden behoren de mogelijkheid om “van buiten af hersenactiviteit te controleren” en het
42
“creëren van kunstmatige herinneringen”. Zelfs Sony is toegetreden tot deze beweging, en heeft een
apparaat gepatenteerd dat ultrasound voortbrengt om hallucinaties op te roepen, dat ook weer beschreven
43
wordt als “het uitzenden van zintuiglijke gegevens, direct naar menselijke hersenen”. Zeer verontrustend is
dat een bron kort geleden beweerde dat het National Security Agency deze ultrasound technologie gebruikt,
44
gericht op de smartphones van daarvoor geselecteerde personen .
8. Een onderzoeker speelde het klaar om de vinger van een collega-onderzoeker in een ander kantoor te
laten bewegen, door er alleen maar aan te denken, in de zogenaamd “eerste” demonstratie van een brain45
to-brain verbinding.
9. Er is een goedkope oplossing bedacht om uit te vinden waar mensen zich bevinden. Zelfs dwars door
muren heen. Terwijl in het verleden mensen overal getraceerd konden worden door “het leger”, dat
radartechnologie gebruikte, zou deze technologie partijen die over minder kapitaal beschikken nu ook in
46
staat stellen om mensen te lokaliseren.
10. Wetenschappers hebben op afstand een worm bestuurd door er
magnetische nanodeeltjes in te implanteren, om het dier vervolgens bloot
te stellen aan een “radiofrequent magnetisch veld” dat zijn neuronen
stimuleerde. De wetenschappers beweren dat hun onderzoek zou kunnen
leiden tot “baanbrekende behandelingen van kanker” en “verbeterde
diabetes therapieën”, evenals tot “nieuwe therapieën voor sommige
neurologische aandoeningen, die het gevolg zijn van onvoldoende neuro47
stimulatie”.
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11. Amerikanen kunnen nu in hun huizen worden bespioneerd door apparatuur die in verbinding staat met
het internet, volgens (voormalig) directeur van de CIA, David Petraeus. Petraeus legde zijn verklaring
ongeveer op hetzelfde moment af waarop de grote microchipfirma ARM, nieuwe processoren lanceerde die
48
huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten, wasmachines en –drogers, koppelt aan het internet.
12. LED verlichting lampen zijn ogenschijnlijk aanbevolen vanwege hun betere efficiency dan traditionele
gloeilampen. Echter, LED lampen zijn ook halfgeleiders, en ze zijn in staat om “biologische en
49
gedragseffecten” te veroorzaken.
„Dissidente‟ Wetenschap?
Terwijl de hiervoor genoemde publieke ontwikkelingen al tamelijk verontrustend zijn, is het in werkelijkheid
zo dat ze in feite nog niet eens de hoogst bereikte ontwikkelingen, de nieuwste snufjes, op het gebied van
“mind control” weergeven. Zo verrassend is dat trouwens niet, want een zo belangrijk terrein van nationale
veiligheid, met al zijn vertakkingen, splitst zich op zeker moment in zijn ontwikkeling uit in twee „afzonderlijke‟
sporen, in een publiek spoor en een „verborgen‟ spoor.
Als een dergelijke splitsing zich voordoet, zullen vorderingen die worden gemaakt in de geheime wereld niet
vanzelfsprekend hun weg vinden in de publieke sfeer. Uiteindelijk zullen vernieuwingen en doorbraken
mogelijk kunnen leiden tot de ontwikkeling van een wezenlijk nieuwe, geheime wetenschap.
Een voorbeeld van een terrein waarop dit afsplitsingproces lijkt te zijn opgetreden is de luchtvaart. In de
publieke sfeer zou de F-22 het meest geavanceerd gevechtsvliegtuig kunnen zijn, of de F-35. Als echter de
verklaring van een insider op waarheid berust, zijn deze vliegtuigen bijna “primitief”, in vergelijking met de
vliegende machines die in het geheim zijn ontwikkeld.
De meest spectaculaire uitspraak op dit gebied komt misschien van Ben Rich, voormalig directeur van
Lockheed Martin‟s Advanced Development Programs, of „Skunk Works‟, een afdeling van Lockheed die
bekend staat vanwege de superhightech, en zeer geheime projecten, zoals het U2 spionagevliegtuig en de
SR-71 Blackbird.
Zoals Dr. Joseph P. Farell verklaart in zijn boek Saucers, Swastikas and Psyops, heeft Rich aan het eind
van zijn carrière een aantal eigenaardige en provocerende opmerkingen gemaakt, na zijn pensionering op
31 december 1990, (voor hij vijf jaar later overleed).(Vertaler: „PSYOP‟ staat voor militaire Psychologische
Operatie).
Opmerkingen wezen nadrukkelijk op “de ontwikkeling van –buiten-de-boeken-gehouden- fysica en
50
technologie”. Bijvoorbeeld: op 7 september 1988 klaagde Rich in een presentatie aan het American
Institute of Aeronautics and Astronauts in Atlanta, Georgia, dat het hem verboden was om over de lopende
projecten van Skunk Works te vertellen. Maar hij zei wel dat ze daar “verlangen naar technologieën waar
51
ooit alleen science fiction science fiction schrijvers over droomden”.
In daarop volgende jaren borduurde Rich daar enigszins op voort. Bijvoorbeeld toen hij in 1993 de School of
Engineering Alumni Association van de UCLA, (de University of California, Los Angeles), toesprak. Rich zei
“dat er ontdekt was dat er een fout gemaakt en gecorrigeerd was in de vergelijkingen”, waardoor het nu
mogelijk was om naar de sterren te reizen”. Hij voegde er aan toe “dat deze technologieën helaas zo
opgesloten zaten in duistere programma‟s, dat er ingrijpen van God nodig zou zijn om deze technologieën
53
ooit publiek te maken, zodat ook de mensheid ervan zou kunnen profiteren”.
Farrell voegt daar nog een verklaring aan toe van een anonieme gepensioneerde ingenieur van Lockheed,
die geciteerd werd in een tijdschriftartikel in 1988, waarin hij zei dat “we in de woestijn van Nevada dingen
54
hebben vliegen die George Lucas zouden hebben doen kwijlen”.
In hetzelfde artikel zei een luchtmacht officier die betrokken was bij de ontwikkeling van de SR-71: “We
testen voertuigen die zich onttrekken aan alle beschrijvingen. Als we ze wat hun ontwerp betreft zouden
vergelijken met de SR-71, zou dat net zoiets zijn als het vergelijken van het ontwerp van de parachute door
Leonardo da Vinci, met de Space Shuttle.” Een gepensioneerde kolonel stemde in: “We beschikken over
dingen die het begrip van de gemiddelde luchtvaartautoriteit dermate te boven gaat, dat die totaal vervreemd
55
is van onze manier van denken”.
Sta eens even stil bij de mogelijkheid dat er in 1993, in de “vertrouwelijke wereld” al een techniek zou zijn
56
ontwikkeld, om Ben Rich te citeren, “die ET terug naar huis zou kunnen brengen”. De gevolgen zijn enorm,
om niet te zeggen angstaanjagend. Je vraagt je af hoe de techniek er nu, in 2014, meer dan twintig jaar
later, uitziet.
Als de hiervoor genoemde uitspraken juist zijn, en dat is aannemelijk, (waarom zouden deze mensen liegen,
of zelfs overdrijven, vooral tegenover hun technische contacten en hun luchtvaart instituten?).
Wat zou dat betekenen voor de huidige stand van de techniek op andere terreinen dan de luchtvaart, zoals
voor de neurowetenschappen, die zelf onderwerp zijn geweest van intensieve inspanningen om deze
discipline “dienstbaar te maken aan bewapening”?
Inderdaad, wat vertelt een dergelijke enorme discrepantie tussen wat mensen geloven en de feitelijke
waarheid, over de manier waarop wij in algemene zin de werkelijkheid (kunnen) waarnemen?
VOETNOTEN: zie website Earth Matters
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Van een collega-militair om over na te denken…
Doorgestuurd gekregen van Leo J.J. Dorrestijn – Kon. B.D.
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/26/obama-authorizes-use-surveillance-drones-over-syria/
Goede videodiscussie met Kit McFarland
Let op! Het gaat alleen nog maar over “surveillance drones over Syrië” !
Dus niet over airstrikes, en zo!
De oorlog in Syrie is nu bezig aan haar 5e jaar en President Obama laat daar nu misschien!!!!
“verkenningsvluchten met drones” toe!
Kun je je het voorstellen?
5 jaar lang heeft de US daar hoegenaamd geen inlichtingen kunnen genereren!
Aan de grond heeft de US daar weinig tot niets.
In de lucht: niets!
5 jaar lang!
Vind je het gek dat de Chairman of the Joint Chiefs of Staff terughoudend is om daar nu “airtsrikes” te
gelasten?
Waarop dan? Waar zitten de ISIS terroristen dan precies?
En waar zitten “onschuldige burgers” en waar zitten “bevriende troepen”?
De US weet dit op dit moment allemaal niet heel erg goed.
Opperbevelhebber Obama heeft nl het Inlichtingen inwinnen verboden, een noodzakelijk “huiswerk” voordat
je over het ondernemen van militaire acties kunt beginnen te denken!
Dus staat het Pentagon op bijna “nul” waar het inzicht in locaties en bezigheden van ISIS in Syrië betreft!
Dit is geen domheid van het Pentagon!
Dit is een direct gevolg van een Opperbevelhebber die geen strategie heeft.
Die niet tevoren nadenkt over wat er mogelijk aan zit te komen en wat hij daar dan zelf aan wil gaan doen!
Van een Opperbevelhebber die allerlei dingen in de wereld “overkomt”.
Die dit allemaal om ideologische redenen niet tevoren in beschouwing heeft willen nemen.
Die nu dus te laat, nee veel te laat is met alle nadenken en planning!
Die dus geen “strategie” heeft ontwikkeld!
Die dus de daarbij mogelijke partners niet eens heeft bedacht!
Die dus op dit moment geen partners heeft!
Die dus helemaal alleen staat en zonder plannen!…………………….
Een echte Opperbevelhebber ontwikkelt een strategie en laat daarop gebaseerd Contingency Plans
uitwerken (“What if…….. & What if?…………………..) ; dan begin je met voorbereidende werkzaamheden,
voor de uitvoering van die plannen, uit te voeren. Inlichtingen vergaren en up to date houden is hierbij een
“niet en nooit aflatende taak”! Partners committeren, afspraken maken.
Dit kun je niet om politieke redenen 5 jaar verslonzen om dan plotseling te willen besluiten om nog iets te
gaan ondernemen………………………………..
Dit is nmm de reden dat Defence Secratary Hegel en Chairman of the Joint Chiefs of Staff vorige week
Vrijdag zo hard “in de bus bliezen”!….Een volstrekt ander geluid lieten horen dan hun baas Obama!
Dat is nmm ook de reden dat de Spokesman van het Pentagon gisteren de zaak weer wat afzwakte! – heb ik
jullie gestuurd! Het Witte Huis had kennelijk in het weekend de heren van het Pentagon op hun vestje gespuwd?

