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Jaaroverzicht: De meest gelezen berichten uit 2014
Het was een jaar om snel te vergeten. Er zijn onder valse-vlag voorwendselen en
geheimhoudingscontracten vlak na elkaar 3 Aziatische vliegtuigen uit de lucht verdwenen, de NAVO en de
EU zijn oorlog aan het zoeken met Rusland, de bankiers hebben weer flink zitten grijpen in het geld, en
groter-dan-groot de Bankenunie kwam, veel mensen zagen hun baan verdwijnen en moesten een baan
accepteren die minder verdiende, de ene belastingverhoging na de andere, de ebola en Oekraine, de ene
totalitaire regel na de andere, TiSA, TTIP en CETA, en Rutte houdt zich ondertussen zeer krampachtig vast
aan het pluche terwijl Nederland hem aanmerkelijk liever kwijt dan rijk is. Oh en Timmermans loog zichzelf
uiteraard een goede baan bij de EU in.
Wat waren de best gelezen berichten van 2014? Voor elke maand van het afgelopen jaar de twee meest
gelezen berichten.
 Januari: EU inwoners gaan over tot verbranden van EU vlag.
 Januari: Rutte: Geen discussie, EU moet en zal.
 Februari: U gaat een paar honderd euro per jaar extra betalen voor leidingwater.
 Februari: De verstrekkende gevolgen van het afschaffen van contant geld.
 Maart: 1,9 miljoen handtekeningen afgepoeierd door de Europese Commissie.
 Maart: De wereld na de reset, wat bankiers zouden moeten weten.
 April: Het nieuwe EU-verbod voor Nederland: het Download verbod.
 April: De overheid heeft humor, wat voorbeelden.
 Mei: IMF verplicht Oekraine tot oorlogvoering.
 Mei: Veel nieuwsfeiten bewijzen EU propagandisten geen goede dienst.
 Juni: Tolerant ten onder met Timmermans.
 Juni: Machtsspel Rothschilds en Rockefellers, Poetin in de verdediging.
 Juli: TISA bankiers verklaren wereldwijd oorlog aan de bevolking, de EU werkt mee.
 Juli: De EU kan nu oorlog voeren tegen eigen burgers.
 Augustus: De spelletjes, de ebola pandemie die het niet is.
 Augustus: Oorlogzomer, de weg naar de derde wereldoorlog.
 September: Monsanto en Dupont nemen graanschuur van Europa in bezit.
 September: Roofzucht, domheid en propaganda, een boze econoom rekent af met de EU.
 Oktober: NL overheid doet zaken met Rothschild, Blackrock, JPMorgen, Lazard, UBS en Goldman
Sachs.
 Oktober: Nu is het bewezen, Goldman Sachs regeert de wereld.
 November: DWDD presenteert de BIS, de bank van de bankiers.
 November: Boos op de schaduwelite, en dan?
 December: Zijn 1 miljoen Nees tegen TTIP nog niet voldoende?
 December: Hoe je leven eruit ziet als TTIP is ingevoerd.
De overige veel gelezen evergreens:
 Het klotsende geld: De Rothschilds en hun onvoorstelbare fortuin.
 Er is 310 ton Nederlands goud gestolen!
 Hoe handelsverdragen de democratie aantasten.
 Wat blijkt? De Nieuwe Wereld Orde bestaat reeds!
 Hoe vier families en bedrijven de wereld domineren.
 China dumpt Dollars koopt goud.
 Jamie Oliver start campagne tegen TTIP.
Het was weer een veelbewogen jaar. Als je het nieuwsoverzicht zo ziet bekruipt je echter een treurig gevoel.
Het kan zo veel beter. Maar dan moeten we wel afscheid nemen van de huidige politieke lichting, zowel in
NL als in de EU. En die stap? Die bleek te groot in 2014. We stemde (kennelijk) en masse weer op de oude
garde Pro-EU partijen. Zo helpen we elkaar natuurlijk niet.
Voor 2015 hoop ik op nieuwe, heftige openbaringen die een kanteling van onze politieke leiding te weeg
brengen. Wat zou het mooi zijn als ze zich daadwerkelijk voor ons gingen inzetten, in plaats van voor hun
eigen baan en hun bazen, de bankiers.
Als laatste wil ik de (gast)schrijvers, en uiteraard ook de lezers die met opmerkingen, hints en tips
gereageerd hebben via het contactformulier, bij deze hartelijk danken voor hun inzet! Hun warme reacties
maakten het schrijven van vervelende berichtgeving toch de moeite waard.
http://langleveeuropa.nl/2014/12/het-meest-gelezen-nieuws-uit-2014/#more-24950
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Wat verandert er in 2015? Van payroll tot bijstand
Nicole Besselink − 31/12/14 © Mariah Birsak.
