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Hennep, waarom in de doofpot..?!
Kom naar deze indrukwekkende lezing van expert Wernard Bruining!!
Wernard Bruining
Het verbod op hennep heeft écht zijn langste tijd gehad. Wernard Bruining is de man die
het door iedereen gebruikte woord ‘Mediwiet’ bedacht en de man die de ‘Stichting
Mediwiet’ oprichtte. Hij was het die ook een cannabis-kliniek opende in Haarlem.
Daarnaast is hij auteur van het indrukwekkende boek ‘Helende Hennep’. Een boek met
veelzeggende informatie over de medische aspecten van hennep en verslag van veel
gesprekken met patiënten. Wernard Bruining laat ons a.s. zondagmiddag 5 oktober
beleven, wat we in de nabije toekomst mogen verwachten van hennep. Kijk eens naar het plaatje hieronder,
met de jaren ’50 pin-up.. De magistrale werking van hennep is al vanuit de vroege historie bekend en we
weten zeker dat je verbaasd zult zijn over de ongelooflijke toepassingen van hennep..!
Hennep is een uiterst milieuvriendelijke grondstof, die kan worden gebruikt voor fabricage van kleding,

beton, papier, hout, cosmetica, brandstof en bio-afbreekbaar plastic, om maar eens een paar toepassingen
te noemen. Wernard laat ons op transparante manier zien dat het hennepverbod ons heeft opgezadeld met
milieuvervuiling door de petrochemische industrie en uitbuiting door de medicijnindustrie.
Daarnaast is het een onschadelijk geestverruimend genotmiddel en ‘last but not least’, een
krachtig medicijn. We worden als burgers door de overheid als een vijand behandeld wanneer we hennep
bezitten. Hierbij ontstaat een voortdurend afglijdende maatschappelijke moraal ontstaat, als gevolg van de
‘War on drugs’ en het vijandig denken. Ons wordt een beeld geschetst van een plant die verwoestend zou
zijn, terwijl precies HET TEGENOVERGESTELDE DE WAARHEID IS..!
Cannabisolie: kankermedicijn bij uitstek..!
Wernard toont aan hoe medicinaal gebruik van cannabisolie mensen bijstaat, die nu niet geholpen zijn met
reguliere medicatie en medische technieken. En het mooie is, dat straks
iedereen dit ideale volksmedicijn zelf kan produceren!! Simpel, met een
paar plantjes in de tuin of op het balkon en daar je eigen wietolie mee
maken!! Want cannabis is volkomen onschadelijk, er is in 10.000 jaar nog
nooit iemand aan overleden, het is niet verslavend, uiterst betaalbaar en zo blijkt- het helpt bij zeker 50% van de zogenaamde ‘crepeergevallen’,
mensen die ‘uitbehandeld’ zijn in het medische circuit..
Samen met Wernard maken we er een mooie zondagmiddag van. Hij legt
alles in een heldere presentatie uit en vanzelfsprekend is er aan het eind
van de presentatie ruim gelegenheid tot het stellen van vragen en het delen
van de eigen, wellicht opzienbarende ervaringen..!
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CDC waarschuwt begraafplaatsen voor Amerikaanse ebola slachtoffers
‘Autoriteiten bereiden zich voor op massale uitbraak in VS’
Onlangs werd het jaar 2014 toegevoegd aan de Georgia Guidestones, waarop
staat te lezen dat de wereldbevolking moet worden teruggebracht naar 500
miljoen. Boze tongen beweren dat een wereldwijde ebola pandemie juist voor
dit doel is gepland.
Nu in Dallas de eerste Amerikaan met ebola in een ziekenhuis is opgenomen, waarschuwt de
gezondheidsinstantie CDC begraafplaatsen zich klaar te maken voor eventuele slachtoffers.
Het CDC heeft begraafplaatsen instructies gestuurd over hoe medewerkers met aan ebola overleden
mensen moeten omgaan. Zo moeten ze beschermende kleding dragen, geen autopsies verrichten en de
lichamen niet balsemen. Eerder deze maand bestelde het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken
160.000 Ebola hazmat pakken. Waarnemers trokken de conclusie dat de autoriteiten zich ondanks alle
geruststellingen wel degelijk voorbereiden op een massale uitbraak in de VS.
Besmetting via de lucht
Michael T. Osterholm, directeur van het Center for Infectious Disease Research and Policy van de
Universiteit van Minnesota, erkende in de New York Times dat virologen inderdaad de mogelijkheid open
houden dat ebola inmiddels ook via de lucht kan worden overgedragen.
Eerder berichtten we over de Duitse topviroloog Jonas Schmidt-Chanasit, die voor de nodige consternatie
zorgde door te zeggen dat de West-Afrikaanse landen Sierra Leone en Liberia moeten worden opgegeven,
en dat het virus uiteindelijk 5 miljoen dodelijke slachtoffers zal maken. (1)
Gezonde burgers gedwongen vastgezet
De vraag is nu of en wanneer het CDC een medische noodtoestand afkondigt, waardoor ook gezonde
burgers tegen hun wil kunnen worden opgesloten. Op de officiële CDC-website staat te lezen dat speciale
wetten dit mogelijk maken. Eind juli tekende president Obama een uitvoerend bevel om burgers vast te
zetten als daarmee de verspreiding van besmettelijke ziekten kan worden voorkomen (2).
Critici vinden het buitengewoon dom van de overheid dat het luchtverkeer tussen Amerika –en Europa- en
Liberia, Sierra Leone en Guinea niet onmiddellijk totaal werd stopgezet. Zij waarschuwden dat het daarom
een kwestie van tijd was voordat de ziekte het Westen zou bereiken. Nu is dat daadwerkelijk gebeurd. (3)
Valse geruststellingen
Dat meer Amerikanen ziek zullen worden lijkt vrijwel onvermijdelijk, aangezien de in Dallas opgenomen
patiënt minstens vier dagen lang vrij heeft rondgelopen. Desondanks beweert het CDC dat alles onder
controle is, en de bevolking niet bang hoeft te zijn voor een eventuele uitbraak.
Die bewering lijkt nauwelijks gerechtvaardigd als gekeken wordt naar de honderden medici en verplegers in
Afrika die ondanks strenge voorzorgsmaatregelen toch ebola hebben opgelopen. In Afrika zijn al meer dan
3000 van de inmiddels ruim 6000 ebola patiënten overleden. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO)
waarschuwde onlangs nog dat het werkelijke aantal vermoedelijk vele malen hoger is. Omdat het tot 20
dagen kan duren voordat een besmet persoon symptomen van ebola vertoont, is het dus heel goed
voorstelbaar dat het virus inmiddels ook Europa heeft bereikt. Screenings op vliegvelden om dit te
voorkomen hebben dan ook nauwelijks zin. Bedenk daarnaast dat ebola in een kouder klimaat nog besmettelijker is dan in het tropische Afrika, en volgens sommigen net zo eenvoudig is op te lopen als de griep.
Geplande pandemie?
Op diverse complotwebsites wordt beweerd dat een wereldwijde ebola pandemie doelbewust is gepland
door ‘de elite’ (4), hetzij om totale controle af te dwingen, hetzij om de bevolking flink uit te dunnen. Waar of
niet, volgens sommigen was dit de reden dat onlangs het jaar ‘2014’ werd toegevoegd aan de Georgia
Guidestones, waarop onder andere staat te lezen dat de wereldbevolking moet worden teruggebracht naar
500 miljoen. Dat betekent dat 6,5 miljard mensen moeten verdwijnen.
Xander - (1) Infowars, (2) Infowars, (3) The Economic Collapse via Infowars, (4) Omegashock via Infowars
(5) YouTube (Infowars)
‘Iran vermoordde wetenschapper die weigerde kernbom te bouwen’
Iran heeft de wereld al ruim 12 jaar met succes misleid door vol te houden
dat het enkel een vreedzaam nucleair programma heeft.
Toen de Iraanse kernwetenschapper Adreshir Hosseinpour in 2007 werd
vermoord, werd Israël daar onmiddellijk de schuld van gegeven. Zijn zus
Mahboobeh zegt nu echter dat hij door de Iraanse Revolutionaire Garde werd vermoord, omdat hij weigerde
mee te werken aan het ontwikkelen van een atoombom, aldus de Canadese National Post. Mocht haar
verhaal geverifieerd worden, dan zou dat de onderhandelingen van de P5+1 machten met Iran kunnen
beïnvloeden. De 54 jarige Mahboobeh Hosseinpour gaf vanuit Turkije via Skype een interview met de
National Post. Ze vertelde dat haar schoonzus Sara Araghi, die met haar broer getrouwd was, haar destijds
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had verteld dat haar man werkzaam was in het geheime Iraanse kernwapenprogramma, waarvan het
bestaan al jaren wordt ontkend door het regime in Teheran. Ze voegde eraan toe dat ze alles op DVD heeft
staan, inclusief bewijs dat Iran werkt aan een atoombom die 12 x krachtiger is dan die op Hiroshima viel.
Khamenei gaf bevel aan kernwapens te werken
In 2004 werd Adreshir Hosseinpour benaderd door drie speciale agenten van de Iraanse Revolutionaire
Garde. Ze overhandigden hem een persoonlijke boodschap van opperleider Ayatollah Khamenei, die hem
beval mee te werken aan het vergroten van de uraniumverrijking met als doel daar uiteindelijk kernwapens
mee te bouwen. In ruil voor zijn medewerking werd hem een tweesterrige rang in de Garde aangeboden en
zou hij eigenaar worden van diverse installaties.
‘Niet door Israël, maar door Garde vermoord’
Mahboobeh onderstreepte dat haar broer niet door Israël, maar door de Garde werd vermoord, omdat hij
weigerde mee te werken met het clandestiene nucleaire programma. De Iraanse journalist Alireza
Nourizadeh, die contact had met Adreshir, zou haar verhaal kunnen bevestigen. De twee mannen zouden
email contact hebben gehad. De Garde was hiervan op de hoogte, maar kon de inhoud niet achterhalen.
Vlak nadat haar broer was vermoord ging ze naar zijn kantoor aan de Shiraz Universiteit, waar ze de DVD
met bewijs, die Adreshir op een geheime plek had verborgen, weghaalde. Ze zag dat de kamer reeds was
doorzocht en dat er zaken ontbraken, zoals een foto van haar broer met oud-president Mohammed Khatami.
Uraniumverrijking
Ook Hosseinpours moeder, die in 2011 is gestorven, werd gewaarschuwd door de Garde. Zij kreeg te horen
dat Ayatollah Khamenei een fatwa (religieus bevel) had uitgevaardigd waarmee hij wetenschappers opdroeg
om uranium tot 20% te verrijken. Voor enkel vreedzame doeleinden, zoals Iran nog altijd beweert, is
verrijking tot 5% echter ruim voldoende.
Westerse verdenkingen versterkt
Dr. Imam Forouton, voorzitter van de oppositiegroep Nieuw Iran die Mahboohbeh heeft geholpen met haar
verhaal naar buiten te komen, zei dat haar relaas de Westerse verdenkingen dat Iran in het geheim aan
kernwapens werkt kunnen versterken. Nieuw Iran probeert op een niet-gewelddadige wijze het islamitische
regime in Teheran ten val te brengen.
Xander - (1) Arutz 7

Zes voorbeelden van keurig protestgedrag in Hongkong
Door Jeannette Kras - woensdag 1 oktober 2014, 15:05 in
categorie: Samenleving
Het is een van de grootste demonstraties in Hongkong in jaren. En de
demonstranten zijn boos, zeker. Toch gedragen ze zich keurig en verlopen de
protesten vredig en rustig, zoals het echte Hongkongers betaamt. Zes
voorbeelden.
1. Ze maken hun huiswerk. De meeste demonstranten zijn student. Tijdens
het demonstreren gaan ze af en toe op de grond hun huiswerk doen.
2. Ze verontschuldigen zich. Een ingang naar een metrostation is
gebarricadeerd en hangt vol spandoeken met leuzen. Daaronder hangt een
klein bordje met ‘excuses voor het ongemak’.
3. Ze verdedigen zich met een paraplu. De vredelievende Hongkongers
gebruiken iets onschuldigs als een paraplu om zich te verweren tegen de
politie.
4. Ze zorgen dat ze fris ruiken. Op straat bieden demonstranten gratis
luchtverfrissers aan om zweetgeurtjes te verdrijven. Ook zijn er vrijwilligers
die ter verkoeling met water rond sprayen.
5. Ze gehoorzamen de bordjes. Als er bij een oorlogsmonument staat
‘verboden het grasveld te betreden’, dan luisteren de betogers en blijven ze
keurig op de stoep.
6. Ze ruimen alles netjes op. Elke ochtend maken de demonstranten eerst de straten schoon.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/368492/zes-voorbeelden-van-keurig-protestgedrag-inhongkong.html
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Oplopende spanningen: Egypte dreigt met totale boycot van Turkije
Egypte: ‘Erdogan koestert illusies over herstel Ottomaanse Rijk’
Erdogan stuurde vandaag tanks naar de grens met Syrië, waar president
Assad het begin van het herstel van het Ottomaanse Rijk – het echte
Islamitische Kalifaat- in de weg staat.
In de hoogste regeringskringen in Egypte gaan steeds meer stemmen op
die pleiten voor een totale economische en diplomatieke boycot van
Turkije. In Caïro is men het namelijk spuugzat dat de Turken onder leiding van de islamistische president
Erdogan en premier Davutoglu de Moslim Broederschap terreurbeweging blijven steunen, en de ene na de
andere beschuldiging naar het hoofd van de Egyptische president generaal el-Sisi slingeren. Met de
oplopende spanningen tussen beide landen begint de in de Bijbel voorzegde Turkse aanval op Egypte in de
eindtijd steeds dichterbij te komen. De snelle verslechtering in de relaties tussen beide landen begon toen de
Moslim Broederschap president Mohamed Morsi werd afgezet, en zijn organisatie in Egypte werd verboden.
Sindsdien beschuldigde Turkije generaal Abdel Fattah el-Sisi ervan een ‘illegitieme’ president te zijn en een
‘dictator’ die schuldig zou zijn aan ‘terrorisme’, ‘oorlogsmisdaden’ en ‘het vervolgen van moslims’.
Vorige week verklaarde de Turkse president Erdogan dat hij zeven topleiders van de Moslim Broederschap
die weg moeten uit Qatar welkom zal heten in Turkije, als zij dat wensen. Dit is geheel in lijn met de
krachtige steun die Erdogan de laatste jaren uitspreekt voor Hamas, de Palestijnse terreurtak van de Moslim
Broederschap.
Boos vanwege Egyptische steun voor Israël
Onlangs liepen de spanningen verder op toen Egypte openlijk steun gaf aan Israël tijdens de recente
militaire operatie tegen Hamas. Turkije vond daarom dat Egypte niet kon worden vertrouwd bij de
onderhandelingen over een wapenstilstand. ‘Sisi is zelf een tiran,’ zei Erdogan volgens het persbureau AFP.
‘Hij is niet anders dan de rest,’ vervolgde hij, Egypte er tevens van beschuldigend humanitaire hulp aan
Gaza te blokkeren.
Totale boycot
Volgens de Egyptische media heeft de regering in Caïro nu de buik vol van alle Turkse beschuldigingen en
dreigementen, en wordt serieus nagedacht over een totale economische boycot en zelfs het verbreken van
de diplomatieke betrekkingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken leverde vorige week forse kritiek op
Erdogans toespraak voor het World Economic Forum, waarin de Turkse leider opnieuw hard uithaalde naar
Egypte.
‘Erdogan koestert illusies over herstel Ottomaans Rijk’
‘De afgelopen 12 jaar lijdt Turkije onder Erdogans heerschappij en niet-democratische praktijken, met totale
minachting van de mensenrechten, alsmede het gebruik van excessief geweld tegen politieke activisten en
vreedzame demonstranten, het afsluiten van sociale netwerken zoals Twitter, wat een flagrante inbreuk op
de vrijheid van meningsuiting is, en daarnaast de beperkingen van de pers en de gerechtelijke macht,
beschuldigingen van corruptie en onrechtvaardige straffen tegen journalisten en schrijvers.’
‘Dergelijke herhaaldelijke praktijken en niet-democratische daden kunnen Erdogan nooit enige ethische of
politieke rechtvaardiging verlenen voor uitspraken over democratie. Ze weerspiegelen enkel de persoonlijke
ideologie van de Turkse leider, die illusies koestert over het herstellen van de glorie van het Ottomaanse
Rijk, wars van de nationale belangen van zijn land en volk.’
Bijbel voorzegt aanval op Egypte in eindtijd
In Daniël 11:43-45 staat beschreven hoe ‘in de eindtijd’ (vers 40) de ‘koning van het Noorden’ (Turkije)
behalve Egypte (‘de koning van het Zuiden’) ook andere landen zal binnenvallen, daarbij geholpen door Libië
en Soedan. In Egypte vormt de regering van el-Sisi een blokkade voor de terugkeer van Ankara’s
bondgenoot, de Moslim Broederschap. (1)
Turkse tanks naar Syrische grens
In Syrië staat president Assad het begin van het herstel van het Ottomaanse Rijk –het echte Islamitische
Kalifaat- in de weg. Gisteren berichtten we dat Erdogan militair ingrijpen in Syrië overweegt, onder het
voorwendsel van de strijd tegen ISIS, dat juist door de Turken werd getraind, bewapend en beschermd.
Vandaag blijkt dat hij er geen gras over laat groeien, en tanks naar de grens met Syrië heeft gestuurd (2).
Xander - (1) Arutz 7 via Shoebat, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Hoofden rollen op precies het goede moment
Precies op het moment dat de Westerse wereld met de dag banger wordt
gemaakt voor onthoofdende Moslims, gebeurt exact dit in de Amerikaanse
staat Oklahoma.
Hebben we hier te maken met een doorgedraaide Moslim of zijn hier
andere krachten aan het werk?
Enkele dagen geleden werd de wereld opgeschrikt door een bericht over
een man in de Amerikaanse staat Oklahoma die een vrouw zou hebben
onthoofd.
In de Amerikaanse stad Oklahoma is een vrouw in een fabriek met een mes onthoofd door een collega die
kort daarvoor ontslagen was.
De 30-jarige verdachte, Alton Nolen, heeft bij zijn actie ook een andere vrouw verwond met een mes,
schrijven Amerikaanse media. De aanvaller is neergeschoten door politieagenten en naar een ziekenhuis
gebracht.
Wat het motief van de dader is, wordt onderzocht. Vermoedelijk viel Nolen de werknemers willekeurig aan.
De FBI bekijkt of de recente bekering van Nolen tot de islam iets met het incident te maken heeft.
En hiermee wordt het gevreesde nachtmerriescenario werkelijkheid. Een Moslim die geen banden heeft met
de bekende terroristische organisaties zoals Al Qaida of ISIS, maar die toch als vanuit het niets een burger
aanvalt en onthoofdt.
Waarmee het gevaar nog eens vele malen groter wordt want het hoeven dus niet eens leden van een
terroristische organisatie te zijn die onthoofdingen uitvoeren, het kan iedere willekeurige Moslim zijn.
Dit is uiteraard koren op de molen van de overheden want dit bewijst dat ze helemaal gelijk hadden met hun
waarschuwingen over het grote gevaar van ISIS en aanslagen in Amerika en Europa.
Een onthoofding die plaatsvindt op precies de goede plek en tijd.
Alton Nolen bezocht een moskee in Oklahoma City die onder leiding stond van een imman, Suhai
Webb. Deze werd ooit geboren als William Webb in een Christelijke familie, maar besloot in 1992 dat de
Islam voor hem het ware geloof was.
Webb werkte in het verleden samen met Anwar-Al-Awlaki, de man die in 2011 zonder enige vorm van
proces door de Amerikanen met een drone werd vermoord:
“Anwar-Al-Awlaki was een Amerikaans staatsburger. Eind september 2011 wordt de pick-up waarin hij rijdt in
Yemen geraakt door een Hellfire raket, afgevuurd door een drone (onbemand vliegtuig)”
Ondertussen is Webb recentelijk overgeplaatst en is nu immam van The Islamic Society of Boston Cultural
Center in Massachussetts, dezelfde club waar de zogenaamde schuldigen van de bomaanslagen bij de
marathon in Boston,Dzhokhar en Tamerlan Tsarnaev weer nauwe banden hadden.
De moeder van deze beiden, Zubeidat K. Tsarnaev, zei vorig jaar dat haar oudste zoon Tamerlan onder
controle stond van de FBI.
“Ze controleerden iedere stap die hij maakte”, zei ze.
De FBI staat erom bekend dat ze zogenaamde patsies aannemen en vervolgens voor terroristische daden
laten opdraaien.
Uit een onderzoek, uitgevoerd door de University of California-Berkley, bleek dat van de 158 vervolgingen
die sinds de gebeurtenissen op 9/11 werden ingesteld tegen verdachten van terroristische aanslagen en
aanverwante misdaden, er 49 aangeklaagden waren die deelnamen in door de FBI in elkaar gezette
operaties, opgetuigd door zogenaamde “agents provocateurs” van de organisatie.
Suhai Webb en Anwar-Al-Awlaki waren verbonden met de Muslim American Society, een organisatie die
wordt gezien als de Amerikaanse tak van de Moslim Broederschap. Deze Moslim Broederschap opereert al
bijna een eeuw lang als werktuig van de Westerse inlichtingendiensten.
Volgens de voormalig Britse inlichtingenagent John Coleman is deze organisatie opgezet door de Britten om
te zorgen dat het Midden Oosten achterlijk bleef, zodat het Westen vrij spel had om de belangrijkste
natuurlijke hulpbron in dat gebied, olie, te kunnen wegroven.
Er is op dit moment geen bewijs dat Alton Nolen een patsy is van de FBI, maar gezien de verbanden die er
liggen en de geschiedenis van die FBI is dit geen onaannemelijk scenario.
Het zijn weer teveel toevalligheden op rij. En zoals we weten bestaat toevalalleen in Israël.
Bronnen: Global Research, NOS, Elsevier
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Amerikaanse microbioloog: CDC liegt, ebola verspreidt zich over hele wereld
Zeker 100 mensen hadden contact met Amerikaanse patiënt - ‘Ebola zal ieder Derdewereldland wegteren’ –
Virus waarschijnlijk ook verspreid via honden
Levensgevaarlijk: schoonmakers in Dallas spuiten zonder bescherming het
besmette braaksel van de eerste Amerikaanse ebolapatiënt weg.
De in Missouri woonachtige microbioloog dr. Gil Mobley heeft tegenover
CBS Philadelphia het CDC beschuldigt van het doelbewust misleiden van
het publiek. ‘Op dit moment worden in West Afrika een miljoen mensen
geïsoleerd vanwege ebola. Dagelijks vertrekken tienduizenden passagiers
vanuit West Afrika naar het Westen. Het is slechts een kwestie van tijd
voordat de ziekte naar iedere uithoek van de wereld wordt meegenomen.’
Mobley wees erop dat het CDC tot voor kort nog beweerde dat de kans dat ebola de VS zou bereiken
‘extreem klein’ was. Inmiddels is dat toch gebeurd. ‘Op precies dezelfde dag dat de president het CDC
napraatte vond de foutieve diagnose in Dallas plaats, waar ze die besmette man naar huis stuurden, zodat
hij anderen kon aansteken.’ (1)
‘Ieder Derdewereldland zal wegteren’
Hij waarschuwde dat ebola ‘ieder Derdewereldland zal wegteren’, en twijfelt er niet aan dat er ‘op
regelmatige basis’ nieuwe geïnfecteerden de VS zullen bereiken. Een mogelijke uitbraak in Dallas kan
wellicht nog worden gestopt, maar de autoriteiten zijn volgens hem totaal niet voorbereid op meerdere
uitbraken tegelijk. Als protest tegen het lakse optreden door de overheid ging dr. Mobley gekleed in een
beschermend pak de vertrekhal van de internationale luchthaven van Atlanta –één van de drukste ter
wereld- in en maakte daar een video. (2)
Temperatuurmeters op scholen
Op vijf scholen in Dallas zijn temperatuurmonitors geïnstalleerd die op een snelle en ‘niet indringende’ wijze
kunnen constateren of een leerling koorts en dus eventueel ebola heeft. Politieagenten in de stad waren
woedend nadat vijf van hen het bevel kregen om zonder bescherming het appartement van Thomas Eric
Duncan, de eerste ebola patiënt in de VS, binnen te gaan.
Onbeschermde schoonmakers spuiten braaksel weg
Daarmee hield het nog niet op, want later bleek dat ook de schoonmaakploeg geen beschermende kleding
en zelfs geen handschoenen aan had, en het potentieel besmette braaksel van Duncan met een
hogedrukspuit de goot in spoelde. (3) Ebola kan worden opgelopen door contact met lichaamsvloeistoffen,
inclusief bloed, speeksel en kots, waar het virus enkele dagen lang buiten het lichaam in kan overleven (4).
Youngor Jallah, de stiefdochter van Duncan die kort voordat hij de diagnose ebola kreeg direct contact met
hem had, verklaarde tegen CNN dat ‘niemand mij instructies heeft gegeven of mij ook maar iets heeft
verteld. Ook heeft niemand gezegd dat ik in quarantaine ben.’ Ze moest op de TV horen dat haar stiefvader
was besmet met ebola. (5)
100 mensen hadden contact met Amerikaanse patiënt
In totaal zijn zeker 100 mensen met Duncan in aanraking geweest voordat hij werd geïsoleerd. Bovendien
wordt hij slechts onder BSL-2 (Bio Safety Level) omstandigheden verpleegd, terwijl de Wereld Gezondheids
Organisatie BSL-4 adviseert. CDC-officials zeggen tegen het publiek dat het wassen van je handen
voldoende is, maar dragen ondertussen zelf pakken die hun hele lichaam beschermt, want ‘zelfs het kleinste
gaatje in je handschoen, en je krijgt ebola’ (8).
Besmetting via honden
Gevreesd wordt dat ebola inmiddels ook via honden kan worden overgedragen. De hongerige beesten doen
zich tegoed aan de lichamen van slachtoffers, en geven het virus, door bijten of gewoon likken, door aan
mensen. Dit gevaar werd al tijdens de uitbraak in 2001-2002 in Gabon door de autoriteiten geconstateerd
(10).
Duizenden proberen Afrika te ontvluchten
Duncan lijkt in Liberia een ‘ebola toerisme’ trend in gang te hebben gezet. Op de internationale luchthaven
staan lange rijen mensen die het land willen ontvluchten. In heel West Afrika hebben zo’n 200.000 mensen –
waarvan 5000 in Sierra Leone, 5000 in Guinea en 3500 in Liberia- een tijdelijk Amerikaans visum.
Nog altijd geen reisverbod
President Obama weigert echter nog altijd een visa- of reisverbod af te kondigen (6), en dat terwijl hij in 2005
als senator nog forse kritiek had op president Bush omdat die te weinig zou hebben gedaan om te
voorkomen dat de vogelgriep de VS zou bereiken (9). Ook in Europa is er nog altijd geen sprake van een
reisverbod.
Xander - (1) CBS Philly ; (2) Infowars (/ YouTube); (3) Infowars ; (4) World Net Daily; (5) Breitbart ;
(6) Infowars ; (7) Washington Examiner; (8) World Net Daily; (9) World Net Daily ; (10) World Net Daily
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Klokkenuider Scott Bennett bij Project Camelot: CIA en Zwitserse banken ISIS en Al Qaida
(Earth Matters | door Arjan Bos) Er zijn al heel wat klokkenluiders voorbij
gekomen op Project Camelot en ook al zou er maar 1% waar zijn –
statistisch gezien een veel te klein percentage -, dan we weten we zeker
dat de realiteit veel vreemder is dan wat er in fictie ooit verzonnen zou
kunnen worden. De getuigenis van Scott Bennett is bijzonder
belangwekkend vanwege zijn eigen zeer hoge positie als Amerikaans
overheidsambtenaar in actieve dienst. De omvang, de gedetailleerdheid
van de verifieerbare feiten die hij blootlegt en de ondernomen acties maakt
dit een zeer interessante zaak. In een democratie of in ieder geval een
fatsoenlijke samenleving kan dat niet genegeerd worden.
Bennett maakt scherp onderscheid tussen informatie die de eed die hij heeft afgelegd zou verbreken en
informatie op andere wijze verkregen. We hebben hier te maken met hoge iemand die openlijk spreekt over
de diepgaande moderne psychologische oorlogsvoering tegen Islamieten waar hij bij betrokken is – dat
overigens impliciet ook legitiem vindt – en bereid is tot het gaatje te gaan om de corruptie binnen zijn eigen
legerleiding en overheid aan de kaak te stellen. Hij voelt zich verraden, en dat is hij ook. Dat zijn we
allemaal.
Hij heeft o.a. blootgelegd dat de CIA via Zwitserse banken de terreurbewegingen ISIS en Al Qaida financiert.
Lange Frans werd door dit uit te spreken een paar dagen geleden nog digitaal gevild, maar hij had kennelijk
geen weet van deze rock solid onderbouwing en maakte helaas openlijk zijn excuses. Dit is inmiddels
verifieerbare informatie in het publieke domein.
De rapporten van Bennett liggen al meer dan een jaar in het Amerikaanse congres, zijn bij alle gote media
outlets in de VS afgegeven en ook bij de top van de legerleiding zelf. Hij heeft geen enkele reactie
gekregen. Ook voor bondgenoten van Amerika (Nederland) zou dit veel moeten betekenen.
In dit uitgebreide interview krijg je de grandeur van geheimhouding mee en naast de overweldigende
corruptie biedt dit ook een uitzonderlijk kijkje in de keuken van de geest binnen het Amerikaanse leger. Je
moet er even voor zitten, maar het is absoluut de moeite waard.
Diep respect voor Scott Bennett!
PS: Steun ook onze moedige Klokkenluider Peter Vereecke in zijn legendarische rechtszaak met veel
absurd machtsvertoon van de Belgische overheid op 7 oktober 2014 om 9 uur in Gent.
(Project Camelot) Discussion of the book SHELL GAME: A Military Whistleblowing Report to the U.S.
Congress Exposing the Betrayal and Cover-Up by the U.S. Government of the Union Bank of
Switzerland-Terrorist Threat Finance Connection to Booz Allen Hamilton and U.S. Central Command
By 2LT Scott Bennett 11th Psychological Operations Battalion (retired)
Part of the reason behind Eric Holder’s immediate retirement.
 CLICK HERE TO VIEW PDF FILE REGARDING THIS CASE
BACKGROUND OF SPEAKER:
Scott Bennett is a U.S. Army Special Operations Officer (11th Psychological Operations Battalion, Civil
Affairs-Psychological Operations Command), and a global psychological warfare-counterterrorism analyst,
formerly with defense contractor Booz Allen Hamilton.
He received a Direct Commission as an Officer, held a Top Secret/Sensitive Compartmentalized Information
(TS/SCI) security clearance, and worked in the highest levels of international counterterrorism in Washington
DC and MacDill Air Force Base in Tampa, Florida. He has worked at U.S. Special Operations Command,
U.S. Central Command, the State Department Coordinator for Counterterrorism, and other government
agencies. He served in the G.W. Bush Administration from 2003 to 2008, and was a Social Science
Research Fellow at the Heritage Foundation. His writings and lectures seek to enhance global awareness
and understanding of modern psychological warfare, the international intelligence.
Source: projectcamelotportal.com
Kerry Lynn Cassidy
PROJECT CAMELOT
projectcamelot.org
Voor meer achtergrond over Kerry Cassidy en Project Camelot:
Project Camelot’s Kerry Cassidy delivers the final lecture at the Bases Project’s 1st International conference
at the prestigious Marlborough College, Wiltshire.
She gives an overview of the project and the whistle-blowers and their message. Camelot focuses on Video
testimony in a citizen journalism genre.
This is final lecture of the 3 day event, the 1st in a series, which has its Film Festival in Devizes in Dec 6th.
see thebasesproject.org website for details.
Geplaatst door Redactie Earth Matters
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Chemotherapie vermoordt u! (alle kankers kunnen worden genezen!)
Kraven 3 oktober 2014
Artsen en farmaceutische bedrijven verdienen er DIK aan! Dat is de enige reden waarom chemotherapie nog
steeds wordt gebruikt. NIET omdat het effectief is, ziektecijfers laat verminderen, het sterftecijfer naar
beneden haalt of sommige kankers uitroeit. In feite zien we het tegenovergestelde van dit alles!
Chemotherapie veroorzaakt kankergroei en ongekende sterftecijfers jaren na de behandeling. Meeste
patiënten die zijn behandeld met chemotherapie worden geplaagd met ziekten of sterven zelfs nog 10 tot 15
jaar na hun behandeling. Hun immuunsysteem is volledig kapotgemaakt, endocriene werking is opgeblazen
en vele organen zijn letterlijk vergiftigd.
Eigenlijk leven de patiënten na de chemokuur, als ze de chemokuren hebben overleefd, in een permanente
staat van ziekte totdat ze sterven. De kankerindustrie marginaliseert de veiligheid en effectiviteit van hun
chemotherapeutische kuren zodat ze hun gepatenteerde, dure en giftige ontbladeringsmiddelen kunnen
blijven promoten. Het risico direct te sterven aan deze troep is groter dan alle voordelen die het voor
patiënten zou moeten brengen. Mensen misleiden en vermoorden is wat ze het beste kunnen want het
brengt geld op, veel geld! Zo simpel is het gewoon!
De reden dat er vijf jaar is genomen om iemand genezen te verklaren is een standaard geworden om met de
overlijdens na chemotherapie te kunnen sjoemelen want de meeste kankerpatiënten overlijden na de vijf
jaar. In feite moet alles anders worden uitgelegd aan de patiënt. Indien iemand zes jaar na de behandeling
nog leeft is deze voor 50% genezen. Dat staat dus haaks tegenover de vijf jaar om iemand ‘totaal’ genezen
te verklaren! Maar ja, dat zou HEEL slecht zijn voor de zaken en de kankerindustrie weet dat! Ze kunnen het
publiek NOOIT de WARE 97% genezingen laten zien, zoals ze beloven, als het gaat over langdurige
kankers. Als artsen en bedrijven een keer alle statistieken voor alle langdurige behandelingen van kankers
met chemotherapie eerlijk zouden publiceren aan het grote publiek, samen met objectieve data wat betreft
overlijden, kosteffectiviteit, impact op het immuunsysteem, levenskwaliteit, morbiditeit en cijfers van
overlijden zou het zeer duidelijk worden voor de wereld buiten ziekenhuizen en Big Pharma dat
chemotherapie geen DONDER opbrengt. Men zal kanker in ieder geval niet overleven MET chemotherapie.
U zult zelfs eerder sterven DOOR chemotherapie!
Sorry, zo’n studie is natuurlijk nog nooit gedaan door onafhankelijke onderzoekers indien we de studie van
Dr. Ulrich Abel niet meerekenen. (‘The Lancet’ van 10 augustus 1991) Hij werd het zwijgen opgelegd en het
artikel werd doodgezwegen door de volledige binnenlandse en buitenlandse pers! Bravo, hoezo censuur
bestaat niet? Journalisten worden niet gedwongen te schrijven wat hun hoofdredacteurs willen? Alles is puur
politiek. Elke krant en zender staat in dienst van multinationals (farmaceut, olie, chemie, voeding,
nutsbedrijven en bank) die op hun beurt eigenaar zijn van een nieuwszender of krant via een meerderheid in
aandelen in mistige bedrijven met namen die in feite niets zeggen zodat hun ware identiteit bedekt blijft.
Natuurlijk voeren multi’s wel het beleid en zo kan het zijn dat de ene hoofdredacteur opstapt en de andere
blijft zitten. Ligt eraan of iemand de waarheid in de krant wil of alleen zijn baan op prijs stelt! Abel zou zij
studie nog een keer over moeten doen na meer dan 12 jaar! Of er zouden nog eens wat onafhankelijke
onderzoekers op kunnen staan om het onderzoek van Abel over te doen!
Waarom doen ze het niet? Geld, hebzucht en profijt voor iedereen die meeheult!
Allen die aan kankerpatiënten willens en wetens een dikke boterham verdienen zouden veroordeeld moeten
worden voor fraude, moord en genocide! Zelfs misdaden tegen de mensheid is rechtskundig te verklaren als
we naar de ‘therapie’ kijken die in meer dan de westerse wereld alleen wordt aangeprezen en door
gewetenloze artsen wordt ingezet als‘GENEESMIDDEL’ waar je dan uiteraard aan sterft.
Chemotherapie doodt meer goede cellen dan kankercellen, waarbij overlevende cellen zo zwaar vergiftigd
zijn door de chemo dat ze naar verloop van tijd zich in niets anders kunnen delen dan in kankercellen.
De leiders in deze gewetenloze kankerindustrie, waar heren Doktoors loopjongetjes voor zijn omdat zij de
ballen niet hebben om massaal te zeggen ‘ik doe niet meer mee’, is niet geïnteresseerd om een
geneesmiddel tegen kanker te vinden. Het zou de industrie miljarden per jaar kosten en ook meneer Doktoor
zou veel minder te doen hebben en er zouden zelfs ziekenhuizen teveel zijn. Kijk nu eens wie en wat er
allemaal meevreet van uw gewisse veel te vroege dood meneer en mevrouw de kankerpatiënt, veroorzaakt
door chemotherapie! Val uw oncoloog aan met hetgeen zeker is. Heb ik echt maar 3% kans om te overleven
na 5 jaar? Laat hem niet retour komen met hun flauwekul als reactie ‘is niet zeker maar u hebt ..%’ en dat
soort zever. 3% zekerheid hebt u om te overleven, niet meer niet minder. Wellicht minder maar dan bent u
toch al voer voor de kat!
U zou 90% overlevingskansen hebben als ze iets zouden gebruiken zoals DMSObijvoorbeeld maar daar
hebben die onnozele halzen nog nooit van gehoord. Waarom niet? Omdat het een natuurproduct is en
natuurlijk is zoiets niet te patenteren maar er kan ook niet al teveel winst mee gemaakt worden. De
houtindustrie produceert het namelijk met tonnen tegelijk.
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Waarom vermoordt chemo mensen?
Omdat het VERGIF is! Cyanide, antrax, arsenicum en zyklon B hebben toch ook al vele mensen vermoord,
niet? En hoe noemen we die spullen? Juist, VERGIF! Waarom zou chemotherapie GEEN vergif zijn volgens
u? Omdat ze ‘deftig’ cytostatica worden genoemd? Kent u de ‘bijwerkingen’ van de cytostatica?
Bijwerkingen zijn de VERGIFTIGINGEN
Remmingen van het beenmerg waardoor bloedarmoede, infecties en ook dikwijls bloedingen ontstaan.
Remming van celdeling in het slijmvlies van het maag-darmkanaal waardoor er ontstekingen ontstaan zoals
van het mondslijmvlies, welke samengaan met misselijkheid, braken en diarree. Laten we ook de haaruitval
niet vergeten natuurlijk en uitval van nagels. Verder een grote kans op: beschadigingen van het
zenuwstelsel, nieren, hart, longen, lever en andere organen, hoewel genoemde organen zeker de
belangrijksten zijn. Dikwijls zien we jaren na het behandelen van kanker met cytostatica een zogenaamde
tweede kankerexplosie ontstaan waar niemand nog iets tegen kan doen. Deze wordt veroorzaakt doordat
het DNA is beschadigd tijdens de eerste behandeling met de chemotherapie, welke ik voor het gemak
ontbladeringsmiddelen noem. Oh ja, als een infuus niet goed is aangebracht en de chemotherapeutische
vloeistof druppelt niet volledig in de ader maar ook op het weefsel zal het weefsel waar
het‘geneesmiddel’ op druppelt per direct afsterven. Goed spul, toch? Daar zitten
wel‘geneeskundige’ krachten in, niet? Oh ja, u kunt voorkomen dat uw nagels uitvallen. U wordt dan met
handen en voeten in een bak met ijs gezet.
Zou het vernoemde geheel bij een normaal denkend mens niet onder martelpraktijken vallen? Goh, en wij
ons maar zorgen maken om Guantanamo en de Amerikaanse CIA. Nu blijkt dat elk ziekenhuis en iedere
oncoloog zich bezig te houden met martelpraktijken.
Het is business
Waarom zou een industrie zich interesseren in het zoeken naar een kuur tegen kanker als het nu voor
diezelfde industrie jaarlijks meer dan 100 miljard opbrengt. We zeggen het hier in de krant dikwijls, volg het
geld en in dit geval ga je begrijpen waarom mensen nooit van kanker zullen worden genezen en zij die
kanker kunnen genezen het zwijgen worden opgelegd, belachelijk gemaakt, voor de rechter worden
gebracht en zelfs worden vermoord indien ze een te grote bedreiging gaan vormen voor farmaceutische
bedrijven en artsen. 50% van de bevolking krijgt op dit moment kanker en sinds 2011 is kanker ziekte
nummer 1 in de westerse wereld en ziekte nummer 2 in ontwikkelingslanden. Als we deze cijfers lezen
moeten we veronderstellen dat er iets goed fout zit in de wereld. Waar komt de kanker vandaan?
Wel, een tipje van de sluier.
Voeding. In voeding zitten tegenwoordig veel chemicaliën. De voedingsindustrie noemt ze
TOEVOEGINGEN. Dezelfde chemicaliën vinden we ook bij de farmaceutische industrie. Zij noemen ze
echter ‘geneesmiddelen.’
Deze chemische middelen worden gemaakt door chemische industrieën die hun halffabricaten uit de
petrochemische industrie betrekken welke niet zouden bestaan als de olie-industrie zou worden gepasseerd
door bijvoorbeeld een Joe Cell waardoor auto’s, en alle andere brandstofmotoren die diesel of benzine
verbruiken, op water zouden kunnen rijden. Men zou zelfs geen elektriciteitsbedrijven meer nodig hebben
omdat iedereen zijn eigen stroom zou kunnen fabriceren met een aggregaat en afgestemd op de behoeften.
Begint u de samenhang te begrijpen? Men zou zelfs het volk de CO 2 onzin en alle andere vervuilingen niet
langer aan kunnen smeren. Alles zou stoppen en terugvallen naar normale proporties.
Laat ons de werking van ontbladeringsmiddelen anders onder woorden brengen. Veronderstel dat een
automerk auto’s maakt die 97% van de tijd ontploffen, zou dat merk dan nog bestaan? Waarom bestaat
chemotherapie dan nog?
Sinds 1970 staat genezing van kanker om de hoek volgens vele medici. Nu in 2014 staat het ganse
medische circus nog even ver als in 1970. Na 44 jaar lijkt kanker niet meer te stoppen. Kanker is
doodsoorzaak nummer 1 in onze wereld. Ze hebben geen kuur want dat zou minder winsten opbrengen voor
de farmaceutische industrie. Meneer Doktoor zegt niets omdat hij anders werkonbekwaam wordt gemaakt
door de Orde der geneesheren. Ik noem het een industrie van de dood. Hebt u misschien een andere naam
hiervoor? Waarom bestaat het gezondheidscircuit nog zoals het vandaag is? Het is overbetaald, veel te
zwaar belast in onze portemonnee voor hetgeen ze kunnen. Ze kunnen vrijwel niets als het gaat om
genezen. Meer dan 15% van ons salaris gaat elke maand naar sociale toestanden waarvan
gezondheidszorg de grootste kaper is, daarnaast moet men nog verplicht verzekerd zijn via het ziekenfonds
EN een hospitalisatieverzekering hebben. Zijn ze hier volledig van de pot gerukt? De naam ziekenhuis is
zeer goed gekozen als je niet ziek bent als je er naar toe gaat word je wel ziek als je daar verblijft. Een
ziekenhuis is evenzeer een bedrijf, als de apotheker en de huisarts. Allemaal bedrijven die moeten blijven
bestaan en geen BTW moeten betalen.
Alle benefietacties voor kanker om geld in te zamelen, wat gebeurt er eigenlijk met dat geld? Denkt u dat
ermee onderzoek wordt gedaan naar gezond eten? Naar fytotherapie, acupunctuur, traditionele Chinese
geneeskunde of naturopathie? Nee, alles gaat naar pillen en chirurgie terwijl dat juist NIETS opbrengt.
Als alle vrouwen bijvoorbeeld 200 mcg Selenium per dag zouden nemen, dan zou in één generatie
bijvoorbeeld borstkanker alleen al met meer dan 80% worden teruggedrongen. Dat is beter dan meneer