Fukushima: het is nog veel erger
De radioactiviteit van de verwoeste kernreactoren in Fukushima is inmiddels dodelijk gebleken voor het
leven langs de westkust van Alaska, Canada en de Verenigde Staten.
De vissers van Alaska deden een eigen onderzoek naar de stralingsbelasting, omdat zij geen sardientje
meer hebben kunnen vinden... Een voormalig professioneel duiker met 30+ jaar ervaring heeft samen met
een vriend een reis gemaakt langs de westkust van Canada, vanaf Vancouver eiland 200 kilometer naar het
zuiden. Zij fotografeerden de kustlijn bij laag water, en daar waar ooit 5000 species floreerden, waren nu nog
4 soorten van leven te vinden... De rest is allemaal verdwenen, vermoedelijk dood. Ook: geen insecten op
de voorruit, en geen vogels op het strand.
Een zeiler die onlangs een reis maakte van Osaka naar San Francisco, een traject dat hij meermalen heeft
afgelegd waarbij hij vroeger het uitbundige leven in de oceaan zag en elke dag zijn maaltje kon vissen,
rapporteerde dat er naast het geluid van wind, golven en schip nu een ijzige stilte was, er was geen leven te
zien. Met uitzondering van één walvis met een tumor op zijn kop, en drie vogels...
https://www.youtube.com/watch?v=eku4X1-NrkA
Noot: het is te hopen dat de kinderen die in september deelnemen aan de Kids Climate Conference in
Nijmegen (thema 'oceanen') over deze uitroeiïngsramp aan de bel zullen trekken...
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Is een derde wereldoorlog onafwendbaar? (deel 1)
De plannen van de samenzweerders
e
Door: Franklin ter Horst Diverse deskundigen waren van mening dat na beëindiging van de 2 Wereldoorlog,
nooit meer een dergelijk drama zou plaatsvinden, maar de meningen zijn inmiddels drastisch veranderd
vanwege het toenemende aantal conflictgebieden in de wereld. Men acht een nieuwe wereldoorlog niet
meer uitgesloten. Het aantal conflicthaarden neemt hand over hand toe waarbij de gruwelijkste
moordpartijen het menselijk bevattingsvermogen overstijgen. Islamitische barbaren laten zien dat de islam
maar één doel heeft: door middel van het zwaard de wereldheerschappij te bemachtigen. Daarnaast is de
toonzetting tussen de wereldleiders dreigend en oorlogzuchtig. De toenemende spanningen tussen
bijvoorbeeld het westen en Rusland is verontrustend. De verantwoordelijke politici houden de bevolking voor
dat het allemaal wel weer goed komt, maar wanneer we de Bijbelse profetieën en het boek Openbaring goed
verstaan, zal dat pas gebeuren ná de terugkomst van de He Jezus. De wereldleiders die thans de dienst
uitmaken hebben de Bijbel uit hun denkwereld verbannen, en zijn gezien hun handelen duidelijk onder
invloed „van de vader der leugen‟ terecht gekomen. Ze menen het volste recht te hebben de hele wereld
naar hun hand te zetten. Het is al lang geen geheim meer dat er een groep machthebbers (Elite) bestaat die
toewerkt naar een wereldwijd geïntegreerd politiek, religieus en economisch systeem. Hoe meer verwarring,
oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt
wordt voor de roep om een Wereldregering met aan het roer een „Sterke man‟ die boven de partijen staat en
die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde maakt. Men praat over een “post human
world”, een wereld na de mensheid.
Reeds in 1950 stelde James Warburg, lid van de Council on Foreigh Relations(CFR), en architect van het
Federal Reserve Systeem, voor een Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen: ―Wij zullen één
wereldregering hebben, of je het nu fijn vindt of niet; door middel van strijd of door middel van
overeenstemming‖. In 1957 zei de toenmalige Secretaris-generaal van de NAVO, Henri Spaak: ,,we zijn de
oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de
duivel- we zullen hem volgen.‖ Op 13 januari 2009 publiceerde Henry Kissinger, een opiniestuk getiteld „De
kans voor een Nieuwe Wereld Orde‟, waarin hij schreef dat er na een tijd van chaos, een periode van orde
zal aanbreken (Orde uit Chaos).
Orde uit Chaos: de herrijzende Fenix uit de as die de komst van de Nieuwe Wereld Orde voorstelt, hier op
een wandschildering in een vergaderzaal van de VN-veiligheidsraad.
Om orde te brengen zal er eerst chaos gecreëerd moeten worden en daar is de machtselite druk mee bezig
samen met de hen ter beschikking staande samenzweringsgroepen waaronder de Council on Foreigh
Relations (CFR), deTrilaterale Commissie, de Bilderbergs en de Bohemian Grove. Daarnaast bestaan er nog
diverse andere organisaties die een bijdrage leveren de "Nieuwe Wereld Orde" tot stand te
brengen.Groeperingen die allemaal op hun manier invloed op het wereldgebeuren uitoefenen. Tijdens de
vergaderingen van de machtigste organisaties wordt het internationale beleid vastgesteld- waar regeringen
zich veelal bij aanpassen- en wordt het mediabeleid bepaald. Dat is de reden waarom de media nauwelijks
enige aandacht besteedt aan de plannen van de Elite.
Al tijdens de Bilderberg bijeenkomst in 1991 (in Frankrijk) beschreef Kissinger hoe de wereld gemanipuleerd
zou worden om uiteindelijk gewillig een wereldregering te accepteren: ,,Er komt een moment dat alle
mensen in de wereld hun regeringen zullen smeken om hen uit de chaos te verlossen. Als het zover is,
zullen ze hun individuele rechten vrijwillig opgeven, in ruil voor de garantie van hun welzijn, die verstrekt
wordt door hun wereldregering.‖ De huidige wereldcrisis is volgens hem een uitstekende mogelijkheid om te
komen tot een wereld zonder grenzen, waarin nationale belangen ondergeschikt worden gemaakt aan die
van de hele wereld. Het gaat bij de Elite om een goed georganiseerde, zeer goed gecamoufleerde, parallelle
machtsstructuur die de wereld wil herscheppen in één wereldomvattend bestuurssysteem. Ze manipuleren
de macht achter de schermen en het door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek
verwerkelijkt kan worden. Zo heeft Washington sinds 2004 goedkeuring gegeven voor het plegen van 350
„doelwitliquidaties‟ met Drones en andere middelen. Dat is ook een van de favoriete manieren van Barack
Hussein oBOMBA, om tegenstanders uit de weg te ruimen. Washington zet presidenten af die niet aan hun
eisen voldoen, en zetten nieuwe leiders op het wereldpodium die volledig naar hun poppen dansen. Deze
slaafse lieden mogen hun geheime bijeenkomsten bijwonen (bijvoorbeeld tijdens de Bilderberg
vergaderingen) en zwijgen wat ze allemaal te horen krijgen. Alles lijkt bij deze lieden geoorloofd -en indien
ze daar aanleiding toe zien- offeren ze ontelbare mensenlevens op om hun sinistere doelen te bereiken.
Zo is reeds in 1974 een rapport geschreven met daarin het advies de bevolkingsaantallen in een groot
aantal landen drastisch te reduceren (depopulatie), het zogenaamde "National Security Study
Memorandum". Depopulatie is sindsdien topprioriteit van de Elite en allerlei organisaties die onder hun
leiding staan waaronder de Verenigde Naties. Ook de VN wil het leven d.m.v. 'Agenda-21' massaal
vernietigen. Volgens dit programma moet 85% van de mensheid verdwijnen om de planeet leefbaar te
maken en te houden. Het dient het doel van de globalisten om het grootste deel van de wereldbevolking uit
te roeien en de rest totaal te controleren. Voor meer informatie over de depopulatieplannen van de Elite klik
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op hier en hier en hier. Massale depopulatie is niet langer een verborgen agendapunt van de machtselite
achter de schermen en hoeft niet meer beperkt te blijven tot het bovengenoemde rapport van Kissinger.
De depopulatieplannen van de Elite staan ook gegrift op een reusachtig granieten monument op één van de
hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia. Men wil de totale bevolking van de
aarde beperken tot 500 miljoen, betekent dit dat er ca. 6½ miljard mensen moeten verdwijnen.
Georgia Guidestones
Kissinger vergelijkt het huidige wereldklimaat met de periode pal na de Tweede Wereldoorlog, toen
belangrijke samenwerkingsorganisaties zoals de Verenigde Naties en de NAVO werden opgericht. ,,Veel
mensen vinden dat de periode tussen 1945 en 1950 de meeste creatieve periode ten aanzien van
buitenlandse politiek was. Deze periode begon echter met chaos en de angst van toen zwakke regeringen
voor een Russische invasie van Europa.‖ Als actief lid van onder meer de Council on Foreigh Relations en
de Bilderbergers, heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de Nieuwe Wereldorde (NWO) een feit zal worden
voordat hij de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij
voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre-Oosten zal worden en dat hij er aan twijfelt of de
Europese Unie vriendschappelijke betrekkingen met de VS zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat
een nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht verder een
uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.
De huidige Amerikaanse regering onder leiding van Obama, staat volledig onder controle van de NWO
schaduwregering.De Elite heeft hem met het nodige kunst en vliegwerk in het Witte Huis op de troon gezet
om de Nieuwe Wereldorde te installeren en volgens Kissinger zal dat inderdaad onder Obama gebeuren .,,Ik
denk dat zijn taak is het ontwikkelen van een nieuwe strategie waarbinnen een Nieuwe Wereld Orde kan
worden gecreëerd.‖
Obama‟s politieke standpunten zijn de meest onzinnige ooit. Crisis na crisis is wat hij de wereld tot dusver
heeft voorschotelt. De Verenigde Staten vervallen onder hem in razendsnel tempo tot een land waarin
werkelijk alles op zijn kop wordt gezet, aloude normen en waarden worden vernietigd, en eens ondenkbare
en bizarre zaken het nieuwe 'normaal' worden. Alles wat deze man tot nu toe heeft gezegd en gedaan toont
overduidelijk zijn onbenulligheid aan op economisch, politiek en militaire zaken gebied. Hoe kunnen
weldenkende mensen zó gemanipuleerd worden dat ze zijn kwasi-zombieachtige volgelingen worden? Het is
overduidelijk dat er in de Verenigde Staten een groep aan de macht is, die alle regels met voeten treden.
Tot één van de plannen van de NWO behoort het geloof in de Bijbelse God te vernietigen met als einddoel
aanbidding van Satan. Het huidige christendom acht men een gevaar voor de wereld en dient plaats te
maken voor deLuciferiaanse doctrine. Het geloof in God zoals de Bijbel dat beschrijft dient te verdwijnen. De
mens moet zich niet laten bevrijden door God, maar zich juist van God bevrijden, is de redenering. In alle
„uitgelekte‟ NWO-programma‟s blijkt de verzwakking, resp, vernietiging van het Jodendom en de staat Israël
en volledige uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een der belangrijkste voorwaarden voor het
slagen van het "Grote complot". Daarbij ze het grondgebied van Israël en de stad Jeruzalem nodig om hun
„messiaanse‟(lees satanische) plannen te kunnen uitvoeren. Aan diverse ontwikkelingen in de wereld is te
zien dat groepen tegen elkaar worden opgezet om elkaar op leven en dood te bestrijden. De doelstelling van
de Elite is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de
komende „verlosser‟ de antichrist. Ze zitten achter het opheffen van landen en godsdiensten en stimuleren
de opkomst van multiculturele samenlevingen en de wereldwijde vermenging van rassen, volken en culturen
met het doel om alle landen en volken op te laten gaan in de NWO smeltkroes. De Elite is niets anders dan
een satanische sekte die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. Ze zijn geïnfiltreerd
in overheden, onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en de
massamedia. Ze streven naar een volledige ineenstorting van alle overheden.
Volgens geheime clausules kan het Witte Huis ook, wanneer ze dit nodig achten, eenzijdig en zonder enige
tegenspraak de nationale regering van een land buitenspel te zetten. Het Witte Huis beschikt over
zogenaamde Kill Lists. Lijsten met namen van mensen die ze als een gevaar beschouwen voor de
doelstellingen van de Elite. De personen op deze lijst kunnen zonder verdere aanleiding tot „potentiële
staatsvijanden‟ worden verklaard en gedood worden zodra men de situatie daarvoor geschikt acht. Bij een
nationale crisis worden deze mensen gelokaliseerd en kunnen, afhankelijk van de dreiging, worden gevolgd
of gearresteerd. De Amerikaanse overheid kan in het geval van een crisis de grondwet buiten werking
stellen en de staat van beleg afkondigen. Voor het geval de Verenigde Staten geconfronteerd mocht worden
met een vernietigende terreuraanval met kernwapens, is een schaduwregering van zo‟n honderd
topambtenaren in het leven geroepen om de Verenigde Staten te besturen.
De regeringsfunctionarissen werken in ploegendiensten vanuit ondergrondse bunkers. Het „bunkerkabinet‟ is
samengesteld uit hoge ambtenaren afkomstig van alle ministeries. Zij werken en leven drie maanden lang in
ondergrondse complexen, waarvan de locaties angstvallig geheim worden gehouden. Bij een eventuele
kernaanval moet de ondergrondse regering onmiddellijk de leiding over de federale overheid op zich nemen.
Volgens de Amerikaanse overheid ,, mag een mogendheid nooit zo sterk worden dat ze de Amerikaanse
overheersing in het gedrang kan brengen. De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve
aanvallen te lancerentegen landen met "vijandige bedoelingen"… Een mogendheid wordt als vijandig
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beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington zoals gebeurd
is in Libië en Syrië en thans het geval is met Rusland. Het is verontrustend te zien hoe het westen bezig is
Rusland in een hoek te duwen. Maar Poetin weigert zich bij de dominantie van Washington neer te leggen
en ziet zich prompt geconfronteerd met door Obama georkestreerde acties, waarbij Brussel zijn voorbeeld
trouw volgt. Amerika zal niet wachten tot landen een „echte dreiging‟ vormen, het zal met een preventieve
oorlog, elke mogelijke rivaliteit in de kiem smoren, desnoods met het gebruik van kernwapens.
In hun machtswellust en arrogantie houden ze geen enkele rekening van de God van de Bijbel. Ze denken
onkwetsbaar te zijn maar zullen gaan ervaren dat de God hun plannen zal verijdelen, en een oordeel over
hen zal uitspreken die zijn weerga niet kent. Ze hebben geen rekening willen houden met dé Macht die hun
macht vele malen zal overtreffen. God heeft een rechtszaak tegen hen aangespannen. Zelfs christenen zijn
in hun denken zó beïnvloed, dat zij niet eens meer de boodschap van de Bijbelse profeten over de laatste
fase van het huidige wereldbestel serieus nemen. Men ziet niet dat het fysieke herstel van de vijgeboom
(Israël) zoals door de Here Jezus is aangekondigd, in 1948 is begonnen en dat ook alle andere bomen (de
volken rondom Israël) weer tot leven zijn gekomen.” (Lucas 21:29-31)
Deel 2 gaat over de oplopende spanningen tussen de wereldmachten.
Franklin ter Horst