Een wasbeer in huis mag niet meer. Maar vader krijgt meer
ouderschapsverlof. Ieder huis krijgt een energielabel. Aankomend
studenten moeten vrezen voor hun basisbeurs. De wereld ziet er
morgen anders uit. En de AOW-leeftijd, die blijft stijgen.
Tijdelijke contracten
- Werknemers met contract van maximaal zes maanden mogen niet
meer op proeftijd worden gezet.
-Wie een contract heeft van minimaal een half jaar krijgt een maand extra loon uitbetaald als de werkgever
niet schriftelijk laat weten dat het contract niet wordt verlengd.
-Na anderhalf jaar werken voor een uitzendbureau kan iemand nog hooguit acht contracten krijgen in twee
jaar. Bij een deel van de arbeidsbureaus is dit al zo.
-Per juli mogen flexwerkers en mensen met een tijdelijk contract gedurende maximaal twee jaar een tijdelijk
contract krijgen (maximaal drie contracten). Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij
elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen, in plaats van drie maanden tussen twee
contracten zoals het nu is.
-Wie via een payrollbedrijf werkt, krijgt dezelfde ontslagbescherming als collega's die rechtstreeks in dienst
zijn.
-Wie als oproepkracht wordt opgeroepen maar toch niet kan komen werken, bijvoorbeeld door slecht weer,
moet worden uitbetaald. Na zes maanden niet te zijn opgeroepen moet de werkgever loon betalen.
Zorgverlof voor werkenden - Ouders mogen drie dagen ouderschapsverlof opnemen als ze een kind krijgen.
Dat verlof is onbetaald en komt naast het betaalde kraamverlof van twee dagen. - Bevallingsverlof voor
moeders wordt langer, evenals de uitbreiding van dat verlof als de baby in het ziekenhuis wordt opgenomen.
- Als moeder overlijdt gaat bevallingsverlof naar vader. - Zorgverlof wordt uitgebreid. Nu is dat alleen voor
verzorging van een zieke partner, ouder of kind. Kan voortaan ook voor een huisgenoot, vriend of
tweedegraads familielid. - De vier weken pleeg- en adoptieverlof mag gespreid worden opgenomen.
Loon en belasting
-Het tarief in box 2 gaat weer naar 25 procent (was tot 250.000 euro tijdelijk 22 procent)
-Voor een inkomen tot 55.000 euro geldt geen inkomensafhankelijke algemene heffingskorting meer. Vanaf
dat inkomen wordt de korting lager.
-Afbouw van arbeidskorting begint vanaf een inkomen van 50.000 euro in plaats van 40.721.
-Leeftijd om in aanmerking te komen voor een werkbonus wordt 61 jaar (was 60).
-Het spaartegoed van een levensloopregeling mag worden opgenomen. Er moet dan belasting worden
betaald over 80 procent van het tot 2014 opgebouwde tegoed, en over 100 procent van wat daarna is
opgebouwd.
Ondernemers en bestuurders
-Bestuurders in de publieke en semipublieke sector die nieuw
aantreden mogen niet meer dan een ministerssalaris verdienen
(178.000 euro per jaar). Zorginstellingen, woningbouwcorporaties en
universiteiten krijgen voorlopig uitstel van de betrokken ministers.
-De werkkostenregeling wordt voor alle werkgevers verplicht. De vrije
ruimte voor werkkosten gaat omlaag van 1,5 naar 1,2 procent van het
fiscale loon, te besteden aan 'verstrekkingen' voor werknemers. De
fiets van de zaak, waarvoor nu nog een aparte regeling geldt, komt
ook onder de werkkostenregeling te vallen. Gereedschappen, computers, mobiele telefoons enzovoort zijn
vrijgesteld als ze noodzakelijk zijn voor het werk.
-Er komt btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in inrichtingen met winstoogmerk.
-Een werkgever kan korting geven aan werknemers op producten uit het eigen bedrijf, tot maximaal 500
euro.
-Verhuurders die meer dan tien huurwoningen verhuren betalen een verhuurderheffing over de waarde van
de huurwoningen (0,491 procent van de WOZ-waarde).
-Bedrijven kunnen hun hoofdgebouw vergunningsvrij uitbreiden met vier meter in plaats van de huidige 2,5
meter. En vaker gaat de korte vergunningsprocedure van acht weken, in plaats van zes maanden, gelden
voor afwijkingen van het bestemmingsplan.
-Ondernemers met veelbelovende start-ups van buiten de Europese Unie krijgen een verblijfsvergunning van
een jaar om hun plannen te realiseren en in aanmerking te komen voor een vergunning als zelfstandige.