Nieuwsbrief 210 – 15 oktober 2014 – pag. 10

Doktoor nu belooft niet? Met zijn, oplossing van kanker staat om de hoek, zever. Waarom doen we niet aan
benefietlopen om alle meisjes en vrouwen Selenium te geven. Waarom doen we dat niet met zijn allen?
Omdat de geneeskunde in de westerse wereld met de daarin verweven farmaceutische industrie, inclusief
alle andere profiteurs, niets meer zijn dan een bende PARASIETEN! Alle mensen moeten buigen voor HET
ALTAAR van heren huisarts en specialist terwijl deze niets anders kan dan een recept uitschrijven.
Luister: men kan een aap leren typen maar dat wil niet zeggen dat deze ook een boek kan schrijven!
Sinds 2003 wordt er 68% meer chemotherapie gebruikt. Ondanks de ontzettende stijging in kankergevallen
nadien worden de risicofactoren om kanker te krijgen nog steeds afgeschoven richting roken, drinken,
genetische afwijkingen en blootstellingen aan één en ander. Nooit wordt kankerdiagnose en behandeling
gezien als oorzaak van kanker. Zoals biopsie bijvoorbeeld! Alle loze kreten worden gebruikt om de aandacht
af te leiden van de werkelijke oorzaak. CHEMOTHERAPIE!
Kritische artsen aan het woord
Dr. Robert Atkins, ja, die van het bekende dieet, heeft ooit verkondigd dat er meerdere kankerkuren
bestaan maar dat daar geen geld aan verdiend kan worden. Alle bestaande, genezende kuren zijn natuurlijk,
effectief en niet duur. Er is geen nood voor dure medicatie daarentegen wordt er wel veel zelfdiscipline van
de patiënt verlangd. Het kost miljoenen aan research en klinisch onderzoek om een nieuw medicijn tegen
kanker te produceren dat kan worden gepatenteerd en verkocht. Dikwijls veroorzaakt deze nieuwe medicatie
nog meer ziekten dan ze kan genezen. Dat ganse circus kan blijven bestaan omdat ze hun rechtszaken
kunnen afkopen via civiele rechtbanken in plaats van als misdadiger en moordenaar te worden veroordeeld
voor een strafrechtbank.
Men fluistert zelfs dat de sleutel tot succes van de medische industrie is te danken aan het feit, dat van een
onnozele bevolking patiënten voor het leven kunnen worden gemaakt.
Dr. John Diamond. ‘Een studie onder 10.000 patiënten met de ziekte van Hodgkin laat duidelijk zien dat het
percentage genezingen dat wordt gebruikt door de medische industrie in feite EEN GROTE LEUGEN is.
Hodgkin patiënten die chemokuren kregen om hun ziekte te behandelingen hebben 14 maal meer kans op
het ontwikkelen van leukemie en 6 maal meer kans om zeldzame kankers te krijgen zoals botkanker, kanker
van de gewrichten en van zachte weefsels dan degenen die geen chemokuur kregen als behandeling.’
Dr. Glenn Warner, die in 2001 stierf, was een van de hoogst gekwalificeerde kankerspecialisten in de VS.
Hij gebruikte alternatieve methoden en genas vele van zijn patiënten. Over de behandeling van kanker op
de ‘normale’ manier zei hij het volgende:‘we hebben een miljarden industrie die links en rechts mensen
vermoordt om winst te kunnen maken. Hun idee wat betreft onderzoek is om te zien of twee doses van het
vergif beter werkt dan drie doses van het vergif!’
In zijn boek, The Topic of Cancer: When the Killing Has to Stop, gaat Dick Richards dieper in op meerdere
autopsies die hebben laten zien dat kankerpatiënten echt en serieus overlijden door de behandeling voordat
de tumor een kans heeft gekregen om hen te vermoorden.
Bron

Onthoofdingshumor gaat eigen leven leiden
Wat ze Hollywood kunnen, dat kunnen wij ook.
In Syrië zijn de bombardementen nu in volle gang, het decor kan thans
worden omgebouwd naar Noord-Afrikaanse olierijke gebieden.
De laatste onthoofdingsgrap komt zogenaamd dus uit Algerije, het
traditionele wingewest van de Fransen.
Daar, in de bush, is plotsklaps een zijtak van ISIS-ISIL-IS-Al-Qaida-CIA-MI6-Mossad opgestaan.
En deze nieuwe tak heeft de eerste de beste Frans-joodse bergbeklimmer die ze tegenkwamen, de kop
afgehakt. Ze hebben nog niet eens de tijd gehad om hem in een oranje gevangenispak te hijsen, zo strak
was het ultimatum.
Hier de nogal wazige-troebele foto-shop:
Met dank aan Site-Intel Group, de Israëlische website die wat betreft
onthoofdingen van westerlingen altijd e primeur heeft. Het lijkt wel of men
ze zelf in elkaar flanst om de echte informatie voor te blijven. Helaas zijn we
nog nooit getuige mogen zijn van live beelden, in het rond spattend bloed
en slachtoffers die doodsangsten uitstaan of zwaar tegenstribbelen. Deze
onthoofdingshumor is afgezaagd. Geen razende nabestaanden, de lijken
worden niet in twee delen bij de familie afgeleverd, ze verdwijnen in het
niets. We moeten het doen met de filmpjes en de gedrogeerde mediakolossen als Twan Huys en Marielle Tweebeeke.
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Het onthoofdingscircus is niet veel anders dan een geheime dienst operatie om agenten te voorzien van een
nieuwe identiteit. De geplaagde Franse president Hollande met zin 1,3% populariteit onder de bevolking,
krijgt het hoofd van Johannes de Doper zomaar op een presenteerblaadje aangereikt. Hij kan de oude
Franse kolonie nu even mores leren en zijn over de houdbaarheidsdatum heen zijnde voorraad dumpen.
Uiteindelijk leven presidenten van nep-nieuws en angstcreatie.
Vive la République!!
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/09/25/onthoofdingshumor-gaat-eigen-leven-leiden/

Haaksbergen monstertruck ongeval en het pentagram in het gemeentewapen
Op zondag 28 september jl. reed een monstertruck tijdens de Holland
AutoMotorSportief show in Haaksbergen vol in op het toekijkende
publiek. Bij het incident vielen drie doden en raakten 23 mensen gewond.
Vijf mensen zijn nog in levensgevaar. Als je de beelden bekijkt krijg je niet
de indruk dat de chauffeur nu erg heen en weer geschud werd in zijn stoel,
ondanks dat hij niet helemaal symmetrisch over de opgestelde
autowrakken rijdt. Het lijkt erop dat hij niet eens de moeite neemt zijn truck
van het publiek af te sturen. Eerder krijg je de indruk dat hij bewust instuurt
op het publiek. Zouden we hier te maken kunnen hebben met een rituele
opoffering ter ere van de Saturnus cult (Satanisme)?
Rechts ziet u het wapen van de gemeente Haaksbergen. De website van
de gemeente Haaksbergen legt uit wat het gemeentewapen is [citaat] Bij
Koninklijk Besluit van 5 januari 1948 is dit wapen aan de gemeente Haaksbergen
verleend: “een in keel (rood) omgekeerd pentagram van goud, het schild gedekt met
een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen.” De parels zijn wit, de ronde
edelstenen in de kroon zijn groen en de ruitvormige edelstenen zijn rood. Het
omgekeerde pentagram zou een weergave zijn van de oude structuur van het vroegere
gericht Haaksbergen met de marken Langelo, Brammelo, Buurse, Holthuizen,
Eppenzolder/Stepelo, Boekelo en in het midden de gecombineerde marke
Haaksbergen/Honesch.
Dat is een prachtige uitleg, maar in werkelijkheid is het wapen van de gemeente
Haaksbergen een zuiver satanistisch symbool. De kleuren zwart en rood worden altijd
gebruikt bij de Saturnus cult. Het pentagram (penta betekent vijf) is een teken dat
refereert aan Baphomet. De Baphomet is een boksymbool dat door satanisten gebruikt
wordt. Bekend satanist en O.T.O. (Ordo Templi Orientis ofwel ‘Order of Oriental
Templars’) oprichter Aleister Crowley legt in zijn boek ‘The Book of Thoth‘ uit hoe dit
refereert aan Saturnus en satan. Ook het teken boven op de kroon van het
gemeentewapen refereert aan Saturnus, zoals goed wordt uitgelegd in de
documentaireserie ‘Symbols of an alien Sky‘ van het Thunderbold project van David
Tabott. Dat de gemeente Haaksbergen een andere verklaring aan haar
gemeentewapen wil geven is begrijpelijk. Het ligt er echter iets te dik bovenop dat dit
een verzonnen verhaal is om de werkelijke betekenis te verhullen.
Volgens verschillende media zijn de omgekomen slachtoffers een jongetje van vijf jaar
en een vijftigjarige man uit Haaksbergen. Een 73-jarige vrouw overleed zondagavond in het ziekenhuis aan
haar verwondingen. Van satanisten of aanhangers van de Saturnus cult staat bekend dat ze aan rituele
offers doen; mensenoffers welteverstaan. Op dit weblog vindt u zo een lijst met data van deze rituele dagen.
Bij sommige rituele dagen ziet u duidelijk vermeld dat er kinderoffers plaatsvinden. De site vermeldt dat de
data jaarlijks kunnen afwijken van onze kalender. Ook de site forbiddenknowledge.com laat de satanische
kalender zien. De datum op de kalender die het meest dichtbij 28 september ligt, is 23 september, de dag
van ‘seksuele orgies en van menselijke offers’. Welke afwijking in de kalender het verschil tussen 23 en 28
september zou kunnen rechtvaardigen is mij niet duidelijk, wel is het opmerkelijk dat dit ongeval zo weinig op
toeval lijkt te berusten en dat de satanische symboliek van de gemeente Haaksbergen op zijn minst
opmerkelijk genoemd mag worden. De chauffeur van de monstertruck wordt verdacht van dood door schuld.
Zou hij opdrachtgevers kunnen hebben gehad voor de uitvoering van een slachtingsritueel, heeft hij op eigen
initiatief gehandeld of is het simpelweg niets meer dan een ongeval? Zoals in zoveel zaken zal de waarheid
wel nooit aan het licht komen. In ieder geval had de gemeente nooit een vergunning af mogen geven voor dit
evenement zonder de juiste voorzorgsmaatregelen.
Bron ; linkvermeldingen: nu.nl, haaksbergen.nl, hermetic.com,wesdancin.wordpress.com,
forbiddenknowledge.com, nu.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/09/30/haaksbergen-monstertruck-ongeval-en-het-pentagram-in-hetgemeentewapen/
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Snowden komt vanuit Moskou met schokkende onthullingen over 9/11
Nucleaire bom onder “US-government
Rusland verspreidt informatie van inlichtingendiensten
Snowden bekrachtigt informatie met bewijs
NSA bevestigt informatie met documenten
‘Deze 9/11 data dump is zó radioactief dat de US Government in één klap
onderuit gaat. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn als alle landen dit
rapport onder ogen krijgen’.
De Amerikaanse website “SateOfTheNation.org” is momenteel bezig informatie over de aanslagen van 9/11,
afkomstig van klokkenluider Edward Snowden en de de Russische geheime diensten, in afzonderlijke
documenten op het internet te dumpen. De bewijzen zijn duidelijk aanwezig en het is onweerlegbaar dat er
een valse vlag-operatie is uitgevoerd op 11 september 2001 en dat het een complot was met een
multinationaal karakter. Bewezen is dat Amerika, Israël, Engeland en Saudi-Arabië allen direct betrokken zijn
geweest bij de uitvoering en bij de cover up van deze misdaad tegen de mensheid.
Er zijn daarnaast uit andere staten ‘acteurs, inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij betrokken zoals ISI uit
Pakistan, maar de US Federal Government en de Israëlische veiligheidsdiensten zijn veruit het meest
medeplichtig.
De omvangrijke hoeveelheid uitvoerig bewijsmateriaal betekent dat zowel de aanklacht als de veroordeling
van de US Government onomstotelijk vaststaat na het plegen van deze criminele daad tegen de eigen
bevolking. Tegelijkertijd is ook de betrokkenheid van Israël ruimschoots bewezen en leiden er diverse sporen
naar hun misdadige activiteiten voorafgaand aan en tijdens deze aanval.
Voeg samen: Rusland, Edward Snowden en de alternatieve nieuws media
Toen Edward Snowden besloot in Rusland te blijven nadat hij uit de VS gevlucht was, wist hij dat hij een
schat aan bewijsmateriaal had meegenomen vanuit de NSA welke zou dienen als basis voor de onthulling
van de waarheid rond deze ramp. Het bestaan van dit buitengewone dossier met geheime NSA-documenten
levert de bewijzen dat deze criminele daad voorbereid is vanuit de hoogste regeringskringen en dit heeft
Rusland de onbetwistbare autoriteit opgeleverd om de waarheid rond 9/11 te onthullen. Dientengevolge
voert het Kremlin momenteel periodieke en strategische data dumps uit met betrekking tot alle feiten.
Zo lang als Amerika, Engeland, de EU en de NATO maar doorgaan met Rusland te vervolgen en het land
tegen zich in het harnas te jagen door een oorlog uit te lokken, waarom zou het Kremlin dan stoppen met het
downloaden van alle bewijsstukken die leiden tot het aanklagen van de daders die ook nu weer een coup
uitvoeren onder leiding van de CIA, MI6 en de MOSSAD in Kiev? Deze is alleen maar bedoeld om de vlam
in de pan te laten slaan en dit vuur nog eens extra aan te wakkeren voor Rusland dat al uitgedaagd en
beschuldigd wordt.
Terwijl de USA en kompanen de een na de andere sanctie uitvaardigen, is het Poetin die de ene na de
andere kritieke zet doet op het geopolitieke schaakbord. Rusland kan niet
alleen de economie van Oekraïne in 24 uur totaal stopzetten, maar is ook
in staat om een groot deel van Europa in de kou te zetten in de komende
winter.
Maar nog veel belangrijker is, dat Rusland in één minuut enorme
hoeveelheden bewijsmateriaal op het sociale netwerk kan zetten die voor
iedereen in de wereld toegankelijk is met betrekking tot de ware toedracht
en de misdadigers van de 9/11 valse vlag-operatie.
Terwijl men in Rusland momenteel daar mee bezig is, heeft het Kremlin
toestemming gegeven om dit wereldschokkende materiaal vrij te geven, dat reeds bekend staat op het
internet onder de naam 9/11 Truth. Men zit er onderhand wel op te wachten dat de ware toedracht en de
waarheid naar buiten komt, temeer vanwege het feit dat deze valse vlag-tactieken telkens weer worden
toegepast om oorlogen te beginnen tegen andere landen of staten.
Dat zal allemaal veranderen in 2014
Met de verspreiding van de meest recente ‘waarheden rond 9/11, zijn de schuldige staten al in de hoek
gedreven (denk aan de opgevoerde druk voor declassificatie van de 28 pagina’s uit het zogenaamde
officiële rapport die geheim moesten blijven) en is er geen ontsnappen meer mogelijk. Wanneer een land als
Rusland, met een geheime dienst die nauwelijks onder doet voor die van de VS, zéér betrouwbare
informatie gaat verspreiden betreffende 9/11, terwijl Edward Snowden dit volledig ondersteunt met alle NSAdocumenten welke keiharde de bewijzen laten zien, hoe zullen deze misdadigers dan nog denken te kunnen
ontsnappen?
Het internet heeft in 2014 bewezen dat er niets meer geheim gehouden kan worden en zeker in de periode
hierna niet meer.
Vertaling: Irma Schiffers.
Bron: StateOfTheNation2012.com - Lees meer op: IrmaSchiffers.nl
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/10/snowden-komt-vanuit-moskou-met-schokkende-onthullingen-over-911/
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De Staat der Nederlanden
Wie of wat is de Nederlandse Staat?
Wat leren we daarover op school?
De Nederlandse Staat is een democratische
monarchie. Meerderjarige burgers hebben stemrecht
en kunnen de volksvertegenwoordiging kiezen. Dat
klinkt toch mooi, niet waar? Maar wat zijn de feiten:
De Nederlandse Staat staat al sinds 1848
ingeschreven als bedrijf in het handelsregister van
de USA.
Inschrijving van de Nederlandse Staat in het register van Dun & Bradstreet in de USA. Als dochterfirma's
staan alle "publieke" diensten, zoals ministeries, politie, belastingdienst, CJIB etc ingeschreven.
De volksvertegenwoordiging (eerste en tweede kamer) wordt niet democratisch gekozen, maar door partijen
bepaald. Diegene die de wetten maken, zijn niet degene die door het volk worden gekozen. Zij worden door
het staatshoofd aangesteld. De volksvertegenwoordiging mag alleen instemmen.
Het staatshoofd heeft volgens de wet geen machtsinvloed, maar stelt wel officieel de ministers aan en
ondertekent de nieuwe wetten.
Ons wordt voorgehouden, dat het staatshoofd alleen een formele functie heeft, als vertegenwoordiger van
het Nederlandse volk. Hij of zij laat zich echter wel inwijden/kronen door de paus (de hoogste authoriteit op
aarde), hoewel ze officieel neit katholiek zijn en runnen een miljardenbedrijf op kosten van de bevolking
(50% eigenaar van Shell en vele andere firma's)
Het koningshuis heeft geen rechtmatig recht op de troon.
De koning is geen nazaat van Willem van Oranje
Welke bloedlijn zou dan gevolgd moeten worden: ons is verteld dat het de mannelijke kant is, maar voor de
Joden geldt de vrouwelijke bloedlijn. Bij de vermeende Oranjes is er eerder sprake van een Joodse bloedlijn.
Willem III heeft de nationale Bank aan de Joden verkocht
en heeft daarmee 'zijn Volk' in de uitverkoop gedaan.
Een ieder die zoiets doet heeft geen enkel recht om aanspraak op een 'troon' te maken.
De 'Koninklijke' familie heeft tijdens de tweede wereldoorlog tegen de grondwet in de Troon buiten het
koninkrijk geplaatst door zogenaamd naar Engeland en Canada te 'vluchten'. Deze vlucht was volgens
officiële documentatie al een half jaar van te voren gepland.
Beatrix is niet het oudste kind van Juliana die volgens de Nederlandse Wet de troon zou opvolgen.
Haar moeder had nog een kind dat door haar opa was verwekt en zelf was ze één van een tweeling, waarbij
zij als tweede geboren is. Hierop zijn nog enkele aanvullingen te doen.
Het staatshoofd beweert te regeren bij de gratie Gods, maar kan dit niet aantonen.
Dit is met een verzoek op de Wet Openbaar Bestuur nagevraagd en officieel bevestigd dat er geen
aantoonbare bewijzen voor deze bewering zijn.
http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/de-staat/6-de-staat-der-nederlanden

Het kleine plusje blijkt een groot bedrog
Bron: Stop de Bankiers.
BY SDB REDACTIE E.B – OKTOBER, 1ST 2014
Eind augustus bereikte de regering een akkoord met de zogenaamde
oppositiepartijen D66, CU en SGP – een akkoord over de begroting voor
volgend jaar. Er wordt extra geld uitgetrokken voor Defensie, voor de
militaire inlichtingendienst en voor vluchtelingenopvang: een gevolg van het
toenemende aantal imperialistische oorlogen.
Voor vrijwel iedere Nederlander zou er een klein plusje in de koopkracht
zijn, beweert minister Dijsselbloem (PvdA). Maar ook al zijn nog niet alle
details bekend, duidelijk is wel dat dit in ieder geval niet klopt voor de
mensen met de laagste inkomens. Verlaging is lagere verhoging Voor midden- en hogere inkomens komt er
een al eerder afgesproken belastingverlaging, ter waarde van een half miljard euro. Gesuggereerd wordt nu
dat een even hoog bedrag wordt uitgetrokken voor de laagste inkomens – vooral belastingverlaging.
Het gaat hier echter niet om een verlaging, maar om een lagere verhoging van het tarief van de eerste
belastingschijf dan gepland. Overigens een belastingschijf die ook over een deel van het middelbare en
hogere inkomen wordt geheven. Als (een deel van) die ‘verlaging’ ook nog uitsluitend aan mensen met
betaald werk wordt gegeven, komen mensen zonder werk of met zogenaamd ‘vrijwillig’ werk (dwangarbeid),
er nog slechter vanaf.
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Een deel van deze mensen wordt geconfronteerd met een grote achteruitgang in inkomen door de
zogenaamde ‘voordeurdelerskorting’. Voor AOW-ers is eenzelfde korting voorlopig uitgesteld tot 2016.
Daarnaast verdwijnt de eenmalige uitkering van gemeenten voor mensen met een laag inkomen. Als de
verlaging van zorg- en huurtoeslag (waarover gesproken wordt) doorgaat, treft ook dit vooral de lagere
inkomens. De nominale zorgpremie stijgt voor iedereen. De inkomensafhankelijke premie – betaald door de
bedrijven – gaat omlaag. Veel gepensioneerden zullen opnieuw geen indexatie van hun pensioen krijgen.
De regering gaat bij zijn berekening van een plusje van 0,25% echter uit van een gemiddelde
loonsverhoging van 1,5%. De financiële gevolgen van al eerder aangenomen bezuinigingen werken nu door.
Bijvoorbeeld voor de werkers in de zorg die werkloos worden, of met een lager loon worden geconfronteerd.
En mensen die geen zorg meer krijgen, maar wel nodig hebben – en dat zelf moeten ‘inkopen’. Stagnatie En
wie hoopt via het vinden van een baan z’n koopkracht te verhogen, daarvoor zijn de perspectieven niet
gunstig. In plaats van een opleving is er stagnatie.
Veel economen vrezen een nieuwe recessie in Europa, ook in Nederland. Het kapitalisme komt haar crises
steeds moeilijker te boven en ‘dokters’ als Rutte en Dijsselbloem hebben daar geen antwoord op. Actief
verzet tegen de afwenteling van de crisislasten! Mobiliseer de vakbondskracht voor hogere lonen en
uitkeringen!
http://boinnk.nl/blog/80504/het-kleine-plusje-blijkt-een-groot-bedrog/

Ebola-virus moet de overbevolking oplossen
Ebola de reddende engel des doods……
Sommige klemgestudeerden hebben het beste met de hybride mens voor.
Nobel prijswinnaars als Soetoro doen hun stinkende best op een conventionele manier de overbevolking te
bestrijden, maar de laatste 200 jaar genocidale oorlogvoering hebben alleen goed gewerkt voor hen die er in
hebben geïnvesteerd – banken, bedrijven en de Hoeders van het Gouden Kalf.
Weer andere Nobel prijswinnaars menen dat het beter is om de wereldbevolking te decimeren naar 10% van
het huidige aantal. Ongeveer 2.000 jaar terug in de tijd, naar de glorietijden van het Romeinse Rijk. Met als
tijdmachine het Ebola virus, een gepatenteerde Amerikaanse uitvinding. Getest en goedbevonden door de
Soros en Bill Gates gesponsorde “onderzoekscentra” in de West-Afrikaanse jungle, thans opgedoken in
Texas, in de buurt van het hoofdkwartier van CDC. CDC is dé autoriteit in Corporate D.C. op het gebied van
de verspreiding bestrijding van virussen en bacteriologische infecties.
Eén van die “geleerde”heren is een bejaarde met de naam Eric Pianka. In 2006 stak hij al een rede af,
waarin hij betoogde dat de wereld aan zichzelf te gronde gaat als er niet wordt ingegrepen. Oorlogen zijn
zoals we hebben gezien maar een halve oplossing, beter is een virus of bacterie het vuile werk te laten
opknappen. Snel werd daarna het Ebola-virus door Corporate D.C. gepatenteerd. Je kunt maar beter overal
geld aan proberen te verdienen en hopen dat je deel uitmaakt van de laatste 700 miljoen hybride mensen op
aarde, nietwaar? Argwanend als we doorgaans plegen te zijn, ontkomen we er niet aan hier iets anders
achter te zoeken. Het heeft alleen maar zin een patent op een dodelijk virus te vestigen, als je in het geheim
al in het bezit bent van het anti-virus.
“Anti-Ebola” is een vaccin dat er dus waarschijnlijk eerder was dan de bijbehorende
ziekte.
Meeting Doctor Doom
Zo gaat dat namelijk met alle pandemische catastrofes. Alle virussen zijn met succes
bestreden op het moment dat ze waren uitgewerkt – niemand kan bewijzen dat het
vaccin niet zou werken. Net zoals AIDS is ook het Ebola virus een
onderzoekslaboratorium infectie. Ook figuren als whiskey liefhebber en dierenarts Ab
Osterhaus is levensgevaarlijk als hij samen met wat andere mensenhaters werkzaam
op de Erasmus Universiteit in Rotterdam het Spaanse griep virus heeft weten te
activeren. Noodzaak? Geen weldenkend mens die het weet. Je moet er totaal voor
doorgeleerd hebben om te weten waar je mee bezig bent als
“wetenschapper”, het is maar voor een kleine elite weggelegd.
Het feit dat dit soort experimenten door schandknapen als George Soros en
Bill Gates worden gefinancierd moet toch voldoende zeggen.
Figuren die een probleem hebben met de overbevolking op deze aardbol
adviseren wij daadwerkelijk een begin met het oplossen van HUN probleem
te maken: Tenslotte…..
Mocht een soldaat als David Cameron ook een probleem hebben met
gezonde argwaan en welgemeende adviezen, dan hebben we een tip voor
hem en zijn soortgenoten.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/10/02/ebola-virus-moet-de-overbevolking-oplossen/
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David Cameron: complotters even gevaarlijk als de barbaren van Isis
Uitspraak David Cameron tijdens speech Verenigde Naties:
“As the evidence emerges about the backgrounds of those convicted of terrorist offences, it is clear that
many of them were initially influenced by preachers who claim not to encourage violence, but whose world
view can be used as a justification for it. And we know what this world view is, the peddling of lies: that 9/11
was a Jewish plot or the 7/7 London attacks were staged; the idea that Muslims are persecuted all over the
world as a deliberate act of Western policy,”
Mensen die dus beweren dat 9/11 (11 september 2001 USA) een “joods” complot was, dat de 7/7 ( 7 juli
2005 London) aanslagen een opzetje van de Britse overheid is geweest, zijn net zo gevaarlijk als de
barbaren van ISIS. De oorzaak zou volgens Cameron zijn, dat het moslim extremisme ook ooit is begonnen
met mensen, die geweldloos verzet predikten, maar dat mensen met een ander wereldbeeld dit vertaalden
als barbaars verzet, zoals ISIS dat in de praktijk brengt. Cameron vindt, dat de internationale
wereldgemeenschap er niet aan ontkomt om deze fundamentalistische, fanatieke ontkennerskaste met
wortel en tak uit te roeien. Ze brengen immers de wereldvrede in gevaar? Direct na het vervalste Schotse
referendum werd door Cameron meegedeeld, dat ook het Verenigd Koninkrijk aan de strafexpeditie tegen
ISIS in Irak mee zou gaan doen – de eerste bommen zijn al gevallen.
Die Cameron is me er eentje.
Er is niets zo gevaarlijk als geweldloos verzet en een flinke dosis gezonde argwaan.
Maar er hebben zich toch al direct verschillende lieden, die de officiële versie van 9/11
ontkennen, bij Scotland Yard aangegeven en hopen dat het tot een “eerlijk” proces komt.
Ook deze website zal aan zware censuur moeten worden onderworpen, gezien het
gemak waarmee wij de draak steken met iedere officiële verklaring van een of andere
zelfverklaarde “autoriteit”. Ook de bewering dat dit land niet eens bestaat en daardoor
iedere mogelijke rechtsgang is gebaseerd op nonvalide wetten, zal we illegaal zijn. En
dan houden wij hier ook nog bij hoog en bij laag vol, dat het zogenaamde “koningshuis”
zo onwettig als de pest is en moet worden uitgeroeid met wortel en tak!
Overigens…..
Zou Bibi Meilikovsky zich ook zelf aangeven?
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/10/01/david-cameron-complotters-even-gevaarlijk-als-debarbaren-van-isis/

VS zetten nieuw wapen in strijd tegen Rusland in: olieprijs kan nog 30% lager
03 okt 2014 - © - ALEXEI NIKOLSKY / RIA-NOVOSTI / AFP
Er zijn al veel veronderstellingen naar voren geschoven die de
spectaculaire daling van de olieprijs zouden moeten verklaren. Die daling
vindt namelijk plaats op het moment dat er een oorlog woedt in het olierijke
Midden-Oosten en dat het in andere gebieden waar olie wordt gewonnen al
niet veel rustiger aan toe gaat.Tot ieders verbazing is de prijs voor een vat
ruwe olie niet gestegen maar gedaald.
En misschien is het einde van de daling nog niet in zicht. Onzekerheid over de wereldeconomie is op het
eerste gezicht de meest rationele verklaring voor de lagere olieprijs. China, Japan en Europa doen het
economisch niet zo goed en dat zou de vraag naar ruwe olie kunnen temperen. Bovendien bestaan er
twijfels over de Amerikaanse economie, hoewel die officieel wel aan de beterhand is.
Zo komen we meteen aan een tweede reden die de daling van de olieprijs kan verklaren. Op de
valutamarkten wordt de dollar alsmaar duurder, dit vanwege de verwachting dat de Amerikaanse centrale
bank ergens in het midden van volgend jaar haar belangrijkste rentetarieven zal verhogen. Hogere
rentevoeten ondersteunen de koers van een munt, maar remmen anderzijds de vraag naar grondstoffen af.
Die grondstoffen worden namelijk in dollars bekend en worden met andere woorden alsmaar duurder.
Maar er is mogelijk nog een reden waarom de olieprijs lager gaat. De Verenigde Staten gebruiken een nieuw
wapen in strijd tegen Rusland door de olieprijs artificieel te laten zakken. Voor de Russen is olie een
belangrijke bron van inkomsten en minder inkomsten uit de exploitatie van olie zou Moskou een aardige pad
in de korf zetten. Rusland ziet de bui hangen en bereidt zich voor op een crisissituatie, inclusief een olieprijs
van nog 60 dollar per vat. Inderdaad, 30% minder vanaf de huidige prijsniveaus. Uit een navraag door het
persbureau Reuters bij adviesbureaus, banken en onafhankelijke analisten, bleek onlangs dat Rusland
een 110 à 117 dollar per vat moet krijgen om de staatsuitgaven te kunnen dekken. (JS)
http://www.express.be/business/nl/economy/vs-zetten-nieuw-wapen-in-strijd-tegen-rusland-in-olieprijs-kan-nog-30-lager/208271.htm
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De Schotten hebben zich laten belazeren door Cameron
Alex Salmond heeft zich als leider van de onafhankelijkheidsbeweging teruggetrokken.
In een interview met de staatsgecontroleerde BBC heeft hij echter het
volgende verklaard:
“I suppose I feel sorry for those in the No side who were tricked by
Westminster into believing there would be an immediate offer of extra
powers,”
“Within 24 hours they started to tear up the commitments,”
Een tijdbom onder de uitslag en de gevolgen ervan. Want de Schotten zijn
geschokt door de verklaring van David Cameron direct na de uitslag met de volgende strekking:
“….the constitutional reforms, including in Scotland, will not be delivered until after the general election, and
that Scottish measures would proceed in tandem with changes in England.”
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-29296282
Allerlei beloften door Westminster en Cameron gedaan om het NO kamp te misleiden, zijn dus binnen 24 uur
als een waardeloos vodje papier verscheurd en is het weer “business-as-usual”. Schotland heeft zich te
conformeren aan de Engelse agenda en die ziet er uiteraard geheel anders uit. Salmond vindt het sneu voor
de NEE-stemmers, die meenden dat ze na het referendum van de centrale regering meer macht toebedeeld
zouden krijgen, maar ze zijn dus door Cameron belazerd.
Het gevolg is, dat de Schotse onafhankelijkheidsbeweging er binnen 48 uur meer dan 11.000 leden (!!) bij
heeft gekregen. Hier spreekt dus pure frustratie uit, ook al in combinatie met de vervalste uitslag.
Het begint er op te lijken dat de Schotten zich er niet bij neerleggen en nu de rookwolken aan het optrekken
zijn, ziet men wat er is werkelijk gebeurd.
De onafhankelijkheidsbeweging wordt dus sterker, terwijl men het tegenovergestelde zou hebben verwacht.
Een volgend referendum moeten de Schotten ZELF organiseren, nadat ze een
onafhankelijkheidsproclamatie hebben opgesteld en in London in de bus hebben geschoven. Want door de
opgedoken video’s is duidelijk, dat de uitslagen zijn gemanipuleerd, reden om het referendum ongeldig te
verklaren. Een volgende reden is het feit, dat de door Cameron c.s. gedane toezeggingen binnen een dag
door de versnipperaar zijn gehaald.
De Schotten zijn belazerd. Hopelijk voelen ze dat ook zo en adviseren wij hen iedere ontwapeningswet te
torpederen tot aan het volgende referendum.
UPDATE
Dus wat krijg je dan? Het begint langzaam in te dalen: We the undersigned demand a revote of the Scottish
Referendum, counted by impartial international parties.- Kirstie Keatings, Rosyth, United Kingdom [link]
Demand a Re-vote of the Scottish Referendum based on misrepresentation by the UK Government at
Westminster and “rigging” of the Scottish Referendum - Ashley Mitchell, Dundee, United Kingdom [link]
Recount Independence Referendum votes – Freedom Scotland, Glasgow, United Kingdom [link]
Recall the Scottish Referendum – Susan Irwin, Bearsden, United Kingdom [link]
Give us a Revote of the Scottish Independence Referendum – ScottishIndependenceParty Lol United
Kingdom [link]
A New Referendum for Independence – A Stell, Scotland, United Kingdom [link]
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/09/22/de-schotten-hebben-zich-laten-belazeren-door-cameron/