Westerse pers negeert record hoeveelheid ijs Antarctica
IPCC lid: Al 18 jaar geen opwarming meer
Een Chinese ijsbreker –op weg om een vastgelopen schip met
klimaat‘wetenschappers‘ te bevrijden- kwam in januari zelf vast te
zitten in het zeeijs bij Antarctica. Volgens alle klimaatmodellen was
dat onmogelijk, omdat het ijs gesmolten had moeten zijn.
De Westerse pers negeert dat er begin juli een absolute record
hoeveelheid zeeijs op Antarctica werd gemeten. Dit door satellieten
vastgestelde feit mag natuurlijk niet aan de grote klok worden
gehangen, want anders zou het volk wel eens kunnen gaan twijfelen aan het CO2/opwarmingssprookje,
waar vooral banken en bedrijven dankzij miljarden subsidies –opgebracht met door u betaalde
milieubelastingen- schatrijk door worden. Tevens zouden milieubewegingen zoals Greenpeace onmiddellijk
hun bestaansrecht en donaties kwijtraken. Sinds het begin van de metingen met satellieten in 1979 lag er
nog nooit zóveel ijs zeeijs op Antarctica, namelijk 2112 miljoen vierkante kilometer. Interessant is dat er ook
in de Noordelijke IJszee dit jaar opnieuw meer ijs wordt verwacht. De prognose voor september, als de
hoeveelheid zeeijs op de Noordpool na de zomer traditioneel het laagst is, bedraagt 4,7 miljoen vierkante
kilometer, wat duidelijk meer is dan de diepterecords uit 2007 en 2012. (1)
IPCC-auteur: Al 18 jaar geen opwarming
In een interview met Elsevier gaf klimaateconoom en IPCC-auteur Richard Tol toe dat hij „in september
(2014) tegen eerstejaarsstudenten kan zeggen dat de aarde sinds hun geboorte niet warmer is geworden.‟
Daarmee bevestigde hij alleonafhankelijke wetenschappelijke bevinden, namelijk dat alom rondgebazuinde
opwarming al 18 jaar niet bestaat. (2)
Ondanks het feit dat alle klimaatmodellen van de gevestigde „wetenschap‟ er tot nu toe volledig naast blijken
te zitten, blijft de UNEP, de milieutak van de VN, vrolijk een compleet uit de lucht gegrepen
temperatuurstijging van maar liefst 6 graden voorspellen. (3)
Begin januari kwam een groep klimaat‟wetenschappers‟, die Global Warming hoopten te bewijzen door te
laten zien dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, dagenlang muurvast te zitten in het ongekend dikke
ijs. Een Chinese ijsbreker die te hulp schoot, overkwam hetzelfde. Uiteindelijk moesten de bemanningen per
helikopter worden geëvacueerd.
Experts en oud-activisten hekelen „klimaathysterie‟
MIT-klimaatexpert Richard Lindzen, die jarenlang de opwarming verkondigde, veroorzaakte vervolgens de
nodige verbazing door forse kritiek te leveren op de „klimaathysterie‟ en het „catastrofisme‟ van de politiek en
internationale milieubeweging, die zich daar in zijn ogen enkel schuldig aan maken omdat ze er forse
inkomsten mee kunnen genereren.
Een andere vermaarde milieuactivist van het eerste uur, James Lovelock, keerde zich eveneens af van de
moderne „groene‟ ideologie. Lovelock zei dat de huidige milieubeweging een religie is geworden die weinig
meer van doen heeft met de feiten. Hij pleitte zelfs voor kernenergie en „fracking‟, voor het geval dat in de
toekomst blijkt dat CO2 toch deels verantwoordelijk voor Global Warming is.
In dezelfde periode getuigde Patrick Moore, medeoprichter van Greenpeace, tegenover een comité van de
Amerikaanse Senaat dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat het klimaat opwarmt door menselijke
CO2-uitstoot. De aarde bevindt zich historisch gezien juist in een ongewone koudeperiode. Voor bijna alle
levensvormen, inclusief de mens, zou het daarom juist een zegen zijn als het klimaat warmer wordt.
Xander - (1) Kalte Sonne via KOPP ; (2) Climate Gate ; (3) Climate Gate
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CDC weet al tien jaar dat de link tussen autisme en BMR-vaccin bestaat | waarheid over vaccinfraude
komt boven water
(Earth Matters | door Door Frankema) Eindelijk, nieuws waar we op zitten te
wachten! Overgewaaid uit Amerika. Een klokkenluider heeft aangekondigd dat
het CDC opzettelijk wetenschappelijk bewijs heeft achtergehouden die de link
tussen het BMR vaccin en autisme aantoont.
"This is not just a health crisis, it's a journalistic crisis. Journalists have to stop
taking the word of a captive agency with a vested interest in thimerosal, and
instead look at the science."
Age of Autism
CDC staat voor „Centre of Disease Control‟, een uiterst belangrijk beleidsvormend orgaan in de Verenigde
Staten. Wat Wall Street is voor de financiële wereld, is het CDC voor de medische wereld. Alles wat de
autoriteiten van het CDC zeggen of besluiten wordt door medici, wetenschappers en politici gevolgd en heeft
een effect op het vaccinatiebeleid in de rest van de wereld.
Een hooggeplaatste wetenschapper, werkzaam bij het CDC, Dr. William Thompson heeft contact gezocht
met Brian Hooker, een „vaccine industry watchdog‟ en verklaard dat hij heeft meegewerkt aan gepleegde
fraude met betrekking tot een door het CDC uitgevoerd onderzoek. Het betreft: ‗Age at first measles-mumpsrubella vaccination in Children with autism and school matched control subjects: a population based study in
Metropolitan Atlanta‘ en is in 2004 op Afrikaans-Amerikaanse kinderen uitgevoerd.
Amerikaanse kinderen zijn de meest gevaccineerde kinderen ter wereld. Is het toevallig dat de Verenigde
Staten ook het land is met het grootste aantal autistische kinderen? Volgens een recent rapport van het CDC
is dat 1 op de 50. (1)
Meer en meer Amerikaanse ouders vragen zich af of het wel waar is dat – zoals het CDC beweert: „betere
diagnostische methoden‟ kunnen verklaren dat er de afgelopen jaren een toename heeft plaatsgevonden
van 600%. Het CDC is uitgesproken pro-vacccins en blijft maar doorgaan ouders ervan te overtuigen dat
hun kinderen nog beter beschermd dienen te worden middels het zoveelste nieuwe vaccin. Maar is het CDC
een betrouwbaar instituut?
Denk mee, denk na
Steeds meer ouders van autistische kinderen vermoeden - of weten zeker - dat het vaccin de oorzaak is
geweest van heel veel ellende. En steeds meer van hen doen hun uiterste best om de harde waarheid, die
kennelijk niet in de reguliere media naar buiten mag komen – naar buiten te brengen. The „Thinking Mums
Revolution‟ is een organisatie die in eerste instantie opgezet is om families te ondersteunen bij de medische,
emotionele, educatieve en financiële problemen die autistische kinderen met zich meebrengen. Ze schrijven
ook een fantatisch blog! Hieronder volgt een fragment uit hun blog van 22 augustus:
―Dr. Hooker has just published a reanalysis of the data published by the CDC in 2004. The analysis reveals
what the CDC has known since then, getting the MMR ―on time‖ results in a greater than threefold increase
in the risk that a male child of African descent will develop regressive autism. As we‘ve mentioned on this
blog a number of times, a twofold risk is generally considered evidence of causation in a court of law. If we
were talking about any other class of drugs than vaccines, an African-American family whose son developed
autism after receiving the MMR vaccine ―on time‖ (meaning at the time (STILL) recommended by the CDC)
could sue the manufacturer in civil court and win based on the evidence unearthed during this study. The
fact that well-known CDC scientists, such as Drs. Frank DeStefano, Marshalyn Yeargin-Allsopp, and Coleen
Boyle, charged with the well-being of children, knew this more than 10 years ago and did NOTHING about it
is unconscionable.‖
Met andere woorden: Vanaf 2004 zijn befaamde wetenschappers bij een gerenommeerd instituut ervan op
de hoogte dat Amerikaanse kinderen van Afrikaanse afkomst 300% meer kans lopen op autisme als zij hun
“prikjes” volgens schema krijgen. Waarom weten de ouders dat dan niet???
De volgende video is de moeite waard om te bekijken. Het vertelt wat er echt aan de hand is. Te triest voor
woorden, maar we dienen er wel te weten. Zoals gezegd heeft dr. Hooker het bovengenoemde onderzoek
opnieuw geanalyseerd en hij komt tot de conclusie dat deze data aangeven dat de kans op autisme met
340% toeneemt. Het document wat hij hierover gepubliceerd heeft is hier te vinden.
Als de informatie in deze video en de analyse van dr. Hooker klopt hebben dr. Tompson en andere
hooggeplaatste CDC-ambtenaren zich schuldig gemaakt aan crimineel gedrag. In officiële „congressional
hearings‟ hebben zij verklaard dat er geen link tussen autisme en het BMR vaccins is. Dat komt – gezien de
kennis die ze ten tijde van deze verklaring hadden - neer op het plegen van meineed.
Dat we wakker worden moge duidelijk zijn. En dat het nieuws zich razendsnel over deze aardbol verspreidt
ook. (3) Mike Adams van Natural News hoeft waarschijnlijk niet voorgesteld te worden. Deze „health ranger‟
voorziet de wereld met de meest „up-to-date‟ informatie op gezondheidsgebied. Op 25 augustus staat in zijn
nieuwsbrief een kopie van een brief met uitermate belastende informatie richting bovengenoemde
wetenschappers van het CDC.(4) Het bericht is de hele wereld al over, maar CNN ehhh.. wil het niet
uitzenden. Mike Adams spreekt over de zoveelste “media cover-up”.
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Yesterday, on CNN's "iReport" page, the story was posted. As of late last night, the article had 45,232 views,
178 comments,( mostly people literally begging CNN and other media to cover it,) and a staggering 17
thousand shares. This clearly is what we call "news worthy."
Helaas kijken de moeders van „The Thinking Mum‟s Revolution‟ hier niet van op.
Volgens de “mums” hebben alle grote nieuwsstations op dit moment dit uiterst belangrijke nieuws in de ban
gezet. En het Autism Media Channel - die als eerste naar buiten kwam met deze informatie is „uit de lucht‟.
Merkwaardig allemaal.
Als de CDC liegt over het onderzoek van de BMR, kunnen we vertrouwen wat zij zegt over andere vaccins?
Het lijkt voor veel ouders een gepasseerd station te zijn. De moeders bij “The Thinking Mums Revolution"
hebben niet alleen door schade en schande moeten leren dat vaccins niet veilig zijn. Ze hebben ontdekt dat
CB-artsen net zo onwetend zijn over wat ze inspuiten als de ouders zelf, wetenschappers en politici veel
meer weten dan ze toegeven en dat berichten die „het vertrouwen in het vaccinatiebeleid kunnen schaden‟
de reguliere pers (nog) niet halen. Wat hen drijft om andere moeders te ondersteunen is dat ze een harde
leerschool gehad hebben waarvoor ze andere ouders trachten te waarschuwen. Wat is de waarschuwing
van de moeders? Het is duidelijk.Niemand die betrokken is bij het vaccinatieprogramma kan 100 %
vertrouwd worden om de gezondheid van je kind te bewaken!
‗Here at TMR, we strongly recommend that all parents learn as much as they can about vaccines and advers
vaccine reactions before they allow their children to be vaccinated. It is clear that there is no one associated
with the vaccine program or the federal government who can be trusted to safeguard your childrens health.‘
En dan, net als ik de laatste hand aan dit artikel leg, bereikt mij het nieuws dat dr. Thompson onder
begeleiding van de campus van het CDC afgevoerd is en er niets meer van hem vernomen is. Ik geef het
verzoek van TMR door: ―Please share this information far and wide so that everyone knows about it, even if
the mainstream "media" refuses to report it. Perhaps this may also protect Dr. Thompson.‖
We doen ons best.
..wordt vervolgd.
Bronnen:
Bekijk alle artikelen en de volledige beschrijving van Door Frankema
http://www.earth-matters.nl/5/9842/gezondheid/cdc-weet-al-tien-jaar-dat-de-link-tussen-autisme-en-bmr-vaccin-bestaat.html

Minister BuZa NAVO-lid Letland: Het is oorlog met Rusland
Timoshenko wil oorlogstoestand met Rusland uitroepen en eist
militair ingrijpen - NAVO: Russische tweede front in Oekraïne
‗extreem zorgwekkend‘
Wel of geen Russische ‗invasie‘? Zo ja, dan zijn we volgens de
Letse minister van Buitenlandse Zaken en het Oekraïense leger ‗in
oorlog‘ met Rusland.
Nu er volgens de NAVO en het Westerse marionettenregime in Kiev zo‟n 1000 Russische soldaten in
Oekraïne meevechten met de separatisten, pleit de Oekraïense oud-premier Yulia Timoshenko ervoor om in
het oosten van het land officieel de oorlogstoestand met Rusland uit te roepen. Ze roept de president op om
de „leiding over de verdediging van het land‟ op zich te nemen en vraagt „de regeringen en volken van de
hele wereld om militaire bijstand.‟ (1)
Eerder dit jaar kwam Timoshenko, de voormalige (?) favoriet van het Westen, in het nieuws vanwege een
onderschept gesprek waarin ze de wens uitte om de Russen in het oosten van Oekraïne en Rusland zelf
„met kernwapens te vernietigen‟.
NAVO: 2Russische front „extreem zorgwekkend‟
Volgens de NAVO staan er nog altijd zo‟n 20.000 Russische troepen klaar bij de grens met Oekraïne. Als
Rusland een tweede front opent in het land, is dat volgens een woordvoerder van het Westerse
bondgenootschap „extreem zorgwekkend‟. Daarnaast zou Rusland de separatisten artillerie en raketten,
waaronder SA-22 luchtdoelraketten, hebben gegeven (4).
Volgens het Kremlin is de nieuwe beschuldiging van een Russische invasie de zoveelste leugen van de
Oekraïense machthebbers (3). Het Oekraïense hoofd van het OVSE-waarnemingsteam zou hebben
bevestigd dat er geen sprake is van een Russische invasie.
„Dit is oorlog met Rusland‟
Desondanks organiseert president Poroshenko een spoedbijeenkomst van de nationale veiligheid- en
defensieraad. Ook wil hij dat de VN Veiligheidsraad zich over de situatie buigt. Daarbij krijgt hij steun van de
Letse minister van Buitenlandse Zaken Rinkevics, die de Russische „agressie‟ hekelt en letterlijk schrijft: „Dit
is oorlog‟ (4).
Ook volgens Oekraïense militairen is het bewezen dat er een groot aantal Russische soldaten met de
separatisten meevechten (5). Sergeant Panko van de Vinnytsia brigade: „Nu is dit een oorlog met Rusland.‟
Xander - (1) Ria Novosti ; (2) Russia Today ; (3) Ria Novosti ; (4) Zero Hedge ; (5) CNBC
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De geneeskracht van druivenpitten
Druivenpitten zijn enigszins bitter en de supermarktfabrikanten denken dat
mensen het niet leuk vinden om deze uit te spugen of door te kauwen.
Daarom liggen er tegenwoordig veel pitloze druiven in de schappen. Dat is
op zich jammerlijk voor de gezondheid want af en toe een pitje doorbijten is
supergezond. Druivenpitten zijn de basis voor vele medicijnen, ook reguliere
medicijnen. In de fytotherapie worden preparaten en extracten op basis van
druivenpitten gemaakt. Er zitten stoffen in die meer antioxidanten bevatten
dan vitamine C.
Druiven eten
De voedingswaarde van druiven is zonder meer uitstekend te noemen. De
bladeren van de driuvenstruik kun je eten; ze worden in Turkije als omhulsels voor dolma´s gebruikt maar je
zou ze ook kunnen koken en mengen door een groentemix. Het draf wat overblijft na het persen van druiven
kun je uitstekend door een zelf gemaakte muesli doen. Maar wat doe je met de pitten? Deze kun je
weliswaar opeten maar ze smaken niet bijzonder lekker. Daarom zijn er extracten gemaakt en is er
druivenpittenolie.
Werkzame stoffen druivenpitten
Druivenpitten bevatten OPC´s of Oligomere ProanthoCyaniden in de vorm van oligomeren en de
monomeren catechine en epicatechine. Verder bevat het anthocyanen zoals 3-O-glycosiden van cyanidine,
peonidine, malvidine en delphinidine. Er zitten de volgende oliën in: linolzuur, stearinezuur, oleïnezuur,
palmitinezuuren, squaleen, eiwit en tanninen.
Druivenpitten
Druivenpitten zijn en tonicum voor de bloedvaten, de haarvaten en de meer specifiek voor de vaatwanden.
Ze verminderen de permeabiliteit van de haarvaten. Permeabiliteit betekent doorlaatbaarheid; de
vaatwanden worden steviger zodat er minder bloed uit weg sijpelt. Het bindweefsel van de bloedvaten wordt
versterkt. Dat komt door de antioxidantwerking van druivenpitten. Daarnaast bevordert het de bloedsomloop
in de gewone aderen. Verder is het een natuurlijke bloedverdunner omdat het samen kleven van
bloedplaatjes wordt tegen gegaan door druivenpitten. Doordat er minder LDL-cholesterol wordt omgezet in
oxycholesterol gaan druivenpitten aderverkalkingtegen. LDL-cholesterol is op zich niet slecht maar het is
juist de mogelijke omzetting in oxycholesterol, oftewel geoxideerd cholesterol aan de bloedvatwanden, wat
direct tot atherosclerose en op de lange duur tot hart- en vaatziekten kan leiden. Door deze imposante reeks
aan medicinale eigenschappen kan de druivenpit worden voorgeschreven bij:
Spataderen,
Aambeien,
lymfoedeem,
Perifere doorbloedingstoornissen zoals etalagebeen, koude handen en voeten, kuitkrampen,
Druivenpittenolie
Voorkomen en adjuvans bij flebitis of aderontsteking en trombose,
Broze haarvaten, zwakke haarvaten, couperose,
Blauwe plekken, bloeduitstortingen,
Preventie van aderverkalking en hart- en vaatziekten,
Bloedvatdegeneratie,
Nieraantasting,
Preventie van migraine,
Weefselzwelling na operatie of traumata, herstel chirurgische ingreep,
Bekkencongestie, premenstruele vochtretentie,
Overdreven menstruele bloedingen,
Abnormale menopauzale bloedingen.
Druivenpitten, goed voor de ogen
Omdat de haarvaten worden beschermd wordt de doorbloeding in het oognetvlies verbeterd. Hierdoor is er
minder kans op ziekten van het netvlies. Allerlei oogaandoeningen kunnen als oorzaak hebben dat de
haarvaten niet stevig genoeg zijn of omdat het bloed niet dun genoeg is om vrijelijk door de haarvaten te
stromen. Om de positieve medicinale eigenschappen voor de ogen worden druivenpitjes door
fytotherapeuten aanbevolen bij de volgende indicaties:
Netvliesdegeneratie,
Glaucoom of oogbaloverdruk,
Verminderd gezichtsvermogen,
Vermoeidheid van de ogen,
Verminderde bloedcirculatie in regenboogvlies,
Preventie van diabetische netvliesaandoening,