Duitsland overweegt jihadstempel in paspoorten Syriëgangers
Beierse politie: Duitse overheid hielp jarenlang gewelddadige islamisten
naar het Midden Oosten te reizen
Wat bezielt deze Europese tienermeisjes om ‘jihadbruiden’ te worden en
zich aan te sluiten bij ISIS en Al-Qaeda?
De Duitse regering overweegt om de paspoorten van potentiële Syrië- en
Irakgangers te voorzien van een speciale ‘jihadstempel’. Oppositiepartijen en juristen leveren zware kritiek
op het plan, dat ‘zeer discriminerend’ zou zijn.
Moslims die zo’n stempel in hun paspoort hebben en naar Irak of Syrië willen reizen, kunnen zo eenvoudig
worden herkend en tegengehouden, is de redenatie van de coalitie in Berlijn.
‘Ernstig discriminerend’
Woordvoerder van de Groenen Irene Mihalic is bang dat zo’n stempel een ‘stigmatiserende werking’ heeft en
noemt het een ‘diepe inbreuk op de persoonlijke rechten’. De Berlijnse advocaat en bestuurslid van de
Republikeinse advocatenvereniging Sönke Hilbrans kenschetst een zichtbare jihadstempel zelfs als een
‘ernstige discriminerende smet’.
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Mihalic wijst erop dat een stempel overbodig is en het voldoende is dat de autoriteiten de gegevens van
verdachte personen bij hun vertrek digitaal kunnen controleren. (1)
Duitse overheid sluist islamisten het land uit
Volgens de Beierse politie is de Duitse overheid al jarenlang bezig om potentieel gewelddadige islamisten
het land uit te sluizen. Geradicaliseerde moslims die naar het Midden Oosten wilden vertrekken zouden zelfs
zijn ‘aangemoedigd’ en geholpen. (2)
Anti-jihadverklaring
Net als de Nederlandse staat ook de Duitse regering onder toenemende druk om iets te doen aan het
stijgende aantal jonge moslims dat zich wil aansluiten bij ISIS, Al-Qaeda en andere islamitische
terreurgroepen in het Midden Oosten. Het risico dat deze mannen en vrouwen terugkeren en vervolgens ook
in Europa aanslagen gaan plegen, neemt daardoor met de dag toe.
Enkele weken geleden stelde PVV-leider Geert Wilders voor om moslims een anti-jihad verklaring te laten
tekenen, iets waar hij voorspelbaar genoeg door de rest van de politiek om werd verketterd.
‘Onzekere Europese tienermeisjes aangetrokken door ultra-macho’s’
Onder de jihadgangers bevinden zich steeds meer Europese tienermeisjes, met name uit Groot Brittannië.
De Zwitserse psycholoog Allan Guggenbühl legt uit dat deze jongeren zich aangetrokken voelen tot de ‘ultra
macho’s’ die de terroristen in hun ogen zijn. ‘Jongeren in de puberteit zijn onzeker en daarom vatbaar voor
zwart/wit denken en eenvoudige oplossingen. Ze delen de wereld in goed/slecht in, en willen geloven dat er
ultieme oplossing voor alle problemen bestaat’ (3).
Xander - (1) Frankfurter Allgemeine, (2) Die Welt, (3) Focus

Ebolapatiënt VS reisde via Brussel, had contact met scholieren
New York Times: Zwangere vrouw gestorven na contact met Duncan CDC: Screenings luchthavens niet waterdicht, maar vluchten uit getroffen
landen worden desondanks niet gestopt
De uit Liberia afkomstige Thomas Eric Duncan, de eerste ebolapatiënt in de
VS, reisde via Brussel en had in Dallas contact met enkele scholieren
alvorens hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Volgens de medische
autoriteiten in Dallas County zou één van hen inmiddels ook symptomen van het virus ontwikkelen.
Tekst ‘Verspreiding via de lucht’ weggehaald
Tijdens zijn tussenstop in Brussel zou de man nog geen ziekteverschijnselen hebben vertoond, waardoor hij
waarschijnlijk geen anderen heeft kunnen aansteken. Tenminste, dat geldt alleen als ebola nog steeds niet
via de lucht kan worden overgedragen, iets waar steeds meer wetenschappers sterk aan twijfelen.
Vreemd genoeg hebben de Canadese gezondheidsautoriteiten op hun website plotseling de informatie over
ebola aangepast. Tot voor enkele dagen was nog te lezen dat ‘verspreiding via de lucht tussen mensen
ernstig wordt vermoed’. Die passage is nu verdwenen. (5)
Contact met 12-18 mensen
Zes dagen na zijn landing in de VS meldde Duncan zich ziek bij een kliniek, maar die stuurde hem
aanvankelijk met antibiotica naar huis. Twee dagen later werd hij alsnog in het ziekenhuis opgenomen. In de
tussentijd had hij contact met tussen de 12 en 18 mensen, waaronder vijf scholieren. (1) Als
voorzorgsmaatregel blijven die thuis. (2)
Screenings niet waterdicht
Woordvoerder van het CDC Dave Daigle gaf tegenover CNN toe dat de screenings op de luchthavens ‘niet
ieder geval van ebola’ kunnen ontdekken. Desondanks geeft het CDC geen advies om de vluchten uit de
getroffen Afrikaanse landen te schrappen (3). Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie verwierp enkele
weken geleden de suggestie om het vliegverkeer met Liberia, Sierra Leone en Guinea te stoppen (4).
Zwangere vrouw overleden
Daigle zei tevens niet op de hoogte te zijn van een bericht in de New York Times, waarin werd gezegd dat
Duncan contact had gehad met een zwangere vrouw, die kort daarna ziek was geworden en inmiddels is
gestorven. (3)
Nu al een vaccin?
Sommigen vinden het verdacht dat wetenschappers van de Universiteit van Oxford al binnen enkele weken
een vaccin tegen ebola gaan testen. Eind dit jaar zal dit aan 10.000 artsen en verplegers worden
toegediend. Normaal gesproken duurt het jaren voordat een werkend vaccin is ontwikkeld.
Dit is voer voor complotdenkers, die hierin hun vermoeden zien bevestigd dat ebola een door de ‘elite’
geplande pandemie is of wordt, met de bedoeling zoveel mogelijk mensen in te enten. En wat stoppen ze
vervolgens in die vaccins? (6)
Xander - (1) Focus, (2) Dallas Morning News via Infowars, (3) Breitbart, (4) Infowars, (5) Infowars, (6) KOPP
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Oekraïne – fascistische terreur erger dan de ss-moordeskaders in 1941
Getuigenis oude Russische vrouw door Mark Bartalmai vastgelegd.
Door zogenaamde joden gefinancierde neo-nazistische strafbataljons, gerecruteerd uit de laagste echelons
uitschot die tegen betaling van bloedgeld een heilige oorlog voeren.
Tot nu toe zijn er vier massagraven gevonden, waarvan de grootste meer dan 400 vermoorde burgers
bevatte. Velen waren onthoofd en bij nog veel meer waren de organen weggenomen. De strafexpeditie moet
blijkbaar ergens van worden bekostigd. Er is geen wapenstilstand, er is alleen een opdracht van Rusland om
met vechten op te houden, terwijl meer dan de helft van de Donbass republieken nog is bezet door de Kiev
Junta. Daarom gaan de artilleriebeschietingen dag en nacht door. Specifiek op burgerdoelen. Mensen als
Strelkov en anderen zijn op een zijspoor gerangeerd, omdat die wilden doorvechten tot het regime in Kiev
zou zijn gevallen. Nu moet men lijdzaam afwachten waar de granaten vandaan komen en kan er met de
opbouw maar mondjesmaat worden begonnen.
In Nederland horen we totaal niets over de misdaden van onze “bevriende” junta van Porosjenko en
consorten. In Kiev is informatie omtrent verliezen van het Oekraïense leger geclassificeerd als “Top Secret”.
Nooit zullen we weten dat er rond de 30.000 militairen zijn gesneuveld en nooit zullen we weten dat 65% van
het materiaal is verwoest, opgeblazen, opgestookt en totaal vernietigd.
In Donetsk is een zware raket op een pas weer geopende school afgeschoten en zaait dood en verderf.
Waarom een school? West-Oekraïeners worden ook wel Galiciërs genoemd. Zij leveren de meeste
fascistoïde huurmoordenaarsbendes voor de Kiev Junta en de oligarchen. Historisch gezien is er niets
veranderd. De Galiciërs waren de willige slaven van de Polen tijdens de Pools-Litauwse overheersing. Ze
vochten aan de zijde van de Habsburgers mee tegen de Tsaar. Tijdens het Nazi-regime collaboreerden zij
volop met de SS-troepen van Himmler. En nu knappen ze wederom het vuile werk op, deze keer voor de
Amerikanen. Alles met een pauselijke zegen.
Of heeft u de jezuïetenpaus al hardop horen bidden voor de slachtoffers in de Donbass?
https://www.youtube.com/watch?v=G-m1HYramrE
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/10/02/oekraine-fascistische-terreur-erger-dan-de-ssmoordeskaders-in-1941/#more-39319

Wat de scoubidoutouwtjes ons leert over abortus
gepubliceerd donderdag 2 oktober 2014 - bron: Kees van Helden
In 2004 verscheen er een bericht in de media dat de weekmakers in de
toen razend populaire scoubidou touwtjes een verhoogd risico gaven om
kanker te ontwikkelen. Terwijl de media direct driftig debatteerde en de
Tweede Kamer zich boog over de Kamervragen van de SP, hadden ouders
allang een beslissing genomen. De touwtjes verdwenen massaal in de kliko
en binnen enkele weken werd er geen touwtje meer verkocht. Blijkbaar maakten de Tweede Kamer en de
ouders zich enorme zorgen en wilden ze geen enkel risico lopen op de lichamelijke gezondheid van hun
kind,. En zeker niet als het om kanker gaat.
Nu tien jaar later wordt er een onderzoek besproken in het wetenschappelijke tijdschrift Weet Magazine over
een ander feit wat een verhoogde kans op kanker geeft. Abortus zorgt voor een verhoogde kans op
borstkanker. Stichting Schreeuw om Leven schreef in 2012 hier al over. Recent onderzoek gepubliceerd in
het voorjaar van 2014 in “Issues in Law and Medicine”, geeft dezelfde uitkomsten. Niet minder dan 22
onderzoeken wereldwijd, komen met dezelfde resultaten. Tot op heden is het stil. Seculier Nederland zwijgt.
Ook veel christenen blijven stil. Veel media berichten er niet over, of weigeren erover te berichten. Er is
genoeg ander nieuws..
Toen bleek dat de scoubidoutouwtjes een verhoogd risico op kanker zouden kunnen geven (of het bericht nu
waar was of niet) was men er als de kippen bij om er afscheid van te nemen. Toch wordt er niet zo
geredeneerd nu blijkt dat abortus een verhoogd risico op borstkanker lijkt te geven. Dat leert mij dat er meer
aan de hand is. Mensen willen - en ik loop al een tijdje mee - niet geconfronteerd worden met de waarheid
rondom abortus. Waar blijven de Kamervragen over dit onderzoek?
Hebben onze tieners geen recht op informatie over de risico’s? bij abortus. Ik heb het dan niet alleen over
borstanker. Maar ook over andere feiten rondom abortus. Vrouwen hebben 81% procent meer kan op
psychische klachten bij abortus. Zelfmoord na een abortus is tot wel vier maal hoger onder vrouwen dan bij
diegene die niet voor abortus hebben gekozen. Uit onderzoek blijkt dat binnen acht weken 31% al spijt heeft
van de abortus. Wat doen we met al dit soort feiten in Nederland? En natuurlijk, ik weet dat abortus een
moeilijk stap is voor vrouwen. Maar juist daarom zouden we over dit thema moeten blijven nadenken. We
zouden ons net zo druk moeten blijven maken over abortus, als over de scoubidoutouwtjes.
Op 6 december is er weer de stille gebeds Mars voor het Leven op het Plein in den Haag om 13.00 uur.
Kees van Helden werkt voor Schreeuw om Leven.
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Diepere crisis eurozone door Frankrijk en Italië; ECB en IMF vrezen totale crash
Peiling: Driekwart Fransen heeft geen enkel vertrouwen meer in de politiek; 55% denkt dat de democratie
heeft afgedaan - IMF eist afbraak sociale zekerheid Europa
Marine Le Pen (Front National) wordt steeds populairder, en zou heel goed
de nieuwe president van Frankrijk kunnen worden. Dat betekent vrijwel
zeker het einde van de eurozone in zijn huidige vorm.
Vergeet de flauwekul in de reguliere media over het zogenaamde ‘herstel’
en de ‘opleving’ van Europese economie. De echte cijfers bevestigen de
negatieve, inmiddels ronduit dramatische trend van de laatste jaren. Het
gaat zelfs zo slecht met Frankrijk en Italië – resp. de 2e en 3eeconomie van
de eurozone-, dat nu ook de ECB en het IMF bang zijn dat een totale crash
niet meer kan worden voorkomen.
De ongecontroleerde stijging van de schulden en werkeloosheid in Frankrijk en Italië baren het ECB en de
IMF dermate grote zorgen, dat wordt gevreesd dat beide crisislanden binnen afzienbare tijd onregeerbaar
worden. Daarmee komt het voortbestaan van de hele eurozone in gevaar.
Recent doorbraken de Franse schulden voor het eerst de grens van € 2 biljoen, oftewel tweeduizend miljard
euro. Nog dit jaar stijgen de schulden van buurland Italië naar € 2,14 biljoen. Beide landen verzetten zich in
2011 tegen het door Duitsland en Nederland gewilde fiscale pact. Van dat pact, dat een gezondere
financiële huishouding moet bevorderen, is in beide landen inderdaad niets terecht gekomen.
Fransen hebben geen vertrouwen meer in politiek
De ernstige gevolgen van de dankzij het socialistische beleid van president Hollande almaar sneller
instortende Franse economie blijven ook op maatschappelijk vlak niet uit; uit een peiling van het
gerenommeerde Ipsos-Steria – de op 2 na grootste opiniepeiler ter wereld- bleek dat driekwart van de
Fransen geen enkel vertrouwen meer heeft in de huidige politici in Parijs.
55% zei zelfs dat de democratie geen werkzaam systeem meer is om de sociale ongelijkheden te
verkleinen. Precies de helft vindt dat het huidige systeem niet de belangen van het gewone volk
vertegenwoordigt. Het zal daarom geen verbazing wekken dat het Front National steeds populairder wordt,
en Marine Le Pen grote kans maakt om de volgende president van het land te worden. Le Pen wil de
eurozone fors hervormen, of desnoods uit de euro stappen.
Maar liefst 74% is van mening dat het volk steeds meer gemanipuleerd wordt door de politiek, mede omdat
die vooral voor de elite schijnt op te komen, en de belangen van de gewone man ondergeschikt maakt.
Italië is financieel drama
De situatie in Italië is nog erger dan in Frankrijk. De Italiaanse economie kwakkelt al 15 jaar, en zal in 2014
voor het derde opeenvolgende jaar krimpen. De officiële staatsschuld stijgt naar een onhoudbare 137% en in
2016 zelfs naar 150% (1), maar de werkelijke staatsschuld van Italië is door allerlei boekhoudkundige trucs*
nog vele malen hoger – met andere woorden: nooit meer terug te betalen.
* Zo worden bijvoorbeeld de torenhoge schulden van de gemeenten buiten de boeken gehouden.
ECB blijft met geld smijten
De ECB gaat ondertussen vrolijk door met onbeperkt met geld smijten, want als hier ook maar enige
hapering in komt, is het over en uit voor de eurozone. President Mario Draghi –niet geheel toevallig
afkomstig uit Italië- wil opnieuw de waardeloze ‘junk’ schuldpapieren van de Griekse en Cypriotische banken
opkopen. Dat is nodig om de door Brussel zo graag gewilde Europese bankenunie niet in gevaar te brengen.
(2). En mocht dat toch gebeuren, dan staat Nederland voor maar liefst € 720 miljard garant. Wat het
overeind houden van het failliete Zuid Europa en daarmee de banken in de eurozone zal betekenen voor
onze opgebouwde welvaart, behoeft dan ook geen uitleg.
IMF eist afbraak sociale zekerheid
Christine Lagarde, hoofd van het IMF, uitte eveneens haar zorgen, niet alleen over Europa, maar over de
hele wereldeconomie. De statistieken laten sinds 2012 een almaar groter wordende ontkoppeling tussen de
beurzen en de echte economie zien; daar waar de beurzen naar nieuwe hoogtes stegen, gaat het met de
reële economie steeds slechter. (3)
Lagarde eist daarom dat Europa ‘harde maatregelen’ neemt. Dat kan in haar ogen alleen als de sociale
zekerheid wordt afgebroken. Echt geloofwaardig is het IMF al jaren niet meer, aangezien alle prognoses van
de afgelopen jaren veel te positief zijn gebleken.
Draghi nerveus
De mogelijkheden van de ECB en het IMF om de financiële crisis te beteugelen lijken daarom uitgeput.
Gemanipuleerde positieve prognoses en valse beloften werken niet meer. Na de ECB-zitting in Napels
afgelopen week reageerde Draghi nerveus en onzeker op vragen van journalisten. De banken willen nog
steeds geen kredieten verlenen en de gewenste inflatie komt maar niet van de grond, waardoor het
vertrouwen in zijn beleid zienderogen afbrokkelt.
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Eén journalist durfde zelfs te vragen of hij niet bezorgd is dat de eurosceptici in bijna alle landen steeds
sterker worden, zelfs in Duitsland. Zijn antwoord: dat ligt niet aan de ECB, maar aan de landen die weigeren
om zijn beleid te volgen. Zo heeft Frankrijk inmiddels aangekondigd de regels voor het begrotingstekort
overboord te gooien. (4)
‘Feestje centralisten komt ten einde’
‘Draghi en Lagarde huiveren. De wind blaast in hun gezicht. Ze merken dat ze ondanks alle manipulaties
hun enige echte bezit zijn verloren: het vertrouwen,’ wordt op de onafhankelijke Duitse financieeleconomische site DWN geconcludeerd. ‘Het feestje van de centralisten loopt op een einde. De burgers
roepen: ‘Bevrijd ons van de ECB!’ Deze roep zal sterker worden, en meer burgers zullen ermee instemmen.
Het is de aanzwellende zwanenzang van een systeem dat zichzelf verteert.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (3) Zero Hedge
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Scottish National Party (snp) inmiddels derde partij in Groot-Brittannië
De Schotten die op 18 september j.l. tegen de afscheiding van het Verenigd Koninkrijk hebben gestemd,
zullen zich nog wel eens achter de oren krabben.
Velen doen dat ook getuige het feit dat een peiling heeft uitgewezen, dat na de Conservatieven en Labour
de SNP de derde partij van het land is. Binnen 48 uur hebben zich 11.000 nieuwe leden gemeld.
Want bijna direct na de uitslag verklaarde de Britse premier David Cameron dat er in tegenstelling tot
gedane toezeggingen wel degelijk zal worden gesneden in het Schotse budget. Ook werd bekend, dat de
Britse regering zwaar heeft gelobbyd bij het bedrijfsleven om de bevolking te waarschuwen voor enorme
werkloosheid als gevolg van de afscheiding. Het aanwakkeren van angst over werkgelegenheid en defensie
had zijn vruchten afgeworpen. David Cameron schepte er over op, hoe je een referendum moet torpederen
tegen miljardair burgemeester Bloomberg in New York, voordat hij een speech ging afsteken.
De National Health Security, de Britse collectieve ziektekosten verzekeringen, stonden voor het referendum
nog zo vast als een huis, daags erna werd toegegeven, dat de fondsen niet veilig zijn voor de regering, die
graag een greep in de kas doet als het zo uitkomt. Ook blijken plotseling dat de olievoorraden in de
Noordzee veel hoger te zijn dan vóór 18 september. Het recht van de Schotten om shale-fracking in hun
land tegen te houden, is door de regering met directe ingang buiten werking gesteld. Britse parlementariërs
onder leiding van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jack Straw, willen nu voor wetgeving zorgen
die toekomstige referenda verbieden.
Ook worden er nu bombardementsmissies over Irak gevlogen, voor het referendum was dat nog uitgesloten
– de Schotten wilden in meerderheid geen betrokkenheid bij de oorlog in het Midden Oosten. En zie wat er
binnen een week gebeurt: oorlog in het Midden Oosten.
Nu zijn de Schotten kwaad en kunnen zich wel voor de kop slaan.
Te laat.
Men had het
kunnen weten.
Afgezien van
de vele, vele
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waarschuwingen omtrent de bedoelingen van London in relatie tot de olievoorraden. Maar men is met open
ogen in de val van het machtskartel getrapt. Politici moet je met een korreltje zout nemen. Ze liegen dat het
gedrukt staat en dienen maar twee belangen: hun eigen belang en dat van hun opdrachtgevers. Ook in
Groot Brittannië zijn dat per definitie NIET de kiezers.
Resteert thans het proclameren van de Schotse onafhankelijkheid en het ZELF organiseren van een
referendum voor afscheiding. De afscheidingsbeweging ‘Group 45′ is aan het werk gegaan, met als
belangrijke steun in de rug het feit dat de SNP thans ‘s lands derde partij zou worden als er verkiezingen
zouden worden gehouden.
Naar onze mening doen we er goed aan de Europese Unie via allerlei afscheidingsbewegingen verspreid
over heel Europa radicaal op te blazen – WEG ERMEE!
En niet vergeten de schuldigen op te pakken en te straffen.
Nu we toch bezig zijn, gaan we even verder rondkijken in de wereld……
Catalonia
Vandaag heeft de Catalaanse president per decreet een referendum voor 9 november a.s. verordonneerd.
De centrale regering in Madrid staat op haar achterste poten. Het zou illegaal zijn, de grondwet voorziet er
niet in. Maar, zo zegt Artus Mas, de grondwet geldt voor geheel Spanje en de Catalaanse Constitutie was er
veel eerder bovendien.
Spanje mag dan ongeveer bankroet zijn, inmiddels is voor € 1 miljard aan “anti-riot gear” aangeschaft.
[LINK: http://www.tumbit.com/news/articles/9412-spain-spends-eu1-bln-on-riot-gear.html ]
Wie niet horen wil, moet maar voelen, blijkbaar.
Syrië
De luchtmacht van Al-Assad bombardeert dapper met de Amerikanen mee om de regio vrij van ratten en
ander ongedierte te maken.
Terwijl de Amerikanen vrijwel uitsluitend lege gebouwen bombarderen, omdat de ISIS helden tijdig zijn
getipt, slaat het Syrische leger daarentegen wél toe en hoe. Het ene na het andere dorp wordt
schoongeveegd en bronnen melden, dat de meeste gedode ISIS krijgers uit Marokko, Tunesië, Jemen en
Saudi Arabië komen. Voor de goedgelovigen onder ons die nog dachten dat we hier over een “burgeroorlog”
spreken. De Amerikaanse acties op eigen troepen (ISIS helden op sokken in Syrië dus!) worden alleen
uitgevoerd langs de nieuwe grens van Eretz-Israël, de rivier de Eufraat en de omgeving van Aleppo.
Een speciale unit van Al-Assad heeft echter een hoge commandant en zijn entourage te grazen genomen.
Zwaar gewond werd hij naar een ziekenhuis gebracht, alwaar een Amerikaanse arts werd ingevlogen om ‘s
mans leven te redden. Toen bleek dat hij naar Turkije moest worden overgebracht, werd het konvooi
onderweg opgeblazen en van de commandant en zijn dokter is niets meer terug gevonden.
In het stadje Adraa, boven Damascus, zijn inmiddels de laatste rattennesten uitgerookt. Meer dan 200 ISIS
helden hebben zich overgegeven. De vraag is nu, wat men met die laffe ratten aan moet. Wij stellen voor dat
ze dezelfde straf ondergaan als toen de helden het stadje veroverden, 2 jaar geleden. Toen werden burgers
samengedreven in een industriële bakkerij en daar stuk voor stuk in ovens levend verbrand. Het is maar een
tip.
Novorossija
We hebben al eerder vastgesteld dat het bestand door Oekraïne uit alle macht wordt geschonden, niet
incidenteel, maar aan de lopende band.
Vertrouw geen politici en zeker geen bewezen aartsleugenaars als Poroshenko, hun handtekening is het
papier niet waard. Nu wordt het ene na het andere massagraf gedolven, waar de “vrijwilligers” van
bijvoorbeeld door Interpol gezochte oligarch Igor Kolomoisky en ander uitschot ongewapende, weerloze
burgers al of niet onthoofd in hebben gedumpt. De beide Republieken laten nu buitenlandse experts
onderzoeken hoe groot het drama is. U wilt met mij geen weddenschap afsluiten wat er gebeurt als de
onderzoekers ten tonele verschijnen. De kogels vliegen hen gegarandeerd om de oren, het werken zal hen
onmogelijk worden gemaakt.
Want ook het Nederlandse onderzoeksteam durft nog steeds niet naar de rampplek van de MH-17 te gaan.
Veel te lastig, het regent en de winter staat voor de deur. Na de winter zijn alle mogelijke sporen verdwenen.
Mission accomplished.
Conclusie
Uit alle macht wordt geprobeerd de wereld in de hens te zetten. De Hogere Idioten Orde heeft blijkbaar
ongelooflijke haast. De wereld is verzeild geraakt in een financiële bende, alleen nog op te lossen door een
nog veel grotere bende te maken. Conflicten fabriceren, Vijfde Colonnes, epidemieën en geldontwaarding
organiseren.
Gelukkig zijn er nog steeds strijders die hun leven willen geven voor echte vrijheid.
En die worden hier in de gecontroleerde massamedia compleet doodgezwegen.
http://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/09/27/scottish-national-party-snp-inmiddels-derde-partij-ingroot-brittannie/
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Dader MH17 door Rusland op de huid gezeten (radio-video)
Het brein achter de aanslag op vlucht MH17, Igor Kolomoisky, wordt door
Rusland het vuur na aan de schenen gelegd.
Niet alleen is een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd, maar één van
zijn soldaten heeft nu bekend dat ze voor geld burgers in Oost-Oekraïne
moesten doden.
De man die door het Westen aan alle kanten uit de wind wordt gehouden,
maar die zo goed als zeker de dood van de passagiers van vlucht MH17 op
zijn geweten heeft, Igor Kolomoisky, kan zich voorlopig beter niet in Rusland vertonen.
Een saillant detail betreffende de ramp met vlucht MH17:
Op 21 juni wordt Kolomoisky door Rusland op de opsporingslijst geplaatst. Er wordt een internationaal
arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd door Moskou waarin Kolomoisky wordt beschuldigd van het
opdracht geven tot moord en het illegaal oorlogvoeren.
Nog geen maand later, op 17 juli, wordt vlucht MH17 van Malaysia Airlines uit de lucht geschoten en krijgt
Rusland de schuld in de schoenen geschoven.
Een soldaat die in dienst was van Kolomoisky en diende in het zogenaamde Dnieper bataljon is in Rusland
en heeft daar verklaard dat hij geld kreeg van Kolomoisky voor het vermoorden van onschuldige burgers in
het oosten van de Oekraïne.
Ook deze man, Sergei Litvinov, is inmiddels door Rusland aangeklaagd wegens moord op burgers.
Volgens de Russische autoriteiten is er geen sprake van dat deze man door de Russen is ontvoerd, maar is
hij, vermomd als burger, volledig vrijwillig de grens met Rusland overgestoken en heeft hij zich gemeld bij
een ziekenhuis aldaar voor medische behandeling.
Daar werd hij gearresteerd en tijdens zijn ondervraging bekende hij dat hij in opdracht van Kolomoisky
talloze burgers, vrouwen en kinderen heeft vermoord. Hij kreeg betaald voor deze moorden uit de privégelden van Kolomoisky.
Ook heeft Litvinov tijdens zijn ondervraging de namen bekendgemaakt van de commandanten die in
opdracht van Kolomoisky verantwoordelijk zijn voor het vermoorden van grote aantallen onschuldige
burgers.
Door het uitvaardigen van een arrestatiebevel eind juni tegen Kolomoisky heeft Poetin aangetoond zich niet
te laten intimideren door bekende en fanatieke Zionisten zoals Igor Kolomoisky.
Zoals zo vaak gebeurt zien we ook nu: Diegenen die zich tegen de Zionisten keren en hen durven
dwarsbomen, betalen daarvoor een hoge prijs.
Tenminste, het leek alsof Rusland een hoge prijs ging betalen, maar tot nu toe leert de praktijk dat het wel
eens andersom kan zijn en dat Kolomoisky met zijn wraakactie op Poetin (neerschieten MH17) een
boemerangeffect heeft veroorzaakt.
En dat uiteindelijk de laffe burgers van de Europese Unie, die gedogen dat het soort praktijken van
Kolomoisky en consorten met hun formele steun kan plaatsvinden, de uiteindelijke prijs zullen betalen.
Tijdens het "ter perse" gaan van dit artikel werden wij door een lezer (dank!) geattendeerd op een radiouitzending (onderstaand) van eergisteren van Veterans Today. De uitzending behandelt onder meer de
situatie in het Midden Oosten, ISIS en ook de Oekraine. In het laatste land vindt nu een schokkende
ontwikkeling (vanaf minuut 1:06:50) plaats en haakt naadloos in op wat wij eerder schreven over de historie
van de Oekraine als eerste thuisland van de Joden.
"De op één na rijkste man in de Oekraïne, de Joodse miljardair Igor Kolomoisky, spreekt publiekelijk over de
Oekraïne als “het tweede thuisland voor de Joden.
Hij zegt dat niet zonder reden, maar hij heeft het wel (opzettelijk) mis want de Oekraïne is het eerste,
originele thuisland van het volk dat wij vandaag de dag de Joden noemen en niet het tweede."
In de beschrijving onder de video van het radioprogramma lezen we nu het volgende:
"A shocking development in Ukraine is that it was just announced that Hebrew will be their official 2nd
language. They are bringing in teachers from Israel to begin teaching the children Hebrew. A huge
percentage of the Ukrainian parliament is Jewish and of course they have the rich Jewish Oligarchs that own
most of the big businesses.
Jim Dean talked about how this is now proof that Israel always intended to make Ukraine the new base for
Israel."
Kortom, zoals het een eerste thuisland betaamd zal Hebreeuws als officiële tweede taal nu verplicht worden
doorgevoerd in de Oekraine. Luister naar dit hele interessante radioprogramma.
Bron: Itar TASS
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8438:dader-mh17-door-rusland-opde-huid-gezeten&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Gaat de situatie in Hong Kong uit de hand lopen?
De laatste dagen werd het nieuws gedomineerd door de massale
protestactie in de voormalig Britse kolonie Hong Kong.
Een “spontane” actie omdat de bevolking “echte democratie” wil. Maar
wacht even, waar hebben we dat meer gehoord?
We hebben de laatste jaren heel wat revoluties, opstanden en massale
protestacties meegemaakt.
Van de Arabische lente in Egypte, tot de opstanden in Libië en de
Oekraïne. Waar de meegesleurde bevolking iedere keer denkt dat ze beter af zullen zijn en eindelijk echte
democratie zullen meemaken, blijkt iedere keer dat ze van de regen in de drup zijn gekomen.
De reden is simpelweg omdat dit soort protestacties en opstanden geen spontane actie van de bevolking
zijn, maar zorgvuldig in elkaar gezette operaties met een achterliggende agenda. Een die niets te maken
heeft met het welzijn van de bevolking, integendeel.
Nu is het de beurt aan Hong Kong, waar de bevolking massaal de straat op is gegaan omdat China de in het
verleden gemaakte afspraken omtrent vrije verkiezingen niet is nagekomen.
Toen Engeland in 1997 Hong Kong teruggaf aan China werd daarbij de bepaling opgenomen dat de
bevolking hun eigen leider, burgemeester van de stad, mag kiezen. Dit zou dan voor het eerst gaan
gebeuren in 2017.
Op zich heeft China die belofte ook niet gebroken want de bevolking mag in 2017 zelf kiezen. Maar dan wel
uit een lijst van drie kandidaten die vooraf door Peking goedgekeurd moeten zijn.
En dus, hebben we nu de paraplu-revolutie onder de naam Occupy Central, waarvan niemand op dit
moment weet waar en hoe deze zal eindigen.
Wanneer je een klein beetje verder kijkt dan de gebruikelijke propaganda dan kom je weer bekende
patronen tegen.
Dan zie je ook dat de sporen weer direct naar Amerika leiden die er alle belang bij heeft om de situatie in
Zuid Oost Azië zoveel mogelijk te destabiliseren en het zo moeilijk mogelijk te maken voor Peking om Hong
Kong te besturen en onder controle te houden. Niet in het minst vanwege de steeds innigere banden die
Rusland en China met elkaar onderhouden op het gebied van economie enenergie.
We zien hetzelfde patroon als bij alle voorgaande “kleurenrevoluties”.
De protestacties in Hong Kong zijn geïnitiëerd door studenten die voor een groot deel onder leiding staan
van één van de primaire organisatoren, hoogleraar Benny Tai.
Tai op zijn beurt is weer een graag geziene gast bij het Amerikaanse State Department en bij The National
Endowment for Democracy (NED).
"With the help of America's foreign partners in previous CIA crimes (Saudi Arabia, Pakistan, Iran, France,
Israel and others), an international organization was begun, that worked through the subversive NED,
dedicated to helping Reagan's CIA bypass the American Congress and Constitution.
The new multinational entity, called the "Safari Club" was a secret funding and recruitment effort for illegal
foreign wars."
Met andere woorden, een club die in het leven is geroepen om op slinkse en illegale wijze veranderingen
van regime te bewerkstelligen.
Vladimir Poetin had al snel in de gaten wat de werkelijke bedoelingen waren van organisaties zoals NED en
zorgde er dan ook voor dat ze eind 2012 Rusland werden uitgeschopt.
Wat er nu gebeurt in Hong Kong is onderdeel van de geopolitieke agenda van Amerika, waarbij het
uiteindelijke doel is dat de regering zal vallen en worden vervangen door marionetten van Washington en
Wall Street.
Het doel van Occupy Central is om koste wat het kost Hong Kong onbestuurbaar te maken. Iets dat wel
degelijk ten koste zal gaan van de inwoners van Hong Kong. Niet dat dat de bedoeling is van de talloze
mensen die in goed vertrouwen deelnemen aan de protestacties, maar omdat dit het doel is van de club die
alles aanstuurt.
In Amerika zelf zijn er een aantal politici die openlijk aanvoeren dat een militair conflict tussen Amerika en
China onvermijdelijk is in de nabije toekomst. De reden dat ze dit denken is omdat China een sterk
opkomende macht is en een te grote militaire invloed zal krijgen in de regio, wat dan uiteraard grote druk zet
op Amerikaanse belangen.
Voor een uitgebreide onderbouwing van de Amerikaanse hand achter dit alles en de grotere agenda,
verwijzen wij naar het bronartikel.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8432:gaat-de-situatie-in-hong-konguit-de-hand-lopen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Tijdreiziger waarschuwt voor komende Derde Wereldoorlog
Een tijdreiziger die in 2005 kort in onze tijd verbleef deed in die periode een
aantal verbluffende voorspellingen die zijn uitgekomen.
Naast het waarschuwen voor een komende wereldoorlog voorspelde hij
nog iets onheilspellends waarvan blijkt dat dat nu in 2014 akelig
nauwkeurig is.
In de zomer van 2012 schreven wij een artikel over een tijdreiziger met de
naam Scott, codenaam Qronos1.
“Mijn codenaam is Qronos1 en mijn werkelijke naam is Scott. De eenheid waartoe ik behoor bestaat uit vier
mensen die hier nu in deze tijd zijn. Wij zijn hier op een geheime missie. Er zijn in deze periode ook andere
tijdreizigers en ongetwijfeld zullen er meer volgen in de toekomst. De wereld die ik ongeveer een jaar
geleden verliet is anders en toch hetzelfde. De vooruitgang in tijdreizen heeft het mogelijk gemaakt dat we
nu precies daar naartoe reizen waar we willen.”
Er worden op dat blog berichten geplaatst in de periode van 10 september 2005 tot en met 21 september
2005. Daarna stopt het.
Het eerste wat men dan al snel zegt is: “Ja, maar dat blog is net gemaakt en ze hebben de data veranderd
om het oud te laten lijken”. Dit is echter niet het geval. Want al in de jaren 2006, 2007 etc. werd er op diverse
fora over dit blog gediscussiëerd. Voor een voorbeeld van een forum uit 2007 klik hier. Als er dus in die jaren
al over werd geschreven, mogen we aannemen dat het blog daadwerkelijk in 2005 is geschreven.
Het frappante is dat in dat blog een aantal zaken worden voorspeld door Scott die hij op dat moment niet kon
weten. Zoals Amerika die in 2009 een niet Amerikaanse president zou hebben en de olieramp in de Golf van
Mexico in 2010.
Wat Scott ook voorspelt is dat er in 2015 een Derde Wereldoorlog zal uitbreken. Die je kunt overleven, maar
waar wel het één en ander voor nodig is om dat te laten slagen:
“In de tien jaar na de oorlog waren de levensomstandigheden slecht. Je kon alleen naar buiten als je in een
beschermd gebied woonde. De mensen die overleefden woonden niet in de steden. Daarna zullen dingen
langzaamaan verbeteren.”
De vraag is in hoeverre wij deze waarschuwing serieus moeten nemen?
De tekenen zoals wij die vandaag de dag overal zien, wijzen onherroepelijk naar de nadering van een
dergelijke oorlog, maar hoe betrouwbaar is die voorspelling van Scott?
Om dat te kunnen beoordelen, hierbij nog een ander heel opmerkelijk feit.
Meer dan een jaar nadat wij het artikel hadden geschreven wordt er door astronomen in de Oekraïne
een asteroïde ontdekt in oktober 2013.
Volgens het Russische persbureau Ria Novisti vormt deze asteroïde een bedreiging voor de aarde want er is
een kans dat dit gevaarte met een doorsnee van 450 meter in 2032 de aarde zal raken.
Wanneer dit gebeurt dan zal de explosie die daarmee gepaard gaat, gelijkstaan aan de kracht van 2.500
megaton TNT, 50 keer groter dan de zwaarste atoombom.
In de maanden daarna wordt, voornamelijk door Westerse bronnen zoals NASA, gezegd dat het allemaal
wel mee zal vallen en dat er eigenlijk helemaal geen risico bestaat dat deze asteroïde de aarde zal raken.
Wat schrijft nu de tijdreiziger Scott letterlijk op zijn blog in 2005, dus vér voordat deze asteroïde in 2013
wordt ontdekt?
“Yes WW3 took allot from us and the asteroid that hit the earth in 2032 also did some bad things, but we
have come out off all that ok.“
De asteroïde die de aarde raakte in 2032. Wat zijn de kansen dat iemand dit in 2005 kan raden? Temeer
omdat er op dat moment geen enkele asteroïde bekend was die dat zou kunnen veroorzaken.
Een dergelijke asteroïde die in 2013 plots wel wordt ontdekt en waar na de eerste berichten over een
mogelijke inslag in 2032 dit weer zo snel mogelijk van tafel wordt geveegd.
Dat het blog van Scott geschreven is in 2005, daarover bestaat ook geen twijfel. Hier een klein stukje tekst
uit een forum van december 2006:
I know that he posted those things in 2005 for sure. Many other people know this as well. I also see that a
guy by the name of Qronos 16 showed up this year on another website and said many things that have now
come to pass. Anyway I just wanted you guys to know that he did post those things on the net in 2005 not
2006, I know because I saved what he said to my computer in 2005. Qronos 1 also posted on Richard
Hoaglands web page last year and said pretty much the same thing. Enterprisemission.com . I find it scary
that much of what those guys said is coming true.
Het staat eenieder uiteraard vrij om wel of geen geloof te hechten aan het verhaal van Scott, alias Qronos1.
Naarmate de tijd verstrijkt echter lijkt er steeds meer van wat Scott voorspelde uit te komen. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
Bronnen: 2063 Blogspot ; Ria Novosti
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8439:tijdreiziger-waarschuwt-voorkomende-derde-wereldoorlog&catid=27:paranormaal&Itemid=40
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Amerikanen het meest kwetsbaar voor Ebola-virus
Het massale medicijngebruik in de Verenigde Staten heeft een land
gecreëerd van mensen met een zwaar verarmd immuunsysteem, die bij
uitstek kwetsbaar zijn voor een uitbraak van Ebola. Dit komt vooral omdat
medicijnen het lichaam beroven van essentiële vitaminen en mineralen.
Dit wordt uitvoerig gedocumenteerd in het boek “Drug Muggers” van
apotheker Suzy Cohen.
Alle gangbare massamedicijnen blijken een afbrekende werking te hebben van juist die voedingsstoffen die
het lichaam nodig heeft om het immuunsysteem te activeren tegen virale infecties. Deze omvat mineralen
zoals zink, pre hormonen zoals vitamine D en gemeenschappelijke vitaminen zoals thiamine en niacine.
De algemene conclusie van het boek van Suzy Cohen is ronduit gruwelijk te noemen in de context van een
wereldwijde uitbraak van een pandemie. Een nutriënt verarmde natie kan worden gedecimeerd door de
uitbraak van een pandemie met een ratio van 50% dodelijke afloop.
Geen land ter wereld gebruikt meer medicijnen dan Amerika. Farmaceutische bedrijven hebben quasi
medische argumenten uitgevonden die miljoenen kinderen op bewustzijnsveranderende psychiatrische
drugs hebben gezet. Veel oudere Amerikanen gebruiken momenteel per dag 10-15 medicijnen, iedere dag
weer.
Het resultaat is dat de meeste Amerikanen door het gebruik van medicijnen leven in een eindeloze toestand
van chronische tekorten aan voedingsstoffen zodat hun immuunsysteem sterk wordt ondermijnd en hen
kwetsbaar maakt, niet alleen voor degeneratieve ziekten zoals kanker maar ook voor besmettelijke virale
ziekten zoals influenza.
Het is voor de Amerikanen te hopen dat Ebola nooit zijn weg naar de Amerikaanse kusten zal vinden. Mocht
dit wel zo zijn dan zal het virus een gespreid bedje vinden en zich als een wildvuur verspreiden over een
bevolking die verzwakt is door een op winst gericht medisch systeem dat op geen enkele wijze waarde heeft
gehecht aan het immuunsysteem van de patiënt. De medische industrie in Amerika hangt helemaal af van
de winst van herhalingsaankopen die moeten afkomen van een bevolking die zich in een nooit eindigende
toestand van chronische tekorten aan nutriënten bevindt.
Bron: NaturalNews.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2014/09/amerikanen-het-meest-kwetsbaar-voor-ebola-virus/

Washington maakt de wereld kapot!
Bron / origineel: (c) www.foodlog.nl
Die stelling valt te lezen op de Russische nieuwssite Ria Novosti.
Opvallend: de auteur van het stuk is een Amerikaan, Paul Craig Roberts.
Nog opvallender is dat hij deel uitmaakte van de conservatieve Reaganregering die samen met Mikhail Gorbatsjov een einde maakte aan de
Koude Oorlog.
Afspraken geschonden
Roberts zegt dat de huidige democratische Amerikaanse regering de Koude Oorlog weer laat herleven. Hij
stelt in zijn analyse dat onder leiding van de VS, het Westen de afspraken over het respecteren van
invloedssferen heeft geschonden. De basis van de entente tussen de VS en de oude Sovjet-Unie was
gebaseerd op respect voor elkaars situatie om van daaruit langzaam te komen tot een economische
vervlechting van de oude machtsblokken. Een en ander om het onder de voet lopen van de oude Sovjetinvloedssferen te voorkomen. Het creëren van wederzijdse afhankelijkheid en welvaart moest de gedachte
aan machtsstrijden en oorlog laten verdringen. In dat proces, dat wederzijds respect vergt, is volgens
Roberts het Westen volkomen en levensgevaarlijk over de schreef gegaan.
Krakende landbouw
Het stuk volgt op uitspraken van vice-president Joe Biden van de VS die afgelopen week toegaf dat zijn land
de EU heeft gedwongen zijn landbouw- en economische belangen in de waagschaal te stellen voor 'het
leiderschap van de VS'. Onderwijl kraken belangrijke onderdelen van de Europese land- en tuinbouw, zoals
de varkenshouderij, zuivel, tuinbouw en fruitteelt. Europa zit ermee en neemt zijn lot. Polen is daar zelfs
woedend over. 'Fuck the EU', zei echter onlangs Victoria Nuland, de huidige Amerikaanse onderminister van
Buitenlandse Zaken. Dat klinkt niet plezierig onder partners die tot hetzelfde geopolitieke blok willen
behoren.
Bron Ria Novosti
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/washington_maakt_de_wereld_kapot
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Betaalt Europa zelf de vluchtelingen om de industrie draaiende te houden?
In mijn vorige artikel zag u een reportage van VPRO Tegenlicht genaamd ‘Het
Veiligheidscomplex’. In deze documentaire ziet u hoe er miljoenen worden
uitgegeven aan het bewaken van de grenzen van Europa tegen economische
vluchtelingen. In de documentaire hoort u natuurlijk geen enkele keer de vraag
stellen “Wat kost dat?“. Ook hoort u niet de vraag stellen “Wat nou als we al dat
geld eens zouden steken in armoede bestrijding in Afrikaanse landen en we niet
alle grondstoffen plunderen, zodat de mensen daar een betere levensstandaard
krijgen en niet meer hier zo nodig naar toe willen?” Het is ook wel begrijpelijk dat
die vraag niet gesteld wordt, want de mensen in de industrie willen geld verdienen en de media moeten u
aan het idee van opgeschroefde veiligheidsmaatregelen laten wennen. Zij moeten de kritische vragen die
mogelijk bij u op zouden kunnen komen van repliek dienen met hele deftig geformuleerde
noodzakelijkheden. De Main Stream Media medewerkers zijn de salesmensen die het verhaal naar het volk
verkopen.
De essentie van de boodschap uit de documentaire is dat het zogenaamde “vluchtelingen probleem” wordt
gebruikt om een totalitair controle systeem over de bevolking uit te rollen. Het argument daarbij is dat
grenzen nu eenmaal onzichtbaar zijn en je dus “vreemdelingen” ook binnen de Europese grenzen op wilt
kunnen sporen. Steeds blijft de vraag echter open staan: “Waarom zorgen we niet dat we het probleem bij
de bron oplossen?” Nu zullen kritische denkers wellicht zeggen “Je kan nu eenmaal niet een heel continent
uit de armoede trekken en voorkomen dat mensen naar Europa toe willen komen.” Dan nog steeds zou je je
af kunnen vragen of al die miljoenen – zo niet miljarden – niet beter gestoken kunnen worden in het creëren
van banen voor de werkeloze mensen binnen de grenzen, alhoewel deze beveiligingsindustrie natuurlijk ook
voor flink wat werkgelegenheid zorgt. Maar veel belangrijker is het om je af te vragen of de laatste stelling
wel klopt. Waarom zou de armoede in Afrika niet bestreden kunnen worden? Heeft u enig idee hoe rijk de
toplaag van de wereld is? Is het niet zo dat het Westen de boel daar bewust kort houdt, omdat er nu
eenmaal zo veel leuke grondstoffen zitten?
Goed, laten we dat vraagstuk dan maar even laten rusten. De bottom line is dat er duidelijk
buitenproportioneel geïnvesteerd wordt in zogenaamde “veiligheid”. Veiligheid waarvoor? Waartegen moet
Europa zich zo beschermen? Waarom moeten gewone burgers gecategoriseerd worden in risicoprofielen?
Het hele asielzoekersvraagstuk wordt in de genoemde documentaire compleet vermengd met de vermeende
noodzaak van extra veiligheid. Er wordt gedaan alsof er in potentie vele bedreigende mensen rondlopen in
deze maatschappij. Die moeten gemonitord worden. En is het niet om potentieel terrorisme, dan is het wel
om “economische vluchtelingen” er uit te kunnen pikken. Of zou er stiekem een agenda achter zitten waarbij
mensen die zich niet houden aan de regels van de superstaat Europa, extra gemonitord moeten worden en
restricties opgelegd moeten krijgen?
In de documentaire van Tegenlicht ziet u vanaf 44:56 minuut hoe twee Libiërs per boot naar Italië willen
afreizen. Hiervoor moeten zij € 3.500 betalen. Wat een interessante vraag is, is: “Hoe komen zij aan dat
geld?” Ik zou daarom mensen met connecties in Noord Afrikaanse landen willen oproepen om hier eens
navraag naar te doen. Ik kan me namelijk niet aan de indruk onttrekken dat € 3.500 een flink bedrag is voor
mensen die in armoede leven. Er zijn landen binnen Europa waar dat meer dan een jaarsalaris is, laat staan
wat voor een astronomisch bedrag dat is voor een Afrikaan. En als je economisch vluchteling bent zou je
verwachten dat je het dus niet ruim hebt. Anders hoef je immers niet te “vluchten”. De vraag die dan ook in
mij op komt is: “Zou het misschien mogelijk zijn dat Europa of Europese bedrijven via stromannen in Noord
Afrika kredieten of geld verstrekken om de oversteek te maken, om de vluchtelingenindustrie te stimuleren?”
Als u nu denkt “Die is gek!“, dan moet u zich eens afvragen hoe belangrijk deze vluchtelingenstroom voor
Europa is. Het is naast “terrorisme” inmiddels hét grote alibi om al die veiligheidsmaatregelen en technologie
over de bevolking uit te rollen. Dat heeft u immers zelf kunnen zien in de genoemde documentaire.
Er zijn duizenden – zo niet tienduizenden – mensen die hun geld verdienen in deze industrie. Grote
bedrijven verdienen er kapitalen aan. De grote Europese geldmolen staat compleet ondoorzichtig geld van
links naar rechts te pompen. Niemand die er zicht op heeft wat er achter de schermen gebeurt. Als je meer
“veiligheid” wilt heb je een toenemende “bedreiging” nodig. Dat die Afrikanen enigszins gedesillusioneerd en
mogelijk met schulden weer terug gestuurd worden naar Afrika zal verder iedereen een rotzorg wezen. Ze
zijn de industrie dan in ieder geval goed van dienst geweest. Een beetje salesman kost dat zelfde bedrag al
gauw per maand. Je kan het wellicht op het marketingbudget boeken. Dat er zo nu en dan wat mensen
omkomen op de armetierige bootjes is collateral damage en “het ruimt eigenlijk ook wel lekker op.” Althans
het zou mij niets verbazen als de kwade genius achter dit mogelijke scenario zo denkt. Ik geef het u ter
overweging mee. De Big Brother staat moet en zal er in sneltrein vaart komen en alle registers lijken open te
worden getrokken om dat te kunnen realiseren.
http://www.martinvrijland.nl/2014/05/22/betaalt-europa-zelf-de-vluchtelingen-om-de-industrie-draaiende-tehouden/
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De politiestaat volgens PinkRoccade
In mijn vorige artikel gaf ik aan hoe technologie gepusht wordt door het in
een leuk aanlokkelijk jasje te steken. Google is al druk bezig de
toepassingen voor Google Glass in de markt te pushen. U kunt ook al een
‘mind control unit‘ kopen voor de Google Glass. Deze technieken worden
natuurlijk gehypet door de fantastische mogelijkheden in trendy en hippe
promotiefilmpjes aan te bevelen. Is het niet handig dat wanneer je
bijvoorbeeld aan het bergbeklimmen bent, Google Glass real time kan
filmen? Op het moment dat je denkt dat je je avontuur wilt vastleggen leest
de ‘mind control unit’ jouw gedachten en geeft het commando om dat wat jij
ziet te filmen om het vervolgens direct op Facebook te zetten. De netwerk
bandbreedtes worden steeds verder verhoogd, zodat je altijd en overal
voldoende bandbreedte beschikbaar hebt voor ieder apparaat of ‘wareable’ (draagbaar systeem) dat met
Google, Facebook of andere New World Order bedrijven wenst te communiceren.
Het IT bedrijf PinkRoccade laat in onderstaand filmpje alvast zien hoe onze toekomst er in 2020
waarschijnlijk al uitziet. Ik wilde u dit vooral tonen, zodat u weet dat er serieus werk van Big Brother
maatregelen gemaakt wordt en dat dit geen wilde fantasieën van Martin Vrijland zijn. In december 2013
zagen we al hoe in Amsterdam alvast de eerste supercomputer met de naam Cartesius in gebruik genomen
werd. Descartes/Cartesius was een Franse filosoof en wiskundige. Zijn benadering van een probleem met
kennis van de aard van de menselijke geest speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de filosofie. U
ziet dus al hoe hier de New World Order gewoon ‘in plain sight’ laat zien waar ze mee bezig is. De
menselijke geest wordt simpelweg volledig in kaart gebracht. ‘Data mining’ noemt men dat oftewel het
gericht graven in gegevens om mensen te kunnen profileren. Van iedere burger wordt volledig
geautomatiseerd en via kunstsmatig intelligente software, een profielschets gemaakt. Dat kan inhouden dat
je bijvoorbeeld als potentieel gevaar voor de staat wordt beschouwd als je wel eens deze website bezoekt,
omdat je dan geïnteresseerd bent in afwijkende ideeën. Eerder zagen we al hoe dit kan betekenen dat je op
Schiphol bij je vrouw en kind vandaan getrokken wordt en in een andere rij moet gaan staan; de rij van de
risicoprofielen.
Gelukkig worden alle politiestaatmethoden in een positief marketing jasje verkocht. Maar de oplettende kijker
ziet weer de stelregel ‘Problem, Reaction Solution’ toegepast, ook bij het verkopen van Big Brother
technologie. Het is natuurlijk allemaal bedoeld om het leven een stuk “veiliger” voor u te maken. De
gemeente monitort in de nabije toekomst natuurlijk gewoon de onderhuidse biometrische pulse chip van al
haar inwoners. De supercomputer doet dit volledig zelfstandig. De ISIS cubesat kijkt vanuit de ruimte mee en
weet precies waar iedereen zich bevindt. Loopt u dan met een lekke band door een wijk en komen er
‘ongure types’ op u af, dan weet Cartesius al dat u zich ongemakkelijk voelt op basis van uw hartslag. ISIS
cubesat weet exact uw locatie en anders geeft Google Glass dat wel door, want ook die bevat GPS.
Cartesius neemt automatische de camera van uw Google Glass over en kan zien wie er op u afkomen. Ook
weet Cartesius al op basis van de onderhuidse biometrische chip, smartphones of de RFID chip in een van
de pasjes die de ‘ongure types’ dragen, wie zij zijn. Zo kan de supercomputer bijvoorbeeld zien dat dit
‘gevaarlijke complotdenkers‘ zijn en ook hoe snel ze op u afkomen. Cartesius besluit in te grijpen, want de
ongure complotdenkers zijn dan misschien niet agressief, maar ze zouden u mogelijk aan willen spreken om
u te besmetten met gevaarlijke opvattingen. De dichtstbijzijnde politieauto wordt gealarmeerd en de
politieman projecteert het beeld van de naderende auto en de tijd van aankomst in uw bril, zodat u weet dat
ze tijdig de ongure naderende complotdenkers op kunnen vangen. Volgens PinkRoccade in onderstaand
filmpje moet je zelf nog toestemming geven voor het meekijken op je Google Glass, maar na alle
onthullingen met betrekking tot de NSA en de AIVD kunt u er met een gerust hart vanuit gaan dat dit
sowieso gebeurt in het kader van “veiligheid”.
Dat is waar men nu al mee bezig is. Onderstaand filmpje toont aan
dat dit zo reëel is als het maar kan. Veel meer alert moet u zijn op de
volgende stap: de actieve aansturing van de transhumane mens. Dat
is het ultieme doel. Dit alles wordt in rap tempo over de mensheid
uitgerold ter vervanging van de huidige Saturnus-Maan-matrix
gevangenis waarin we nu in feite al leven (zie hier). Nederland is een
perfecte proeftuin, omdat het Nederlandse volk nooit in opstand komt.
http://www.martinvrijland.nl/2014/10/07/de-politiestaat-volgens-pinkroccade/

Nieuwsbrief 210 – 15 oktober 2014 – pag. 28

Gaat de situatie in Hong Kong uit de hand lopen?
De laatste dagen werd het nieuws gedomineerd door de massale
protestactie in de voormalig Britse kolonie Hong Kong.
Een “spontane” actie omdat de bevolking “echte democratie” wil. Maar
wacht even, waar hebben we dat meer gehoord?
We hebben de laatste jaren heel wat revoluties, opstanden en massale
protestacties meegemaakt.
Van de Arabische lente in Egypte, tot de opstanden in Libië en de
Oekraïne. Waar de meegesleurde bevolking iedere keer denkt dat ze beter af zullen zijn en eindelijk echte
democratie zullen meemaken, blijkt iedere keer dat ze van de regen in de drup zijn gekomen.
De reden is simpelweg omdat dit soort protestacties en opstanden geen spontane actie van de bevolking
zijn, maar zorgvuldig in elkaar gezette operaties met een achterliggende agenda. Een die niets te maken
heeft met het welzijn van de bevolking, integendeel.
Nu is het de beurt aan Hong Kong, waar de bevolking massaal de straat op is gegaan omdat China de in het
verleden gemaakte afspraken omtrent vrije verkiezingen niet is nagekomen.
Toen Engeland in 1997 Hong Kong teruggaf aan China werd daarbij de bepaling opgenomen dat de
bevolking hun eigen leider, burgemeester van de stad, mag kiezen. Dit zou dan voor het eerst gaan
gebeuren in 2017.
Op zich heeft China die belofte ook niet gebroken want de bevolking mag in 2017 zelf kiezen. Maar dan wel
uit een lijst van drie kandidaten die vooraf door Peking goedgekeurd moeten zijn.
En dus, hebben we nu de paraplu-revolutie onder de naam Occupy Central, waarvan niemand op dit
moment weet waar en hoe deze zal eindigen.
Wanneer je een klein beetje verder kijkt dan de gebruikelijke propaganda dan kom je weer bekende
patronen tegen.
Dan zie je ook dat de sporen weer direct naar Amerika leiden die er alle belang bij heeft om de situatie in
Zuid Oost Azië zoveel mogelijk te destabiliseren en het zo moeilijk mogelijk te maken voor Peking om Hong
Kong te besturen en onder controle te houden. Niet in het minst vanwege de steeds innigere banden die
Rusland en China met elkaar onderhouden op het gebied van economie enenergie.
We zien hetzelfde patroon als bij alle voorgaande “kleurenrevoluties”.
De protestacties in Hong Kong zijn geïnitiëerd door studenten die voor een groot deel onder leiding staan
van één van de primaire organisatoren, hoogleraar Benny Tai.
Tai op zijn beurt is weer een graag geziene gast bij het Amerikaanse State Department en bij The National
Endowment for Democracy (NED).
"With the help of America's foreign partners in previous CIA crimes (Saudi Arabia, Pakistan, Iran, France,
Israel and others), an international organization was begun, that worked through the subversive NED,
dedicated to helping Reagan's CIA bypass the American Congress and Constitution.
The new multinational entity, called the "Safari Club" was a secret funding and recruitment effort for illegal
foreign wars."
Met andere woorden, een club die in het leven is geroepen om op slinkse en illegale wijze veranderingen
van regime te bewerkstelligen.
Vladimir Poetin had al snel in de gaten wat de werkelijke bedoelingen waren van organisaties zoals NED en
zorgde er dan ook voor dat ze eind 2012 Rusland werden uitgeschopt.
Wat er nu gebeurt in Hong Kong is onderdeel van de geopolitieke agenda van Amerika, waarbij het
uiteindelijke doel is dat de regering zal vallen en worden vervangen door marionetten van Washington en
Wall Street.
Het doel van Occupy Central is om koste wat het kost Hong Kong onbestuurbaar te maken. Iets dat wel
degelijk ten koste zal gaan van de inwoners van Hong Kong. Niet dat dat de bedoeling is van de talloze
mensen die in goed vertrouwen deelnemen aan de protestacties, maar omdat dit het doel is van de club die
alles aanstuurt.
In Amerika zelf zijn er een aantal politici die openlijk aanvoeren dat een militair conflict tussen Amerika en
China onvermijdelijk is in de nabije toekomst. De reden dat ze dit denken is omdat China een sterk
opkomende macht is en een te grote militaire invloed zal krijgen in de regio, wat dan uiteraard grote druk zet
op Amerikaanse belangen.
Voor een uitgebreide onderbouwing van de Amerikaanse hand achter dit alles en de grotere agenda,
verwijzen wij naar het bronartikel.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8432:gaat-de-situatie-in-hong-konguit-de-hand-lopen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Wetenschapper die in 1976 ebola ontdekte vreest ‘onvoorstelbare tragedie’
Apocalyptisch scenario: Ebola muteert, waardoor veel meer mensen worden besmet –Waarom hebben
Amerika en Europa nog steeds geen vliegverbod ingesteld?
Critici vinden dat Amerika en Europa te weinig doen om te voorkomen dat
ebola het Westen bereikt. In Dallas (foto) en Madrid zijn inmiddels de
eerste zieken geconstateerd.
Ondanks waarschuwingen van onafhankelijke experts weigeren Amerika
en Europa nog steeds een vliegverbod met West Afrika in te stellen.
Inmiddels is in Madrid een tweede persoon besmet (4), en is een
geïnfecteerde Noorse medewerkster van Artsen zonder Grenzen naar Oslo
vervoerd (2). Peter Piot, de wetenschapper die in 1976 ebola ontdekte, zegt inmiddels voor een
‘onvoorstelbare tragedie’ te vrezen.
Piot, internationaal AIDS-expert, werkte destijds in een laboratorium in Antwerpen toen een piloot hem een
bloedstaaltje van een Belgische non bracht die in Zaïre een mysterieuze ziekte had opgelopen. Nu
waarschuwt de huidige directeur van de London School of Hygiene and Tropical Medicine dat ‘het mij rond
juni duidelijk werd dat deze uitbraak anders is. Ik begon me echt zorgen te maken.’
WHO sloeg veel te laat alarm
Tot dan toe waren uitbraken van ebola altijd beperkt geweest, zegt Piot. De Wereld Gezondheids
Organisatie (WHO) sloeg desondanks veel te laat alarm, volgens hem deels omdat er in dat gedeelte van
Afrika ‘niet de meest capabele mensen’ werken, maar ook vanwege forse bezuinigingen.
Alles wat in Liberia en Sierra Leone verkeerd kon gaan, ging verkeerd, stelt Piot. Veel artsen waren deze
landen ontvlucht vanwege de bloederige burgeroorlogen. Hierdoor was de gezondheidszorg ingestort. In
2010 waren er in heel Liberia nog maar 51 artsen overgebleven. Veel van hen zijn inmiddels aan ebola
overleden.
Een groot aantal mensen raakte geïnfecteerd door de slechte hygiënische omstandigheden en vanwege het
gebruik om doden in hun geboorteplaatsen te verbranden. De langdurige transporten van dode, zeer
besmettelijke lichamen zorgden ervoor dat de epidemie tegelijkertijd op verschillende plaatsen kon
losbarsten.
‘Dreigende onvoorstelbare humanitaire catastrofe’
Nu het virus ook grote steden zoals Monrovia en Freetown heeft bereikt, is het praktisch onmogelijk het nog
te stoppen. ‘Daarom ben ik ook heel bezorgd om Nigeria, waar je de megasteden Lagos en Port Harcourt
hebt. Als daar ebola komt en begint te verspreiden, zou dat een onvoorstelbare catastrofe zijn.’
Het Westen moet heel snel gaan beseffen dat ‘dit niet zomaar een epidemie is, maar een humanitaire
catastrofe... Deze epidemie kan complete regio’s destabiliseren. Ik kan alleen maar hopen dat we het onder
controle krijgen. Ik had echt nooit kunnen denken dat het zo erg kon worden.’
In Sierra Leone probeert men nu met een dagenlang uitgaansverbod de verspreiding van ebola te stoppen.
‘Dat is nogal middeleeuws, maar wat kun je anders? Ook al is het 2014, we hebben nauwelijks manieren om
dit virus te bestrijden,’ zegt Piot.
‘Weinig gevaar voor Amerika en Europa’
Hij is minder bang voor een grote uitbraak in Amerika en Europa, omdat die volgens hem snel onder controle
zal worden gebracht. India loopt in zijn ogen een veel groter risico, omdat er slechts een paar in Afrika
werkende besmette Indiërs terug naar hun land hoeven te keren om daar een ongekend drama te
veroorzaken.
Mutatie ‘apocalyptisch scenario’
In een ‘apocalyptisch scenario’ muteert het virus en wordt het veel besmettelijker. Dat gevaar neemt toe
naarmate steeds meer mensen worden besmet. Verspreiding via de lucht acht hij echter nog altijd ‘zeer
onwaarschijnlijk’.
Desondanks is iedere mutatie levensgevaarlijk, omdat het virus daardoor langer in leven blijft en dus ‘veel,
veel meer mensen worden geïnfecteerd dan nu het geval is.’ Bijkomend probleem is de snel toenemende
resistentie van bacteriën tegen antibiotica, wat overigens ook in het Westen speelt.
Voorlopig is nog volkomen onduidelijk of experimentele medicijnen zoals Zmapp zullen gaan werken. Twee
potentiële vaccins zullen binnenkort worden getest. Piot hoopt dat vaccinaties niet nodig zijn, maar sluit niet
uit dat het de enige manier is om ebola te stoppen. (1)
‘False flag met biowapens’
Voormalig CIA-medewerker Robert David Stelle waarschuwde op 18 september voor een false-flag aanval
met biochemische wapens, waar ebola dan de schuld van zou worden gegeven. Ook sloot hij niet uit dat het
virus door ‘Saudische martelaren’ en/of in Europa besmette ‘witte maagden’ naar de VS zou worden
gebracht (3).
Waarom is er nog steeds geen vliegverbod?
Steeds meer mensen vragen zich af waarom Europa en Amerika geen totaal vliegverbod op West Afrika
instellen nu in de VS (Thomas Eric Duncan in Dallas) en Spanje (Madrid) de eerste mensen ziek zijn
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geworden. Vooral het gegeven dat Duncan eenvoudig de scans en screenings op de luchthavens van
Washington en Dallas/Fort Worth kon passeren, baart kritische waarnemers zorgen.
‘Barack Obama liegt, of hij is vreselijk nalatig als hij zegt dat we ons geen zorgen hoeven te maken over het
luchtverkeer uit Liberia, Guinea en Sierra Leone, omdat de screenings op de luchthavens zo goed zijn,’
schrijft Michael Snyder van The Economic Collapse blog. Een volkspetitie op Whitehouse.gov waarin zo’n
vliegverbod wordt geëist heeft inmiddels meer dan 10.000 handtekeningen gekregen. (5)
Xander - (1) The Guardian via Zero Hedge, (2) NU, (3) Infowars, (4) Eldiaro via Infowars,
(5) Economic Collapse