Nieuwsbrief 207 – 31 augustus 2014 – pag. 36

Druivenpitten, goed voor de huid
Proanthocyaniden zijn een soort flavonoïden met een sterkere antioxidantwerking dan vitamine C of E, de
meest krachtige antioxidanten onder de vitaminen. De antioxidantwerking zorgt ervoor dat vrije radicalen
efficiënter geneutraliseerd en uitgeschakeld worden. Daarnaast wordt het bindweefsel beschermt tegen
destructieve enzymen zoals elastase en hyaluronidase. Andere stoffen die ontstekingen kunnen faciliteren
zoals histamine, proteasen, leukotriënen en prostagladinen worden eveneens tegengewerkt door de
antioxidanten in druivenpitten. Door deze geneeskrachtige werkingen kunnen fytotherapeuten druivenpitten
inzetten bij de volgende indicaties:
Preventie vroegtijdige ouderdomsverschijnselen,
Bescherming van de huid tegen veroudering,
Bescherming huid tegen zon,
Adjuvans bij bindweefselziekten zoals sclerodermie,
Voor informatie over de geneeskracht van druiven, druivenbladeren en druivendraf, lees het artikel: De
geneeskracht van wijnstok.
Druivenpitten als preventief middel tegen ernstige ziekten
De antioxidantwerking is vrij algemeen en beperkt zich niet tot één lichaamsdeel. Vandaar dat
druivenpittenextracten preventief worden ingezet bij ziekten waarbij veel antioxidantwerking nodig is.
Daarnaast wordt het als adjuvans bij ziekten ingezet. Een adjuvans is een middel dat de werking van andere
geneesplanten ondersteunt. Adjuvansen worden alleen gegeven in combinatie met andere plantaardige
geneesmiddelen. Fytotherapeuten kunnen in verband met de antioxidantwerking en ontstekingswerend
werking druivenpitten voorschrijven bij:
Preventie van chronische degeneratieve ziekten zoals Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, en
ziekte van Alzheimer.
Preventie van kanker,
Dieet tijdens de chemokuur; het vermindert bijwerkingen van chemokuur en bestralingstherapie,
Vermindert schadelijke gevolgen sigarettenrook en milieugif,
Adjuvans bij astma en allergieën omdat het de histaminevrijstelling vermindert.
Raadpleeg een fytotherapeut
Wie druivenpitten als geneeskrachtig middel wilt gebruiken wordt aangeraden een consult te nemen bij een
fytotherapeut. Druivenpittenextracten en medicijnen in de vorm van moedertinctuur, poeder, gedroogd kruid,
vloeibaar extract of afkooksel dienen alleen op voorschrift van bevoegden aangewend te worden. Een
fytotherapeut kan daarover meer vertellen net als over de eventuele bijwerkingen en interacties met andere
medicijnen of kruiden. Ook bestaan er heilzame combinaties met kruiden. Sommige kruiden kunnen elkaars
werkingen versterken; dat wordt synergie genoemd. Alle in dit artikel genoemde medicinale werkingen van
dit geneeskruid zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en komen uit het Groot Handboek
Geneeskrachtige Planten van Geert Verhelst, een standaardwerk op het gebied van genezende planten. Het
boek wordt gebruikt in de fytotherapie. http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/gezonde-voeding/113217-degeneeskracht-van-druivenpitten.html

Studie: cannabis kan helpen tegen alzheimer
Gemaakt op zondag 31 augustus 2014 07:30
http://ohln.nl/index.php/opmerkelijk-1/13907-studie-cannabis-kan-helpen-tegen-alzheimer
Neurowetenschappers hebben ontdekt dat lage doses THC, het psychoactieve bestanddeel van cannabis,
helpen om deprogressie van de ziekte van Alzheimer te vertragen of zelfs stil te leggen. Uit een recente
studie in het Journal of Alzheimer‟s Disease blijkt dat THC (tetrahydrocannabinol) de aanmaak van
zogeheten bèta-amyloïdeiwitten, die verantwoordelijk zijn voor de progressie van de ziekte, vermindert en
abnormale opeenhoping ervan tegengaat. Hoofdonderzoeker Chuanhai Cao van de University of South
Florida zei: “Gezien THC een natuurlijke en relatief veilige remmer is, kan het onsin de toekomst helpen een
effectieve behandeling te ontwikkelen.” THC bevordert volgens de wetenschappers ook de mitochondriale
functie die nodig is om de hersenen van energie te voorzien, signalen door te geven en het brein gezond te
houden. “We wisten al dat THC een krachtige antioxidant is die de hersenen beschermt, maar dit is de
eerste studie die laat zien dat de stof een gunstige invloed kan hebben op het ziektebeeld van
Alzheimerpatiënten,” aldus Cao. De risico‟s op geheugenverlies wegen niet op tegen de therapeutische
voordelen van THC in lage doses, zo blijkt uit het onderzoek. “We pleiten er niet voor dat mensen drugs
gaan gebruiken,” stelt coauteur Neel Nabar. “Maar deze bevindingen kunnen wel leiden tot deontwikkeling
van verwante middelen die helpen bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer.”
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen in Nederland dat aan de ziekte
overlijdt vanaf 1996 met 320 procent gestegen. Wereldwijd zijn er naar schatting 24 miljoen mensen met de
ziekte van Alzheimer. In Nederland zijn er 250.000 patiënten.
[HLN-NineForNews.nl]
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De boemerang van de economische sancties
29 augustus, 2014 | Auteur: Boudine
Heeft u enig idee waar die economische sancties tegen Rusland voor
dienen? Goed, er werd een passagiersvliegtuig uit de lucht geknald,
maar hoewel Poetin de schuld kreeg, bleek het een actie van het
fascistische putsch-regime in Kiev. De corrupte journalistiek zal wel
blijven beweren dat het Atlantische bondgenootschap NATO voor ons
heil en bestwil is, maar de economische sancties tegen Rusland
treffen de euro-economie zwaar. De Europese export naar Rusland
was een groeimarkt en de import uit Rusland bestaat voornamelijk uit
energie. Als Rusland de gaskraan dichtdraait, wat tot op heden niet is
gebeurd, dan wacht ons een koude winter! Waarom dan die sancties,
die ten koste gaan van de toch al zo zwakke Europese economie?
De dollar drijft op het feit dat de energie wereldwijd alleen wordt werd
verkocht in dollars. Zonder de oliedollar is de dollar veel minder waard.
Er volgt dan inflatie en dat zou wel leuk zijn voor de landen die zijn
getroffen door deeconomic hitman, maar minder leuk voor de
miljardairs en instituties die hun geld hebben belegd in dollars. Bij
inflatie wordt het geld immers minder waard, maar de schulden ook! De Russische regering was van plan om
een alternatief te creëren voor de oliedollar, met daaraan gekoppeld het IMF en de Wereldbank. Rusland wil
zijn energie verkopen in roebel of yuan. Daartoe zijn afspraken gemaakt met China over de inwisselbaarheid
van roebel tegen yuan, over het betalingsverkeer zonder de internationale banken, zonder de dollar. Sinds
gisteren is die olieverkoop een feit! Kleintje Muurkrant:
Bye bye
donderdag 28 augustus 2014
De kogel is door de dollar. Na een lange voorbereiding heeft de Russische energigant Gazprom deze week
eindelijk het ijs gebroken. Het gaat om een leverantie aan China van 80.000 ton olie uit het nieuwe arctische
veld bij Novoportovskoye. Tegen betaling in yuans. Kan je roepen wat is nou helemaal 80.000 ton? Maar
het is voor het eerst dat Gazprom de dollar officieel rechts laat liggen. En zoals vaak na een eerste stap, de
tweede en derde zijn al onderweg. De olie die in de nabije toekomst via de Eastern Siberia-Pacific Ocean
pijplijn in China zal komen binnenborrelen zal namelijk eveneens met yuans worden betaald.
Verder zijn er twee olietankers op weg naar West-Europa. Met de vervoerders is afgesproken dat er betaald
moet worden in roebels. Mocht dit kouwe lijntje een beetje fatsoenlijk gaan lopen dan mag er in de toekomst
ook in yuan worden betaald. Nou kan Vlad dankzij de geniale westerse strafmaatregelen voorlopig geen
gebruik maken van SWIFT bij het financieel afhandelen van de komende kouwe- lijntje-deals. Maar de
Ruskies zijn bezig met het in elkaar flansen van een alternatief betalingsapparaat. Wordt het tenminste
duidelijk waar we staan met ons Vierde Rijk. Waar een oorlogje in Oekraine al niet goed voor is.
The Nail In The Petrodollar Coffin
Gazprom Begins Accepting Payment For Oil In Ruble, Yuan
Several months ago, when Russia announced the much anticipated ―Holy Grail‖ energy deal with China,
some were disappointed that despite this symbolic agreement meant to break the petrodollar‘s stranglehold
on the rest of the world, neither Russia nor China announced payment terms to be in anything but dollars. In
doing so they admitted that while both nations are eager to move away from a US Dollar reserve currency,
neither is yet able to provide an alternative.
This changed in late June when first Gazprom‘s CFO announced the gas giant was ready to settle China
contracts in Yuan or Rubles, and at the same time the People‘s Bank of China announced that its Assistant
Governor Jin Qi and Russian central bank Deputy Chairman Dmitry Skobelkin held a meeting in which they
discussed cooperating on project and trade financing using local currencies. The meeting discussed
cooperation in bank card, insurance and financial supervision sectors.
And yet, while both sides declared their operational readiness and eagerness to bypass the dollar entirely,
such plans remained purely in the arena of monetary foreplay and the long awaited first shot across the
Petrodollar bow was absent.
Until now.
Toen Saddam Hoessein verklaarde dat hij zijn olie wilde verkopen in euro‟s, kreeg Irak bommen op de kop.
Toen Gaddafi verklaarde dat hij een Afrikaanse bank zou stichten met een nieuwe valuta die was gedekt
door goud, kreeg Libië bommen op de kop. Maar Rusland heeft kernwapens… en China ook. Daarom kan
de VS nu niet anders dan Rusland belasteren en bedreigen, want gooit men Rusland bommen op de kop,
dan gooit Rusland bommen terug. De VS hoopt dat die olieroebels niet doorgaan! Eergisteren ging het nog
net niet door, maar sinds gisteren is het een feit! Olie voor roebels en roebels voor olie!
A Fall From Grace? Sanctions & the Dollar
August 27, 2014 by CONN HALLINAN
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The recent round of sanctions aimed at Moscow over the crisis in the Ukraine could backfire on Washington
by accelerating a move away from the dollar as the world‘s reserve currency. While in the short run
American actions against Russia‘s oil and gas industry will inflict economic pain on Moscow, in the long run
the U.S. may lose some of its control over international finance.
Dit is dus de kern van die economische sancties: Europa mag van de VS geen roebels meer verdienen,
opdat Europa gedwongen blijft om olie en gas te kopen voor dollars! Het is nog een beetje afwachten hoe de
internationale wereld van beursspeculanten gaat reageren, maar zowel Rusland als China hebben een
groeiende economie. Het valt te verwachten dat er op termijn een kapitaalverschuiving plaats vindt van
dollar naar roebel en yuan. Wat dat betekent voor de euro, hangt volgens mij af van de manier waarop
Europa reageert op economische sancties die zwaar ten koste gaan van de eigen economie. Rusland is
bereid om de sancties op te heffen, zodra de NATO stopt met zijn bedreigende oorlogsspel!
Russia will lift food ban when national security no longer a threat
Published time: August 27, 2014 15:55
Deze sancties zijn opgelegd door de VS, in Europa is niemand er blij mee! Wij hebben meer baat bij een
goed contact met Rusland, dan bij de agressieve NATO-politiek.
EU Sanctions Boomerang – Poor leadership once again
I must admit I was surprised at how quickly the sanctions blowback is developing in the EU. In fact, I see the
possibility of it going to flamethrower level soon. Despite the EU‘s plans to assist those businesses affected,
hardworking, struggling workers will still have to pay for this huge mistake at the end of the day.
Not only parliamentary representatives are voicing dissent, but top government officials, also. The smart
ones are getting ahead of the curve to survive what they seen coming — growing public outrage at the poor
leadership shown. The West‘s Russian Jihad is now going to economically destroy innocent lives in Europe,
and not just those in East Ukraine.
De sancties gaan nu reeds overduidelijk ten koste van de zwaar gesubsidieerde Europese land- en
tuinbouw. Maar ook andere sectoren worden getroffen, al hoort men daar minder over. Als boeren failliet
gaan, dan moeten de banken de klappen opvangen. Als de banken het niet meer redden, komt er dan weer
een bail-out? In Duitsland krimpt de economie, in plaats van te groeien.
German consumers see economic development „under threat‟ – survey
Obama Destabilizes Europe‟s Economy: Sanctions Deepen the Recession
By James Petras
August 24, 2014 ―ICH‖ – The Obama Administration actively pressured Europe to impose harsh sanctions on
Russia in order to defend the violent takeover (‗regime change‘) in the Ukraine. England, France, Germany
and the rest of the European regimes gave in to Washington‘s demands. Russia responded by imposing
reciprocal sanctions, especially on agriculture goods, and is establishing alternative trading partners and
increasing trade with China, Iran, Latin America and Africa.
No European country can benefit from embracing the failed regime in Kiev. . . Ukraine‘s currency is in freefall – ranking below soiled toilet paper. Its major industries, totally dependent on trade with Russia, are
bankrupt or have been bombed by the NATO-putsch regime in Kiev. Its agricultural exports are devastated.
Meanwhile Ukrainian families are advised to chop their own wood or dig their own coal in anticipation of a
winter totally cut off from Russian gas because the oligarchs in Kiev have been unable or unwilling to pay the
huge energy debt. . For their staunch support of this bankrupt regime, ruled by a ‗Billionaire Oligarch‘ in Kiev,
for upholding the ‗principles‘ so lauded by Finnish President Stubbs, one million European farmers will bury
their own apples, pour their own milk in the streets and dump their grapes, oranges and tomatoes in rotting
heaps. . . And this is so their leaders, Obama, Cameron, Merkel and Hollande can uphold their real
‗principles‘ of territorial expansion, extend their military operations to the borders with Russia and posture as
warriors while destroying their countries productive economies, bankrupting their farmers and manufacturers,
driving millions more into unemployment and deepening the pains of recession.
Toen de Krim zich in maart afscheidde van de fascistische putsch in Kiev en koos voor aansluiting bij
Rusland, toen schreeuwde het Westen moord en brand. Ook nu zegt onze corrupte pers nog dat Rusland de
Krim heeft geannexeerd, maar de Krim hoorde altijd bij Rusland! Er was ook geen invasie, want er ligt al
sinds jaar en dag een Russische vloot in de haven van Sebastopol, inclusief Russische troepen. Maar het
Westen besloot tot economische sancties!
Welke gevolgen hebben verdere economische sancties tegen Rusland?
Gorka Bemer 21 maart 2014
Tot op heden zijn de ingestelde sancties voornamelijk symbolisch. Een lijst met betrokken Russen en
Oekraïners krijgen geen reisvisum meer om de Europese Unie binnen te komen en hun in Europa
aanwezige tegoeden worden bevroren. Gisteren vond een EU top plaats met de regeringsleiders van de
lidstaten. Deze hebben de Europese Commissie opgeroepen om verdere economische sancties te
onderzoeken. Een tweede ronde sancties maakt de kans dat Rusland en de EU in een vicieuze cirkel aan
sancties en daarmee handelsoorlog raken echter een stuk groter.
Die oorlog hebben we nu: een economische oorlog van de VS tegen Rusland, met Europa als slagveld!
VS scherpt sancties tegen Rusland aan Frank Knopers 17 juli 2014
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Het boemerang effect van sancties tegen Rusland
Frank Knopers 24 juli 2014
Tot voor kort bleven de sancties beperkt tot een lijst van personen, maar vanaf nu zullen er ook
verschillende bedrijven door geraakt worden. Ook bedrijven die handelsrelaties onderhouden met Duitsland
en andere Europese landen. De Verenigde Staten leggen sancties op aan oliegigant Rosneft,
aardgasproducent Novatek, de Gazprombank en wapenfabrikant Kalashnikov. Deze bedrijven mogen
voortaan geen geld meer lenen bij Amerikaanse financiële instellingen en geen leningen uitschrijven aan
beleggers die verbonden zijn met de VS.
Voor deze Russische bedrijven hebben de sancties serieuze consequenties. Binnen Rusland is het sinds de
Russische inval in de Krim (sic!) al moeilijker geworden om kapitaal aan te trekken, omdat buitenlandse
investeerders massaal geld weghaalden uit Rusland. Het is dan ook geen verrassing dat de Russische
premier Medvedev sprak van een terugkeer van de Koude Oorlog en dat Vladimir Poetin waarschuwde voor
het ‗boemerang effect‘ van sancties.
Het bleef niet bij een waarschuwing. Vladimir Poetin besloot als tegenmaatregel tot een importverbod op
landbouw-producten uit de landen die aan deze economische oorlog deelnemen: Russia bans agricultural
products from EU, USA, Australia, Norway, Canada August 07, 2014 08:30. En dan gaan die landen
zeuren dat dit in strijd is met de regels! Importverbod Rusland in strijd met regels WHO Frank Knopers, 8
augustus 2014.
De vraag is waarom Europa meedoet aan deze kolder, die onze economie slechts schade toebrengt. Het
antwoord ligt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Tussen Rusland en de VS is nauwelijks
handel. Daarom kunnen de sancties de VS niet schaden, maar de VS kan zonder Europa ook geen
effectieve sancties opleggen! De handel tussen de EU en Rusland was weliswaar gunstig voor Europa, maar
de handel met de VS is dat eveneens. Hoewel het bovenstaande plaatje anders doet vermoeden, koopt de
EU voor $264 miljard in Rusland, voornamelijk in de vorm van energie. De EU verkooptslechts voor $152
miljard aan Rusland, de handelsbalans is negatief! De handelsbalans met de VS is echter positief: de EU
verkoopt voor 288 miljard euro aan de VS, maar koopt er slechts voor 196 miljard euro. Het zou nog veel
onvoordeliger zijn als de handel met de VS stilviel. De VS heeft daarmee een economische stok achter de
deur!
Omdat Europa nog altijd bestaat uit een lappendeken van verschillende landen, zijn de economische
consequenties ook niet voor ieder land hetzelfde. Sommige landen worden veel zwaarder getroffen dan
anderen. Het volgende artikel in drie delen laat zien welke EU landen handel drijven (of dreven!) met
Rusland en hoe groot het aandeel was in hun buitenlandse import en export. In deel 3 staat ook een
overzicht van de handel tussen de EU en de VS in vergelijking met de handel tussen de EU en Rusland.
The European Union and the Trade War with Russia (I)
The European Union and the Trade War with Russia (II)
The European Union and the Trade War with Russia (III)
Brussels understands perfectly well that if it does not join America‘s anti-Russian sanctions, its positive
transatlantic trade balance will begin to dwindle. Washington will begin to take away the ‗carrot‘ in the form of
a positive balance. But even if Brussels does join in with the sanctions, it still does not mean that its negative
trade balance with Russia will decrease. Europe is afraid that, on the contrary, it will grow. The scenario for
developing a trade war is simple. Moscow will block their exports to its own markets of various goods (which
Moscow will be able to buy in China and elsewhere around the world). But then Europe will be unable to
reduce its energy imports. Quickly, at any rate. So Brussels has
to constantly think about what is more beneficial: getting involved in
Washington‘s sanctions or resisting them completely. As can be
seen from Table 7, the ‗carrot‘ for the whole of the EU in the form of
a positive trade balance with the US reached €92 billion in
2013.
Voorlopig heeft Rusland nog niet besloten dat alle energie in
roebels moet worden betaald. Met de dollars die worden verdiend
aan de handel met de VS mag Europa in Rusland energie kopen.
Zou Rusland de dollar niet langer accepteren, dan zitten we in de
kou! Vrijwel heel Europa is afhankelijk van de Russische
gaslevering. Dat gas komt voornamelijk binnen via een pijplijn die
loopt door Oekraïne!
De volgende aflevering van Keiser report werpt ook licht op de
achtergrond van de economische politiek van Poetin en wat dat
betekent voor het “vrije wilde Westen”. Onze toekomst lijkt somber,
tenzij het “vrije wilde Westen” kiest voor de vreedzame koers van
internationale samenwerking met het Rusland van Poetin. Weg met
de NATO, weg uit de Europese Unie, zoek aansluiting bij het
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handelsverkeer met Rusland en China! Helaas is dat nog niet wat Europa doet, dus dan maar oorlog…
Keiser Report: End of No-Alternative-To-Dollar Era
Gepubliceerd op 16 aug. 2014
Max interviews Dr. Michael Hudson about the war machine,
Bekijk video in groter formaat
Toegift: For USA, Russian economic growth is aggression Gepubliceerd op 18 jul. 2014
Bekijk video in groter formaat
Share and Enjoy:
http://www.boublog.nl/2014/08/29/de-boemerang-van-de-economische-sancties/#more-20946