Werking tegen ebola bevestigd, maar WHO blokkeert colloïdaal zilver
Amerikaanse ministerie van Defensie concludeerde in 2008 : ‘Zilver-nanodeeltjes neutraliseren virussen’
Liberia wil Thomas Eric Duncan (foto) gaan vervolgen, omdat hij gelogen
zou hebben op een vragenformulier op het vliegveld, waardoor hij ebola
naar de VS kon brengen.(2)
Pogingen om de door ebola getroffen doodzieke mensen in West Afrika te
behandelen met colloïdaal zilver –volgens een doodgezwegen studie van
de Amerikaanse overheid in 2008 bewezen werkzaam tegen het virusworden door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) onderdrukt. Een
zending nanosilver met bestemming Sierra Leone werd tot drie keer toe vanuit Parijs naar de VS
teruggestuurd.
WHO blokkeert zendingen
Tevens zouden WHO-vertegenwoordigers een onderzoek naar het potentiële medicijn op een ebolaquarantainepost hebben afgezegd. De plaatselijke medische autoriteiten wilden daar zilver gaan uitdelen,
dat volgens de Amerikaanse studie uit 2008 zeer werkzaam tegen ebola is gebleken.
Ondanks het feit dat zowel de WHO als de Amerikaanse CDC groen licht hebben gegeven voor
experimentele behandelingen, wordt de therapeutische inzet van colloïdaal zilver geblokkeerd. Volgens
de Natural Solutions Foundation (NSF) kwam hun zending met 200 verpakkingen nanosilver met 10 ppm
(parts per million) en 100 tubes gel, bij elkaar slechts $ 3400 kostend, nooit verder dan Parijs. Tot drie keer
toe werd de zending naar de VS teruggestuurd.
Zilver-nadeeltjes neutraliseren virussen’
In al 6 jaar oude vertrouwelijke documenten van het Amerikaanse ministerie van Defensie wordt bevestigd
dat colloïdaal zilver heel goed werkt tegen micro-organismes en infectieziektes zoals ebola.
Wetenschappelijke onderzoeken bevestigen dit, maar de gezondheidsinstanties negeren deze tot nu toe.
In de presentatie ‘Zilver-nanodeeltjes neutraliseren virussen die infectieziekten veroorzaken’ wordt precies
onthuld wat de titel zegt. Onderzoekers kwamen tot de conclusie dat eenvoudige en spotgoedkope
zilveroplossingen onder andere het arenavirus en het filovirus, die beide aan ebola verwant zijn, kunnen
neutraliseren. Desondanks werden de resultaten onder het tapijt geveegd en jarenlang geheim gehouden.
Het onderzoek kwam met ondersteuning van het Defense Threat Reduction Agency (DTRA) tot stand. Het
DTRA is erop gericht de dreiging en gevolgen van de inzet van massavernietigingswapens te verminderen.
Daarnaast was ook het US Strategic Command Center for Combating Weapons of Mass Destruction bij het
onderzoek betrokken. De presentatie was een product van researchers van de afdeling toegepaste
biotechnologie, de711th Human Performance Wing van de Amerikaanse luchtmacht.
Winsten farmaceutische industrie gaan voor
Niet één mainstream mediazender, niet één krant of reguliere nieuwswebsite vond het echter nodig om een
berichtje over het artikel te maken, waarschijnlijk omdat de medische instanties de presentatie tot op heden
volkomen negeren. Dat is niet zo vreemd, want die instanties hebben –ook in Europa- nauwe banden met de
machtige farmaceutische industrie, die in het zeer goedkope nanosilver een grote bedreiging zien voor hun
eigen peperdure medicijnen.
Aangezien het einde van ebola nog lang niet in zicht is –integendeel, er wordt inmiddels ook voor een
uitbraak in de VS gevreesd- zullen hoogstwaarschijnlijk nog duizenden mensen onnodig op een vreselijke
manier aan hun einde komen, en dat enkel om de miljardenwinsten van het farmaceutische complex niet in
gevaar te brengen.
Xander - (1) KOPP, (2) Daily Mail
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Econoom/investeringsbankier: Dollar gaat instorten, chaos en oorlog volgt
Echte inflatie véél hoger dan officiële cijfers – ‘Enkel landen en personen die nu voorzorgsmaatregelen
treffen, zullen de komende maalstroom overleven’
De Amerikaanse econoom annex investeringsbankier James Richards ziet duidelijke signalen dat de dollar
gaat instorten. De gevolgen zullen naar alle waarschijnlijkheid dramatisch zijn en wereldwijde chaos en
oorlog veroorzaken. Mensen en landen kunnen zich er nog wel op voorbereiden, maar die tijd begint snel op
te raken.
Weinig mensen weten nog dat de dollar al in 1978 bijna aan zijn einde kwam. Buitenlandse investeerders
hadden het vertrouwen in de wereld reservemunt verloren, waardoor deze tussen 1977 en 1981 de helft van
zijn koopkracht verloor. De inflatie bedroeg in deze tijd meer dan 50%.
In dezelfde periode werd goud maar liefst 500% meer waard. President Richard Nixon was in 1971
begonnen met het gecontroleerd loskoppelen van de dollar van de goudstandaard, maar onder
ramppresident Jimmy Carter verloor Amerika de controle over dit snelle ontwaardingsproces.
Reagan redde de dollar
Amerikaanse burgers die in 1971 in het buitenland waren, merkten plotseling dat hotels, restaurants en
handelaren niet langer de dollar wilden accepteerden nu de munt was losgekoppeld van goudkoers. 10 jaar
later waren het FED-topman Paul Volcker en de zojuist gekozen president Ronald Reagan die de dollar
wisten te redden. Om de inflatie te beteugelen en de dollar weer aantrekkelijk te maken verhoogde Volcker
de rente naar 19% (!).
Reagan verlaagde de belastingen en bouwde de regeldruk af, waardoor Amerika weer aantrekkelijk werd
voor buitenlandse investeringen. Gevolg: de inflatie daalde van 13,5% in 1980 naar 1,9% in 1986, en de
goudprijs daalde tussen 1980 en 1985 met 60%. De dollar was gered – maar het was kantje boord.
Overeenkomsten met 1978
Volgens Richards vertoont de situatie nu veel overeenkomsten met 1978. In juli 2011 daalde de dollar zelfs
tot 4% onder het laagste paniekniveau van 33 jaar eerder. Goud steeg naar een absoluut record van $ 1900,
een verdubbeling ten opzichte van 2006, twee jaar voor het begin van nog altijd aanhoudende nieuwe
Depressie.
Er is één belangrijk verschil: inflatie, of liever gezegd het officiële ontbreken daarvan, althans in de VS en
Europa. In sommige maanden is zelfs deflatie vastgesteld. China, Brazilië en Arabische landen kenden wél
inflatie, en kregen daardoor te maken met forse binnenlandse onrust.
Echte inflatie veel hoger
Bij een nadere beschouwing blijken de inflatiecijfers in zowel Amerika als Europa op kunstmatige en
misleidende wijze tot stand te komen. De ‘boodschappentas’ wordt door allerlei trucjes zo gemanipuleerd,
dat goederen zoals elektronica net zo zwaar wegen als bijvoorbeeld voedsel en brandstof. Via de oude
rekenmethode, die wel rekening houdt met de mate waarin burgers bepaalde goederen nodig hebben,
bedraagt de inflatie eerder 9% in plaats van de officiële 2%.
Critici verbazen zich echter over het uitblijven van (hyper)inflatie, ondanks het feit dat de Centrale Banken
vrijwel onbeperkt geld bijdrukken. Sinds 2008 verhoogde de FED de geldhoeveelheid met ongeveer 400%.
Hoe kan het dan dat er nauwelijks inflatie optreedt?
Hier worden twee verklaringen voor gegeven: de eerste is dat al dat nieuwe geld niet ten gunste komt van de
economie, maar opgepot wordt bij de banken. De tweede is dat de inflatie met kunstmatige ingrepen wordt
uitgesteld, maar op zeker moment keihard zal toeslaan.
Belastingbetaler zal opnieuw banken moeten redden
Richards stelt dat het slechts een kwestie van tijd is voordat de belastingbetaler opnieuw zal moeten
opdraaien voor het redden van de banken, die vooral met derivaten gigantische financiële risico’s hebben
genomen en zichzelf daarvoor met onvoorstelbare bonussen hebben beloond. ‘De bankiers zitten dan
comfortabel in hun villa’s en op hun jachten, en zullen dan tegen de goedgelovige journalisten en gekochte
politici zeggen dat ze de nieuwe instorting niet hadden kunnen zien aankomen.’
Terugkeer goudstandaard
Terwijl het Westen weigert om de waarheid over de onhoudbare schuldenlast en tekorten onder ogen te
zien, voeren tientallen andere landen de druk op de dollar op door bijvoorbeeld grote hoeveelheden goud in
te slaan. Dat betekent dat een terugkeer naar de goudstandaard steeds dichterbij komt, ook al wil het
Westen dat koste wat het kost voorkomen.
‘De gevaren van een cyberaanval op de financiële markten en een financiële wereldoorlog worden door ons
extreem onderschat,’ vervolgt de econoom, die tevens adviseur is van het Amerikaanse ministerie van
Defensie. Een van de grote fouten van het Westen is niet van de geschiedenis te willen leren hoe imperiums
zoals het Romeinse Rijk ten val kwamen. De andere grote fout is het gigantische risico van derivaten voor
het financiële systeem te onderschatten.
Instorting komt en is te voorzien
‘Het klinkt weliswaar apocalyptisch, een instorting van de dollar, maar het heeft een volkomen pragmatische
betekenis,’ betoogt Richards. Deze instorting is het verlies van vertrouwen van de burgers en centrale
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banken in de toekomstige koopkracht van de dollar. Beleggers zullen hun dollars massaal van de hand
willen doen, waardoor de rente en daardoor de inflatie abrupt zullen gaan stijgen, met kapitaalvernietiging
als gevolg. Het resultaat kan deflatie (jaren ’30) of juist inflatie (jaren ’70) zijn, of beide.
‘De aanstaande instorting van de dollar en het internationale valutasysteem is geheel te voorzien,’ besluit hij.
In 1914,1939 en 1971 stortte het systeem al eens eerder in elkaar. In 1914 en 1939 werd dat gevolgd door
een Wereldoorlog.
‘De komende instorting kan daarom net als toen oorlog, goud of chaos betekenen, misschien wel alle drie.
De grootste gevaren voor de dollar, die zich waarschijnlijk in de komende jaren zullen ontvouwen, zijn:
financiële oorlogsvoering, deflatie, hyperinflatie en de instorting van de markten. Enkel landen en personen
die nu voorzorgsmaatregelen treffen, zullen de komende maalstroom overleven.’
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Gorbatsjov: Westen heeft grens overschreden, wereld aan rand afgrond
‘Leiderspretentie VS is besmettelijke ziekte’
Michael Gorbatsjov (2e van links) op de laatste DDR-Partijdag (7 oktober
1989).
Volgens voormalig Sovjet partijsecretaris-generaal en winnaar van de
Nobelprijs voor de Vrede Michail Gorbatsjov heeft het Westen onder leiding van
de VS in Oekraïne een rode lijn overschreden, waardoor de wereld nu aan de rand van de afgrond van ‘een
grote ramp’ staat. Tot voor kort nam Gorbatsjov doorgaans pro-Westerse standpunten in.
Onder leiding van de laatste Sovjetleider kon in 1989 de Berlijnse Muur zonder dat er ook maar een schot
werd gelost vallen. In zijn nieuwe boek ‘Voor de Vrede in Oekraïne en daarmee in Europa’ roept hij op tot
een nieuwe dialoog tussen Rusland en de VS. ‘Hun rol en verantwoordelijkheid zijn beslissend.’
Behalve het afbouwen van de kernwapenarsenalen moeten beide mogendheden naar zijn mening ook meer
aandacht besteden aan het klimaat, het groeiende tekort aan water, honger, de strijd tegen het internationale
terrorisme en internetcriminaliteit, als ook de bescherming van mensen tegen epidemieën. Al deze
problemen kunnen in zijn ogen enkel gemeenschappelijk worden opgelost.
‘Leiderspretentie VS is besmettelijke ziekte’
Tegelijkertijd levert Gorbatsjov zware kritiek op de Amerikaanse regering Obama. ‘Er bestaat vandaag een
grote besmettelijke ziekte, en dat is de VS en haar leiderspretenties,’ zei hij in een recent radio interview,
daarmee wijzend op de VN-toespraak van mede-Nobelprijswinnaar Obama, die Rusland in één adem met
ebola en het terrorisme als gevaar had neergezet.
De ‘vader van de Duitse eenheid’ beschuldigt de Amerikanen ervan landen zoals Oekraïne enkel te
gebruiken om een nog groter overwicht te krijgen. Hij waarschuwt dat daardoor de eerste tekenen van een
nieuwe Koude Oorlog inmiddels zichtbaar zijn.
Merkel ‘vergeet’ haar voormalige held
Bondskanselier Merkel repte op de Dag van de Eenheid met geen woord over de doorslaggevende rol van
Gorbatsjov bij de Val van de Muur in 1989, maar roemde enkel de rol van de Amerikanen. Toen ze nog
DDR-politicus was, had Merkel hem nog vereerd als de wegbereider naar een nieuwe vorm van het
communisme*.
Tevens hamerde Merkel in haar toespraak met het oog op Oekraïne op de ‘onveranderlijkheid’ van nationale
grenzen, maar als Gorbatsjov datzelfde principe 25 jaar geleden had gehuldigd, dan had de vereniging van
Duitsland nooit plaatsgevonden.
‘Zinloze riskante ineenstorting Sovjet Unie’
Gorbatsjov werd jarenlang in eigen land bekritiseert als stroman van het Westen, maar sinds het uitbreken
van de crisis op de Krim is hij steeds vaker op de lijn van president Putin gaan zitten. Daarvoor stond hij juist
bekend als één van de grootste critici van het Kremlin.
De situatie in Oekraïne is in zijn ogen het gevolg van de ‘zinloze en riskante ineenstorting van de Sovjet
Unie’ onder president Boris Yeltsin, stelt Gorbatsjov, die eraan toevoegt dat hij er destijds alles aan deed om
de Sovjet Unie bij elkaar te houden. (1)
* Die nieuwe vorm van het communisme wordt nu mede dankzij Merkel stap voor stap in de Europese Unie
ingevoerd, onder andere door de in maak zijnde bankenunie en schuldenunie, die de opmaat naar een neoSovjet socialistische politieke unie zullen zijn.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Bouwt de elite compleet ondergrondse steden?
Dat er zich op diverse plekken op de wereld diepe ondergrondse militaire
bases bevinden, is redelijk algemeen bekend.
Minder bekend is dat er aanwijzingen zijn dat er zich ondergronds ook
complete steden en tunnels bevinden.
Sinds eerder dit jaar drie mysterieuze gaten zijn ontdekt in Siberië zijn er al
heel wat discussies losgebarsten over wat de oorzaak van deze vreemde
gaten zou kunnen zijn.
Een wetenschappelijk team dat ondertussen ter plekke onderzoek heeft verrichtzegt dat de gaten zijn
veroorzaakt door de opbouw van methaangas. Dit zou dan weer veroorzaakt zijn door enkele warme zomers
in Siberië waardoor de permafrost begon te smelten en er ondergronds grote hoeveelheden methaangas
vrijkwamen die een uitweg zochten naar boven.
Echter, er is ook een hele andere theorie en die wordt toegelicht op de website Ufo Digest.
Daar wordt gesteld dat iedereen met een IQ minstens gelijkwaardig aan dat
van een amoebe kan vaststellen dat deze gaten minstens tien jaar oud zijn.
Dit is dan weer af te leiden uit de hoeveelheid erosie die zichtbaar is aan de
muren van de kraters die de gaten omringen.
De gaten zouden kunstmatig geboord zijn, van boven naar beneden en
niets andersom. Dat dit zo is, valt vast te stellen door te kijken naar de
modder die om de gaten heen ligt. Als het gat van binnen naar buiten zou
zijn ontstaan dan zouden er grote hopen modder moeten liggen op het punt
waar het oppervlak van de aarde werd gebroken door wat het dan ook was
dat dit gat veroorzaakte. Dat is niet het geval.
Dus, stelt men, is dit gat geboord net zoals er meerdere mysterieuze gaten op de wereld zijn die nog lang
niet allemaal zijn ontdekt. De enige boor die dit zou kunnen maken is de zogenaamde TBM (Tunnel Boring
Machine). Dit soort machines kan door praktisch ieder oppervlak heen boren, variërend van zand tot rotsen.
De reden dat dit soort gaten bestaan, is omdat er ondergronds veel meer plaatsvindt dan wij denken. Dat er
overal op deze wereld overheden zijn die een compleet ondergronds netwerk van steden en tunnels hebben
aangelegd. Dit is niet net begonnen, maar eigenlijk al vlak na de tweede wereldoorlog. Misschien ontstaan
als vluchtplaats voor een toen dreigende nucleaire oorlog.
Het artikel op Ufo Digest stelt verder dat één van de redenen dat er de afgelopen jaren zoveel oorlogen zijn
gevoerd op plaatsen waar zich veel waardevolle kunstvoorwerpen betreffende de menselijke geschiedenis
bevonden, is omdat men deze daar vandaan wilde halen en onder de grond in veiligheid wilde brengen.
Er zijn inderdaad veel verhalen over hoe onder andere in Irak veel waardevolle kunstvoorwerpen zijn
gestolen uit musea tijdens de recente oorlog in dat land.
De reden zou zijn om deze in de bestaande ondergrondse beschaving in veiligheid te brengen, zodat mocht
alles of een flink gedeelte van het aardoppervlak worden vernietigd, de mensheid niet haar totale
geschiedenis kwijt is.
Zo schijnt het dat er overal ter wereld compleet ondergrondse beschavingen/nederzettingen zijn waar de
bevolking aan de oppervlakte totaal geen weet van heeft.
Omdat al dit ondergrondse graafwerk ook aanzienlijk geologische gevolgen zou hebben is dit eveneens een
verklaring voor aardbevingen die opeens optreden in gebieden waar die zich normaal gesproken zelden of
nooit voordoen zoals in de Amerikaanse staten Oklahoma en Colorado en voor de geweldige toename van
sinkholes over de hele wereld.
Iedereen denkt altijd dat alle ondergrondse activiteiten automatisch een militaire aangelegenheid zijn zoals
een DUMB (Deep Underground Military Base). Dit schijnt absoluut niet het geval te zijn, maar wel worden de
ingangen bewaakt door militairen.
In een artikel van ons uit 2012 refereerden we ook aan deze DUMB's:
"Opvallend is dat na 1971 de Amerikanen begonnen met het bouwen van, ondertussen, 174 DUMBS (Deep
Underground Military Bases) met als enig doel het in stand houden van de structuur van de New World
Order. Schuilplaatsen dus uitsluitend voor de elite en de door hen geselecteerde slaven. Hiervoor heeft men
tot op heden in totaal het astronomische bedrag van 3 biljoen Dollar uitgegeven."
Dat er zich ondergronds gigantische steden en dergelijke bevinden, is wederom een aanwijzing dat de elite
verwacht dat er dingen zullen gebeuren aan het oppervlak van de aarde. Waardoor zij denken ondergronds
veilig te zijn, terwijl de rest van de mensheid aan de oppervlakte hun geluk mogen beproeven.
Bron: Ufo Digest
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8452:bouwt-de-elite-compleetondergrondse-steden&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Wetenschappers vinden bewijs voor ‘leven na de dood’
Gemaakt op dinsdag 07 oktober 2014
Wetenschappers hebben ontdekt dat het bewustzijn kan
blijven voortbestaan als het brein volledig is uitgeschakeld.
Een onderzoeksteam van de Universiteit van Southampton
heeft tijdens de grootste medische studie naar bijna-doodervaringen vier jaar lang verspreid over 15
ziekenhuizen in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk 2000 mensen bestudeerd die een
hartstilstand kregen.
Ze ontdekten dat 40 procent van de mensen die de hartstilstand hadden overleefd kon waarnemen in de
periode dat ze klinisch dood waren. Eén man herinnerde zich zelfs dat hij zijn lichaam had verlaten en vanuit
de hoek van de ruimte toekeek hoe hij werd gereanimeerd.
Hoewel de 57-jarige man uit Southampton drie minuten lang buiten bewustzijn en ‘dood’ was, kon hij tot in
detail beschrijven wat de zusters deden en welke geluiden de machines maakten. “We weten dat het brein
niet kan functioneren als het hart is gestopt met kloppen,” zei hoofdonderzoeker Sam Parnia van de State
University in New York. “Maar in dit geval bleef het bewustzijn voortbestaan terwijl het hart niet meer klopte.”
“De man kon precies vertellen wat er in de ruimte was gebeurd,” ging hij verder. “Het belangrijkste was dat
hij twee bliepjes hoorde van een machine die om de drie minuten een geluid maakt. Zodoende konden we
berekenen hoelang de ervaring had geduurd.”
Van de 2060 patiënten wisten 330 de hartstilstand te doorstaan en zeiden 140 dat ze konden waarnemen
terwijl ze werden gereanimeerd. Eén op de vijf voelde zich ‘ongewoon vredig’ en bijna een derde zei dat de
tijd sneller of langzamer ging. Sommigen zagen een fel licht, een gouden flits of zonlicht. Anderen voelden
zich angstig of werden door diep water gesleurd. Dertien procent voelde zich afgescheiden van hun lichaam
en hetzelfde percentage zei scherper te kunnen waarnemen.
Dr. Parnia vermoedt dat veel meer mensen zulke ervaringen hebben wanneer ze dicht bij de dood zijn, maar
dat medicijnen die worden gebruikt tijdens het reanimeren voorkomen dat ze het zich kunnen herinneren.
“Veel mensen denken dat het hallucinaties of illusies waren, maar de ervaringen lijken echte gebeurtenissen
te zijn,” zei dr. Parnia. “Een groot deel van de mensen heeft waarschijnlijk zeer duidelijke bijnadoodervaringen, maar zijn ze weer vergeten vanwege de effecten van hersenletsel of medicijnen op het
geheugen.”
Dr. David Wilde van de Nottingham Trent University verzamelt momenteel gegevens over buitenlichamelijke
ervaringen in een poging patronen te ontdekken. “Er is sterk bewijs dat deze ervaringen echt plaatsvinden
nadat mensen zijn gestorven,” zei hij. “We weten simpelweg niet wat er gebeurt. We hebben geen idee wat
er gebeurt als je sterft en hopelijk werpt deze studie daar een wetenschappelijk licht op.”
De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Resuscitation.
[Daily Telegraph - NineForNews.nl]
http://www.ohln.nl/index.php/opmerkelijk-1/14308-wetenschappers-vinden-bewijs-voor-leven-na-de-dood

De bloedmaan keert terug, en deze keer is hij groter
in Natuur en Milieu 6 oktober 2014
Op woensdagochtend zal in grote delen van Noord-Amerika een totale maansverduistering te zien zijn. Het
fenomeen wordt wel bloedmaan genoemd, omdat de maan een spookachtig rode kleur krijgt.
Bij de maansverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan door en werpt die een schaduw op
het hemellichaam. Daarbij wordt, in tegenstelling tot bij een zonsverduistering, niet al het licht
tegengehouden. Het licht wordt door de atmosfeer van de aarde gebroken en laat de maan rood oplichten.
Het fenomeen duurt ongeveer een uur en is niet in Nederland te zien. Maansverduisteringen komen vaker
voor, zo’n twee tot drie keer per jaar, en kunnen erg indrukwekkend zijn. Het gaat hier echter om een
tetrade, vier volledige maansverduisteringen achter elkaar. Het is voor het eerst sinds 2004 dat dit gebeurt
en de eerstvolgende serie is pas in 2032 te zien. De volgende maansverduisteringen zijn op 4 april en 29
september 2015.
De bloedmaan van 8 oktober, de laatste van dit jaar, zal 5,3 procent groter zijn dan de bloedmaan van 15
april jongstleden.
In de 21e eeuw doen zich vele tetrades voor, terwijl ze voor de 20e eeuw 300 jaar lang zijn weggeweest.
Bloedmanen worden vaak in verband gebracht met bijgeloof omdat ze samenvallen met joodse feestdagen.
De eerste bloedmaan van dit jaar viel samen met Pesach, die van 8 oktober zal samenvallen met het
Loofhuttenfeest. In het jodendom hanteert men de maankalender.
[MailOnline] - © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/de-bloedmaan-keert-terug-en-deze-keer-hij-groter/
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Media: Klokkenluider: ‘Elke dag vervalste ik het nieuws’..!
Topjournalist Udo Ulfkotte: ‘Veel van de artikelen die je van me las, zijn door
omkoping tot stand gekomen”..!
In Nederland hebben we allemaal onze mond vol over de kwaliteit van ‘de NRC’,
want dát is de krant die gedegen journalistiek combineert met aantrekkelijke
‘toegankelijkheid’. Onafhankelijke journalistiek, dát is toch wat we allemaal
willen..? En ‘de NRC’ is de topkrant in dat genre, de krant die dit allemaal
aanbiedt. Maar wat nu als zou blijken dat een topkwaliteitskrant als ‘de NRC’
zich schuldig gemaakt zou hebben aan fundamentele verkrachting van het
werkelijke nieuws..? Dat het nieuws dat je tot je neemt, als krantenlezer, of als radio-/Tv-consument,
volledig bedacht is, om jouw mening en gedachten te beïnvloeden.
Een Duitse klokkenluider van een van Duitslands topkranten, de‘Frankfurter Algemeine Zeitung’ is
opgestaan en schaamt zich dood voor zijn manipulaties en vals nieuws.. Journalist Udo Ulfkotte
werkte zeventien jaar voor de ‘Frankfurter Algemeine Zeitung’, ‘Frankfurter Algemeine’ of ‘FAZ’, zoals
deze in de volksmond wordt genoemd en is inmiddels de corruptie zat. Hij schaamt zich voor de
omkopingen waar ook hij zich, net als alle westerse media, schuldig aan heeft gemaakt.
Udo Ulfkotte schreef een boek dat binnen enkele weken al een bestseller werd. De tweede druk komt
eraan en hij hoopt, zoals hij op Twitter verkondigt, dat meerdere journalisten zich nu gaan beraden
om naar buiten te treden en hiermee te stoppen, in het belang van de mensheid.
Het onderstaande artikel is door Irma Schiffers vertaald uit het Duits. Ze meldt hierbij: “Zoals ik al
vaker schreef: het is de tijd van de waarheid en voordat we in allesvernietigende oorlogen
terechtkomen die gedicteerd zijn door de machtige elite, zouden we in ieder geval dit boek maar eens
moeten lezen.
En het is niet de bevolking die al deze oorlogen wil! Wie dan wel? Naam en toenamen worden in dit
boek genoemd!”
Klokkenluider: ‘Dagelijks vervalste ik het nieuws’
2014 © WantToKnow.nl/.be - 2014 © vertaling Irma Schiffers
De cover van het boek van journalist Udo Ulfkotte
Journalisten manipuleren ons in het belang van de machthebbers.
Hebben jullie ook het gevoel dat je vaak wordt gemanipuleerd en
voorgelogen door de media? Dan hoor je ook bij de meerderheid van
de Duitsers. Tot nu toe werd dit aangenomen als een ‘complottheorie’
dat de mainstream media ons als burgers gericht manipuleren met
propaganda technieken. We wijzen op deze plaats op een ander artikel
hier op de site, waarin duidelijk wordt gemaakt, dat veel van de zg.
‘complottheorieën’ simpelweg op waarheid berusten..! .
Nu onthult een insider wat er werkelijk gebeurt achter de schermen, namelijk
journalist Udo Ulfkotte. Hij schaamt zich voor zijn daden, nadat hij 17 jaar heeft
gewerkt voor de, door velen gezien als ‘kwaliteitskrant’, de Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Voordat Ulfkotte de geheime netwerken van de macht onthult, oefent hij
consequent zelfkritiek uit. Hij onthult in het boek voor het eerst hoe hij voor zijn
verslaggeving in deze FAZ (Frankfurter Algemeine Zeitung) en voor zijn corruptie,
werd aangemoedigd.
En hij onthult waarom opinieleiders hun tendentieuze rapporten opstellen als
handlangers van het NAVO-persbureau, om via de media oorlogen voor te bereiden.
Als vanzelfsprekend werd de auteur ingewijd in Amerikaanse elite-organisaties en
ontving hij in ruil voor zijn ‘Westers-positieve-berichtgeving’ in de Verenigde Staten
daarvoor een ereburger certificaat. Geëerd en geprezen om zijn valsheid en
medeplichtigheid..!
Ulfkotte openbaart ook de propaganda-technieken en de formulieren die je kunt ophalen bij de Amerikaanse
ambassade als er financiering nodig is voor projecten t.b.v. specifieke manipulatie van de publieke opinie in
Duitsland.
Als auteur van het boek neemt Udo Ulfkotte geen blad voor de mond, hij gaat ‘all the way’..! Hij schrijft welke
journalisten in welke lobby-organisaties zijn vertegenwoordigd en geeft honderden namen en gezichten van
mensen ‘achter de schermen’ van de organisaties die van invloed zijn in onze media propaganda aan de
ene kant, over: ‘Atlantic Bridge’, de ‘Trilaterale Commissie’ (waar in Nederland o.a. bankdirecteur Nout
Wellink lid van is), ‘Duitse Marshall Fund’, ‘American Council on Germany’, ‘American Academy‘, het ‘Aspen
Institute‘ en het ‘Instituut voor Europese politiek’.
Ook openbaart Ulfkotte de geheimzinnige achtergrond van die lobby-netwerken, de propaganda technieken
en de formulieren die je kunt ophalen bij de Amerikaanse ambassade als er financiering nodig is voor
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projecten t.b.v. specifieke manipulatie van de publieke opinie in Duitsland. En als de CIA dicteert wat er
geschreven wordt, kun je je dan voorstellen dat de inlichtingendiensten speciale tekst-editors uitzet, die
vervolgens hun stukken gepubliceerd zien in het redactionele gedeelte met ondertekening van beroemde
journalisten? Je vraagt je af of Nederland ook op deze indringende en verkrachtte wijze is geïnfiltreerd en
wie dan de specifieke journalisten zijn..!
Weet u welke journalisten werden omgekocht voor hun berichtgeving en in
welke media? En heb je een beetje een idee van hoe de prestigieuze
‘journalistieke awards’ worden toegekend? Gezien tegen de achtergrond
van de voormalige ‘arbeidsheld’ die werd gecreëerd en geëerd in de
voormalige DDR, is het propagandawerk ook nu nog steeds uitstekend.
Van journalist naar propagandist, het blijkt maar een kleine stap te zijn.
Als je dit boek hebt gelezen, zul je onze kranten voortaan lezen met andere
ogen, vaker de TV uitschakelen en zul je ook weten wat je kunt verwachten
van de radio: bijna niets dus. Je bent overgeleverd, feitelijk zoals altijd!, aan
je EIGEN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN! Journalist Udo Ulfkotte omschrijft in zijn boek ook zorgvuldig,
welke specifieke Tv- en radiozenders bij welke politieke partij horen en
welke journalisten zich daardoor hebben laten beïnvloeden.
Het is duidelijk nu, als je van een dergelijke ‘kwaliteitsjournalist’ hoort hoe
de bezem in de steel steekt en je ziet hoe je gemanipuleerd wordt, dan
weet je nu ook door wie en waarom. De slotconclusie is duidelijk: de
diversiteit van meningen in de publieke opinie wordt nu slechts gesimuleerd
en onze nieuwsberichtgeving is een pure hersenspoeling!
Wat is er feitelijk veranderd sinds deze fanatieke Nazi zijn manipulaties op
de vrije pers meer als regel zag, dan als ‘invloed’ op de vrije
meningsuiting..!?
http://www.wanttoknow.nl/overige/klokkenluider-elke-dag-vervalste-ik-het-nieuws/

NAVO zoekt naar grondoorlog Oekraine, ‘oefeningen’ in Polen
Het wordt steeds duidelijker dat de EU de aggressor is in de oorlog in Oekraïne, niet alleen macht aan het
grijpen in eigen regio, ook daarbuiten. Zoals u weet is de NAVO in Oekraïne recent demonstratief gaan
voorbereiden voor een grondoorlog tegen Rusland. Nu gaat NAVO nog weer een stap verder, door ook aan
een andere grens militair te gaan provoceren, met weer nieuwe militaire oefeningen. Ditmaal dus NAVO
‘oefeningen’ in Polen.
As eastern Ukraine remains gripped by violence, forces are readying their troops. Over the past three days,
alliance soldiers have been engaged in military drills to prepare for a possible invasion of a member country.
12,500 soldiers from eight allied countries and Poland took part in the drill in the north of Poland. They wore
no insignia identifying which army they were from.
Hoe kwam het zover?
Eerst stoten we een regering van de troon en onteigenen we een partnerland aan Rusland. We roepen op
tot, en escaleren, een burgeroorlog (Hans van Baalen en Guy Verhofstad). Dan installeren we
ons eigen nieuwe regering. Westelen het Oekraïnse goud, stapelen nieuwe schulden op de bevolking met
diverse tientallen miljarden-leningen (EU, VS en IMF). Dan volgen uiteraard weer de bekende energiespelletjes.
Onder een geheimhoudingsovereenkomst valt er vervolgens een vliegtuig met Nederlanders uit de lucht, iets
dat we weigeren te onderzoeken, dat kan immerswel of niet, en tja, die geheimhoudingsverklaring hè.. en nu
Oekraïne allemaalnog niet snel genoeg explodeert, provoceren we nog weer wat meer met NAVOmilitairen overal waar we maar kunnen. Nu dus ook aan de Oekraïnse oost-grens, in Polen. Tja, de EU, de
VS en NAVO zijn duidelijk op oorlog uit. De leugens stapelen op. Zoveel is wel duidelijk.
Wie wordt er vertegenwoordigd?
Ik weet niet wiens belangen we (‘onze’ politici) hiermee aan het behartigen zijn, in ieder geval niet die van
ons, hun eigen bevolking. De NAVO heeft duidelijk niets meer met het bewaren van vrede te maken. Elegant
is het allemaal zeer duidelijk niet, ze hebben een eigen agenda en die is duidelijk uit op oorlog. Maar
Rusland is natuurlijk de schuldige in dit alles!
Als de paashaas!
Wie gelooft alle onzin in de pers nog? Onze democratie lijkt steeds meer op de paashaas en de tandenfee!
Wie gelooft nog in het sprookje van democratie en inspraak?
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie en getagged Oekraïne door admin . Bookmark de permalink .
http://langleveeuropa.nl/2014/10/navo-zoekt-naar-grondoorlog-oekraine-oefeningen-in-polen/
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Propaganda nep-strijd tussen Koerden en ISIS in Kobani
De Main Stream Media stond gister 7 oktober bol van de zogenaamde strijd tussen
de Koerden en IS (ISIS) in Kobani. Ook werd een handjevol “demonstranten” ingezet
om te demonstreren in Brussel en Den Haag. Het is allemaal geënsceneerd als
(ogenschijnlijk) zeer geloofwaardige propaganda. Er worden wat ontploffingen
getoond en wat wapperende IS vlaggen. Militair expert Christ Klep klept tijdens
de Nieuwsuur uitzending wat uit zijn nek door te zeggen dat de Amerikanen niet in
kunnen grijpen, omdat het moeilijk is de strijd in kaart te brengen. Er wordt volgens
hem van gebouw tot gebouw gevochten en de bommen kosten wel tweehonderdduizend euro per stuk, dus
die gaat Amerika niet zomaar rondstrooien. Yeah right! Alsof geld ooit een rol gespeeld heeft in een oorlog
waarmee Amerika zich zou willen bemoeien. Ook de peperdure Apaches wil je niet inzetten met het risico
dat piloten neergehaald worden en vervolgens in een oranje pakjes belanden. Het is geweldig om te zien
hoe de beroepsleugenaars draaien en konkelen. Het is je reinste kolder.
We zien hier een zeer hoog staaltje liegen door perceptiemanagers. De hele strijd is nep en in scene gezet.
Dat zeg ik u niet, omdat ik het kan bewijzen. Maar wat bewijst de Main Stream Media nu eigenlijk echt? Er
wordt gestrooid met wat beelden die overal genomen kunnen zijn en feitelijk niets concreets laten zien. De
strijd in Syrië gaat niet tussen IS en de Koerden, maar is gericht op de Syrische troepen. ISIS moet
neergezet worden als een gevaarlijke club die zelfs Turkije binnen dreigt te vallen. De Koerden zouden niet
bewapend mogen worden en ISIS wordt niet aangevallen. Turkije zou in een soort patstelling zitten. Oh ja?
Ja, omdat er Amerikaanse vliegtuigen en Nederlandse patriot raketten in Turkije staan. Turkije wil de
Koerden zogenaamd niet te hulp schieten, omdat het een “oude vijand” is. Daarnaast geeft Turkije liever
geen toestemming om ISIS aan te vallen, omdat ISIS dan misschien Turkije aan gaat vallen. Er zou immers
uit inlichtingen blijken dat ISIS-cellen zich in de grote steden van Turkije gevestigd hebben. Het is gewoon te
lachwekkend voor woorden. Snapt u het nog? Nee? Begrijpelijk: elke vorm van logica ontbreekt. ISIS moet
als gevaarlijk en ontoerekeningsvatbaar neergezet worden. Het is allemaal te duur, te ingewikkeld, te
gevaarlijk; het kan en mag niet. De gehele Main Stream Media praat gewoon poep! Turkije heeft geen ISIS
cellen in de grote steden, maar heeft ISIS trainingskampen (zie ook hier) en steunt zowel ISIS als de
Koerden.
Reeds eerder toonde ik onderstaand kaartje en dat kunt u beschouwen als de echte strijd die zich aftekent.
ISIS is bezig met een offensief tegen de troepen van Assad gesteund door de Koerden? “Gesteund door de
koerden? “Vrijland, je bent echt gek! Het journaal zegt toch dat de Koerden aangevallen worden? Ze laten
toch beelden zien? Ben je blind of zo?” Dus een paar ontploffende bommen en wat getoonde mannen die
een wapen afschieten van achter een muurtje en een wapperende vlag zijn geloofwaardig? Het zijn
propaganda-beelden. De logica is dat twee Soennitische groeperingen elkaar niet aanvallen. De media
willen de zogenaamde dreiging van ISIS zo hypen, dat straks met grondtroepen en een flink luchtoffensief
zogenaamd ISIS aangevallen gaat worden. In werkelijkheid valt men Syrische regeringstroepen aan.
Waarom wordt er met geen woord meer gerept over deze strijd tegen Assad? Het lijkt alsof die hele strijd om
Assad af te zetten niet meer bestaat. Dat is natuurlijk je reinste kolder. De reden dat Al Nusra van begin af
aan door het Westen bewapend wordt, is dat Al Nusra via de Westflank Syrië aan het aanvallen is. De reden
dat ISIS gehypet wordt, is dat ISIS als groot en gevaarlijk neergezet moet worden, zodat er een alibi is voor
terreur vanuit deze groep binnen de NAVO-landen (inside jobs). De Koerden vervullen de rol van het
aanvallen van Syrië vanuit de Noordflank. ISIS bestrijkt vooral de Oostelijke en Zuidelijke flanken. Het
toneelstukje rondom Kobani mag u dus beschouwen als ‘zuiver in scene gezet’. Propaganda met slechts de
verhalen van perceptiemanagers met praatjes bij beelden die niets meer zijn dan opnames van een goed
georkestreerde propaganda-filmset.
Syrië wordt omsingeld door Westerse huurlingentroepen. Deze bestaan uit Al Nusra in het Westen, de
Koerden in het Noorden en ISIS in zowel het Noorden (zij aan zij met de Koerden) en het Oosten en Zuiden
van Syrië. Ondertussen doet Israël mee via de Golanhoogte en Nederlandse F16′s vallen aan via Jordanië.
Het lijkt mij niet onlogisch dat ook vanuit Jordanië huurlingen de grens met Syrië overtrekken. Of dit Al Nusra
of ISIS strijders zijn, is om het even. Ze dienen allemaal het Westers
belang. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom Israël door geen van de
genoemde partijen aangevallen wordt? Lastige luis in de pels is Libanon.
Dat land hangt meer aan Syrië met haar Hezbollah strijders. De reden dat
Israël dan ook de Gazastrook zo platgebombardeerd heeft afgelopen
zomer, ligt verscholen in het feit dat de Hezbollah cellen in de Gazastrook
uitgeschakeld moesten worden. Deze hangen immers te veel aan Libanon
en dus aan het Sjiitische kamp (Syrië, Iran, Rusland en China). Het is
allemaal glashelder als u bereid bent de propagandaleugens van de media
door te prikken.
Bron linkvermeldingen:Nieuwsuur.nl, uprootedpalestinians.blogspot.nl, rojavareport.wordpress.com
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http://www.martinvrijland.nl/2014/10/08/propaganda-nep-strijd-tussen-koerden-en-isis-in-kobani/
Zwaarste cycloon dit jaar koerst af op Fukushima
Het ziet ernaar uit dat Japan dit weekend getroffen gaat worden door verreweg de zwaarste cycloon dit jaar.
Eén van de astronauten in het ISS ruimtestation omschreef het als volgt: “Ik
heb nog nooit zoiets gezien”.
Dit is hoe dit deze cycloon met de naam Vongfong er van bovenaf uitziet.
Hier volgen enkele omschrijvingen van deze gigant:
Japan Times: Monstrous supertyphoon on course to hit Japan this
weekend —
CNN: This could be a hypothetical Category 6… Cloud field would cross
entire US… Among strongest we’ve ever seen —
Astronaut on Space Station: I’ve never seen anything like it —
NBC: Waves already up to 50 ft.
Volgens de laatste berichten is Vongfong iets afgezwakt, maar is nog steeds een orkaan van de vierde
categorie, wat windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur inhoudt.
Eveneens volgens de laatste berichten koerst dit monster rechtstreeks af op Japan en zal rond zondag de
zuidpunt bereiken.
Deze berekeningen zijn gelijkluidend van weerstations in Japan, Taiwan, Hong Kong en China en laten allen
zien dat Vongfong rechtstreeks over de kreupele kerncentrale van Fukushima zal razen.
De vrees bestaat natuurlijk al langer dat of een nieuwe aardbeving of een geweldige orkaan de gammele
gebouwen van de kerncentrale bij Fukushimazal laten instorten, waardoor
het leed niet is te overzien.
Er zijn gelukkig ook enkele lichtpuntjes. Alhoewel de cycloon zo te zien
over het gebied bij Fukushima zal koersen is er een gerede kans dat tegen
die tijd hij voldoende is afgezwakt omdat hij in het zuiden van Japan aan land komt.
Ook kan een cycloon op ieder moment nog afwijken van zijn koers of verder verzwakken.
Zoals te zien is op het volgende kaartje ligt Fukushima in het gele gebied.
Waar nog steeds een groot risico is op aanzienlijke structurele schade,
maar minder dan in het zuiden van Japan.
Hoe dan ook, het blijft iedere keer spannend zolang het probleem in
Fukushima niet is opgelost.
Bronnen: Ene News, Accuweather
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8469:zwaarste-cycloon-dit-jaarkoerst-af-op-fukushima&catid=37:wereld&Itemid=50

VIDEO: “The Simpsons voorspelde ebola-crisis in 1997″
Kunnen de schrijvers van The Simpsons,
één van de meest succesvolle series aller
tijden, ook de toekomst voorspellen? In
een aflevering uit 1997 wordt volgens
complottheoretici de ebola-crisis
voorspeld.
In de aflevering ‘Lisa’s Sax’ wordt de
uitbraak van het dodelijke virus niet
specifiek benoemd, maar wel komt een
boek voorbij met de titel ‘Curious George
and the Ebola Virus’. Ook is de gelijknamige aap ziek in bed te zien.
Volgens sommigen is er duidelijk sprake van een samenzwering:
https://www.youtube.com/watch?v=nNPrH87AZVo
We hebben hier de afgelopen jaren veel kaarten laten zien die zijn
uitgekomen van het Illuminati kaartspel uit 1995 en ook de Ebola kaart komt
nu uit: http://s.ecrater.com/stores/58244/4d75219ec6af6_58244n.jpg
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Het werkelijke gevaar voor Amerika heet China
Wanneer de huidige ontwikkelingen doorzetten dan is in 2040 de Chinese
economie drie keer groter dan die van Amerika.
Het is dan ook niet voor niets dat Amerika er in de achtergrond alles aan
doet om China te destabiliseren. We schreven onlangs dat de protesten in
Hong Kong niet zomaar zijn ontstaan, maar dat de sporen achter deze
onlusten wederom naar Amerika leiden.
In Amerika zelf zijn er een aantal politici die openlijk aanvoeren dat een
militair conflict tussen Amerika en China onvermijdelijk is in de nabije toekomst. De reden dat ze dit denken
is omdat China een sterk opkomende macht is en een te grote militaire invloed zal krijgen in de regio, wat
dan uiteraard grote druk zet op Amerikaanse belangen.
Dat er alle reden is voor Amerika om zich zorgen te maken, komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Uit recente cijfers blijkt dat China voor wat betreft koopkracht de grootste economie ter wereld is. Dat is niet
het enige waarin China inmiddels Amerika voorbij is gestreefd. Hun totale wereldhandel is ook groter dan die
van Amerika, ze gebruiken meer energie en produceren meer goederen dan de VS.
Met andere woorden, er komt snel een einde aan de Amerikaanse economische dominantie. De
economische kracht van de wereld maakt een sterke wending naar het oosten en dat zal grote gevolgen
hebben voor de Amerikaanse toekomst.
Op dit moment hebben de VS al een schuld van meer dan een biljoen Dollar openstaan bij China en
naarmate de Amerikaanse economische infrastructuur verder uit elkaar valt, probeert het land zelfs nog
meer geld te lenen in een wanhopige poging om de wegvallende levensstandaard nog enigszins te kunnen
handhaven.
Op welke wijze en hoe machtig China de laatste jaren is geworden en hoe ze Amerika aan alle kanten
voorbijstreven, blijkt uit de volgende 22 punten:
1) Wanneer je alle import en export bij elkaar telt dan heeft China op dit moment een groter deel van de
wereldhandel in handen dan Amerika.
2) De totale schuld van ondernemingen in China is groter dan die in Amerika.
3) In het jaar 2013 verkocht Amerika voor 121 miljard Dollar goederen aan China, die op hun beurt weer 440
miljard Dollar aan goederen aan Amerika verkochten. Dat is het grootste handelstekort dat ooit één land met
een ander heeft gehad in de totale wereldgeschiedenis.
4) China is de wereldwijd de leidende producent van goederen.
5) In 1998 bezat Amerika 25 procent van de wereldwijde hightech exportmarkt en China 10 procent.
Vandaag de dag is de Chinese hightech export meer dan twee keer groter dan die van Amerika.
6) Ongeveer 100 jaar lang is Amerika de grootste energiegebruiker ter wereld geweest. Vanaf de zomer van
2010 heeft China deze positie overgenomen.
7) China heeft nu de grootste markt voor nieuwe auto’s ter wereld.
8) China heeft meer buitenlandse reserves dan welk ander land ter wereld.
9) China is de grootste goudproducent ter wereld.
10) China is de grootste goudimporteur ter wereld.
11) Tot 15 jaar geleden stond China nummer 14 op de lijst met gepubliceerde wetenschappelijke artikelen.
Nu zal China binnenkort Amerika op dit gebied voorbijstreven en nummer één staan.
12) China zal binnenkort nummer één ter wereld staan voor wat betreft ingediende patenten.
13) China heeft de snelste trein en het meest uitgebreide hoge snelheidstreinnetwerk ter wereld.
14) China gebruikt meer cement dan de rest van de wereld bij elkaar.
15) China produceert een keer zoveel bier als Amerika.
16) Van alle kunstkerstbomen ter wereld, wordt 85 procent in China gemaakt.
17) China is de leidende producent ter wereld voor wat betreft wind- en zonne-energie.
18) China produceert een keer zoveel katoen als Amerika.
19) De Chinese staalproductie is 11 keer groter dan die van Amerika.
20) China heeft controle over meer dan 90 procent van alle zeldzame aardelementen.
21) Het grootste exportproduct van China naar Amerika zijn computeronderdelen. Andersom is het grootste
Amerikaanse exportproduct naar China “oud ijzer en afval”.
22) Wanneer de huidige ontwikkelingen doorzetten dan zal in 2040 de Chinese economie drie keer groter
zijn dan de Amerikaanse.
Zover zal het niet komen want ver, ver voor die tijd zal Amerika erin geslaagd zijn om China te destabiliseren
of te betrekken bij een militair conflict.
Alhoewel Amerika op dit moment al hun pijlen op Rusland gericht lijkt te hebben, komt het werkelijke gevaar
voor Amerika uit China.
Bron: End of the American Dream
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8464:het-werkelijke-gevaar-vooramerika-heet-china&catid=37:wereld&Itemid=50
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Frans Timmermans maakt giga MH17 blunder (video)
Zonder het zo te bedoelen heeft Frans Timmermans misschien wel voor de
meest sensationele onthulling gezorgd sinds het neerstorten van vlucht
MH-17.
Informatie die nooit naar buiten had mogen komen, werd door de loslippige
Minister van Buitenlandse Zaken met de Nederlandse bevolking gedeeld.
In de talk show van Jeroen Pauw waar onze kersverse Eurocommissaris te
gast was, vertelde Timmermans dat er “een passagier is gevonden met een zuurstofkapje op z'n mond”.
Daarbij het gebaar makend wat bij een veiligheidsdemo voorafgaand aan een vlucht door het
cabinepersoneel ook wordt gemaakt. Het laat niets aan onduidelijkheid over.
Deze informatie had nooit en te nimmer naar buiten mogen komen (voor de liegebeesten in ieder geval),
want hiermee wordt de theorie dat vlucht MH-17 zou zijn neergeschoten door een BUK-raket volkomen
onderuit gehaald.
Het is dan ook niet voor niets dat de nabestaanden reageerden als door een wesp gestoken toen ze
Timmermans deze opmerking hoorden maken. Zij, net zoals de rest van de bevolking, waren in het geheel
niet op de hoogte van dit feit.
Formeel is niemand hiervan op de hoogte omdat dit ook onmiddellijk de pro-Russische separatisten als
daders uitsluit.
Nog even voor de beeldvorming: Wanneer vlucht MH-17 zou zijn geraakt door de fragmenten van een BUKraket dan zou het vliegtuig als het ware onmiddellijk uit elkaar zijn gespat en was er geen tijd geweest zijn
om wat dan ook te doen. Zeker ook niet het ombinden van een zuurstofmasker wat uit het plafond boven je
stoel naar beneden wordt gelaten bij decompressie.
Dat er een passagier is gevonden met een zuurstofmasker op zijn gezicht betekent dat het vliegtuig niet
onmiddellijk in de lucht uit elkaar is gespat, wat volkomen in overeenstemming is met de werkelijke gang van
zaken zoals ookdoor ons beschreven.
Uiteraard probeert men in Den Haag de schade zoveel mogelijk te beperken door te zeggen dat het verhaal
van Timmermans niet zou kloppen:
Er wordt hardop getwijfeld aan de juistheid van de opmerking van minister Frans Timmermans,
woensdagavond in tv-programma Pauw, dat een van de slachtoffers van de ramp met de MH17
teruggevonden is met een zuurstofmasker. Volgens bronnen in Den Haag klopt het verhaal niet.
Na snel en koortsachtig nadenken in Den Haag, wordt de volgende oplossing gevonden om de blunder van
Timmermans recht te praten:
Een van de passagiers van vlucht MH17 had een zuurstofmasker om de nek. Dat staat in een informatiebrief
van de recherche aan nabestaanden van de slachtoffers van het neergehaalde passagiersvliegtuig.
De brief is in handen van de NOS. Eerder donderdag meldde de omroep nog dat er binnen Den Haag
ernstig werd getwijfeld aan de opmerking van minister Frans Timmermans, woensdagavond in tv-programma
Pauw, dat een van de slachtoffers van de ramp met de MH17 teruggevonden is met een zuurstofmasker.
De recherche verstuurde de brief donderdagochtend om duidelijkheid te verschaffen in de verwarring die na
de opmerking van Timmermans is ontstaan. De nabestaanden wisten van niets, zo blijkt.
Het zuurstofmasker zat om de nek van een Australische passagier. Het NFI heeft het masker onderzocht op
vingerafdrukken, speeksel en dna, maar dat leverde niets op. Het is onbekend hoe en wanneer het masker
om de nek van het slachtoffer is gekomen.
Zo wordt gepoogd het verhaaltje weer glad te strijken. Het “zat om de nek” is net even iets anders dan “een
passagier is gevonden met een zuurstofkapje op z'n mond”.
Waar nu op wordt gespeculeerd is dat door één of ander dom toeval, ondanks dat het vliegtuig uit elkaar zou
zijn gespat door de fragmenten van een BUK-raket, dit zuurstofmasker toch op de één of andere manier om
de nek van deze passagiers terecht zou zijn gekomen.
Nee, dit zuurstofmasker kwam op het gezicht van deze passagier terecht omdat het vliegtuig niet uit elkaar
spatte door een BUK raket. Nadat het toestel was geraakt door één of meerdere salvo’s van een
gevechtsvliegtuig met een 30 mm boordkanon viel de luchtdruk plotseling weg, maakte het vliegtuig een
bocht naar links en werd het uiteindelijk door een “air to air” raket uit de lucht geschoten, zoals door ons
aangetoond in eerdere artikelen.
Wat ronduit schokkend is, is dat alles en iedereen in Nederland volop meewerkt om de waarheid in de
doofpot te houden. Dat het OM niet de medeplichtigen arresteert zoals ze dat horen te doen, maar ook nog
meewerken om te proberen de schade te beperken voor hun superieuren door een brief te sturen aan de
nabestaanden met een warrige verklaring dat er op onverklaarbare wijze een zuurstofmasker om de nek van
een passagier terecht is gekomen.
Timmermans zegt duidelijk en niet mis te verstaan dat er een passagier is gevonden met een kapje op zijn
mond. Hij maakt er zelfs nog een gebaar bij van iemand die een kapje tegen de mond drukt.
Maar, zo te zien komen ze ook met deze blunder weer weg. De bevolking haalt de schouders op en zegt:
“Ach, het is toch zo’n aardige en charmante man die ook wel eens een foutje maakt”.
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Wel een "foutje" dat de verdere loop van de wereldgeschiedenis kan bepalen.
De waarheid is verworden niet tot een serie feiten die het verhaal vertellen, maar tot een geprogrammeerde
concensus van een gehersenspoelde meerderheid over verzinsels die worden gefabriceerd tot de feiten.
Dagblad Telegraaf, niet voor niets sinds vandaag van tabloid formaat (*zie definitie hieronder), en onze
rechterlijke macht lopen daarbij in Nederland voorop!
* tabloid
tab - loid [` teb-] (Engels) de -woord (mannelijk) tabloids schandaalkrant, boulevardblad, vooral in Engeland
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8463:frans-timmermans-maakt-gigamh17-blunder-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

Militaire oefeningen in Nederland
Absurd gewoon al die militaire oefeningen.
Gisteren had ik je al dat bericht gestuurd over die oefening in de binnenstad van Utrecht en prompt een paar
uur later las ik het plaatselijk snuffertje het volgend bericht:
https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/landmacht-oefent-in-regio/
De militairen zijn gewapend, maar wacht, aha… het is maar oefenmunitie.
Gelukkig…..
Oefeningen in Helmond:
http://helmond.nieuws.nl/nieuws/20141006/Militairen-trainen-in-regio-Helmond
Tot en met vandaag:
http://feansterradio.nl/militaire-oefening-in-noord-nederland-actief/
In Heusden:
http://www.heusden.nl/Actueel/Laatste_Nieuws/Militaire_oefening:22913
( ook hier oefenmunitie)
In Elburg:
http://www.bottercourant.nl/nieuws/gemeente/1721-militaire-oefening-14-tot-en-met-21-november
De eenheid die in Elburg oefent heet Jistarc, en oefent op de openbare weg!!!
http://www.defensie.nl/organisatie/landmacht/inhoud/eenheden/oocl/joint-istar-commando
http://nl.wikipedia.org/wiki/103_ISTAR-bataljon
Ishtar: Godin van liefde, oorlog en sex: zoals altijd weer benoemd naar een god/godin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Isjtar_%28godin%29
In Onderbanken: ook op openbare weg.
http://www.onderbanken.nl/nieuws-en-bekendmakingen/nieuwsberichten_3461/item/militaire-oefening-inonderbanken_32659.html
Weliswaar al geweest maar vrij recent: oefening in stedum:
http://www.stedum.com/nieuws/event_tonen1.asp?NewsID=4045
In noord Nederland: bewapend en op openbare weg.
http://www.hoogeveen.nu/nieuws/regio/348183/militairen-oefenen-in-noord-nederland.html
In Beesel: ook op openbare weg.
http://www.beesel-actueel.nl/nieuws/nieuws-detail/article/militaire-oefening-in-beesel.html#.VDagsxaq9tw
in Echt- Susteren:
http://www.echt-susteren.nl/actueel/nieuws_3957/item/militaire-oefening-in-november_116671.html
in Druten: ook op openbare weg.
http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100017905/militaire-oefening-bij-oude-steenfabriek-druten.html
in Waalre:
http://www.rtvhorizon.nl/SITE/?p=13609
Gemeente Bergen:
https://e-loket.bergen.nl/inwoner/actueel_245/item/militaire-oefening_16720.html
Grote crisis oefening:
http://www.dares.nl/nieuws/160-persbericht-1-vrhm
Ook Willem Alexander had een werkbezoek, hij bezocht 5 marineschepen in de Oostzee , die daar deze
maand een grote oefening houdt. Samen met NAVO-partners Estland, Litouwen, Polen en Zweden.
http://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2014/10/08/koning-bezoekt-marineschepen-op-oostzee
Een kleine greep van de oefeningen in oktober en november.
Ze zijn er maar druk mee.
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MH17: Duitse regering erkent indirect dat Oekraïne schuldig kan zijn
Directeur Emirates Airlines: Neerschieten MH17 was moord met voorbedachte rade
In het gebied waarboven MH17 werd neergeschoten beschikt alleen het
Oekraïense leger over deze (gemoderniseerde) SA-3 luchtafweerraketten,
die pal voor de ramp door NAVO-AWACS toestellen werden geregistreerd.
Rusland zelf heeft de verouderde systemen al jaren geleden vervangen.
Uit een antwoord op vragen van de Die Linke partij blijkt dat de Duitse
regering er inmiddels rekening mee houdt dat niet Rusland, maar Oekraïne
verantwoordelijk kan zijn voor het neerschieten van vlucht MH17.
Afgelopen week kon uit minister Timmermans ‘slip of the tongue’ ook al
worden opgemaakt dat de officiële versie van de gebeurtenissen sterk betwijfeld dient te worden, mede
omdat het onderzoeksteam waar Nederland, Australië en Maleisië aan deelnemen pas volgend jaar april het
onderzoek op de crashsite hervat. De kans dat er dan nog bewijs wordt gevonden van de werkelijke
schuldigen van de ramp, is uiterst klein (4).
De aanwijzingen dat de ramp met vlucht MH17 door de betrokken autoriteiten in de doofpot wordt gestopt,
stapelen zich op. De Duitse bondsregering gaf op een vraag van Die Linke over het neerschieten van de
Maleisische Boeing als antwoord:
‘De AWACS (NAVO-radartoestellen) registreerden binnen hun bereik signalen van een raketafweersysteem,
alsmede een ander door AWACS niet te plaatsen radarsignaal. Het vluchtafweersysteem werd door AWACS
automatisch als een SA-3 luchtafweerraket geclassificeerd, een in de hele regio routinematig geregistreerd
signaal.’
SA-3 in gebruik bij Oekraïne, niet Rusland
De SA-3 werd in 1961 door de Sovjet Unie ontwikkeld en kan op vrachtwagens en aanhangers worden
verplaatst. De luchtdoelraket heeft een bereik van 25 kilometer. 31 landen beschikken over het projectiel,
inclusief voormalige lidstaten van het Warschaupact, waaronder Oekraïne. Rusland heeft de verouderde
raket echter al lang vervangen door de S-300. Oekraïne heeft sinds 2010 een gemoderniseerde versie van
de SA-3 in gebruik. Alexander Neu, parlementariër namens Die Linke, verklaarde dat ‘het neerschieten van
MH17 dubieus blijft, omdat het toestel kort daarvoor buiten het bereik van beide AWACS toestellen
verdween. Er zijn geen bewijzen dat Oekraïne, Rusland of de rebellen verantwoordelijk zijn. De
bondsregering heeft de schuld echter vroegtijdig bij de Russen en de rebellen gezocht. Daarmee werden de
sancties tegen Rusland gerechtvaardigd. Nu geeft de regering openlijk toe dat ze eigenlijk niets zeker weet.’
Directeur Emirates: Moord met voorbedachte rade
Tim Clark, directeur van Emirates Airlines, wijst erop dat dit soort luchtafweerraketten zeer complex in
gebruik zijn, waarmee hij impliceert dat zo’n raket alleen door geoefende militairen kan zijn afgevuurd.
Volgens hem kan het geen eenvoudigere hittezoekende raket zijn geweest die het toestel heeft vernietigd.
‘We hebben antwoorden nodig. Dit was een criminele daad. Ik zou het moord met voorbedachte rade
noemen.’ Hij voegde eraan toe dat als hij had geweten dat Oekraïne deze luchtafweerraketten in het oosten
van het land had opgesteld, hij daar niet bepaald blij over zou zijn geweest. ‘Het is duidelijk dat sommige
mensen er wel van wisten. Ik maak hen echter geen verwijten, het is een zeer moeilijke zaak. De
gevoeligheden bij het verstrekken van informatie die van de geheime diensten van verschillende landen
afkomstig zijn, zijn van nature geheimzinnig.’ (1)
Timmermans’ cruciale fout
De slip of the tongue van minister Timmermans, die zich liet ontvallen dat een gevonden MH17 passagier
een zuurstofmasker ophad (3), voedt de verdenkingen dat de waarheid over de fatale crash van meet af aan
verdraaid en onderdrukt werd. Het cruciale gegeven werd tot nu toe namelijk uit alle officiële rapporten,
commentaren en onderzoeken gehouden. Timmermans ontkrachtte onbedoeld de door politiek en media
verkondigde verklaring dat de Boeing in de lucht door een raket werd geraakt en onmiddellijk explodeerde,
waardoor alle passagiers op slag dood zouden zijn geweest. Het zou tevens de reden zijn geweest waarom
er op de ‘zwarte doos’ niets over een explosie werd teruggevonden, noch dat de zuurstofmaskers naar
beneden zouden zijn gekomen en door passagiers zouden zijn gebruikt.
Westen heeft geknoeid met bewijsmateriaal
Of dit betekent dat de alternatieve versie dat Oekraïne het vliegtuig heeft neergehaald om hier Rusland van
de schuld wilde geven de juiste is, kan (nog) niet met zekerheid worden gezegd. Wat wél duidelijk is dat
bepaalde Westerse machten hebben geknoeid met bewijsmateriaal en het voorlopige officiële
onderzoeksrapport naar de ramp hebben gemanipuleerd en vervalst, zodat de Russische president Putin de
schuld kon worden gegeven. Minister Timmermans betuigde donderdag zijn spijt over zijn opmerking, die
hem op een publieke uitbrander van premier Mark Rutte kwam te staan. En dat was niet zo vreemd, want
‘we kunnen ervan uitgaan dat iedereen in het false-flag gebarende Westerse kamp eveneens zeer veel spijt
had van Timmermans’ commentaar,’ concludeert Tyler Durden van Zero Hedge cynisch. (2)
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Zero Hedge, (3) NU, (4) Joost Niemöller (De Nieuwe
Realist)
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Ook WHO erkent: Besmetting ebola door niesen, hoesten en aanraken voorwerpen
Meer dan 700 mensen in Servië geïsoleerd vanwege mogelijke besmetting – 1332 Nigeriaanse soldaten in
quarantaine – 7 Spanjaarden met ebola
Terug van (nooit) weggeweest: de beruchte FEMA-doodskisten, waar op
het alternatieve internet enkele jaren geleden vaak over werd geschreven.
Het CDC zegt nu dat dit soort kisten nodig zijn zodra het in de VS tot een
uitbraak komt.
Gezien het nog altijd onbeperkt doorgaande vliegverkeer met West Afrika
lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we ook in eigen land op een
ongekende gezondheidsramp afstevenen, nu ook de Wereld Gezondheids
Organisatie (WHO) erkent dat ebola door niesen, hoesten en het aanraken
van oppervlakten van mens op mens kan worden overgedragen.
De WHO bevestigt dat de wetenschappelijke onderzoeken waar we gisteren over berichtten kloppen, die
concludeerden dat het ebolavirus via minuscule vochtdeeltjes in de lucht kan worden verspreid. ‘Het virus
kan over korte afstanden op nabij staande personen worden overgedragen. Dat kan gebeuren als met virus
beladen druppels direct door hoesten of niesen worden uitgestoten...’ aldus het nieuwste ebola-bulletin dat
de WHO deze week publiceerde.
‘Het ebola-virus kan ook indirect door contact met besmette oppervlakten en voorwerpen worden
overgedragen,’ voegt de organisatie er bovendien aan toe. De Amerikaanse CDC en Europese medische
autoriteiten beweren echter nog steeds dat dit onmogelijk is.
Autoriteiten werken verspreiding in de hand
Dat betekent dat zij door het huidige lakse beleid willens en wetens meewerken aan de verspreiding van het
virus over de hele wereld. Levens van Amerikanen werden doelbewust in de waagschaal gesteld doordat
politieagenten en schoonmakers in Dallas zonder bescherming de woning van de uit Liberia afkomstige
Thomas Eric Duncan moesten binnengaan en schoonmaken. Op dat moment was hij reeds met ebola in het
ziekenhuis opgenomen.
Indirecte besmetting ook zonder mutatie virus
Bizar genoeg noemt de WHO ebola tegelijkertijd nog steeds ‘geen door de lucht overdraagbare infectie’. Dat
komt omdat de medische definitie van ‘overdraagbaar door de lucht’ tegen het gezonde verstand ingaat, en
geen rekening houdt met door hoesten en niesen uitgestoten besmette vochtdeeltjes.
Het CDC geeft al wel toe dat ebola kan muteren en alsnog in medisch opzicht ‘door de lucht overdraagbaar’
wordt. Hoe langer de epidemie in West Afrika duurt, des te groter wordt de kans dat zo’n mutatie optreedt.
De realiteit laat echter zien dat een mutatie niet eens nodig is, aangezien er talloze bewijzen en
aanwijzingen zijn dat het virus inderdaad nu al door indirect contact kan worden opgelopen.
Ebola in Macedonië, Spanje, Brazilië, verdenking in Parijs
Ondanks alle inspanningen verspreidt ebola zich steeds sneller. In West Afrika is het virus vrijwel
oncontroleerbaar geworden. In de VS is de inmiddels overleden ‘patiënt zero’ met zeker 100 anderen
mensen in contact geweest. (1) In Macedonië is een Brit waarschijnlijk aan ebola gestorven. Het hotel in
Skopje waar hij verbleef is hermetisch afgesloten. (2) In Servië werden al meer dan 700 mensen geïsoleerd;
minstens 90 van hen kwamen onlangs uit West Afrika terug. (3) Ook in Brazilië werd een zieke met ebola
verschijnselen opgenomen.
In Liberia werden 1332 Nigeriaanse vredestroepen in quarantaine geplaatst nadat ze in contact waren
gekomen met een Soedanese moslim die later aan ebola overleed. (4) In het Carlos III ziekenhuis in Madrid
worden inmiddels zeven ebolapatiënten verpleegd. Medische personeel, waaronder stafleden, weigeren hen
te behandelen of melden zich ziek, mede vanwege de ontoereikende beschermingsmaatregelen (5).
In Parijs werden eergisteren 60 mensen in een overheidsgebouw vastgehouden nadat vier uit Guinea
afkomstige personen symptomen van ebola vertoonden. Na onderzoek door medici werd geconstateerd dat
het niet om het virus ging, en werden de mensen weer vrijgelaten (6).
FEMA-doodskisten
Mocht het tot een echte uitbraak in de Verenigde Staten komen, dan is het volgens de CDC nodig om de
doden in ‘hermetisch afgesloten doodskisten’ te begraven. Sommige commentatoren wijzen in dit kader op
de beruchte kunststoffen ‘FEMA-coffins’, waar met name op het alternatieve internet enkele jaren geleden
vaak over werd geschreven. Waren de foto’s van honderdduizenden gereedliggende doodskisten –en
bijbehorende complotverhalen- dan toch echt? (7)
Xander - (1) KOPP, (2) Handelsblatt, (3) Stimme Russlands, (4) The Call, (5) Telegraph
(6) RTL en Le Figaro via Zero Hedge, (7) Zero Hedge
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Banken
9-1a Banken inleiding
We zijn nu beland op het punt waar we achter zijn gekomen dat ons, ons beschermen. Is het niet via een
koninklijk huis dan wel via de politiek en anders wel de machtige personen of instellingen. We weten dat de
banken machtig zijn en dat er wereldwijd zeer veel gaande is. In principe wordt de gehele financiële markt
beheerd door één machtige familie, de Rothschilds genaamd, en die hebben zowel de banken maar ook de
vele machtige personen in hun klauwen. Zij bepalen wat er met een land gaat gebeuren maar ook wat de
vele families moeten doen. Drugshandel is een mooie manier om kapitalen mee te maken en daar moeten
alle leiders aan meedoen. Zo niet dan ben je een land wat tegen de regels in gaat en word je op een zwarte
lijst gezet, en ben je niet pluis. Maar het gaat slecht in de bankenwereld en ook onze melkkoe voor de
(voorheen) Antilliaanse eilanden is in een dip. Dat, omdat er zaken niet zo geweldig lopen en dat er te veel
grote bedrijven in opspraak komen. Ik licht er enkele uit waarvan de berichtgeving precies past in wat er ook
op onze eilanden gaande is, en zo zien we dan dat het niet uit maakt of we een eilandje zijn of een land in
Europa, we zijn allemaal een speelbal van één familie die heel voorzichtig op de achtergrond blijft. Onze
lokale banken zijn werkelijk geen uitzondering daarop en ook zij hebben te dansen naar de pijpen van de
machtige familie. We hebben al kunnen zien dat bijvoorbeeld de MCB een verlengde is van Rothschild, en
zelfs hun logo’s veel overeen komen! We weten ook dat deze bank in handen is van Canada en dat er lokaal
een minderheidsbelang is. Dit zien we ook bij andere banken. Wat we ook hebben mogen zien, is de strijd
tussen de politiek en de nationale bank en die is zeer interessant omdat daar namelijk enkele piraten menen
even een nationale bank om te gooien. We hebben al kunnen lezen hoe kwaad onze familie dan kan
reageren, wat ze al in enkele landen hebben gedaan. Het duidelijkste voorbeeld is wel Haïti die niet meer
mee wilde doen met onze familie. Geen probleem we draaien dan de kraan dicht, zowel financieel als
economisch. Memo opgedoken over finale machtsgreep door bankiers en politici augustus 27, 2013 Endgame “Er is een memo van 24 november 1997 opgedoken die in het bezit is van onderzoeksjournalist Greg
Palast van ‘Vice Magazine’ waaruit blijkt dat een kleine kliek Amerikaanse top bankiers van een aantal zeer
grote banken in het geheim met de hoogste ambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Financiën
hebben samengespannen om de regelgeving voor banken zodanig te omzeilen, aan te passen en te
veranderen, met als doelstelling dat de rijkdom en welvaart van alle landen in de wereld tijdens de uitvoering
van dat plan permanent in handen zou komen van deze bankierskliek. De landen zouden hierdoor volkomen
afhankelijk van hen worden. In dat memo wordt dit plan omschreven als zijnde de ‘end-game’.” Larry
Summers “Kwade genius achter dit plan is de Amerikaanse econoom, hoogleraar en politicus van de
democratische partij Larry Summers. Hij was van 1991 tot 1993 hoofdeconoom van de Wereldbank,
vervolgens van 1995 tot 1999 onderminister van Financiën en van 1999 tot 2001 Minister van Financiën in
de regering Bill Clinton.” “Om de misdadige plannen ten uitvoer te kunnen brengen deed de ‘baas’ van
onderminister Larry Summers, Minister van Financiën Robert Rubin, er alles aan om de barrière tussen
spaar- en investeringsbanken op te heffen. Hiervoor moest de ‘Glass-Steagall Act’, de wet die een strikte
scheiding tussen spaar- en investeringsbanken garandeerde, worden ingetrokken. De tweede stap die
genomen werd, was het het opstarten van een nieuw product met enorme risico’s; ‘derivaten’. Larry
Summers die later Robert Rubin zou vervangen als Minister van Financiën heeft met succes iedere poging
van de financiële markten om deze derivaten te kunnen controleren weten te voorkomen. Het gevolg was
dat de grote Amerikaanse banken van ‘degelijke instituten’ veranderden in enorme gokpaleizen. Het risico
was wel dat de geldstromen zich zouden verplaatsen naar landen met veiligere bankwetten. Om dit te
voorkomen veranderden de vijf grootste bankiers (Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, Citibank
en Chase Manhattan) de ‘Financial Services Agreement’ (FSA) van de World Trade Organization (WTO).”
Timothy Geithner “Door de aanpassing van deze overeenkomst werden de landen min of meer gedwongen
om hun financiële markten te openen voor de levensgevaarlijke Amerikaanse derivatenproducten. Om dit te
bewerkstelligen werd Timothy Geithner benoemd tot WTO-ambassadeur die alle 156 landen dwong
(chanteerde) om hun eigen nationale scheiding tussen spaar- en investeringsbanken op te heffen. Zouden
ze de nieuwe FSA regels niet ondertekenen dan zou dat een uitsluiting van de wereldhandel betekenen, wat
onherroepelijk tot een staatsbankroet zal leiden.” 2013 “Intussen zijn we in 2013 aanbeland en lijkt het erop
dat de toenmalig geplande machtsgreep volop op schema ligt. Het ontstaan van de financiële crisis en
daarna de schuldencrisis van landen zijn allemaal te wijten aan het veranderen van regels en het gesjoemel
met derivaten. Momenteel worden we geconfronteerd met tal van landen die technisch failliet zijn maar
overeind worden gehouden door de criminele en tot op het bot corrupte financiële organisaties zoals de
FED, ECB, IMF. BIS, WTO en Wereldbank. Al deze instituten zijn in handen van dezelfde private bankiers
die verantwoordelijk zijn voor het bewuste memo en worden gesteund door de politiek. Laat het nou
uitgerekend Larry Summers zijn die volgens president Obama de opvolger moet worden van Ben Bernanke
als voorzitter van de Federal Reserve. De ‘steun’ die de zo goed als failliete Europese landen en een aantal
afzonderlijke Amerikaanse federale staten ontvangen, gaat gepaard met een armoedeval en roof van
bezittingen die zijn gelijke in de geschiedenis niet heeft. Alle sociale verworvenheden die de afgelopen
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honderd jaar door het voeren van veel strijd en opoffering zijn afgedwongen en opgebouwd, zijn in een paar
jaar tijd weer allemaal ongedaan gemaakt.”
http://www.filosoferick.nl/filosoferick/wp-content/uploads/2014/06/De-MATRIX_van_het_systeemDeel_2_John_H_Baselmans-Oracle.pdf
Aliens op de maan: de waarheid onthuld – full feature [hd]
We hebben allemaal het beeldmateriaal gezien en kennen het ‘officiële’ verhaal van de nieuwsberichten, het
internet en voor de jongere kijkers/lezers, uit de geschiedenisboeken. Maar wat hebben ze niet verteld over
de naaste buur van de aarde? Wat gebeurde er werkelijk op die historische dag? Wat kwamen onze
astronauten tegen op het maanoppervlak? En wat is het waarvan overheden niet willen dat wij het weten? In
deze controversiële special kijken we naar overtuigend bewijs, waaronder nooit eerder uitgezonden NASA
foto’s, die gigantische kunstmatige structuren tonen, wat suggereert dat de maan wordt gebruikt als basis,
door een mysterieus ras van buitenaardse wezens.
We zullen deskundigen horen, evenals astronauten die op de maan hebben gelopen, en we zullen nieuwe
feiten vrijgeven en dit “bewijs” voor het eerst onthullen. Ook zal de kijker dramatische 3-D flybys van
constructies afgeleid van de werkelijke NASA data zien, en krijgen we een exclusieve blik op beelden van
een vermeende “vrouwelijke” ET, die zou zijn meegekomen tijdens een geheime Amerikaanse-Sovjet-missie
naar de Maan in de jaren 1970.
Onder de vele schokkende onderwerpen die in deze special te zien zal zijn zitten:
– Foto’s die het onmiskenbare bestaan van wat eruit ziet als installaties tonen, fabrieken, schoteltjes,
hangars en enorme schotelantennes, mogelijk direct gericht op de Aarde. Kijkers zullen leren dat veel van
de buitengewone tekenen van een buitenaardse maan aanwezigheid aanwezig zijn, uit het zicht, aan de
andere kant van onze maan.
Een gigantische structuur die lijkt op een “kerncentrale
koeltoren” komt op vanuit de oppervlakte van een perfect
ronde krater of “schotel.”, in de buurt, van een andere grote
structuur met een mijl lange “pijp” die zich uitstrekt op een
hoek van 45 graden en een duidelijke schaduw afgeeft.
– Het opzienbarende interview met Apollo 11 astronaut
Buzz Aldrin, waar hij onthult dat een UFO het ruimtevaartuig
voor drie dagen volgde op zijn weg naar de historische
moonwalk, en dat een verbijsterende ‘Monolith’ werd
gefotografeerd door NASA op de Mars ‘maan Phobos.
Aldrin beoordeelt ook een aantal van de maanfoto’s die sterk suggereren dat er buitenaardse structuren zijn
ontdekt op onze maan.
- Apollo 14-astronaut Edgar Mitchell’s keiharde stelling dat hij zeker weet dat UFO’s echt zijn, dat er een
buitenaardse aanwezigheid de aarde (en de ruimte om ons heen) bezoekt en de Amerikaanse regering zich
hier al tientallen jaren van bewust is.
- Ongeïdentificeerde objecten (genaamd “X-Drones” door onderzoekers) die diepe sporen, vele mijlen lang
achterlaten over het maan terrein.
- Andere “torens” die vele mijlen oprijzen uit het maanoppervlak (hoger dan iets gemaakt op aarde),
fotografisch bewijs van een enorme opgravingsoperatie op de maan en de tekenen die erop wijzen dat de
afbeelding kan zijn aangepast om de waarheid te verbergen.
- Uitgebreide “pijpleidingen” die de krater doorkruisen, en de bruggen over massale maan ravijnen.
- Een meeslepende Apollo 8 film toont wat lijkt op een enorme “Schoorsteen” op de Maan – duizenden
meters hoog waaruit een rookpluim komt, op het moment dat het ruimtevaartuig eroverheen gaat.
- Russian Space Agency Lunar Orbiter foto’s van een 20-mijl hoge “spits” die duidelijk recht omhoog steekt
uit het oppervlak van de maan, evenals een gedeeltelijk verwoeste “koepel.”
- Voormalig NASA Photo Manager en “klokkenluider” Ken Johnston’s claim, dat hij een Apollo 14-film
screende voor een NASA-astronoom met daarop vijf koepels die een krater verlichten, uit een van deze
kraters kwam zelfs een pluim van stoom. Hij zegt dat deze uit de serie is gehaald. Johnston onthult ook dat
tijdens de Apollo 11 moonwalk, astronaut Neil Armstrong overgeschakelde naar het medisch kanaal en
missie artsen waarschuwde, ”Buitenaardse ruimteschepen staan geparkeerd langs de rand van een krater,
en ze kijken naar ons!”
- Oliemaatschappij executive Vito sacchari’s exclusieve tv-interview waar hij zijn dramatische verhaal vertelt
over hoe hij NASA onder druk zette om hem 2000 maanfoto’s te laten bestuderen in 1979, die duidelijk
enorme buitenaardse structuren op de maan bevatten.
Zoals altijd, kijk en oordeelt u zelf:
http://worldunity.me/aliens-op-de-maan-de-waarheid-onthuld-full-feature-hd/
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Zouden vaccinaties verplicht moeten zijn en zijn ze wel zo effectief en veilig als men beweert ?
Drs. John Consemulder
Eind september dit jaar verscheen er een rapport onder de naam ‘Liberale Verantwoordelijkheid’
vanuit een ‘wetenschappelijke denktank’ van de VVD. Een van de meest onthutsende zaken die in het
‘visionair beleidsadvies’ naar voren kwam, was het voorstel om ouders die weigeren om hun
kinderen in te laten enten tegen ziekten, te ‘beschuldigen’ van het veroorzaken van blijvende
gezondheidsschade..
Volgens deze ‘denktank’, zouden ouders die hun kinderen niet vaccineren, in strijd handelen, met het
belang van hun kind én dat van de overheid. Deze overheid zou in deze situaties dan ‘dwingend
mogen ingrijpen’ om de ouders te verplichten hun kinderen te vaccineren..
Als de overheid niet dwingend ingrijpt, zo verklaart het rapport, dan geeft dat ouders de gelegenheid ‘hun
eigen overtuiging boven het belang en welzijn van hun kind(eren) te stellen.’ Voorzichtigheidshalve wordt er
nog bij vermeldt: ‘Wanneer onomstotelijk vaststaat dat inenting schadelijke risico’s kan voorkomen, handelen
ouders in strijd met artikel 247 van het Burgerlijk Wetboek, zo staat in het rapport. In artikel 247 staat onder
meer dat ouders verantwoordelijk zijn voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van hun kinderen.’
Mevrouw de minister weet het inmiddels ook allemaal niet meer.. ‘Prik mij maar lek?’…Die onwetendheid is
geen ramp, maar nét doen alsof je weet dat een hele geneeskundige tak gebaseerd is op fraude en
onkunde, zoals Schippers de homeopathie indirect weg zet, dát is pas onnozelheid in onze ogen!
Edith Schippers stond vaak onder zware druk, door wat je zou kunnen noemen: ‘ongenuanceerd beleid’.
Hoe kun je bijvoorbeeld in het belang van de Volksgezondheid zeggen te handelen, en tegelijkertijd intense
banden hebben met de tabaksindustrie.. Zódanig zelfs, dat Schippers uiteindelijk het ‘tabak dossier’ over
moest dragen aan haar staatssecretaris.
Maar als zelfs onze Minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD’ster van huis uit ) het NIET eens is
met deze vaccinatieplicht? Aangezien zij in het verleden heeft laten weten dat niet-inenten wel onverstandig
is, maar wel met de kanttekening dat inentingsplicht niet past in een vrij land. Dit sluit echter de mogelijke
intentie niet uit, dat verplicht vaccineren misschien wel ‘passend’ zou zijn in een niet vrij land..! Daarbij de
vraag stellend, hoe vrij ons land aan het worden is met dergelijke voorstellen vanuit ‘onafhankelijke
expertcommissies’…)
Maar leven wij nog wel in een vrij land?
Bestaat onze samenleving nog wel uit een democratie? En is er niet sprake van het zelfbeschikkingsrecht,
waarbij burgers zelf het recht hebben om over lichamelijke integriteit te beschikken ..? en wij als ouders
mogen beslissen wat er gebeurt met de lichamen van onze kinderen? Zijn wij nog wel ‘auteursrechtelijk
eigenaar’ van onze lichamen of dienen wij deze stilzwijgend over te dragen aan de regelgevingsinstanties
(die in bed liggen met de farmaceutische – en voedingsindustrie?) in de vorm van een een eeuwig geldende
en exclusieve licentie of master overdracht?
En zijn vaccinaties überhaupt wel wetenschappelijk, veilig en effectief? En bestaat ‘kudde immuniteit’
eigenlijk wel en staat het wel gelijk aan de zogenaamde ‘vaccinatiegraad’?
x
 Wat zit er in de spuit en wat zijn de biologische effecten voor zwangere vrouwen en het
ongeboren kind?
 Wat is de geschiedenis van het vaccinatiebeleid en de vaccinindustrie?
 Wat is de rol van de Gezondheidsraad, het RIVM, het Lareb, het Apollo Netwerk en de Dutch
Vaccines Group?
 Wat tonen onafhankelijke wetenschappelijke studies aan?
 Wat is het verschil tussen immuniseren en sensitiseren?
 Zijn er ook alternatieven en hoe bouw je op een natuurlijke manier weerstand op?
 Wat is de rol van goede hygiëne, gezonde voeding en drinkwater, optimale sanitaire
voorzieningen en woon/werk omstandigheden bij de ‘strijd’ tegen infectieziekten?
 En zijn virussen en bacteriën wel op te vatten als ‘ziekteverwekkers’, of zijn microorganismen misschien eerder op te vatten als getuigen van de aanwezigheid van een ziekte,
maar niet als de feitelijke veroorzakers?
Vaccinaties zijn veilig, effectief en betrouwbaar..?!
En als vaccinaties ‘veilig en effectief’ zijn, waarom ze dan verplichten als de ouders die hun kinderen laten
vaccineren, automatisch ‘bescherming genieten’? En waarom wordt aan vaccinproducenten ‘wettelijke
immuniteit’ verleend waardoor zij nooit aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schadelijke effecten of
sterfgevallen NA en DOOR vaccinaties, als deze vaccinaties per definitie ‘veilig en effectief’ (en dus niet
schadelijk) zouden zijn? En dient de keuze om wel of niet te vaccineren niet altijd een vrijwillige keuze te
zijn?
 Kunnen wij eigenlijk wel blindelings vertrouwen op de mening van de autoriteiten? En waar
vertrouwen zij op..?!
 Hoe zit het met ons recht op vrije keuze, vrije meningsuiting en ons zelfbeschikkingsrecht?
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Wat zegt de grondwet over deze zaken? Wat voor mogelijk overstijgende Europese weten zijn
er op dit gebied?
 Wordt er een ballonnetje opgelaten om de reacties vanuit de publiek opinie te peilen?
 Of wordt de spreekwoordelijke kikker zo langzaam in stappen opgewarmd, dat het door de
geleidelijke verwarming niet eens in de gaten krijgt dat het kookpunt snel bereikt wordt?
 Bestaat er misschien inmiddels al ‘veilig en effectieve’ vaccinaties tegen opgedrongen
onwetendheid en een vals gevoel van bescherming?
Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, wordt over ethische bezwaren van artsen heen gestapt en
wordt de ongeboren vrucht onder vuur genomen met vaccins…??
We mogen de vragen toch wel stellen..?
Het zijn maar wat vragen die bij mij opkomen als neuropsycholoog en auteur die zich jaren verdiept heeft in
de grote medische misleiding die vaccinaties heet. Angst is een slechte raadgever, maar er word door de
autoriteiten juist met deze angst gespeeld om de publieke opinie te masseren en de beeldvorming te
manipuleren om vooral maar zoveel mogelijk kinderen (en nu dus steeds vroeger en het liefst verplicht!) te
vaccineren.
Na het horen van het ‘voorstel’ vanuit het RIVM -een tijd geleden- om nu zelfs zwangere vrouwen in de buik
te willen gaan vaccineren, een middel waar je als oprechte arts altijd al van af bleef, maar dat nu een
braakliggend en winstgevend terrein blijkt te zijn om toch nog mee en vaker te kunnen vaccineren, zo zal
men denken, heb ik toen direct besloten om de HealingSoundMovement Tv-dialoog ‘De Waarheid over
Vaccinaties’ te organiseren en produceren. En geloof het of niet, deze opname is inmiddels al bijna 20.000
keer bekeken is en met als indirect resultaat dat – inmiddels ex-RIVM medewerker – Nelleke Bakker haar
ontslag heeft ingediend bij haar werkgever en veel ouders anders een ander perspectief en gedachten
hebben over de ‘wenselijkheid’ van vaccinaties.
En dat kan ook nog. Door Frankema van de populaire site Vaccin-Vrij zal op het symposium o.a. haar
persoonlijke verhaal doen over het niet vaccineren en wat daar op persoonlijk vlak bij komt kijken..!
Maar ongeacht de vraag of ouders nu wel of niet kiezen om hun kind te vaccineren -mogelijk de belangrijkste
beslissing die ouders in het leven van hun kinderen dienen te nemen-, is het ‘voorstel’ om ouders als
schuldige te willen aanwijzen, wanneer zij niet vaccineren en om zelfs ‘in te grijpen’ door ouders te
verplichten dit alsnog te doen, een schoolvoorbeeld van de ‘omgekeerde wereld die door draait’…
En… ik dacht dat wij in een democratie onschuldig waren totdat onze schuld bewezen zou zijn? Ik vernam
onlangs dat er ook een dergelijk ‘voorstel’ zou liggen om de donorcodicil voor orgaantransplantatie
‘stilzwijgend’ goed te keuren, tenzij u alsnog bevestigd dat u met deze opgedrongen aanname NIET mee
eens bent (herinnert u zich nog dezelfde tactiek bij de digitale patiëntendossiers, die nu regelmatig op straat
gevonden kunnen worden..?)
Geven wij blindelings en met dovemansoren de verantwoordelijkheid van het geboorterecht op, dat
gezondheid, lichamelijke integriteit en soevereiniteit heet, of eisen wij het recht om zelf te mogen kiezen
(ongeacht de keuze) weer terug voor het misschien te laat is om zelfs nog voor deze keuze in aanmerking te
komen?
Samen met WantToKnow en Centrum Zonnewijzer hebben wij de handen ineen geslagen en de
volgende sprekers, auteurs, research journalisten, wetenschappers en artsen uitgenodigd. Zij zullen
ieder, vanuit hún perspectief en vakgebied kijken naar deze hamvraag en de vermeende veiligheid en
effectiviteit van het vaccinatiebeleid:
Gastsprekers:
Dr. Hans Moolenburgh, huisarts in ruste (links)
Dr. Jannes Koetsier, ex-huisarts, medisch adviseur (rechts)
Désirée Röver, medisch onderzoeksjournalist (rechts)
Door Frankema, oprichtster van ‘Vaccin-Vrij (links)
Drs. John Consemulder is niet alleen presentator, gastheer, maar ook spreker in dit rijtje!
Aan het einde van de dag zullen we met deze mensen een interactieve paneldiscussie houden met het
publiek. We moedigen alle aanwezigen aan om alle vragen, opmerkingen, suggesties, oplossingen, tekenen
van ongeloof of ontkenning dan kenbaar te maken (HealingSoundMovement Tv doet een TV-registratie die
uiteindelijk beschikbaar zal komen via tv.healingsoundmovement.com/ Er is voor ouders ook mogelijkheid
om een Tv-interview af te nemen na afloop van het symposium, om de ervaringen te delen naar andere
ouders toe die voor dezelfde beslissing staan. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis welkom en we hebben twee
aparte ruimtes waar baby’s en moeders zich tijdens de gehele dag even kunnen terug trekken.
‘Prik mij maar lek!’
Vaccinatie-symposiumX
Datum: zaterdag 1 november van 10.00 tot 18.00 uur
(incl. afsluitende paneldiscussie met publiek, live muziek, mystery guest en pauzes). Entree: € 35,Klik op onderstaande link als je wilt deelnemen:
http://www.wanttoknow.nl/aanbieding/prik-mij-maar-lek-vaccinatie-symposium/
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'IS werkt aan menselijke ebola-bommen'
10 oktober 2014 door J. Kruse
Terrorisme-experts waarschuwen voor leden van de Islamitische Staat. Zij
zouden zichzelf namelijk nog wel eens in kunnen gaan zetten als een
wandelende ebolabom.
Individuen zouden besmette gebieden ingestuurd kunnen worden zodat ze
het ebolavirus oplopen. Vervolgens kunnen ze zich natuurlijk verplaatsen naar andere delen van de wereld,
Europa bijvoorbeeld, om anderen te besmetten met het dodelijke virus.
Volgens Al Shimkus, professor in veiligheidszaken, is het bovengenoemde scenario aannemelijk.
Dat schrijft Al Arabiya News.