NAVO-lid Noorwegen stuurt tanks naar grens Letland-Rusland
EU-Commissiepresident Barroso zegt dat ‗point of no return‘ bereikt
kan worden – Na Letland spreekt nu ook Litouwen over oorlog
tussen Rusland en Europa
Putin waarschuwde gisteren dat ‗niemand moet rotzooien met een
nucleair bewapend Rusland‘. Het is duidelijk dat het Kremlin zich
niet oneindig laat tergen en provoceren door het Westen.
NAVO-lid Noorwegen heeft besloten om een bataljon tanks naar de grens tussen Letland en Rusland te
sturen, zogenaamd voor een tweemaandelijkse „oefening‟ (1). Tegelijkertijd werkt het bondgenootschap aan
een 10.000 man sterke snelle interventiemacht om Rusland af te schrikken van militaire acties in Oekraïne
en Oost Europa (4)(5). Ook Nederlandse troepen zouden daar aan gaan deelnemen. Kortom: de
voorbereidingen voor een toekomstige oorlog tegen Rusland zijn in volle gang.
„Point of no return kan bereikt worden‟
Ook de politiek maakt de Europeanen langzaam rijp voor een nieuwe slachting op ons continent. EUCommissiepresident Barroso verklaarde vandaag dat het weliswaar „nog niet te laat is voor een politieke
oplossing‟, maar dat „het point of no return bereikt kan worden‟ als het conflict in Oekraïne verder escaleert.
(2)
De Franse president Francois Hollande ziet in het doelbewust gecreëerde conflict met Rusland een
uitgelezen mogelijkheid om zijn onderdanen af te leiden van het aanstaande onvermijdelijke staatsbankroet
en de economische en sociale instorting die zijn land op dit moment ondergaat. Hollande stelde dat de EU
de sancties tegen Rusland „ongetwijfeld gaat versterken‟, wat de spanningen met Moskou verder zal doen
oplopen. (3)
Ook Litouwen spreekt openlijk over oorlog
De Litouwse president Grybauskaite spreekt net als de Letse minister van Buitenlandse Zaken (zie artikel
donderdag) al openlijk over een oorlog: „Rusland is praktisch in staat van oorlog met Europa‟ (5). De
Nederlandse premier Mark Rutte houdt het voorlopig bij de term „zeer zorgwekkend‟ om het gedrag van
Rusland te omschrijven.
„Putin desnoods vermoorden‟
Net als in Europa gaat in de Verenigde Staten de demonisering van Rusland en president Vladimir Putin
onverminderd verder. Herbert Meyer, een voormalige speciale assistent van de CIA-directeur ten tijde van
president Reagan, schreef onlangs dat Putin desnoods vermoord moet worden als de sancties tegen
Rusland niet voldoende blijken te werken. (6)
Mochten de Westerse inlichtingendiensten inderdaad proberen Putin definitief uit te schakelen, dan zal dat
leiden tot een ernstige destabilisering van Rusland, wat een wereldoorlog juist veel dichterbij zal brengen.
Gisteren waarschuwde Putin zelf dat „niemand moet rotzooien met het nucleair bewapende Rusland‟.
„Hopelijk staan Duitsland en Frankrijk op tegen Amerika‟
Een andere voormalige hoge CIA-official en tevens presidentieel adviseur, Ray McGovern, zei te hopen dat
Duitsland en Frankrijk op de komende NAVO-top volgende week tegen de regering Obama zullen opstaan
en zullen weigeren zich te laten gebruiken voor een oorlog tegen Rusland.
De Europese defensie industrie wrijft zich echter al in de handen, want naast de vele oproepen de uitgaven
voor defensie weer te verhogen –in Nederland reeds beklonken-, wordt er inmiddels serieus nagedacht over
het bouwen van een gemeenschappelijke Europese gevechtstank. (7)
Xander
(1) Ria Novosti, (2) Ria Novosti, (3) Ria Novosti, (4) Russia Today, (5) NU, (6) Infowars, (7), Infowars

Nieuwsbrief 207 – 31 augustus 2014 – pag. 41

Linkse politiek beschermde jarenlang islamitische verkrachtingsbende Britse stad
Xander 30-08-2014 15:36- in Algemeen Nieuws, EU, Islam & Terreur, Maatschappij
Autoriteiten straften niet de daders, maar de ouders van slachtoffers en een klokkenluider
De vijf leiders van de moslimbende. Eén van hen geniet inmiddels
in zijn thuisland Pakistan van het vele geld dat hij verdiende met het
laten verkrachten van talloze jonge Britse meisjes, en pocht daar
zelfs mee op Facebook.
In de Engelse stad Rotherham (nabij Sheffield) kon een Pakistaansislamitische misbruik- en verkrachtingsbende 16 jaar ongestoord
zijn gang gaan, omdat de politiek en toezichthoudende instanties –
waaronder jeugdzorg en de politie- weigerden het probleem te
erkennen uit angst voor „racisme‟. Dankzij deze linksgroene
politieke correctheid werden er zo‟n 1400 autochtone minderjarige kinderen, waarvan sommige niet ouder
dan 11, misbruikt, verkracht en gedwongen zich te prostitueren.
Autoriteiten straffen niet daders, maar ouders en klokkenluider
De autoriteiten in Rotherham hadden al jaren sterke aanwijzingen dat minderjarige blanke meisjes en
jongens door moslimimmigranten uit Pakistan op grote schaal werden misbruikt. Talrijke meisjes, sommigen
niet ouder dan 11, werden tot „seksslavinnen‟ gemaakt. Nieuwe slachtoffers werden dagenlang
vastgehouden en volgegoten met alcohol en drugs. Ondertussen werden ze door grote aantallen mannen –
soms meerdere tegelijk- verkracht. Na die „inwijdings‟periode waren veel meisjes dermate getraumatiseerd
en zo afhankelijk geworden van de drugs, dat ze zich willoos lieten prostitueren.
Een plaatselijke sociale werker die zich het lot van de vele slachtoffers aantrok en naar de politie en
jeugdzorg stapte, werd door zijn superieuren berispt en zelfs gedegradeerd omdat hij het gewaagd had
allochtonen te beschuldigen. Ouders die naar de instanties stapten werden minachtend behandeld en
weggestuurd. „Hardnekkige‟ klagers werden zelfs gearresteerd. Een slachtoffer had zijn kleren met daarop
de sporen van het misbruik bewaard en aan de politie gegeven, maar die raakte dat bewijs ineens „kwijt‟.
Politici, politie en jeugdzorg wisten alles maar deden niets
Denis McShane, jarenlang de links-liberale afgevaardigde van de regio in het Britse Lagerhuis, erkende dat
de vreselijke misstanden dankzij politieke correctheid in stand werden gehouden, en dat er in alle instanties
een cultuur heerst van „laat ons niet al te zeer de boot van het multiculturele samenleven aan het
schommelen brengen‟. Om dezelfde reden deed hij eveneens niets aan de onderdrukking van vrouwen in
delen van de islamitische gemeenschap zelf. Jeugdzorg in Rotherham deed al die tijd vrolijk mee door vooral
positieve berichten over allochtonen te verspreiden. Daarbij kreeg de instantie alle steun van het linksgroene
politieke establishment. Die zorgde er ook voor dat de buitenlandse pleegkinderen van als betrouwbaar
bekend staande pleegouders werden afgepakt, omdat ze lid waren geworden van de Britse
Onafhankelijkheidspartij (UKIP) van Nigel Farage, de enige politicus die de schrijnende misstanden bij name
durfde te noemen. Javed Khan, het dik betaalde (€ 190.000 per jaar) hoofd van Barnardo‟s, de grootste
gesubsidieerde jeugdzorg-achtige instelling in Engeland, wordt ervan beschuldigd al meer dan 10 jaar
geweten te hebben van de moslimbende, maar niets te hebben gedaan. Op Sky News haalde hij zich de
woede van veel kijkers op de hals door enkel uitvluchten te verzinnen voor zijn gedrag.
In 2011 gaf de toenmalige uitvoerende directeur Martin Narey tegenover de BBC toe dat de misbruikers van
blanke Britse meisjes vooral afkomstig zijn uit etnische groepen uit Afghanistan, Pakistan en Arabische
landen. Al in 2004 maakte Channel-4 hier een documentaire over, maar die werd op last van de politie niet
uitgezonden. (3)
Leider pocht in Pakistan over zijn daden
Dankzij dit soort figuren op belangrijke posities kreeg de Pakistaanse moslimbende vrij spel om 16 jaar lang
minstens 1400 jonge meisjes en jongens –vrijwel uitsluitend blanken- te misbruiken, verkrachten en uit te
buiten. Pas in 2010 werden enige leden van deze vijfkoppige bende wegens kindermisbruik veroordeeld.
Eén van hun leiders, die een van zijn slachtoffers op extreme wijze mishandelde, bevindt zich echter alweer
op vrije voeten. Onmiddellijk zocht hij dat slachtoffer weer op om zijn misbruik weer voort te zetten.
Ondertussen is hij naar zijn thuisland gereisd en praalt hij op Facebook trots met het vele geld dat hij met
zijn barbaarse misdaden verdiende.
Europa in de greep van linksgroen/liberaal
Het drama in Rotherham staat bepaald niet op zichzelf. Het linksgroen-liberale politiek correcte denken heeft
een groot deel van Europa stevig in de greep gekregen. De weinige commentatoren en politici die de vinger
op de zere plek durven te leggen, namelijk dat het met name islamitische immigranten en allochtonen zijn
die bovenmate zijn vertegenwoordigt in de meeste misdaadstatistieken, worden onmiddellijk voor racisten of
„rechtse populisten‟ uitgemaakt. Onze grotendeels door „links‟ gecontroleerde media werken hier nog altijd
volop aan mee door in bijna alle berichten over dit soort misdaden de etnische en/of islamitische afkomst
van de dader(s) te verzwijgen. En let u maar eens op: als de daders autochtonen zijn, dan worden hun
namen niet zelden wèl genoemd. (1)
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Als de islam het (deels) voor het zeggen krijgt
In Irak, Syrië, Pakistan, Libanon, de Palestijnse gebieden, Egypte, Soedan, Iran, Nigeria, Algerije en
inmiddels ook Turkije kunt u zien wat er van een samenleving wordt als bepaalde islamitische krachten de
ruimte en het voor het zeggen krijgen. Rotherham, maar ook Birmingham, Londen, Parijs, Marseille,
Toulouse, Lille, Brussel, Antwerpen, Berlijn, Duisburg, Stockholm, Malmö, Oslo en Den Haag (Schilderswijk)
zijn de eerste tekenen van een sluipende machtsovername door dezelfde chaotische, misdadige,
misbruikende en racistische politiek-religieuze ideologie.
U vindt het nog altijd overdreven, ondanks de 1400 minderjarige slachtoffers in Rotherham? Wat denkt u dan
van de bekende en invloedrijke Londense imam Anjem Choudary, die afgelopen woensdag op Fox News de
gruwelijke daden van de islamitische terreurbeweging IS verdedigde of ontkende, en bezwoer dat de Sharia
ook in de VS zal worden ingevoerd, zodat bijvoorbeeld homo‟s kunnen worden gestraft. (3)
Dezelfde Sharia is de facto reeds deels van kracht in bovengenoemde en een snel groeiend aantal andere
Europese steden en wijken, waar vaak geen autochtoon en zelfs geen politieagent meer durft te komen. De
enige manier voor ons om dat proces tot staan te brengen en om te keren, is te stoppen met het stemmen
op partijen en politici die ten koste van letterlijk alles en iedereen deze „multiculturele‟ nachtmerrie in stand
willen houden.
Xander - (1) KOPP ; (2) Breitbart ; (3) Breitbart