Iraakse expert: ISIS, Al-Qaeda en Taliban gaan samen en zullen WO-3 veroorzaken
‘ISIS en Al-Qaeda gaan aanslagen plegen in Europa’ – ISIS-commandant zweert ook wraak op Rusland Oude islamitische profetie voorspelt Armageddon na Westerse interventie in Syrië
Amerikaanse luchtaanval bij Kobani. Inzet: kaartje met het zwart gekleurde
Islamitische Kalifaat in Azië en Afrika, dat steeds dichterbij komt nu ISIS,
Al-Qaeda en de Taliban zich dreigen te verenigen.
De luchtaanvallen van de Westerse-Arabische coalitie in Irak en Syrië
brengen ISIS en Al-Qaeda bij elkaar, zegt Hisham al-Hashimi, een Iraakse
researcher die na jaren intensief onderzoek en unieke toegang tot ISISdocumenten een boek over de Islamitische Staat heeft geschreven. ‘Ik
denk dat Groot Brittannië, Duitsland en Frankrijk aanzienlijke aanslagen op
hun grondgebied door IS zullen meemaken. (ISIS-leider) Al Baghdadi zou zich kunnen verzoenen met (AlQaeda leider) al-Zawahiri om tegen het leger van de kruisvaarders te vechten. De aanvallen van de VS en
zijn bondgenoten zullen beide groepen verenigen.’
ISIS lijkt ondanks de Amerikaanse luchtaanvallen nog steeds de Koerdische stad Kobani in Syrië te gaan
veroveren, en staat ook voor de poorten van de Iraakse hoofdstad Baghdad. De moslimstrijders hebben
inmiddels de beschikking over luchtdoelraketten die door Saudi Arabië aan de Syrische rebellen werden
geleverd. Nu de jihadisten de luchthaven van Baghdad tot op een steenworp afstand zijn genaderd, zouden
ze volgens analisten wel een passagiersvliegtuigen kunnen proberen neer te halen (3).
‘ISIS zal terugkeren tot moeder Al-Qaeda’
Al-Hashimi zegt dat Al-Qaeda leider Al Zawahiri de laatste tijd een steeds mildere toon tegen ISIS aanslaat.
‘De Islamitische Staat zal ongeacht hoe groot of klein het wordt, terugkeren naar zijn moeder: Al-Qaeda.’
Van oorsprong was ISIS de officiële tak van Al-Qaeda in Irak, totdat er een breuk ontstond over
onenigheden over operaties in Syrië.
Volgens recente inlichtingenrapporten plannen ISIS en Al-Nusra, de Syrische tak van Al-Qaeda, gezamenlijk
een oorlog tegen de door Amerika geleide coalitie. De aan Al-Qaeda verbonden Khorasan groep in Syrië
werd onlangs ook gebombardeerd, en verklaarde enkele dagen geleden dat het zich bij ISIS heeft
aangesloten.
‘Jihadistische Derde Wereldoorlog’
Andere experts denken dat ISIS door Al-Qaeda zal worden opgeslokt, met overigens hetzelfde resultaat. De
Iraakse veiligheidsanalist Ibrahim al-Somaidaei verwacht dat ISIS-leider al-Baghdadi zal worden vermoord,
hetzij door een Amerikaanse luchtaanval, hetzij door Al-Qaeda. De ISIS-strijders zullen zich daarna
aansluiten bij Al-Qaeda, verwacht hij. (1)
‘Voeg daarbij de Taliban in Pakistan, die aan boord van de ISIS-trein springen, en je hebt een potentiële
jihadistische Derde Wereldoorlog,’ waarschuwt Al-Hashimi. Dat lijkt niet overdreven als bedacht wordt dat
ISIS-commandant Tarkhan Batirashvili –beter bekend als ‘Omar de Tsjetsjeen’- gezegd heeft ook ‘wraak’ te
zullen nemen op Rusland. Al in augustus dreigde ISIS in een video met aanvallen op Rusland (2).
Islamitische profetie: Armageddon na Westerse interventie Syrië
Een 1300 jaar oude islamitische profetie verwacht niets minder dan ‘malahim’ –het Bijbelse ‘Armageddon’zodra het Westen troepen naar Syrië stuurt. In de Hadith wordt voorspeld dat een ‘horde ongelovigen’ bij de
Syrische stad Dabiq een moslimleger zal aanvallen. Daarop breekt een enorme oorlog uit, die volgens de
profetie door de moslims zal worden gewonnen. Voor veel ISIS-terroristen is deze Hadith een grote motivatie
voor hun strijd tegen de ‘ongelovigen’, vooral sinds Dabiq in augustus door hen werd veroverd (4).
De Bijbel voorzegt eveneens zo’n frontale militaire confrontatie tussen het Noorden (Westen & Rusland
verenigd) en de moslimwereld, de Derde Wereldoorlog, waarvan de allerlaatste slag echter niet in Syrië,
maar in het noorden van Israël zal plaatsvinden. Volgens de Bijbel zijn het juist de islamitische legers en de
landen waar ze vandaan komen die totaal zullen worden vernietigd.
Xander - (1) Breitbart, (2) Breitbart, (3) Infowars, (4) Daily Mail
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Petitie tegen straling
Waar staan wij voor?
Ondertekenen >>
In tegenstelling tot wat de media en helaas ook de overheid ons laten geloven, zijn er talloze
wetenschappelijke bewijzen die duidelijk aantonen dat electrosmog behoorlijk wat schadelijke effecten heeft
op ons lichaam en op onze geest.
Electrosmog noemen wij hier de schadelijke straling afkomstig van (binnenshuis) Wifi, Dect, Gsm, en slimme
meters, (buitenshuis) zendmasten voor Gsm, Umts en LTE.
Wij willen,
- enerzijds een groter bewustzijn onder de bevolking creëren door de feiten te laten zien,
- anderzijds samen met jullie, de mensen die op dit moment nog mensonvriendelijke beslissingen nemen, op
hun verantwoordelijkheid gaan wijzen.
Het slechte nieuws is:
Er is nog niets / niemand die uw gezondheid tegen deze straling beschermt.
Het goede nieuws is:
Met wat bewustzijn (en een beetje geluk) bij u en uw buren kunt u vooralsnog uw stralingsbelasting vaak tot
wel 70% reduceren (zie tabblad Tips nadat u heeft ondertekend).
Echter: Voor het resterende deel (UMTS-masten buiten en apparatuur bij onwetende buren) hebben we een
groot draagvlak nodig om een verandering in noodzakelijk beleid tot stand te laten komen.
Ook het RIVM zegt; “Er zal NOOIT 100% wetenschappelijke consensus komen op dit beladen thema”.
Bescherming is dus naast je eigen verantwoordelijkheid een politieke keuze. Wij zeggen net als een
toenemende groep wetenschappers: “Er zijn ruim voldoende aanwijzingen voor de keerzijde van deze
technologie.. So better safe than sorry!”
Help hiermee, ondersteun onze actie
Citaten
Professor Victor Moshchalkov van het Departement Natuurkunde en Astronomie aan de K.U.Leuven :
“De permanente blootstelling aan elektromagnetische straling beukt als een pneumatische hamer op ons
lichaam in. Over schadelijke effecten op moleculair en cellulair niveau bestaat nu geen discussie meer. Het
recente BioInitiative Report van 2012 spreekt boekdelen.”
* Het BioInitiative Report nam meer dan 3.600 wetenschappelijke studies en reviews – en dit op alle
mogelijke niveaus: van moleculaire en cellulaire studies, over proeven op dieren als bij mensen tot
casecontrol studies, epidemiologische onderzoeken en meta-analyses – onder de loep. Dit rapport spreekt
klare taal:
“Er zijn substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties,
veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er ernstige aanwijzingen
dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-breuken en kankers, permanente celstress en vroegtijdige
veroudering en wijziging in de hersenfuncties. Bovendien treden deze effecten al op ver beneden de huidige
stralingsnormen. De stralingsnorm moet drastisch worden teruggebracht.
Prof. Dr. Adlkofer rapporteert al in 2007 op basis van de Europese Reflex-studie en de Interphone-studie :
“DNA-breuken ontstaan bij 1/40 van de aanbevolen stralingsnorm. Dit toont aan dat UMTS tien keer
schadelijker is dan 2G en dus leidt tot een grotere kans voor kanker. (…) Er is geen twijfel: UMTS/3G is veel
gevaarlijker dan 2G.”
(Momenteel wordt ongevraagd 4G uitgerold = 10 keer sterker dan 3G)
Prof. Dr. Stefaan Van Gool, kliniekhoofd van de Afd. Kinderhemato-oncologie van het U.Z.L. en
buitengewoon hoogleraar aan de K.U.L. (*)
“Er zijn onweerlegbare bewijzen voor de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling. Het zou
eigenlijk de taak van de operatoren en de industrie moeten zijn om te bewijzen dat ze niet schadelijk zijn”
Het Freiburger Appell, ondertekend door meer dan 1.000 Duitse artsen en meer dan 40.000 burgers (*):
“Het ongehinderd binnendringen van continu straling in woon- en werkomgeving, (…) In gevaar zijn speciaal
zwangeren, kinderen, tieners, oudere en zieke mensen. (…) Wij zien het stijgende aantal chronische zieken
ook als gevolg van een onverantwoordelijke grenswaarde politiek,”
de uitbouw van draadloze ‘slimme’ energiemeters met als gevolg het onvrijwillig blootstellen van miljoenen
tot biljoenen mensen aan gepulste microgolfstraling moet onmiddelijk stopgezet worden.” (Prof. Dr. Olle
Johansson van het Karolinska Instituut)
Prof. Dr. Leif Salford (diensthoofd neurochirurgie in de universiteit van Lund):
“De beïnvloeding van biologische processen bij mensen door niet-ioniserende elektromagnetische straling is
het ‘grootste biologisch experiment ooit’. De dag van vandaag is het niveau van elektromagnetische straling
in onze omgeving 10 miljoen keer groter dan het ooit geweest is.”
“Het aantal gerapporteerde gevallen van elektrogevoeligheid is gestaag aan het stijgen sinds 1991, toen het
voor het eerst werd vastgelegd. (…) De geëxtrapoleerde trend toont aan dat men kan verwachten dat
minstens 50% van de bevolking tegen het jaar 2017 zeker gezondheidsklachten hiervan heeft.” (*)
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Prof. Dr. Belpomme (voorzitter van de Franse instelling voor onderzoek naar kanker (ARTAC)):
“We hebben hier te maken met een ernstig probleem voor de volksgezondheid. Ik zie steeds meer ouders op
consult komen met kinderen, zelfs peuters en baby’s. Die kinderen hebben hoofdpijn, concentratie- en
geheugenstoornissen, moeite om zich uit te drukken of dyslexiesymptomen… worden veroorzaakt door dit
soort straling en/of door schadelijke chemicaliën.” (…) Dr. Frey: “Dit is een wereldwijd experiment met
mensen, zonder hun toestemming.”
Help mee, en bescherm onszelf en onze kinderen voor straling…teken hier voor een gezondere toekomst!
http://www.petitie-electrosmog.nl/

De crisis acteurs zijn weer niet aan te slepen!
Met alle geweld wordt geprobeerd ons een pandemie van ongekende proporties aan te praten.
Met vereende krachten werken overheden samen met Big Pharma en de 100% gecontroleerde
massamedia.
De berichtgeving neemt onrealistische vormen aan. Zelfs zodanig, dat de door de USA gepatenteerde AIDS
mutatie onder de naam Ebola® zich op a-symmetrische wijze verspreidt:
1. Via de besmette artsen uit West-Afrika;
2. Via vliegmaatschappijen;
3. Via de injectienaalden van de preventieve vaccinatie-campagnes;
4. Via de massa-media.
Vooral dit laatste werkt op dit moment het meest efficiënt.
De berichtgeving in de media is angstaanjagend onvolledig en buitengewoon suggestief, gebaseerd op
aannemelijk gemaakte, maar niet bewezen theorieën.
In Spanje is de eerste jezuïetenpater aan – naar men zegt – Ebola® overleden.
Twee Engelsen vliegen van London naar Macedonië en raken besmet met Ebola©. Zonder in de besmette
haarden aanwezig te zijn geweest. Later zal blijken dat de beide mannen besmet zijn geraakt met een
formaldehyde verbinding. Wat er van deze “uitbraak” terecht is gekomen weet niemand. U hoeft er ook niet
op te rekenen dat de media zelfonderzoek gaan doen, daar heeft men gezien de volgende geplande
“uitbraak” geen behoefte aan.
Ebola® blijkt na grote paniek vaak een doodgewone malaria te zijn, zoals in Dordrecht is geconstateerd.
Een Brit arriveert met een vliegtuig vanuit Sierra Leone in London, komt soepel door de douane, gaat naar
huis, maar wordt na drie dagen ingesloten door de gealarmeerde medische brigade en in quarantaine
gebracht. Niet bekend is of hij daar al weer uit is.
In Connecticut USA is een noodwet in voorbereiding om het mogelijk te maken dat iedereen die wordt
verdacht drager te zijn van het Ebola® virus kan worden afgesloten van de buitenwereld.
Maar het kan nog gekker en het komt nog dichter bij huis. U weet, dat er in Mali een detachement
Nederlandse huurlingen op uw kosten zit om bruine mensen bij het minste geringste af te knallen. Welnu, in
het chaotische Mali wordt nu een preventieve test-vaccinatie uitgevoerd, om te kijken of die werkt. Dit valt
onder het hoofdstuk “besmetting door de injectienaald”. Want we lezen dat er “lekker betrouwbare instanties”
hun best doen om de ziekte onder controle te krijgen. Glaxo Smith Kline, u weet wel, die lui die een
drummetje overtollig poliovirus in de Brusselse waterleiding hebben gedumpt. Dikke schadeclaim betaald,
verder geen onderzoek nodig over hoe dat kon, klaar is kees.
http://nos.nl/artikel/708410-testen-ebolavaccin-in-afrika-begonnen.html
Maar zoals we zeiden werkt de verspreiding van het virus het meest efficiënt door de gecontroleerde media.
Getuige het onderstaande filmpje gaan kolossen als CNN en de New York Times weer net een stapje te ver
en verandert (met behulp van krakkemikkige “crisis-acteurs”) het Ebola® virus in 100% gepatenteerde
BULLSHIT©.
Nog meer CNN Bullshit®
Wie maakt dit soort flauwekul eigenlijk? Hoe komt men aan de informatie? Waarom wordt er zo bar slecht
geacteerd? De Sandy Hoax drill was beter georganiseerd!
We laten een Duitse journalist aan het woord, die zich bijna zijn hele carrière heeft laten “voeren” door
vrinden bij de geheime diensten, met name de CIA en BND. Tussen neus en lippen door laat hij zich
ontvallen, dat de BND (Bundes Nachrichten Dienst) in 1949 door de CIA is opgericht en eigenlijk niets
anders dan een dochterorganisatie van die SMOM-gestuurde CIA is. In ieder geval heeft hij zijn beste
reportages te danken aan “tips” van de inlichtingendiensten. Een collega die dit soort tips niet gebruikte en er
over ging praten werd binnen de kortste keren ontslagen. Daarna werd er professioneel voor gezorgd, dat hij
als journalist nergens meer aan de bak is gekomen.
./..

Nieuwsbrief 210 – 15 oktober 2014 – pag. 51

Er bestaan dus geen onafhankelijke media. Wat ons hier wordt gepresenteerd zijn “tips” van geheime
diensten aan de massa-media, die dus door diezelfde SMOM-gerelateerde geheime diensten worden
aangestuurd en bijgestuurd.
We kunnen er gevoeglijk van uitgaan, dat ALLES wat we krijgen voorgeschoteld door de gecontroleerde
media absolute onzin is, omdat het vrijwel altijd uit de koker van belanghebbenden komt.
Onderzoeksjournalistiek bestaat niet meer. Onderzoeksjournalisten die nog wel waarheidsgetrouw verslag
proberen te doen, zoals in Novorossiya, worden onder schot genomen door snipers.
Als Ebola© dus feitelijk gepatenteerde bullshit is, waar sterven de mensen dan wél aan? Het lijkt wel of de
builenpest opnieuw is uitgebroken. Maar wat de gecontroleerde pers er nu van bakt tart iedere beschrijving
en tekent het niveau van ook de Nederlandse journalistiek die dit soort Bullshit® één op één doorbrieven.
Journalisten als doorgeefluik van de SMOM-gecontroleerde paniekzaaiers van de CIA en BND. Harde
bewijzen zijn er niet. Onderzoek wordt niet meer gedaan.
Als een “false flag” compleet de bietenberg op gaat, zoals het neerhalen van Vlucht MH-17, dan bloedt het
verhaal snel dood. Geen journalist die er nog werk van maakt.
Zo is dat dus ook met die zogenaamde Ebola®. Als het met die zo zorgvuldig geplande epidemie maar niet
wil lukken, is er plotseling een (gepatenteerd) vaccin dat werkt en is het weer einde verhaal.
O, en er worden uiteraard al weer 3.000 Amerikaanse mariniers het epicentrum van het Ebola® gebied
ingevlogen.
Het is zeker tijd om de diamantwinning en -handel in die regio over te nemen.
Of er zit gewoon olie.
Waar een epidemie al niet goed voor is.
Big Pharma, Big Oil en het Industrial-Military complex hebben toevallig allemaal dezelfde
grootaandeelhouders.
Lees ook nog even ons vorige stukje over deze dwaze vertoning:
DE OVERBEVOLKING EN EBOLA®
BILL GATES, GEORGE SOROS EN EBOLA®
En ondertussen, terwijl iedereen druk met de Ebola® Bullshit is, wordt een wereldwijd geldende anti-terreur
wet ingevoerd onder VN auspiciën:
https://www.youtube.com/watch?v=WUmuUIHz_Uc

Moslims in Denemarken beginnen christenen aan te vallen
Deense politici maken zelfde fout als Nederlandse collega’s: Bagatelliseren, ontkennen en doodzwijgen
verergert de problemen alleen maar
De krankzinnige razernij van de Islamitische Staat begint
steeds vaker op moslims in Europa over te slaan. Experts in
Denemarken vrezen dat het aantal aanvallen van moslims
op christenen in hun land verder zal toenemen, nadat een
uit Libanon afkomstig christelijk meisje met een kruisje om
haar hals door 7 moslims werd aangevallen. ‘Jij draagt een
kruisje!’, schreeuwden ze. ‘Daarom ben jij een christelijke
kl#tehoer. Weet jij wat wij met mensen zoals jij doen? We
stenigen jullie!’
Islam is in oorlog met Europa
Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is
overduidelijk wel het geval. Nu moslims in vrijwel ieder Europees land een steeds grotere groep worden,
begint de discriminatie, het racisme, de misdaad, de chaos en het misbruik en geweld dat zo kenmerkend is
voor de landen waar ze het voor het zeggen hebben of krijgen, langzaam maar zeker ook op onze
samenleving grip te krijgen.
Dat is nog niet massaal, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. ‘De uit het Midden Oosten afkomstige
christenen worden steeds vaker lastig gevallen, uitgescholden en met openlijk geweld geconfronteerd,’ aldus
een Deense nieuwslezer. ‘Experts bevestigen dat dit probleem steeds erger wordt.’
De zender laat dan twee korte interviews met christenen zien. Jojo (schuilnaam) is een Deens meisje met
een Libanees-christelijke achtergrond, wat de reden is dat ze voortdurend door plaatselijke moslims wordt
vervolgd. Afgelopen weekend werden de bedreigingen dermate ernstig, dat ze naar de crisisopvang moest
vluchten.
‘Christelijke kl#tehoer, je zou gestenigd moeten worden’
‘Ik kon niet meer naar huis in Nørrebro (Kopenhagen) gaan,’ zei Jojo, die één van de vele christenen is die
door moslims worden bedreigd met geweld. Ze is om die reden de enige die –natuurlijk niet met haar echte
naam- voor de camera haar verhaal durft te doen.
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Op 3 augustus reed ze zomers gekleed haar auto in Kopenhagen toen ze plotseling door 7 jongeren van
Arabische afkomstig werd omsingeld. Een van hen zette zijn voet op de motorkap. ‘Toen zei hij tegen me:
denk je soms dat ik naar jou kijk, jij lelijke kl#tehoer? Kijk eens wat je aanhebt, teef. Toen zag hij mijn kruisje,
en zei: Je draagt een kruisje! Dat maakt je ook nog eens een christelijke kl#tehoer. Weet je wat we met
mensen zoals jij doen? We stenigen jullie!’
Op 16 augustus rijdt ze opnieuw in Kopenhagen, nu samen met haar vriend. ‘Van een afstand zie ik een
man die mijn leven heeft bedreigd.’ Vervolgens probeert ze hem met haar mobieltje te filmen. Hij pakt een
fles en gooit deze naar haar auto. ‘Mensen die dit soort dingen doen zijn zeer onontwikkeld en accepteren
alleen maar zichzelf. Ik heb veel moslimvrienden die nooit zoiets tegen mij zouden zeggen.’
‘Jojo’ heeft inmiddels een Facebook groep opgericht waar christenen hun ervaringen met geweld door
moslimjongeren kunnen delen.
De nieuwslezer vervolgt dat het probleem van vervolging van christenen door moslims ‘wijd verspreid’ is.
Niels-Erik Hansen, voorzitter van de stichting Documentatie Discriminatie, zegt dat ‘het probleem ernstiger is
dan voorheen. Als dit doorzet, dan krijgen we een gescheiden samenleving met apart levende groepen, en
dat willen we niet.’
‘Ik maak je leven tot een hel’
Ergens in een park in de Deense hoofdstad vind het interview met de tweede vrouw plaats. ‘Wij zijn
vluchtelingen omdat we een christelijke achtergrond hebben,’ begint ze. Ze is nu 30, en vluchtte op haar
e
13 uit Iran naar Denemarken. Ze wil niet herkenbaar in beeld, bang als ze is voor vergelding. ‘Mijn zoon
wordt voor van alles en nog wat uitgescholden, en ik ook. ‘Heidenen’, ‘smerige christenen’, en ‘jullie zouden
doodgestenigd moeten worden’. Bij een bushalte werd hij in elkaar geslagen.’
Ze klaagde bij de woningstichting, die de groep jongeren uitnodigde voor een gesprek. Daarna werd er op
een dag op de deur gebonsd. ‘Ik keek door het kijkgaatje en zag een groep kinderen. Ik dacht dat ze wellicht
hun excuses kwamen aanbieden.’ Toen ze de deur opendeed, drongen echter twee mannen naar binnen,
duwden haar hard naar achteren en scholden haar uit voor smerige christen en een hoer. ‘Ik maak je leven
tot een hel!’ bedreigde er een, waarna hij haar tegen haar hoofd sloeg.
De vrouw is nu op zoek naar een veiligere plaats om te wonen, besluit de nieuwslezer (1). Het is echter de
vraag of dat gaat lukken, aangezien er ook in kleinere steden en dorpen steeds meer moslimimmigranten
komen, en de meeste Deense politici net als hun Nederlandse collega’s het groeiende probleem
bagatelliseren, doodzwijgen of ontkennen, en zelfs eisen dat anderen dat ook doen.
Politiek wil ‘minder, minder, minder’ criminele Marokkanen op TV
Zo kwam vorige week in het nieuws dat het bekende programma Opsporing Verzocht door Den Haag onder
druk is gezet om ‘minder, minder, minder’ Marokkanen te laten zien. Agenten die meewerken aan het
programma bevestigden dat er minder aandacht moet worden besteed aan misdaden waarbij allochtonen
zijn betrokken (2).
Kortom, de politiek wil niet dat het volk op TV de feiten zien bevestigd dat allochtonen van Arabische en
islamitische afkomst in extreme mate zijn oververtegenwoordigd in vrijwel alle criminaliteitsstatistieken.
Daarmee bereikt Den Haag echter precies het tegendeel, want de gewone man laat zich niet langer een
valse ‘multiculti’realiteit op de mouw spelden.
Ontkenning leidt tot Sharia-no-go zones
Omdat de massamedia en de politiek in Den Haag, en in bredere zin in Europa, nog steeds weigeren de
oorzaken van het probleem te benoemen, namelijk de islamitische cultuur en ideologie die net als het op
veel punten identieke Nazisme totaal onverenigbaar is met onze vrije democratie, wordt het geweld van
moslimjongeren tegen anderen alleen maar aangemoedigd.
Het kan niet anders dat die ontkenning op zeker moment als een boemerang tegen onze hoofden zal
terugkeren. Hopelijk is het dan nog niet te laat om te voorkomen dat grote delen van onze dorpen en steden
net als in Frankrijk en Groot Brittannië veranderen in levensgevaarlijke ‘Sharia-gecontroleerde’ no-go zones,
waar geen Westerling –en zeker geen vrouw- meer durft te komen.
Xander - (1) YouTube, (2) AT5
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Igor Kolomoisky, de Gangster-Gouverneur uit Oekraïne
Hij is in het bezit van de Oekrainse, Cyprische en Israelische
nationaliteit, maar woont in Geneve, in Zwitserland. Hij is bankier,
mediabaas met een eigen tv-kanaal en sinds kort ook gouveneur van
de provincie Dnepropetrovsk in het oosten van Oekraine. Zijn
vermogen wordt geschat op tussen de 3 en 6.5 miljard dollar, hij is
daarmee de 3de rijkste man in Oekraine. We hebben het over Igor
“Benya” Kolomoisky. De voormalige president van Georgia noemde
hem “Poetins grootste vijand“.
Igor “Benya” Kolomoisky. De Joodse gouveneur/warlord van Dnepropetrovsk provincie. Dat is de provincie
ten westen van Donetsk. Voordat MH-17 werd neergehaald vloog het door het luchtruim van deze man.
Net als veel andere leiders van de nieuwe “Oekrainse” regering, o.a. Klitschko, Porosjenko, Yatsenyuk en
ook Sergey Taruta, de miljardair en gouveneur van Donetsk provincie -de provincie waarin zich de meeste
gevechten afspelen en waar ook MH-17 neerstortte- is ook Kolomoisky Joods. Veel andere Joden uit het
Kiev regime proberen hun Joodse wortels op de achtergrond te houden, maar Kolomoisky windt er geen
doekjes om. Hij is zelfs zo Joods dat hij in 2011 samen met de andere “Oekrainse” oligarch Rabinovich
het EJP (Europees Joods Parlement) oprichtte. Een schaduw parlement dat meer invloed heeft in de EU dan
veel individuele lidstaten.
Een eerste stap in de multiculturalisatie van Oekraine heeft hij ook al gezet door een moskee die 80 jaar
dicht was weer te openen.
Lees hier een artikel over de benoeming van Taruta en Kolomoisky.
Gangster en Warlord
Gouveneur is niet echt een juiste omschrijving van wat Kolomoisky is. Warlord is passender. Na de
succcesvolle coup eerder dit jaar hebben de Joodse oligarchen de Oekrainse provincies onder elkaar
verdeeld en vormen zij de wet. Ook de premier Poroshenko is een miljardair, en dan te bedenken dat veel
mensen uit het gewone volk deze coup steunden omdat ze tégen een corrupte, rijke elite waren.
Als iemand Kolomoisky niet aanstaat, dan stuurt hij zijn milities op deze persoon en zijn gezin af. Zo heeft hij
persoonlijk over de telefoon zijn politieke tegenstander Tsarev en diens gezin bedreigd nadat een van
Kolomoisky’s Joodse soldaten was gedood. Tsarev was eerst presidentskandidaat. Nadat hij zwaar is
mishandeld is hij uit de race gestapt.
Kolomoisky heeft beschikking over een privé leger , het Dnipro battalion van 2.000 getrainde troepen en
20.000 reservisten. Ter vergelijking, het Oekrainse leger beschikte maar over 6.000 parate soldaten toen de
Krim zich bij Rusland aansloot.
Ook is het erg waarschijnlijk dat Kolomoisky de orders gaf voor de grote brand in Odessa waarbij tientallen
pro-Russische Oekraïners zijn omgekomen. In dit artikel kunt u meer lezen over de brand in Odessaen
de mishandeling van presidentskandidaat Tsarev. Hier is hetzelfde verhaal op RT.
Kolomoisky wordt op dit moment gezocht en in absentia berecht door Rusland voor de moord op enkele
Russische journalisten en voor degeorganiseerde moord op burgers.
Dit is wat het Oekrainse leger en Kolomoiskys privé-troepen aanrichten in Lugansk. Let u wel, Lugansk
bevindt zich ten oosten van de crash-site. Dit betekent dat het Oekrainse leger zowel ten oosten als ten
westen van de site actief is. Ook in Donetsk stad en vliegveld wordt gevochten.
Kolomoisky is net als de andere (vooral Joodse) oligarchen rijk geworden door gangster- methodes.
Hier lezen we:
For example, in one such case, a Ukrainian oligarch who lives in London, Victor Pinchuk (whose fortune is
around $4 billion), is suing Kolomoyskyi by alleging that he sold him a company, “KZhRK,” for $143
million, and then to had it re-seized it from him by force of arms. As is usual (since virtually all of
Ukraine’s oligarchs had become oligarchs from the privatizations, or sell-offs of government assets, which
accompanied Ukraine’s abandonment of communism), this case hinges on verbal testimony, and the various
parties to the case contradict each other. Kolomoyskyi had allegedly well known for taking over corporations
through his team entering with guns drawn. Pinchuk claims that when Kolomoyskyi did that here, Pinchuk
nonetheless, somehow, managed to get Kolomoyskyi to restore Pinchuk to control, but that Pinchuk later
discovered “it appears that they may have sold approximately 50% of KZhRK to a third party in 2007″; so,
Pinchuk filed suit against Kolomoyskyi, in London, on this murky case.
According to a summary by wikipedia of several news reports: “Kolomyski has used [his banking
company] Privat’s ‘quasi-military forces’ to enforce hostile takeovers of companies, sending a team
of ‘hired rowdies armed with baseball bats, iron bars, gas and rubber bullet pistols and chainsaws’ to
forcibly take over a Kremenchuk steel plant in 2006,[17] and has used ‘a mix of phony court orders
(often involving corrupt judges and/or registrars) and strong-arm tactics’ to replace directors on the
boards of companies he purchases stakes in.[18] Kolomyski was criticized by Mr Justice Mann in a court
case in London involving an attempted hostile takeover of an oil company, with the judge stating
that Kolomyski had ‘a reputation of having sought to take control of a company at gunpoint in Ukraine’.”
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En in de Wall Street Journal:
Mr. Kolomoisky’s acquaintances say he never showed much interest in politics, but he did like to make
money. In Ukraine’s loosely regulated market, he thrived as a pioneer with aggressive takeover tactics
such as getting obscure provincial courts to change a company’s share registrar, or hiring armed
guards to seize company offices, said Tom Warner, a former Ukraine analyst for Sito Capital, an emerging
markets fund manager. Mr. Korban, the billionaire’s takeover manager, says all of these tactics were legal.
“In the rest of the world it’s called mergers and acquisitions,” he said.
As Mr. Filatov tells it, pro-Russia demonstrations in the city at first drew about 1,500 people, but soon their
numbers dwindled to 500, then 300, “and soon there weren’t any meetings at all.”
Critics of Mr. Kolomoisky said there was a more brutal campaign behind the scenes. Viktor Marchenko led
meetings of his local chapter of Union of Soviet Officers, clamoring for a return to Soviet borders, until some
unidentified men punched him in the head at one event, he said. He blamed Mr. Kolomoisky, who is Jewish,
and said “there will be consequences” for the Jewish community one day. The tycoon didn’t discuss the
incident in the interview.
Poetins grootste Vijand
In de Wall Street Journal lezen we ook over zijn relatie met Poetin.
Not one to mince words, the tycoon quickly drew attention when he took office, saying in his first local
television appearance that Russian President Vladimir Putin was a “schizophrenic of short stature” and
was “completely incapable, totally insane.” Mr. Putin, who stands 5 feet 7 inches, shot back, calling Mr.
Kolomoisky a “unique impostor” and expressing amazement that “such a scoundrel could be appointed
governor.”Russian authorities then put the Moscow subsidiary of Mr. Kolomoisky’s Privat Bank under
temporary administration, saying it was having liquidity problems. The unit was sold to a Russian
company, protecting customers.
As an oligarch who has insulted Mr. Putin’s height “he is really everything that Putin hates,” said Mr.
Saakashvili, who believes now that Mr. Kolomoisky’s appearance is a bad development for the Russian
leader. “I used to think that I was Putin’s No. 1 enemy,” he said, “but now I think an oligarch just pushed me
aside.”

Kolomoisky en vlucht MH-17
Vlucht MH-17 stortte neer bij Hrabove, in de provincie Donetsk, zo’n
80 kilometer (5 minuten vliegen) ten oosten van de grens met de
provincie Dnepropetrosk.
Opnieuw willen het WSJ artikel aanhalen.
Mr. Korban said Dnipropetrovsk is expanding the borders of its
influence, with regional militias taking over four regions inside the
adjacent province of Donetsk and installing regional administration
heads who are friendly to Mr. Kolomoisky. Mr. Korban called it a
“buffer zone” and said they were prepared to take four more regions.
Dit betekent dat Kolomoisky een stuk dichter bij Hrabove zit dan 80 kilometer.
Wat verder ook erg opmerkelijk is, is dat de MSM nu stelt dat Russische separatisten de Maleisische Boeing
777 hebben aangezien voor een Oekrainse militaire Antonov AN-26, een veel kleiner propellervliegtuig.
EenAN-26 heeft een plafond van 7.500 meter en een cruisesnelheid van 440 km/u. De 777 vloog op 10 km
en heeft een cruisesnelheid van ongeveer 900 km/u. Een vliegtuig is een bewegend doel. Voordat je de
raket afvuurt moet het systeem weten waar het vliegtuig zich enkele ogenblikken later bevindt. Het lijkt me
daarom waarschijnlijker dat het vliegtuig opzettelijk is neergehaald, dan dat het een ongeluk betreft.
Opzettelijk, maar door wie. De kliek van Joodse oligarchen die zichzelf de Oekrainse regering noemen, en
waarvan Kolomoisky misschien wel de meest Joodse en de meest criminele is, laat al maanden zien dat
onschuldige mensenlevens hen niets waard zijn. Ook is deze Oekrainse regering die het meeste belang erbij
heeft de rebellen en Rusland in een kwaad daglicht te zetten.
Amerika, dat al miljarden heeft geïnvesteerd in Oekraine komt het natuurlijk erg slecht uit wanneer wordt
aangetoond dat hun Joodse vrienden in Kiev verantwoordelijk zijn. Dat verklaart hun terughoudendheid met
het vrijgeven van de satellietbeelden van het afvuren van de raket.
Ook zijn er aanwijzingen dat het Kiev was die dit vliegtuig opdracht gaf over de oorlogszone te vliegen. Het
vliegtuig vloog een vreemde koers in vergelijking tot de dagen voor de ramp.
Enfin, we weten nog niet wie er verantwoordelijk is, maar het lijkt een stuk waarschijnlijker dat Kolomoisky
(eventueel in samenwerking met andere Joodse oligarchen/”Oekrainse ministers”) er achter zit dan Poetin.
Kolomoisky is een gangster die geen moment wakker zou liggen van het ombrengen van 300 onschuldige
burgers als hij daarmee zijn doelen kan bereiken.
http://frissekijk.info/igor-kolomoisky-de-gangster-gouverneur-uit-oekraine/
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Vrijland, Hoogeweij en de Holocaust
Kort geleden kwam Martin Vrijland, de man die alles bij voorbaat aanmerkt als een false flag, met een artikel
over de zogenaamde Holocaust: De Sobibor Gaskamer Propaganda, een Nieuwe Toeristische Attractie. Het
artikel gaat vervolgens voornamelijk over Auschwitz, maar toch is het goed om te zien dat Martin ook het
grote taboe van de Holocaust durft te schrijven. Hierin verschilt hij van Alex “Jew wife” Jones, die heilig in de
zes triljard lampenkappen gelooft.
Scroll naar beneden voor het onderuithalen van Hoogeweij’s Holocaust-bewijs.
Martin gelooft niet in de zes biljard zeepjes, daarom wil Rabbijn Jeroen hem opgesloten zien.
Lees dit niet als een steunbetuiging aan Martin. Absoluut niet. Martin doet meer kwaad dan goed. Hij
vermijdt de problemen die er werkelijk toe doen en schrijft grotendeels sensationele
stukjes over actuele gebeurtenissen, waarin hij bij voorbaat veronderstelt dat alles
nep is. De bruine kolonisatie van Europa, de Joodse manipulatie van media en
politiek, de cultureel-marxistische subversie van onze cultuur en traditie zijn
allemaal zaken die nauwelijks aan de orde komen bij hem. In plaats daarvan brengt
hij ons dubieuze dis-info over de armposities van de slachtoffers van MH-17 en een
hele hoop Demmink ongein.
Hiermee is Martin absoluut schadelijk bezig. Of hij nou gelijk heeft of niet is niet
eens zo belangrijk. Dat hij ons afleidt van wat er werkelijk toe doet.
 Een toekomst voor blanke kinderen.
 De bevrijding van onze media, politiek en cultuur van de Joodse tentakels.
 Het voor zijn publiek duidelijk aantonen dat de Holocaust een anti-Duitse
complottheorie is.
Het enige waar we blij mee zijn is dat het feit dat het grootste deel van het Joodse Holocaust verhaal
gelogen is begint door te dringen bij meer en meer mensen. De leugens zijn zo absurd, maar 10, 15 jaar
geleden realiseerden we ons dat niet. We namen voor waar aan wat onze leraren op school en de serieuze
mensen op televisie ons vertelden. We zagen allemaal de foto’s van magere Joden in kampen, hoorden er
een zielig pianodeuntje bij en dachten “dit nooit weer”. Inmiddels hebben revisionistische wetenschappers
het hele verhaal ontrafeld en iedereen met de beschikking over een computer met internetaansluiting kan
hun artikelen lezen en hun video’s bekijken. Hun video’s zien er uiteraard niet zo gelikt uit als de leugens die
we op tv krijgen voorgeschoteld, maar de feiten hameren het Joodse sprookje in elkaar als het gammele
bouwsel dat het is. Bam Bam Bam.
Een sterk vermagerde Jood in Dachau. Dit nooit weer!
Iedere dag geloven er minder mensen in de Holohoax.
Enter Jeroen Hoogeweij, de half-Jood die we eerderhier besproken hebben.
Jeroen is bekend van de erotische moslimblog Frontaal Naakt, maar schrijft
daarnaast ook op de blog swapichou. Samen met de Joodse Hasbara-troll
Ziva gebruikt hij Swapichou als zogenaamde “complot blog voor de anticomplotters”. Een Martin Vrijland en Micha Kat monitor is waar het op neer
komt.
Jeroen is bang. Jeroen realiseert zich dat het officiële Holocaust verhaal
steeds meer begint af te brokkelen. Daarom probeert hij het deksel op de
doofpot te houden. Afwijkende opinies over de Holocaust mogen niet. Dat
zijn misdrijven. Mensen die twijfelen aan de heilige zes miljoen moeten
worden gearresteerd.
Hoe lang nog Jeroen, hoe lang nog? Hoe lang zullen wetten nog in staat zijn
de waarheid onder tafel te houden? Hoe veel mensen geloven nog dat
Saddam Hoessein massavernietigingswapens had? Hoe veel mensen
geloven nog het officiële verhaal over 11 september? De Joden zouden er
goed aandoen het Holocaust verhaal op een lager pitje te zetten. Om het langzaam uit te laten doven. Om te
zorgen dat de waarheid pas tot de meeste mensen doordringt wanneer ze hun interesse erin hebben
verloren. Maakt het ons nu nog iets uit wie Julius Caesar heeft vermoord? Ook al was het niet Brutus,
slechts een handjevol zal er wakker om liggen. Met de Holocaust ligt het anders. Dat wordt ons iedere dag
de strot in geschoven. Als dat kaartenhuis ineenstort zijn de rapen nog niet gaar.
Naar aanleiding van Vrijlands artikel kwam Jeroen met een stuk waarin hij oproept voor de arrestatie van
Martin wegens het breken van de wet, namelijk de artikelen 137c en 137e van het Wetboek van Strafrecht.
Ja, het is strafbaar om kritisch over de Holocaust te schrijven. Dat heet namelijk “haatzaaien”. Twijfelen aan
de Holodomor, de Armeense genocide en andere genocides mag uiteraard wel. Geloven in de Joodse
genocide op de Palestijnen, of -erger nog- in de Joodse genocide op het blanke ras, kan zelfs strafbaar zijn
aangezien dat ook wordt aangemerkt als “haatzaaien”.
Jeroen schrijft:
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Ik vind het kortom de hoogste tijd dat er eens vanuit de overheid ingegrepen gaat worden op de misdrijven
die Martijn Alberda pleegt. aan dit misdadige soort bagger hoeven burgers niet blootgesteld te worden en dat
heeft verder niets met de vrijheid van meningsuiting te maken.
Het is een misdrijf om een tegeltje met een zespuntige ster, samen met watschaartjes, spijkertjes en een
paar botrestjes niet te accepteren als voldoende bewijs voor de moord op miljoenen mensen in totaal of zo’n
200.000 in Sobibor. In 2007 heeft directeur van het Sobibor museum Mark Bern nota
beneonderzoek gedaan met GPR (ground penetrating radar), zonder resultaat.
Wat een absurde wet is het waaronder de gekwetste gevoelens van Joden zwaarder wegen dan ons recht
op vrijheid van meningsuiting, van ons recht op een onafhankelijke, onbevooroordeelde wetenschappelijke
studie van de Holocaust. De enige reden dat de Joden ons dat niet willen toestaan is dat hun verhaalt niet
klopt. Het is gebaseerd op leugens en zit vol contradicties. Zo geven bijvoorbeeld alle overlevenden van
Sobibor en Treblinka toe dat het voor hun een doorgangskamp was. Een Durchgangslager. Ook
charlatan Julius Schelvis, overlever van maar liefst 7 concentratie- en vernietigingskampen, bracht maar een
halve dag door in Sobibor.
Hate Speech
Wat een raar land leven we in, waar kritisch onderzoek naar de geschiedenis en een afwijkende mening er
over illegaal zijn, maar waar ondertussen Job Cohenvoorstelt om illegaal verblijf in Nederland niet langer
strafbaar te stellen. Als het aan de Joden ligt mag iedere bruine medemens zomaar Nederland binnen en
onze gezondheidszorg gebruiken, terwijl wij niet mogen spreken over de contradicties in het Joodse
Holocaust verhaal. Illegale immigratie mag. Vrijheid van meningsuiting mag niet. Joden als Jeroen
formuleren dit natuurlijk anders. Ze zeggen dat hate speech geen free speech is. Maar wie bepaalt er wat
haat is? Is dat niet iets subjectiefs? Ik vindt de gemiddelde oorlogsfilm uit Hollywood vol haat zitten, maar
daar doelen de Joden uiteraard niet op.
Steeds meer mensen beginnen door te krijgen dat Nationaal Socialisme helemaal niet om “haat” gaat.
Antisemitisme gaat ook helemaal niet om “haat”. Het gaat om liefde voor je eigen volk. Het gaat om liefde
voor deze wonderlijke, diverse wereld, met al haar volken en culturen. Dat wil je toch niet bij elkaar gooien
en multiculturaliseren. Wie wil er nou leven in een wereld vol lichtbruine mensen met een IQ van rond de 85,
vol McDonalds restaurants en Starbucksen, overal een verbasterd Engels-Spaans taaltje om je heen en
MTV als enig cultuurleven. Ik niet. Doe mij maar een werkelijk diverse wereld, waar Nederland Nederlands,
Kenia Keniaans, Tibet Tibetaans en Palestina Palestijns is. Een wereld vol verschillende, authentieke,
politiek incorrecte mensen die trots zijn op hun eigen volk en tradities.
Antisemitisme is simpelweg jezelf verzetten tegen de Jood. Alles wat de Jood niet aanstaat bestempelt hij
als “antisemitisch”. Een Nationaal Socialist haat de Joden niet. Hij begrijpt het raciale verschil en trekt daaruit
de conclusie dat wij een eigen plek nodig hebben. Een plek zonder Joden. Iedereen die zich serieus heeft
verdiept in wat de Joden allemaal hebben uitgevoerd in de 20ste eeuw kan niet anders dan het hier
volmondig mee eens zijn.
De kern van het Jood zijn is een onvrede met deze wereld. Daarom wil hij het veranderen. Tradities moeten
omver worden gebracht, mensen moeten anders gaan denken, alles moet anders. Hij wil repareren wat niet
stuk is. Dat is de ene zijde van de Jood. Hij wil revolutie. Open grenzen, gelijkheid waar de natuur die niet
heeft gebracht, seksuele vrijheden, maar geen vrijheid een eigen mening te vormen of je tegen deze
“progressie” te verzetten. De andere zijde is zijn orthodoxie, zijn Zionistisch volksnationalisme en
supremacistisch denken: De Goyim zijn dieren. De Jood probeert uit zijn genetische drift een wereld te
creëren vol domme, lichtbruine schaapjesmensen die hem, de heilige Jood, als een Feniks herrezen uit de
legendarische zes miljoen, aanbidden en vooral dienen.
De Holocaust van Jeroen
We zullen hier punt voor punt voor je uitleggen wat er niet klopt aan Jeroens Holocaust-verhaal.
 Het eerste dat hij noemt is “dit uitstekende stuk van Vrij Nederland“.
Laten we er het een en ander uit citeren. Ik ben wel benieuwd wat er zo “uitstekend” aan is.
‘Kijk uit dat je er niet op stapt’, zegt de Israëlische archeoloog Yoram Haimi. ‘Dit is alles wat er nog van over
is.’ Hij wijst op de bakstenen. Waarschijnlijk zijn ze afkomstig uit het ghetto van Wlodawa, het dichtstbijzijnde
stadje. Nadat de Joden die er woonden werden afgevoerd, werden de stenen van hun huizen vermoedelijk
gebruikt voor de bouw van de gaskamers. Efficiënt, zoals alles op deze kille plek aan de rand van Europa
efficiënt is ingericht.
“Alles wat er nog van over is”, “waarschijnlijk”, “vermoedelijk”. Wat een bewijs zeg! Natuurlijk blijft ons de
emotionele chantage niet bespaard: “Efficiënt”, “kille plek”.
Een verlaging in de stenen moet waarschijnlijk de ingang geweest zijn. Om de drie meter staat er een
fundament van een pilaar. ‘Om al die mensen te houden, moet de gang verstevigd zijn
geweest’, redeneert Haimi. De hele dag door bedenkt hij verklaringen voor de patronen van
schaduwen en bakstenen in de kuil. ‘Je moet je sterk inleven om te begrijpen wat er hier gebeurd is.’
Het vetmaken van bepaalde stukjes is van ons.
Getuigenverklaringen van slachtoffers zijn er niet van Kamp 3, zoals dit deel van Sobibor heette.
Niemand die dit gedeelte van het kamp gezien heeft, is er levend uitgekomen. Verklaringen van
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kampbewakers zijn beperkt en onbetrouwbaar gebleken. Geen kaart die er aan de hand van hun
getuigenissen is opgetekend lijkt op de ander. De vondsten in de bodem moeten precies vertellen wat er hier
heeft plaatsgevonden.
Dit vonden we vanmorgen, het zijn vermalen botten. Zie je, de splinters zijn wit vanwege de hitte van het
vuur. Vreemd dat het hier ligt, het crematorium is verderop. Waarom?” Het is misschien één van de graven
van dwangarbeiders uit vernietigingskamp Treblinka, denkt Haimi. Verspreid over hele terrein zijn dit
soort kleine graven gevonden. Hij strooit er later een hand zand overheen. Het is een afspraak met het
opperrabbinaat van Polen. Plekken waar menselijke resten liggen, mogen niet open en bloot blijven
liggen.
Dat is vanwege de Halachische wetten. Wetten die wel heel goed van pas komen bij het voorkomen van
grondig onderzoek. Ze kwamen ook héél goed van pas bij het “onderzoek” van Pater Desbois.
Dit is de as van één persoon. In Sobibor moet er volgens de Holohoaxers zo’n 200.000 keer dit te vinden
zijn.
Ook in de rest van het artikel blijft het bewijs ons bespaard.
Emotionele zinnen ten overvloed. Bewijs, nee. Wat ook opvalt is dat
in het hele artikel met geen woord wordt gerept over Julius
Schelvis, de Jood uit Nederland die een halve dag in het kamp had
doorgebracht en toen weer verder ging, net zoals de meeste
andere Joden. Het was immers een doorgangskamp.
 Jeroens volgende argument gaat over het aantal lichamen
per keer in de crematoria.
Het ontgaat Martijn schijnbaar dat die lichamen ook bovenop elkaar
gelegd kunnen zijn. Dat is goed mogelijk kijkend naar de hoogte van die verbrandingsovens. Daarnaast werd
het grootste deel van de mensen die in Sobibor vergast werden niet gecremeerd, maar in massagraven
gegooid. Hier kan je nog overblijfselen van de massagraven zien, met botresten enzo. en hier nog wat meer
uitleg over die massagraven.
Hier heeft Jeroen een punt. In Sobibor waren er geen crematoria, zoals we ook in dit overzicht kunnen zien.
Het was niet zo handig van Martin om Sobibor in de titel te zetten en vervolgens grotendeels over Auschwitz
te schrijven. Wat de crematoria in Auschwitz en andere kampen betreft. Jeroen weet blijkbaar niet hoe ze
werken. Hier maakt Gawain het voor u duidelijk.
Nee Jeroen, dit is niet mogelijk. En al was het mogelijk, dan maak je daarmee enkel de muffel kapot en loop
je nog meer vertraging op.
Het verhaal gaat dat in Sobibor de lichamen in open putten zijn verbrand. In dat geval zouden er nog veel
meer menselijke resten moeten zijn. Verbranding is immers minder
grondig dan een crematie.
In het filmpje waar Jeroen naar linkt zien we de beelden van
iemand die door het kamp wandelt. Aan het einde van het filmpje
vindt hij een aantal botfragmenten en begint een zielig viooldeuntje
te spelen. Ook dit bewijst niet dat er 200.000 Joden zijn vermoord.
Het artikel waar hij naar linkt stelt dat het gras het bewijs is voor de
aanwezigheid van Joodse resten onder de grond. Omdat het gras
op bepaalde plekken groener is, moeten er wel een hoop Joodse
lichamen onderliggen die het bemesten. Deze logica deugt van
geen kant. Als het gras groener is (feit) betekent dat nog niet dat
één van de vele mogelijke oorzaken daarvoor (honderdduizenden halfverbrande lichamen onder de aarde)
waar is. Dat is hetzelfde als zeggen dat het nu wel januari moet zijn omdat het nu geen februari is.
Sobibor was gewoon een doorgangskamp. De reden dat men een doorgangskamp nodig had was de andere
spoorbreedte van het Russische spoorwegnet.
 Jeroens volgende punt gaat weer over de crematoria. De dingen die dus niet aanwezig waren in
Sobibor.
“The “crematoriums” in the camps are more properly “incinerators”. In these facilities the furnaces are coal or
coke fired and are kept running at a high temperature all of the time. There is no need to start the heating
process for every corpse. The bodies are fed into the furnace one after another – and often several corpses
at one time. The design of these incinerators allow the bones and ashes of the corpses to drop through a
chute of sorts where they can be recovered with shovels and tongs by the workers. There is no effort to
separate the remains of one corpse from another. Such a continuous incinerating process is identical to the
one used in modern Continual Burn Incinerators.”
Nee, het zijn geen verbrandingsovens. Het waren standaard crematieovens. We zullen wat stukjes citeren
uit De Leugens over “Holocaust Crematies”.
Belangrijk kenmerk van cremeren is, dat alles is afgestemd op crematie van één lijk
tegelijk. Crematieovens zijn qua afmeting, verwerkingswijze en brandstofverbruik berekend op doelmatige
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verwerking van één persoon met een gewicht tot ca. 100 kg. Zoals een normale badkuip is afgestemd op 1
persoon, zo waren de muffelovens in Duitse crematoria bestemd voor 1 lijk.
grootte van de crematoria was gerelateerd aan die van de kampen. Een klein kamp als Vught of Westerbork
had één oven met één muffel, het grootste kamp Auschwitz-Birkenau met een voorzien aantal ingezetenen
van 200.000 had vier crematoria met 46 muffels. Om “miljoenenmoord” geloofwaardig te maken, zeggen
Holocaustgelovigen nu vaak dat de Auschwitzcrematoria “van militair industriële omvang” waren, maar dat is
totale onzin.[1] Veel bezoekers van kampen tonen zich verbaasd bij het zien van die ouderwetse kleine
crematieovens. Uit de propaganda verwachten zij dat alles “gigantisch” is.
De Tabel toont dat de capaciteit in “niet-vernietigingskampen” als Buchenwald en Dachau met 1 muffel per
2.500 ingezetenen 60-80% groter was dan die in “vernietigingskampen” als Auschwitz-Birkenau en
Majdanek (1 muffel per 4.350 resp. 5.000 ingezetenen)!
Vooreerst: cremeren is niet hetzelfde als verbranden. Een lijk in een crematiemuffel komt niet in aanraking
met hitteveroorzakend vuur. Het wordt omgeven door langsstromende hete lucht dat in de lager gelegen
vuurplaats (“gasgenerator”) wordt opgewekt door verbranding van steenkool (cokes), olie of gas. Bijna alle
Duitse crematieovens in de kampen waren cokesgestookt; door brandstofschaarste werden in 1942 de
modernere oliegestookte crematieovens verboden en teruggebouwd naar cokes.
Een lijk “brandt” niet zelf (= 70% water), maar wordt door de hitte van de langsstromende lucht en de
reflectie en radiatiestraling van de vuurvaste stenen in de muffel (> 800 °C) als het ware indirect door hete
lucht verteerd. Wat van een lijk resteert zijn door hitte verteerde botten en “as”.
Tijdens dit proces is de hitte van de lucht die de schoorsteen verlaat, lager van temperatuur dan die welke
de oven in komt; het lijk neemt tijdens het proces hitte op en voegt geen hitte toe. Dit weerlegt idiote
beweringen van Holocaustgelovers dat lijken “vanzelf” branden en per gecremeerd lijk maar 3,5 kg cokes
nodig was in plaats van 15-20 kg.
Na 70 jaar geven Holocausthistorici nu toe, dat toen de nieuwe crematoria medio 1943 werden opgeleverd,
ze niet ontworpen, gebouwd of geschikt waren voor massavergassingen en/of crematie van “tienduizenden”
lijken per dag, maar als normale crematoria, op geen enkele wijze geschikt of toegerust voor een dergelijke
kolossale zaak en ook niet voor “massavergassingen”. (En dat, ondanks dat ze ontworpen en gebouwd
waren een jaar na de zgn. Wannsee Conferentie!)
Wat vindt u geloofwaardiger, Jeroens uitleg of Gawains uitleg?
 Het volgende punt in Jeroens betoog betreft de deuren van de gaskamers en koolstofmonoxide.
Deze mensen werden in Sobibor vergast met koolstofmonoxide, uitlaatgassen. Martijn kan wel genieten van
de blinde paniek die hij voor zich ziet, zoals hij al eerder genoot van kinderlijkjes, maar de waarheid is dat
het gegil al snel verstomde, want een van de eerste symptomen voor de dood optreedt zijn duizeligheid en
vermoeidheid, gevolgd door bewusteloosheid. Dan heb je weinig energie om nog te proberen een deur in te
trappen. Daarnaast waren die deuren alleen in de eerste periode
van hout, de offertes van de firma Auert, voor metalen deuren met
rubberen randen om het gas binnen te houden waarmee die houten
deuren vervangen werden, bestaan nog steeds.
De uitlaatgassen zouden hier afkomstig zijn van dieselmotoren.
Volgens Sobibor overlevende Thomas Blatt werd er een
onderzeebootmotor gebruikt. De onderzeeboot is niet het enige
absurde aan dit verhaal. Diesel uitlaatgas bevat nauwelijks
koolstofmonoxide en maar liefst 18% zuurstof. Het is zelfs zo veilig
dat het in ondergrondse mijnen werd gebruikt voor de treintjes. Een
andere absurditeit is dat “getuigen” van de koolmonoxide
vergassingen nooit spreken over een rode kleur op de lijken, andere kleuren werden genoemd, maar nooit
rood.
Diesel uitlaatgassen zijn zo veilig dat de treintjes in ondergrondse mijnen op diesel reden.
Dat de firma Auert metalen deuren met rubberen randen leverde hoeft ons ook niet te verbazen. In Sobibor
zijn deze deuren trouwens niet gevonden, wel in Majdanek. In Majdanek, net als
in Dachau (dat staat aangemerkt als vernietigingskamp) en andere kampen
bevond zich een onsmettings-gaskamer waar gebruik werd gemaakt van Zyklon
B om de kleding van de gevangenen te ontsmetten. De sporen Pruisisch blauw
die Zyklon B heeft achtergelaten zijn nog steeds te zien, onder meer op de
muren van de gaskamer van Majdanek. Zyklon B was een insecticide en werd
ingezet om Joodse levens te redden.
De ontsmettingskamer van Dachau. Voorzien van een metalen deur met
doodshoofd en waarschuwing erop.
Het diesel- en zyklon B verhaal is voor de leek wellicht iets geloofwaardiger dan
het verhaal van de stalen vloer, die onder water werd gezet en en die duizenden
mensen per keer elektrocuteerde. Onder meer in Belzec, een ander Reinhard
kamp, zou dit de methode zijn geweest. Stefan Szende schreef dat in 1944 in
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zijn boek The Promise Hitler Kept, hetzelfde lezen we ook in The Black Book, een publicatie uit 1946 van het
Jewish Anti-Facist Committee uit Moskou en het World Jewish Congress (WJC). Ook tijdens het Neurenberg
tribunaal werd de elektrocutie-Holocaust naar voren gebracht.
I end my quotation here, and I call the attention of the Tribunal to Page 136 on the reverse side of the
document book; this is from a report of the Polish Government, which shows that the Camp Sobibur was
founded during the first and second liquidation of the Jewish ghetto. But the extermination on a large scale in
this camp really started at the beginning of 1943. In this same report, in the last paragraph on Page 136 of
the document book, we may read that Camp Belsen was founded in 1940; but it was in 1942 that the special
electrical appliances were built in for mass extermination of people. Under the pretext that the people were
being led to the bath-house, the doomed were undressed and then driven to the building where the floor was
electrified in a special way; there they were killed.
Belsen hier moet niet worden verward met Bergen Belsen (waar Anne bezweek aan de tyfus), het is hier een
Anglificatie van kamp Belzec.
Zoals nu niemand meer in de elektrische vloeren geloofd, zal straks niemand meer in de gaskamers en in
het hele “Joden-uitroeien”-complot geloven.
Tot Slot
Tot slot nog een laatste voor Jeroen. Verdedigers van de Joodse versie van de Holocaust hebben allerlei
theorieën. Theorieën over gigantische bergen lijken onder de grond die het gras groen houden, theorieën
over koolmonoxidevergiftiging door diesel uitlaatgassen, theorieën over een plan alle Joden in Europa te
vernietigen en ga zo maar door.
Daar hebben we het al genoeg over gehad, in dit artikel en in voorgaande. Laten we het nu heel simpel
houden. Twee hele simpele -niet technische- vraagjes voor Jeroen waar hij een antwoord op mag vinden.
Laat gerust een reactie achter. We zullen je een platform geven.
1. Als de boze nazi’s daadwerkelijk een plan hadden om alle Joden uit te roeien en alleen die Joden
(tijdelijk) in leven lieten die economisch nut hadden, waarom hebben dan zoveel kinderen de
Holocaust overleefd? Niet alleen kinderen, zelfs baby’s hebben het overleefd! Als ze werkelijk
iedereen wilden uitroeien, waarom werden dan een zieke Anne en een zieke Margot (geen
economisch nut) vanuit “vernietigingskamp” Auschwitz naar “gewoon concentratiekamp” Bergen
Belsen vervoerd?
2. De zes miljoen. Lees dit eens, Jeroen. Is het niet vreemd dat telkens weer dat nummer “zes miljoen”
wordt genoemd? Aangezien dit nummer zo vaak, tot ver voor de oorlog werd genoemd, is het niet
waarschijnlijker dat het een symbolisch nummer is?
http://frissekijk.info/vrijland-hoogeweij-en-de-holocaust/

Van Rossem: Hitler de Campaigner
Boodschapper 30 september 2014
Hier een kort fragment waarin historicus Maarten van Rossem vertelt over Adolf Hitler als redenaar. De
meeste mensen denken bij Hitlers toespraken enkel aan de boze, korte, schreeuwerige stukjes die tot
vervelens toe worden herhaald op televisie. De reden dat enkel deze stukjes worden uitgezonden is om de
indruk te wekken dat Hitler een onredelijke, boze man zou zijn geweest. Van Rossem heeft zich eerder ook
tegen het standpunt van de gecontroleerde media en overheid inzake de Oekraïne uitgesproken. Het is
hiernaast ook interessant te vermelden dat hij ooit van plan was zijn scriptie te wijden aan de maatregelen in
Nederland ingevoerd door Duitsland die nog steeds worden gehandhaafd. Dit werd hem indertijd met klem
ontraden. Het is namelijk politiek incorrect om het Nationaal Socialisme en alles wat daar uit voortkwam
anders dan in de meest negatieve termen te omschrijven. Enkele van deze maatregelen waren de algemene
ziekenfondsverzekering, de kinderbijslagwet en het duale ontslagstelsel (je kan niet zomaar ontslagen
worden). Dit zijn allemaal belangrijke besluiten geweest waar we vandaag nog steeds baat bij hebben.
Maatregelen die het Socialisme in Nationaal Socialisme onderstrepen. Maatregelen waar 90% van de
bevolking echt wat mee opschiet, dit in tegenstelling tot de massamoorden en algemene verpaupering die
het Joods Bolsjewisme in Rusland en op andere plekken heeft gebracht. Wij hopen dat deze historicus, die
de moed heeft om out the box te spreken het ook aan zal durven om kritisch over een onderwerp als
bijvoorbeeld de Sobibor opgravingen te spreken.
http://frissekijk.info/van-rossem-hitler-de-campaigner/
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Politieke Correctheid: De geschiedenis in vogelvlucht
Dit artikel komt uit het online tijdschrift Bellum van de Vaderlandslievende organisatie Zwartfront. De auteur
van dit artikel is Othala. Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.
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De oplettende lezer heeft het vast al door: Lukács, Weil, Béla-Kun, Marx zelf en zowat alle andere
belangrijke Marxisten waren Joden.
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http://frissekijk.info/politieke-correctheid-de-geschiedenis-in-vogelvlucht/

Rusland doet MH17 test met boordkanon straaljager. Bewijs geen raket? Video
In een reportage voor de Russische tv is te zien hoe een
Russische straaljager twee op de grond staande straaljagers
beschiet met een boordkanon. Vervolgens wordt gekeken hoe
de resultaten eruit zien. Een militair legt het uit. We zien de
inslagen aan de ene kant. Perfecte ronde gaten. We zien de
uitslagen aan de andere kant. Daar is het rommelig en
gekarteld, met scheuren, maar ook met enkele meer ronde
gaten.
Vervolgens wordt het inmiddels zeer bekende MH17 wrakstuk
van bij de cockpit erbij gehaald. De roodwitte plaat van pakweg
een vierkante meter die ergens in het rampplek tegen een betonnen paal was gezet (zou die er nog staan?).
Hierop zouden uitslaggaten te zien zijn, plus een groot, min of meer rond uitslaggat. De Russische militair
legt uit dat we hier ongeveer hetzelfde zien als bij de test. Het zou dus aanvullend bewijs zijn voor de stelling
dat vlucht MH17 met een boordkanon is beschoten.
Het probleem met dit Russische ‘bewijs’ is dat er ook voorbeelden zijn van wrakstukken met mogelijke
inslagen (helemaal zeker kunnen we daar niet over zijn, want de wrakstukken zijn niet geborgen en veilig
gesteld, dus we redeneren vanaf foto’s). Op deze foto’s met inslagen is ook een rommelig inslagbeeld te
zien. Het zouden geen mooie ronde inslaggaten zijn, als bij het testvoorbeeld dat de Russen geven.
Het is dus geen overtuigend bewijs. Maar het is ook niet het omgekeerde, zoals de Amerikaanse blogger
Bellingcat beweert.
Want de overeenkomst met de uitslaggaten is zeker wel frappant.
Hieronder de Russische test op YouTube. Het is in het Russisch. Maar het gaat vooral om wat er te zien is.
Ik moet zeggen: De visuele indruk van de uitslagen is overtuigend. Al kunnen we natuurlijk nog lang niet van
een echt bewijs spreken.
Maar de mening van de deskundige van Jane’s, Reed Foster, dat we naar aanleiding van het beroemde
wrakstuk met grote zekerheid kunnen constateren dat vlucht MH17 is geraakt door een ground-to-air raket,
kunnen we met het resultaat van deze Russische test wel ontkrachten. De optie van een boordkanon blijft
wat mij betreft op tafel.
Ook het verhaal van Foster op YouTube hieronder. Vergelijk en oordeel zelf.
https://www.youtube.com/watch?v=gzw363q1N3o
https://www.youtube.com/watch?v=18-a9TpdKw0
http://joostniemoller.nl/2014/10/rusland-doet-mh17-test-met-boordkanon-straaljager-bewijs-geen-raket-video/

Vlucht MH-17 definitief niet neergeschoten door BUK raket (video)
Tot op dit moment is ook de Nederlander systematisch voorgelogen over
de oorzaak van de ramp met Malaysia Airlines vlucht MH17.
De bevolking en nabestaanden hebben recht op de waarheid en die is dat
het vliegtuig niet is neergeschoten door een raket vanaf de grond.

Nieuwsbrief 210 – 15 oktober 2014 – pag. 65

De Duitser Peter Haisenko kan met recht expert op luchtvaartgebied en technische zaken worden genoemd.
Alhoewel hij 30 jaar heeft gevlogen op werkelijk alle mogelijke type vliegtuigen, variërend van
watervliegtuigen tot gezagvoerder op Jumbojets in dienst van Lufthansa, is hij eigenlijk van huis uit
technicus. Hij heeft studies gedaan op het gebied van elektronica en metallurgie waardoor deze man met
betrekking tot gebeurtenissen rondom MH-17 deskundig genoemd kan worden.
Volgens Haisenko heeft men in het geval van MH-17 de toch wel kapitale fout gemaakt door onmiddellijk
met het vingertje naar schuldigen te wijzen. Hierdoor werd juist zijn argwaan gewekt omdat wanneer een
vliegtuig neerstort er geen uitspraken worden gedaan over mogelijke oorzaken totdat er onderzoek heeft
plaatsgevonden. Hier werden de schuldigen al aangewezen voordat de brokstukken de grond hadden
geraakt en juist dit feit heeft zijn argwaan gewekt en hierdoor is hij op onderzoek gegaan. “Als ze
onmiddellijk een oorzaak en een schuldige aanwijzen dan weet je zeker dat het anders in elkaar zit”.
De conclusie van Haisenko is dat het plan niet is verlopen zoals het had moeten gaan. Dit is voor een groot
deel te danken aan internet en informatie die via die weg beschikbaar komt.
Haisenko heeft overleg gevoerd met experts onder meer over wat er gebeurt als een BUK-raket explodeert
vlakbij het vliegtuig. Het antwoord van deskundigen is duidelijk. Na de explosie van de raket blijven deeltjes
over die niet groter zijn dan de pink van een volwassen man, klein dus.
Je kunt het exploderen van een dergelijke raket vergelijken met het ontploffen van een handgranaat. Met
duizelingwekkende snelheid worden deze deeltjes als het ware rondgesproeid en dringen door in het te
raken object. Eén ding wat deze deeltjes echter niet veroorzaken zijn mooie ronde gaten van ongeveer 30
mm zoals die werden aangetroffen in onder andere de cockpit van MH-17.
Toen Haisenko dan ook de befaamde afbeelding van de cockpit onder ogen kreeg en deze bestudeerde,
was er voor hem maar één conclusie mogelijk: Uit de foto bleek duidelijk dat er relatief grote ronde gaten
waren ontstaan in massief aluminium. Die zowel waren veroorzaakt door projectielen die van buiten naar
binnen waren gegaan als andersom.
Alleen al door dit laatste feit is een raket afgeschoten vanaf de grond zoals een BUK-raket, uitgesloten
omdat hierdoor deeltjes maar van één kant het metaal penetreren en wel van buiten naar binnen.
Een tweede feit dat Haisenko onmiddellijk opviel was dat er direct na de crash een fiks aantal afbeeldingen
via Google te vinden waren van delen van het vliegtuig, maar dat deze van de ene op de andere dag zo
goed als verdwenen waren.
Dat waren belangrijke afbeeldingen want het betrof
voornamelijk grote delen van het vliegtuig. Hierop was
duidelijk te zien dat deze delen redelijk intact waren.
Het oppervlak was glad en de verf was onbeschadigd
en dat is onmogelijk als een grondraket was
geëxplodeerd vlakbij het vliegtuig.
Ook het feit dat het cockpitgedeelte op ongeveer 20 tot 25 kilometer afstand van de rest van het vliegtuig is
gevonden, wijst erop dat dit zwaar beschadigde deel op grote hoogte van het resterende relatief
onbeschadigde deel van het vliegtuig is afgebroken. Het deel waar op dat moment de vleugels nog aan vast
zaten zodat dit stuk nog wat verder kon vliegen/dwarrelen. Was er sprake geweest van een grondraket dan
was het hele vliegtuig ter plekke aan flarden gereten.
Wanneer een BUK-raket wordt afgevuurd dan gaat dit niet alleen gepaard met veel lawaai, maar het laat ook
een condensspoor na in de lucht wat minsten een kwartier lang als een vinger wijst in de richting waarin de
raket is afgevuurd. Daar bovenop gaat volgens Haisenko een dergelijke raket ook nog eens door de
geluidsbarrière wat een enorm knal oplevert. Helemaal niemand heeft iets gezien of gehoord en dat is
onmogelijk. Nog los van het feit dat er geen beelden zijn.
Door al het bovenstaande is het dan ook honderd procent uitgesloten dat dit vliegtuig uit de lucht is
geschoten met een grondraket.
Ongeveer tien dagen nadat het totaal nietszeggende rapport verscheen van de Nederlandse
Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), kwam er ook een andere uit. Dit keer afkomstig uit Rusland en
samengesteld door het verbond van Russische ingenieurs. Volgens Haisenko staat dit verbond erom bekend
dat ze nu niet bepaald op de hand van Poetin zijn. Zij komen tot exact dezelfde conclusie als Haisenko zelf,
namelijk dat de enige manier waarop dit vliegtuig kan zijn neergestort is omdat het vanuit de lucht is
neergeschoten. Het is absoluut essentiëel dat het eindelijk bij de Nederlandse bevolking doordringt dat het
verhaal dat vlucht MH17 is neergeschoten door een BUK-raket niet waar kan zijn. En als dat dus niet waar is
dan ontstaat er een heel ander scenario.
Kijk en luister naar Peter Haisenko in het onderstaande interview. Waarin hij haarfijn uitlegt waarom er geen
BUK-raket gebruikt kan zijn. Deel deze informatie waar mogelijk want Nederland, de nabestaanden en de
rest van de wereld hebben recht op de waarheid!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8447:vlucht-mh-17-definitief-nietneergeschoten-door-buk-raket&catid=20:het-complot&Itemid=33
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