Ooggetuige MH17 meldt plastic lijken
De website Herstel de Republiek komt met onderstaande filmpjes van
een ooggetuige die 20 minuten na de ramp met de MH17 ter plaatse
was en veel beeldmateriaal vastlegde. Opvallend in het verslag is dat
steeds wanneer ingezoomd wordt op “de lichamen”, de beelden
onscherp getoond worden. De camera lijkt ineens niet zo goed scherp
te kunnen stellen. Het heeft er alle schijn van dat de interviewer niet
wil laten zien wat er daadwerkelijk vastgelegd is. Op 3:40 min. in het
eerste filmpje meldt de getuigde dat het leek alsof er plastic lichamen
lagen. Dit onderschrijft mijn theorie van de siliconen poppen. Zou het
kunnen dat er gebruik gemaakt is van poppen? Kijkt u maar eens naar
dit filmpje wat er allemaal mogelijk is op dat gebied.
Het mag toch wel opmerkelijk worden genoemd dat Nederland op 8
augustus jongstleden een deal sloot over de geheimhouding van de onderzoeksresultaten naar de
vliegramp. Deze geheime deal werd gesloten tussen Nederland, België, Australië en de Oekraïne. De grote
vraag is: waarom? Het antwoord laat zich steeds makkelijker raden nu een getuige van het eerste uur met
zulke duidelijke aanwijzingen komt dat er veel niet klopt. Waarom horen we niets over de „zwarte dozen‟?
Waarom moet er zoveel geheimzinnigheid rondom deze ramp opgetrokken worden? Waarom wordt er zo
driftig aandacht besteed aan herdenkingen zonder daadwerkelijk met onderzoeksresultaten te komen.
Onderstaande getuigenverklaring is wel erg veelzeggend.
Een paar steekwoorden (bron):
het rook sterk naar ontbindende lijken en formaldehyde
verreweg de meeste slachtoffers hadden een Aziatisch
uiterlijk
er waren vrijwel geen kinderen onder de slachtoffers
alle slachtoffers waren op een enkeling na geheel naakt
de bagage bestond uit met name winterkleding
er was nagenoeg geen bloed aanwezig
de paspoorten en papieren waren onbeschadigd
de aangetroffen foto‟s waren allemaal in het najaar van
2013 genomen.
Bron linkvermeldingen: Herstel de Republiek, Infowars.com
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/31/ooggetuige-mh17-meldtplastic-lijken/

Christusfiguur in de lucht: experiment van Blue Beam ter
misleiding…?
http://apod.nasa.gov/apod/image/1408/brocken_ladanyi_1300px.jpg
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Russen dumpen massaal Westerse creditcards..
2014 © WantToKnow.nl/.be
Terwijl de ene ná de andere Europese en Amerikaanse sanctie wordt
uitgevaardigd, en westerse leiders zich gesterkt lijken te voelen door deze
sancties die ze zo stoer opleggen tegen Rusland, lijkt de economische
realiteit zich volledig anders te ontwikkelen dan is bedoeld met deze
sancties.. Niet alleen dat veel westerse bedrijven met de kater blijven
zitten om zoveel inzicht van hun leiders, maar het blijkt dat in hun eigen
land, de Russen nauwelijks geraakt worden.. Het blijkt dat vooral voor de
meeste sancties veel alternatieven voorhanden zijn. Sancties zijn meer een statement naar de westerse
bevolking toe, en worden gepresenteerd als een „sigaar uit eigen doos‟, doordat bijvoorbeeld tuinders hier in
Nederland, getroffen door de groente- en fruitboycot, de rekening gepresenteerd krijgen.. Sancties zijn dus
volledig als een boemerang terug aan het komen op de westerse landen. De effectiviteit is miniem en ze
hebben dus weinig of geen invloed.
Daarbij blijft ook de populariteit van de Russische President Poetin maar stijgen en de geschiedenis leert dat
landen die getroffen worden door sancties van het Westen inventief worden om de sancties te omzeilen, zo
ook in Rusland. Op het gebied van de blokkade van bankrekeningen en financiële transacties lijkt Rusland in
de armen te worden gejaagd van de BRICS-landen. Deze BRICS-landen richtten een eigen hulpfonds op, ze
voeren steeds meer handel met elkaar in lokale munt en het blijkt dat al veel rijke Russen overschakelen
naar alternatieve betalingssystemen, en … cash.
De BRICS-landen zijn het al lang met elkaar eens, dat zij nauwer dienen samen te werken, vooral om de
steeds meer instabiele US-dollar te vermijden. Het is met name de historische devaluatie van de US-dollar
die ervoor zorgt dat welvaartsgroei voor een groot deel in de waarde van het Amerikaanse betaalmiddel
terecht komt. Op 16 juni 2009 hielden de leiders van de BRICS-landen hun 2009 BRICS-top in
Jekaterinenburg, en legden een verklaring af waarin ze opriepen tot de oprichting van een equitable,
democratische en multipolaire wereldorde.(zie foto onder)
Sindsdien hebben zij elkaar ontmoet in Brasília in 2010 en in Sanya in 2011. De ontwikkelingen rondom de
sancties tegen Rusland, als gevolg van de valse-vlag-operatie van de Amerikanen, om Rusland in diskrediet
te brengen, leidden er dit jaar toe, dat Poetin vaart maakt met het pushen van de ontwikkeling van de
BRICS-samenwerking.
Credit-cards opzeggen en Chinese credit-cards nemen!
De Russische miljardair Gennady Timchenko heeft inmiddels publiekelijk laten weten dat hij zijn rekeningen
bij Visa en Mastercard heeft opgezegd en is overgeschakeld op het Chinese betalingssysteem UnionPay.
De anti-dollar wereld en vooral anti-dollar-wereld, wint zo stap voor stap aan kracht. Deze miljardair
Timchenko verklaarde ook dat transacties weer meer afgehandeld zouden moeten worden met ouderwets
cash geld..
Inmiddels heeft de Russische MDM Bank, een van de 30 grootste
banken in Rusland, ook aangekondigd, dat het het Chinese
betaalsysteem (creditcard) „Union Pay‟. ―Nadat een aantal
technische problemen zijn opgelost, is het voor rekeninghouders
van MDM heel simpel mogelijk om met hun Union Pay-card, geld
op te nemen bij de pinautomaten van MDM‖, aldus een
woordvoerder van MDM.―Daarnaast is het met dezelfde pincode
natuurlijk mogelijk overal ter wereld te betalen, waar Union Pay is
geaccepteerd‘.
Volgens Fan Zhiguang, de vertegenwoordiger van Union Pay in
Rusland, zal het aantal bankkaarten dat geschikt is om samen te werken met Union Pay, de komende 3 jaar
groeien naar zeker 2 miljoen..! Het Chinese systeem en het Japanse bedrijf JCB zullen samenwerken in een
joint-venture met het Russische nationale betalingssysteem, wat onlangs werd opgericht op orders van
Vladimir Poetin.
De oprichting van dit nieuwe nationale betalingssysteem, gebeurde
direct nadat de Amerikaanse creditcard-bedrijven MasterCard en
VISA gestopt waren met het accepteren en verwerken van
betalingen van Russen in Rusland en daarbuiten, op basis van de
sancties die door de VS werden afgekondigd tegen Rusland. En
evenals de sluiting van multinationals als McDonalds in Rusland,
lijkt het lot van beide creditcard-maatschappijen in Rusland lijkt
hiermee nu ook te zijn bezegeld..!
***
x
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Atheïsme is bloeddorstiger
Hans Jansen
Atheïsme is bloeddorstiger en moordzuchtiger dan alle godsdiensten bij elkaar.
U heeft het natuurlijk direct al begrepen: op veler verzoek zal het vandaag eens
niet over de islam gaan. De Chinese leider Mao is opgevoed als Boeddhist, maar
was als volwassene anti-religieus. Hij heeft ruim 70 miljoen mensen om het
leven gebracht. De schattingen worden nog steeds naar boven bijgesteld. Stalin,
kerkelijk opgevoed, voormalig priesterstudent, held van de Sovjet-Unie,
weldoener van de arbeidersklasse, kan bogen op ongeveer 20 miljoen
slachtoffers. Het merendeel van deze 90 miljoen is gaan hemelen in vredestijd. Adolf Hitler, bekend van de
Godwin, heeft minstens 10 miljoen doden op zijn rekening staan, waarvan 6 miljoen Joden. Er zijn amateurhistorici die menen dat Hitler katholiek was. Dat was hij van geboorte, maar uit van alles blijkt dat hij
desalniettemin fel anti-christelijke en anti-katholieke opvattingen koesterde, zie bijvoorbeeld Hitler‘s Table
Talk. Behalve Hitler is er nog een reeks minder grote jongens, allen atheïst en socialist, die zich door hun
moordlust hebben onderscheiden, zoals Pol Pot in Cambodja, Kim Junior en Kim Senior in Noord-Korea, de
gebroeders Castro op het zonnige Cuba, de heer en mevrouw Ceausescu in Roemenië en Enver Hoxha in
Albanië.
Als katholieken zich over de kruistochten en de inquisitie schuldig zouden moeten voelen, beide al eeuwen
in onbruik, wat moeten atheïsten en socialisten dan met al deze miljoenen van hooguit een paar generaties
terug?
De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven
gekost. In vijf eeuwen. Dat getal valt in het niet bij de meer dan honderd miljoen die de Drie Geliefde Grote
Atheïsten in de twintigste eeuw in een paar decennia er door hebben gejaagd. Hoeveel oorlogsgeweld en
burgerdoden u ook aan het christendom wilt toeschrijven, Mao, Joseph en Adolf overtreffen het ruimschoots,
hoe u de cijfers ook corrigeert voor de toename van de bevolkingsomvang in de afgelopen duizend jaar.
Desondanks hebben Joseph en Mao nog steeds praatgrage volgelingen in de top van een aantal
Nederlandse politieke partijen, en worden geweldloze democratische politici op hoge toon ervan beschuldigd
de „nieuwe Adolf‟ te zijn.
Het aantal mensen dat in de loop der eeuwen door atheïsten, in de naam van de wetenschap, de
vooruitgang of de rede, om het leven is gebracht overtreft het aantal slachtoffers van godsdienstige
bewegingen met zodanig overtuigende getallen, dat er iets aan de hand moet zijn. Mogelijk dempt
godsdienstigheid de dierlijke lust tot macht en moord?
Al deze dingen zouden allang bij iedereen bekend moeten zijn, maar het staatsonderwijs en de staatsmedia
hebben andere prioriteiten, zoals de milieuschade die de stofzuiger aanricht. Het steeds verder bekend
raken van de aspiraties en de praktijken van de ideologie waarover we het vandaag niet zouden hebben, valt
dan ook in een kennisvacuüm ten aanzien van geschiedenis en godsdienst. Vijanden van het westen zijn
altijd ook vijanden van het christendom, en deze (zelf)haters maken nu in één adem handig gebruik van het
nieuws uit het Nabije Oosten over kruisigingen, amputaties en stenigingen om, jawel, het christendom aan te
vallen „want alle religies brengen altijd alleen maar oorlog‟.
De beweging die vandaag niet genoemd zal worden, schrijft gruwelen voor. Die worden dan ook bij tijd en
wijle enthousiast gepleegd door grote of kleine aantallen aanhangers van die beweging. Het laatste nieuws
daarover, uit Syrië en Irak, wordt niet gebruikt om die onnoembare beweging aan te klagen voor wat-ie is, en
volgens beroepsmoslims ook moet zijn, maar om andere godsdienstige bewegingen, die zulke gruwelen
verbieden, op hun plaats te zetten.
De relevante feiten over veel van dit soort zaken, en over de atheïstische moordzucht, zijn bv. hier na te
lezen. De gegevens liggen overigens over het hele internet verspreid en zijn zo zonneklaar dat twijfel wel
heel erg pedant is. Maar als u het over die ongenoemde beweging niet geloofde, gelooft u het over die
atheïsten ook niet.
De Nederlandse slavist Karel van het Reve noemde het Marxisme een „jachtakte‟. De beroemde islamograaf
Bernard Lewis sprak van de koran alslicense to kill. De juichaapjes en deskundo‟s van de staatsmedia die
de Arabische Lente hebben bejubeld, hadden het daarentegen over „nieuwe perspectieven‟, en ja,
inderdaad, dat waren het, zoals elke kenner ze had kunnen vertellen.
En toch. Wie in Westerbork lid werd van de NSB, werd desalniettemin naar Auschwitz gestuurd. Wie
daarentegen in de „Islamitische Staat‟ op tijd moslim wordt, maakt kans hier op aarde behouden te blijven.
De atheïstische moordzucht is dus, meetbaar en aantoonbaar, groter.
De kans dat atheïstische politici de macht van de staat willen gebruiken om u te vermoorden, is vele malen
groter dan dat godsdienstige politici hetzelfde willen. Maar kom op, we moeten niet alle atheïsten over één
kam willen scheren.
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/08/hans_jansen_atheisme_is_bloedd.html#more
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De „Ice Bucket Challenge‟ een ritueel ter voorbereiding massaslachting
Het kan u bijna niet zijn ontgaan dat er een hype gaande is waarbij mensen een emmer gevuld met water en
ijsblokjes over hun hoofd gooien. Meerdere krantenberichtten hierover. En als dat het geval is, dan betekent
het meestal dat het een hype moet worden. De „Ice Bucket Challenge‟ zou te maken hebben met een
liefdadigheidsproject voor ALS-patiënten, waarbij je vier mensen uitdaagt om een emmer gevuld met water
en ijsblokjes over je hoofd te gooien, dit te filmen en op YouTube te plaatsen om vervolgens geld te doneren.
De officiële lezing is dat deze „Ice Bucket Challenge‟ is bedacht om meer aandacht te creëren voor de ziekte.
Maar wat nu als we hier te maken hebben met een ritueel dat is opgezet ter ere van A-nti Christ L-ucifer Satan of zoals Oprah Winfrey zegt nadat ze de emmer over haar hoofd krijgt “In the name of ALS“? Zouden
we hier te maken kunnen hebben met een groot satanisch ritueel dat vergelijkbaar is met het dopen dat in
kerken gebeurt; het dopen dat een overgave aan „het lam dat geslacht werd„ uitbeeldt, zoals Jezus stierf als
offerlam voor de zonden van alle gelovigen? Representeert dit massale doopritueel een grote slachting ter
ere van Lucifer, waarbij de doop een overgave of goedkeuring representeert?
De televisie evangeliste Anita Fuentes legt het in onderstaand YouTube filmpje allemaal haarfijn uit. De
challenge zou mogelijk een rituele doop representeren; een toewijding aan Lucifer, de „god‟ die de leden van
de Saturnus cult aanbidden. Het oproepen in de vorm van “ice us” zou duiden op ISIS en daarmee zou de
challenge niet alleen een rituele doop als teken van toewijding aan Lucifer/Satan representeren, maar ook
de voorbode van een grote rituele slachting gepleegd door ISIS op Amerikaans grondgebied met een grotere
impact dan 9/11. In haar filmpje geeft ze een glasheldere toelichting over hoe de huidige gebeurtenissen
terug te vinden zijn in het laatste Bijbelboek, genaamd Openbaringen. Het punt is echter dat alle religies
wereldwijd vol zitten met „Saturnus cult‟-symboliek. De drie grootste wereldreligies, jodendom, islam en
christendom, voorzien een eindtijd. De drie belangrijkste godsdiensten verwachten allemaal Jezus. De
Joden wachten nog steeds op de eerste komst van de Messias terwijl Christenen en Moslims op de tweede
komst van de Messias wachten. Binnen de islam wordt Jezus betiteld met de naam Isa. De wederkomst van
Isa binnen de islam is de eerste terugkeer van hem na zijn opname in de hemel. Op basis van „soera De
Vrouwen„ wordt gesteld dat Isa (Jezus) niet aan het kruis stierf, maar dat (zo vermeldt de Koran) de joden
die Jezus ter dood zouden hebben gebracht, slechts verward zijn en zich vergist hebben. Tafsir (een
interpretatieleer binnen de islam) wijst namelijk uit dat een plaatsvervanger ter dood werd gebracht, terwijl
Isa (Jezus) in de hemel werd opgenomen. Wikipedia zegt [citaat] Bij het aanbreken van de eindtijd zal Isa
wederkeren, misschien als de Mahdi, de anti-messias (Dajjal) verslaan en vervolgens nog 40 jaar op aarde
leven. Hij zal alle kruizen vernietigen en zich in Jeruzalem voor de salat achter de imam opstellen. Daarna
sterft hij, wellicht voor een eerste maal, afhankelijk van de tafsir, en wordt begraven naast Mohammed in
Medina. Op de Dag des oordeels komt Isa weder en getuigenis afleggen voor zijn gemeenschap, zoals alle
profeten dat zullen doen.
In mijn optiek zijn de grote wereldreligies allemaal gecreëerd door de Saturnus cult, diegenen die de
verdreven zon Saturnus aanbidden. De grote wereldreligies zitten vol met symboliek die binnen de Saturnus
cult te vinden zijn (zie ook hier, hier en hier). De 3 religies zijn in mijn optiek in feite programma‟s die gevolgd
worden om grote groepen een bepaalde overtuiging aan te laten hangen. Doordat de religies erg veel op
elkaar lijken, maar net in enkele details verschillen kun je de grote groepen tegen elkaar uitspelen. De
profetieën worden door de illuminatie in de bestuurlijke toplagen van de religies gebouwd. Zeggen de
profetieën dat er plagen zullen komen, dan creëert men die plagen (Ebola), zeggen de profetieën dat er
milieurampen komen, dan creëert men die (Fukushima bijv.), en zo bouwt men nu aan de eindtijd
voorspellingen en volgen de wereldgebeurtenissen vooraf uitgestippelde scripts. Ondertussen heeft de
mensheid niet door dat de Saturnus cult vooral bezig is de mensheid binnen een soort „digitale matrix‟
gevangen te houden. De religies zijn mind control methodes die de werkelijke capaciteit van de mensheid
verlagen tot een 3-dimensionaal-5-zintuigelijk bewustzijnsniveau. De Saturnus cult aanbid deze Saturnus,
omdat deze een soort macht representeert die de mensheid via onderwijs, religie, media, vaccinatie,
medicatie, voedsel en allerlei andere methodes, in een lager bewustzijn houdt.
De Saturnus Cult bestaat uit een groep mensen die Saturnus aanbidden. De basiselementen van deze
Saturnus aanbidding lijkt in eigenlijk alle wereldreligies terug te komen. Dat zal voor velen een choquerende
constatering of een niet te nemen hobbel zijn, maar het is mijns inziens de moeite van het bestuderen
waard. Let bijvoorbeeld eens op de zwarte kubus die in vele religies een centrale symbolische rol vervult.
Kantel je een kubus vanuit driedimensionaal perspectief dan zie je een hexagram en dat representeert het
hexagram dat op de Noordpool van Saturnus zichtbaar is. David Icke beschrijft ook hoe bepaalde bloedlijnen
via genetische “broedprogramma‟s” de elitaire toplagen bekleden. We hebben het dan over de
koningshuizen, de toplagen van het bedrijfsleven, media, film- en muziek industrie, maar ook de toplagen
van de religieuze stromingen. Via een bloeddorstige tactiek van verdeel en heers en via het uitwerken van
religies die veel overeenkomsten hebben, maar steeds voor dualiteit zorgen wordt hun bloeddorstige energie
gevoed en (bovenal) wordt de mens in een lager bewustzijn gehouden.
In het filmpje van televisie evangeliste Anita Fuentes ziet u uitgelegd hoe ook de reptielachtige bloedlijnen in
het boek Openbaringen genoemd worden. David Icke noemt hen „the reptillians‟ of Archonten. Deze
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reptillians zijn in feite de elitaire bloedlijnen; een door een “hogere soort” gecreëerd ras die als het ware de
macht over onze 3-dimensionale-5-zintuiglijke realiteit moeten handhaven en de mens gevangen moeten
houden in een lager bewustzijn. Deze – ook al door de Gnostici beschreven – „Archonten‟ zijn als het ware
een hybride soort die de aarde besturen voor een „soort‟ die niet binnen onze dimensie kan opereren, maar
onze realiteit gecreëerd heeft van buitenaf. Het „blauw bloed‟ van de Archonten die binnen onze realiteit
geplaatst zijn om ons binnen deze realiteit te houden, is in feite koudbloedig / reptielachtig en bevat koper.
Hiervan komt de term „blauw bloed‟, omdat koper immers blauw kleurt wanneer het oxideert. De Archonten
zijn in feite de uitvoerders van de zionistische agenda die de mensheid gevangen houden binnen hun lagere
dimensionele realiteit; terwijl de mens in feite in staat is om deze illusie van deze virtuele realiteit te
overstijgen. Zij hebben de religies gecreëerd met hun profetieën, die allemaal net iets van elkaar afwijken,
waardoor deze religies met elkaar in strijd belanden en zichzelf boven elkaar verheven zien.
De Saturnus Cult wil ons binnen de gecreëerde realiteit houden en voorkomen dat wij gaan beseffen dat
deze realiteit vals is. U kunt dat een beetje vergelijken met het idee van de transhumanisten die geloven dat
de mens via nanotechnologie onsterfelijk kan worden en dat ons bewustzijn in nieuwe digitale werelden en
gebouwde nanotechnologie-avatars kan voortbestaan. Ray Kurzweil – de technisch directeur van Google –
zegt niet voor niets dat we in 2045 onsterfelijk zijn en ons bewustzijn naar een avatar kunnen uploaden en
mogelijk zelfs naar meerdere avatars en in meerdere werelden tegelijk kunnen leven. Die avatar realiteit zou
het over kunnen nemen van onze huidige realiteit als daaraan geen paal en perk gesteld wordt. De macht
van die nieuwe digitale onsterfelijke realiteit ligt dan in handen van de beheerders van het internet. In de film
de Matrix is dit „the Matrix‟ genoemd; het centrale computersysteem dat de digitale realiteit creëert. In feite
hebben we daarin een goed vergelijk. De macht van onze huidige realiteit ligt bij „the Matrix‟; de centrale
computer op de planeet Saturnus. „The Matrix‟ code / het softwareprogramma wordt als het ware via een
WiFi netwerk over de aarde gelegd om de mensheid te besturen. Religie en angst moeten ons DNA in een
lagere ontvangstmodus (de frequentie die is afgestemd op Saturnus) houden, waardoor we programmering
vanuit de Matrix niet kunnen overstijgen.
De Archonten zijn als het ware de soldaat in de film Avatar die via een „Avatar‟-hybride op de kleurrijke
planeet infiltreert. Het avatarlichaam bevat eigenlijk het bewustzijn van de soldaat Jake Sully. Onze realiteit
zou volgens David Icke een gecreëerde realiteit kunnen zijn zoals Ray Kurzweil en Google in feite van plan
zijn een nieuwe onsterfelijke realiteit via internet en nanotechnologie voor de mensheid te creëren. Je zou
kunnen stellen dat we dus al gevangen worden gehouden in een virtuele digitale realiteit waarin onze
lichamen bio-avatars zijn. Deze virtuele realiteit wordt in stand gehouden door Saturnus die via de maan als
een soort WiFi-zender ons DNA aanstuurt, waardoor onze bezieling niet inziet dat wij gevangen zitten in een
andere realiteit dan die waartoe we werkelijk behoren; een realiteit die de Saturnus Matrix overstijgt. Onze
lichamen zijn dus eigenlijk dragers, bio-computers of Avatars. Ons DNA wordt „onder controle‟ gehouden
vanaf „de centrale computer‟ oftewel Saturnus. Het reptielenbrein is mogelijk de bio-chip die onze biocomputers als het ware een firewall geeft, zodat wij niet de informatie buiten het programma van Saturnus
om, op kunnen vangen.
De menselijke ziel komt uit een hogere realiteit dan die waarbinnen de Saturnus hybrides (de elitaire
bloedlijnen) ons proberen te houden. Via strijd, angst, oorlogen en religie met al hun profetieën die ons de
indruk moeten wekken dat deze religies wel “ergens een kern van waarheid moeten hebben omdat er zoveel
‗uitkomt‘ van wat geschreven staat” houden ze ons in deze digitale Saturnus-maan-matrix. Die angst en
religie zorgen ervoor dat ons reptielenbrein (de firewall) geactiveerd blijft, zodat we alleen de code van „de
centrale computer‟ (Saturnus) ontvangen. De leiders van de Saturnus cult houden ons in angst en tweestrijd.
Ze volgen een tijdlijn die al voorgeprogrammeerd staat vanuit „de centrale computer‟ genaamd Saturnus.
Religie is niets meer dan een programma dat de mensheid en haar DNA in contact houdt met dit WiFi
netwerk dat vanaf Saturnus via de maan over ons uitgerold is. Het begrip „tijd‟ is dan ook een illusie binnen
dit digitale programma dat Saturnus ons oplegt. Het christendom met haar overtuiging dat Jezus terugkomt
om het Nieuwe Jeruzalem te vestigen is dus niets meer dan een gecreëerde illusie door de elitaire
bloedlijnen, die als het ware de Jake Sully‟s zijn van onze realiteit. Zij laten de wereld het programma volgen
via hun geheime genootschappen en de toplagen van de religies die ook ingevuld zijn door deze hybrides;
de Jake Sully‟s; de Archonten.
De rituelen die men steeds weer via kerken of media met de mensheid uitvoert, zoals nu met de „Ice Bucket
Challenge‟, zijn vooral bedoeld om onze toewijding te testen. Het zijn tests om te zien hoe effectief de mind
control nog is en tevens te zien hoeveel mensen aan het ontwaken zijn. Daarnaast wordt de energie van
mensen gefocust en die energie lijkt een voedingsbron te zijn voor de Archonten en hun meesters. De
ontwakende mensheid kan deze matrix (de programmering) doorbreken door in te gaan zien dat alle religies,
boeken en profetieën een programma zijn waar we onszelf van kunnen ontkoppelen. Stop gewoon met het
aanhangen van religies, stop met elke vorm van mind control. Als de mensheid daarvoor kiest, verliezen ze
hun grip en lopen de programma‟s vast. De Saturnus-maan-matrix is sowieso al in kracht aan het verliezen,
door de verschuivingen in de planetaire opstelling. Hierdoor heeft het WiFi netwerk als het ware geen goed
bereik meer. Dit deactiveert de ingebouwde firewall, waardoor de mens als het ware bij haar hogere
bewustzijn kan komen en ontdekt dat dit lichaam slechts een gevangenis is; dat deze aarde en dit universum
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slechts een (levensechte) simulatie zijn die ons weghouden bij onze werkelijke capaciteiten. Omdat deze
matrix nu aan kracht aan het verliezen is, bouwt men in rap tempo aan een nieuwe digitale
transhumanistische gevangenis via het internet in combinatie met nanotechnologie. Het wordt tijd dat de
mensheid voor het doorbreken van de matrix kiest en „nee‟ zegt tegen de religieuze programma‟s van dood
en verderf. Doe dus niet mee aan het volgende ritueel genaamd „Ice Bucket Challenge‟ dat een rituele doop
ter ere van Satan (de Saturnus matrix cult) oftewel ter ere van onze digitale gevangenis is. Tevens levert u
met deelname aan een dergelijk ritueel energie aan het programma. U bent als het ware de batterij die het
programma kracht geeft. Zonder uw energie werkt het niet. Zonder de energie van de massa af te tappen
werken de programma‟s van de matrix niet. Ontkoppel uzelf: break free!
Bron linkvermeldingen: Volkskrant.nl, Wikipedia, Wikipedia
http://www.martinvrijland.nl/2014/08/26/de-ice-bucket-challenge-een-ritueel-ter-voorbereidingmassaslachting/

Stereotypes of The Netherlands
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Verkocht voor de prijs van schroot: legertanks - op weg naar de oorlog in oekraïne
http://www.hidfo.net/2014/08/12/hulladekvas-araert-eladott-honvedsegi-harckocsik-utban-az-ukrajnai-haboru-fele

http://www.bbc.com/news/world-europe-28961080
014/12/08 (Google-vertaling uit het Hongaars)
Een waakzame lezer stuurde in de volgende foto's, die werden
gemaakt in Nyíregyháza station op 2 augustus. Volgens de
informatie die op de treinen informatie geleid Záhony, waarbij de
staatsgrens overgestoken naar de Oekraïne. De foto is interessant
dat deze T-72 ooit voor de gemiddelde voorraad van het Hongaarse
leger tanks zijn zichtbaar.
Sinds het uitbreken van de Hongaarse strijdkrachten van Oekraïne
crisis betekent de verkoop van de voorraden onttrokken HM EI Inc ..
(Ministerie van Defensie Electronics, Logistiek en Asset
Management Company Private Limited), zijn twee applicaties
aangekondigd voor T-72 battle wagons. Van maart 2014 tot en met
het eerste jaar kan worden toegepast, is het 58 stukken,
voornamelijk geproduceerd in Wit-Rusland harcjárműre bezorgd.
Deze aanbesteding werd opgericht in oktober 2013 - naar verluidt in
het bezit van particulieren Tsjechië - Company, Ltd won de
Excalibur Defensie. Het tweede bod werd gemaakt in juli 2014, en
in augustus was het al bekritiseerd. Dit is de hierboven genoemde
onderneming won, die in de lijst van geregistreerde bedrijven in
licentie gegeven aan de praktijk in militaire technologie handel ook verschijnt.
De toepassing van de 58 stukken slaan den
wagen:http://www.hmei.hu/Documents/Inkurrencia/Palyazat/Palyazat_S14N03.pdf
De aanbesteding
winnaarhttp://www.hmei.hu/Documents/Inkurrencia/Tajekoztatas/Tajekoztatas_S14N03_eredmenye.pdf
De tweede toepassing 22 stuks T-72 tanks uit
was.http://www.hmei.hu/Documents/Inkurrencia/Palyazat/Palyazat_S14N08.pdf
De tweede tender
winnaarhttp://www.hmei.hu/Documents/Inkurrencia/Tajekoztatas/Tajekoztatas_S14N08_eredmenye.pdf
De tanks kunnen worden 22 stuks minimum bruto prijs was 45
miljoen 220.000. Dit betekent dat men harckocsiért betaalt iets
meer dan twee miljoen Ft. Omdat we veronderstellen dat de
aanbiedingen begon te concurreren met elkaar, dus waarschijnlijk
een beetje meer geld in de kelhettek gevechtsvoertuigen. Vandaag
de dag, de wereldmarkt in zo'n toestand, gebruikt maar nog steeds
voorzien van gevechtsvoertuig gevecht met minstens
honderdduizend Amerikaanse dollars (USD 24 miljoen). Dus thuis
tiende van de marktprijs van deze combat voertuigen kunnen
worden verkocht.
Echter, in ieder geval de vraag impliceert dat wat verkoopt gebruikte
de HM bedrijf, maar nog steeds voorzien van de strijd met militaire
technologie vrijwel schroot prijzen of onder de kostprijs? Vandaag £ 53-57 kilo prijs van ijzer, dergelijke tank
is 41-44 ton, afhankelijk van het type spoor.
De tweede set prijzen (S14N08 ID) applicatie, kan het concept van een transactie misbruik vormen,
aangezien de staat activa hebben gespeeld door middel van een bepaald bedrijf voor een fractie van de
reële marktwaarde. Het feit dat de Defensie Excalibur Ltd wanneer en aan wie, thuis of in het buitenland,
heeft een totaal van 80 stuks gebruikte T-72 tanks op het terrein dat er geen informatie heeft verkocht.
Aangezien veel van de buurlanden van Oekraïne voor het voeren van oorlog en militair-technische verliezen
aanzienlijk zijn, zodat het mogelijk is er sprake zou kunnen wijzen op deze tanks te verkopen. Volgens
informatie van het onderwerp van spoorwegmaterieel wordt daar gehouden.
Het is een feit dat de Verenigde Staten geven miljoenen dollars op een dagelijkse basis in het Oekraïense
leger operatie vast te houden en een beroep op de NAVO-bondgenoten die werken of hebben gewerkt aan
de overdracht of verkoop van voorraden Oekraïners helpen Sovjet militaire apparatuur. Zo, de Sovjet-Unie
verkocht technologie ter vervanging van de NAVO-landen zullen in aanmerking komen om dure westerse
wapens, natuurlijk, niet de prijs van schroot.
Volgens sommige bronnen van Polen naar Oekraïne of Hongarije naar Air Force gevechtsvliegtuigen vulling
kopen. Interessant is dat de MoD ED Co .. Heeft de oplossing voor dit is omdat sinds 2013 de verkoop van
24 stuks van de MIG-29 gevechtsvliegtuigen en 8 van de MI-8 militaire transporthelikopter.
MIG-29 tender:http://www.hmei.hu/Documents/Inkurrencia/Palyazat/Palyazat_S13N07.PDF
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Helicopter toepassingen:http://www.hmei.hu/Documents/Inkurrencia/Palyazat/Palyazat_S13N12.pdf
Intussen is de scooter was erg veel aan de Hongaarse armen van Oekraïne. Misschien is dit draagt bij aan
Hongarije Oekraïense vergeldingsmaatregelen is verantwoordelijk voor de dood van duizenden burgers? De
verklaring, die het licht van de dag op de dagen dat militaire technologie verkocht van de prijs van de
tekorten die ze willen financieren zullen zien, is het niet, want je zou hebben om de tanks te verkopen niet
afvallen op de prijs van een aantal landen in Afrika, zouden de Aziatische landen graag hebben gekocht de
wapenkamer ook deze gevechtsvoertuigen.

Council Foreign Relations: Crisis met Rusland is schuld van Westen
Xander 31-08-2014 14:23- in EU, NWO-Complot, Rusland, VS
Ook volgens de CFR heeft president Putin het gelijk aan zijn kant,
en heeft het Westen de crisis in Oekraïne veroorzaakt.
De bekende Amerikaanse NWO-denktank Council on Foreign
Relations (CFR) komt met de voor de gevestigde orde ongetwijfeld
verrassende conclusie dat niet Rusland, maar het Westen schuldig
is aan de crisis in en rond Oekraïne. De omsingeling van Rusland
door NAVO-bases, de uitbreidingsdrang van de EU naar het oosten
en de door het Westen gefinancierde staatsgreep in Kiev hebben
deze crisis veroorzaakt. President Vladimir Putin valt derhalve niets te verwijten.
De CFR heeft al geruime tijd grote invloed op het Amerikaanse buitenlandse beleid. Toenmalig minister
Hillary Clinton zei in 2009 dat het goed is dat de raad een dependance heeft in de buurt van het ministerie.
„Wij krijgen veel advies van de Raad, wat ook betekent dat ik niet zo ver hoef te lopen om te horen krijgen
wat we moeten doen en hoe we over de toekomst moeten denken.‟
Naast topmannen uit het bank-, media- en bedrijfsleven zitten ook politici in de Raad. Actuele leden zijn de
nieuwe Federal Reserve chef Janet Yellen, minister van Financiën Jacob Lew en minister van BuZa John
Kerry. Ook belangrijke NAVO-generaals zijn in de CFR te vinden.
VS en EU hoofdverantwoordelijk voor crisis
In Foreign Affairs, het magazine van de CFR, schrijft John Mearsheimer dat de Westerse voorstelling van
zaken over hoe de crisis in Oekraïne is ontstaan, niet klopt. De zogenaamde wens van Putin om de Sovjet
Unie te herstellen door de Krim te annexeren is een verzinsel, net zoals een aanstaande Russische invasie
van Oekraïne en mogelijk ook andere Oost Europese landen. „De VS en zijn Europese bondgenoten zijn de
hoofdverantwoordelijken voor de crisis.‟ Juist de NAVO en de EU zijn het brein achter de ellende in
Oekraïne en de verziekte verhoudingen met Moskou. De NAVO en de EU proberen het land al jaren uit de
Russische invloedssfeer los te weken en bij het Westen te trekken.
De Krim vrijwillig bij Rusland
„Voor Putin was de illegale omverwerping van de democratisch gekozen pro-Russische president –die hij
terecht een staatsgreep noemde- de druppel die de emmer deed overlopen. Hij reageerde met het
inpikken van de Krim, omdat hij bang was dat de NAVO op het schiereiland een marinebasis wilde opzetten.
Hij wil de Oekraïne net zo lang destabiliseren totdat het streven naar aansluiting bij het Westen wordt
opgegeven.‟ Mearsheimer geeft hier echter zelf ook een verkeerde voorstelling van zaken. De Krim werd
namelijk niet „ingepikt‟ door Putin, maar sloot zich vrijwillig aan bij Rusland. Dat gebeurde na een referendum
waarin 98% van de bevolking zich uitsprak voor die aansluiting. De OVSE bevestigde dat dit referendum
rechtmatig was verlopen. Desondanks verwierpen de VS en de EU de uitkomst van dit legale referendum,
omdat de uitkomst hen niet aanstond. Rusland voelt zich bedreigd door de uitbreiding van de NAVO en EU
naar het oosten, pal tegen de Russische grenzen aan. Na de val van de muur en de Sovjet Unie had het
Westen het Kremlin uitdrukkelijk beloofd de voormalige Oostbloklanden niet op te nemen in de NAVO. Deze
belofte werd echter al snel verbroken.
Westerse marionetten aan de macht na staatsgreep
De Verenigde Staten investeerden rond $ 5 miljard in organisaties die de „democratisering‟ van de ex-Sovjet
staten moesten bevorderen. Victoria „fuck the EU‟ Nuland verklaarde dat Oekraïne „de toekomst moet krijgen
die het verdient‟. In werkelijkheid werd er volgens Mearsheimer doelbewust een kruitvat gecreëerd, waarna
er in februari 2014 slechts een vonkje nodig was om het land in vlam te zetten.
De wettig gekozen president Yanukovych werd afgezet en vervangen door Arseni Yatsenyuk, wiens stichting
„Open Ukraine‟ openlijk door de NAVO en de Westerse denktank Chatham House wordt gefinancierd. Vitali
Klitshko, gesponsord door de Duitse Konrad-Adenauer Stichting, werd burgemeester van Kiev. Sindsdien
schreeuwt Yatsenyuk moord en brand over Russische invasies, en dringt hij aan op een snelle aansluiting
van zijn land bij de NAVO. Mearsheimer: „Stelt u zich eens de Amerikaanse verontwaardiging voor als
China een militair bondgenootschap vormt en daarin Canada en Mexico wil opnemen.‟
Als voormalig topbankier is Yatsenyuk tevens de perfecte kandidaat voor het IMF, dat enorme druk op het
land uitoefent. Oekraïne is namelijk zo goed als bankroet en is –nadat het is losgemaakt van Rusland-

Nieuwsbrief 207 – 31 augustus 2014 – pag. 50

aangewezen op de financiële hulp van het door het Westen gecontroleerde IMF. Dat eiste in ruil daarvoor
succesvolle militaire actie tegen de pro-Russische separatisten en het verwerpen van onderhandelingen en
een wapenstilstand.
Westen moet kiezen tussen confrontatie of vriendschap met Rusland
De NAVO bereidt ondertussen stap voor stap een eventuele directe militaire confrontatie met Rusland voor.
Er moet een nieuw hoofdkwartier in Oost Europa komen, en vooral in Polen, Estland, Letland en Litouwen
zal de militaire aanwezigheid fors worden opgevoerd, zogenaamd om snel op Russische „agressie‟ te
kunnen reageren.
Juist deze houding van het Westen zal een escalatie veroorzaken, voorspelt Mearsheimer. „De VS en zijn
Europese bondgenoten moeten nu een besluit maken over Oekraïne. Ze kunnen hun huidige beleid
voortzetten, wat de vijandschap tegen Rusland verscherpt en daarbij Oekraïne verwoest – een scenario,
waarin iedereen verliest. Of ze kunnen de loop van zaken veranderen en werken aan een bloeiend maar
neutraal Oekraïne, een land dat geen bedreiging vormt voor Rusland en het Westen toestaat de
betrekkingen met Rusland te repareren. Bij deze aanzet zullen alle partijen winnen.‟
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Hoe de wereld ervoor staat…..
Leo J.J. Dorrestijn – Kon. B.D.
Van een collega-militair om over na te denken…
http://www.foxnews.com/politics/2014/08/26/obama-authorizes-use-surveillance-drones-over-syria/
Goede videodiscussie met Kit McFarland
Let op! Het gaat alleen nog maar over “surveillance drones over Syrië” !
Dus niet over airstrikes, en zo!
De oorlog in Syrie is nu bezig aan haar 5e jaar en President Obama laat daar nu misschien!!!!
“verkenningsvluchten met drones” toe!
Kun je je het voorstellen?
5 jaar lang heeft de US daar hoegenaamd geen inlichtingen kunnen genereren!
Aan de grond heeft de US daar weinig tot niets.
In de lucht: niets!
5 jaar lang!
Vind je het gek dat de Chairman of the Joint Chiefs of Staff terughoudend is om daar nu “airtsrikes” te
gelasten?
Waarop dan? Waar zitten de ISIS terroristen dan precies?
En waar zitten “onschuldige burgers” en waar zitten “bevriende troepen”?
De US weet dit op dit moment allemaal niet heel erg goed.
Opperbevelhebber Obama heeft nl het Inlichtingen inwinnen verboden, een noodzakelijk “huiswerk” voordat
je over het ondernemen van militaire acties kunt beginnen te denken!
Dus staat het Pentagon op bijna “nul” waar het inzicht in locaties en bezigheden van ISIS in Syrië betreft!
Dit is geen domheid van het Pentagon!
Dit is een direct gevolg van een Opperbevelhebber die geen strategie heeft.
Die niet tevoren nadenkt over wat er mogelijk aan zit te komen en wat hij daar dan zelf aan wil gaan doen!
Van een Opperbevelhebber die allerlei dingen in de wereld “overkomt”.
Die dit allemaal om ideologische redenen niet tevoren in beschouwing heeft willen nemen.
Die nu dus te laat, nee veel te laat is met alle nadenken en planning!
Die dus geen “strategie” heeft ontwikkeld!
Die dus de daarbij mogelijke partners niet eens heeft bedacht!
Die dus op dit moment geen partners heeft!
Die dus helemaal alleen staat en zonder plannen!…………………….
Een echte Opperbevelhebber ontwikkelt een strategie en laat daarop gebaseerd Contingency Plans
uitwerken (“What if…….. & What if?…………………..) ; dan begin je met voorbereidende werkzaamheden,
voor de uitvoering van die plannen, uit te voeren. Inlichtingen vergaren en up to date houden is hierbij een
“niet en nooit aflatende taak”! Partners committeren, afspraken maken.
Dit kun je niet om politieke redenen 5 jaar verslonzen om dan plotseling te willen besluiten om nog iets te
gaan ondernemen………………………………..
Dit is nmm de reden dat Defence Secratary Hegel en Chairman of the Joint Chiefs of Staff vorige week
Vrijdag zo hard “in de bus bliezen”!….Een volstrekt ander geluid lieten horen dan hun baas Obama!
Dat is nmm ook de reden dat de Spokesman van het Pentagon gisteren de zaak weer wat afzwakte! – heb ik
jullie gestuurd! Het Witte Huis had kennelijk in het weekend de heren van het Pentagon op hun vestje gespuwd?
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