AOW
-De AOW-leeftijd wordt 65 jaar en drie maanden (één maand later dan nu).
-De inkomensondersteuning voor ouderen met een onvolledige AOW verdwijnt.
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Werkloosheid & WW
-Werknemers krijgen recht op een vergoeding bij onvrijwillig ontslag.
-Er komt één vaste ontslagroute. Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige
arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV. Ontslag om andere redenen gaat via de kantonrechter.
-Werknemers hebben recht op een ontslagvergoeding als zij ten minste twee jaar in dienst zijn en de
arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd.
-Per juli worden inkomsten naast een WW-uitkering verrekend op basis van het verdiende inkomen, niet op
basis van gewerkte uren zoals nu. Wie werkt mag 30 procent van de verdiensten houden. Daarmee zou
werken meer lonen.
-Per juli: Na een half jaar WW-uitkering wordt alle arbeid als passend gezien; dat is dan niet meer afhankelijk
van opleiding of inkomen.
-Per juli: Wie met ontslag wordt bedreigd en gaat werken in een andere sector waar een tekort is, kan
daarvoor worden omgeschoold met WW-geld.
Bijstand
-Gemeenten worden strenger bij het toekennen van een bijstandsuitkering. Wie naar een andere gemeente
verhuist, moet daar eerst werk zoeken. De gemeente kan woon-werkverkeer van drie uur verplichten,
evenals verhuizen als dat helpt bij het vinden van werk.
-Een gemeente kan de uitkering tijdelijk verlagen van iemand die zich ernstig misdraagt tegen een
gemeentelijke ambtenaar.
-Gemeenten kunnen een tegenprestatie vragen voor de uitkering met dreiging van verlaging of stopzetting
van de uitkering. Ook mantelzorg telt als tegenprestatie.
-Gemeenten mogen mensen niet vragen eerst hun aanvullend pensioen aan te spreken voordat ze bijstand
krijgen. Dat wil het kabinet volgend jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari wettelijk vastleggen.
-De uitkering wordt lager naarmate meer mensen in een huis wonen. Zo gaat de uitkering als je met z'n
tweeën woont naar 50 procent en als je met z'n drieën woont naar 43,55 procent. Dit geldt niet als mensen
samenwonen met studenten, commerciële relaties of jongeren tot 21. Voor bestaande gevallen gaat dit pas
in juli in.
-Tot nu toe mochten gemeenten bepaalde groepen mensen extra bijstand geven (categoriale bijzondere
bijstand). Dit wordt beperkt. De mogelijkheden voor categoriale bijstand in de vorm van aanvullende
zorgverzekering of een bijdrage in de zorgpremie wordt verruimd.
-Alleenstaande ouders krijgen niet langer een gemeentelijke toeslag van 10 of 20 procent. In sommige
gevallen gaat deze wijziging pas een jaar later in, bijvoorbeeld bij een volwassen inwonend kind.
-De koopkrachttegemoetkoming, die sommige ouderen krijgen volgens de MKOB, wordt niet langer gekort
op de bijstandsuitkering.
Regelingen voor kinderen
-Wie een vermogen heeft boven de 103.423 euro als alleenstaande, of 124.753 euro samen, krijgt geen
kindgebonden budget of zorgtoeslag meer. Voor huurtoeslag komt de grens op 21.330 euro te liggen.
-Alleenstaande ouders die gaan werken krijgen een hoger kindgebonden budget.
-De volgende kindregelingen verdwijnen: de ouderschapsverlofkorting, de aanvulling op het
minimuminkomen voor alleenstaande ouders, de alleenstaande ouderkorting, de aftrek van
levensonderhoud voor kinderen (voor ouders die kinderalimentatie betalen) en de tegemoetkoming ouders
met thuiswonende gehandicapte kinderen.
-Er blijven vier regelingen over: kinderbijslag, kindgebonden budget, de combinatiekorting en de
kinderopvangtoeslag.
-Voor het tweede jaar op rij wordt de kinderbijslag niet aangepast aan de inflatie.
-De eenoudertoeslag voor studiefinanciering is voor (alleenstaande) studenten met een kind. Deze
studenten krijgen vanaf 2015 minder eenoudertoeslag (gaat van 460 euro per maand naar 250 euro per
maand), maar het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders gaat omhoog.
-Als ouders een kind hebben dat buiten Europa woont, dan kan het zijn dat deze ouders geen kinderbijslag
en kindgebonden budget meer krijgen (als ze het al krijgen stopt het vanaf 1 juli 2015). Geldt voor een
beperkt aantal landen, maar de lijst zal in de toekomst langer worden.
Scholieren en studenten
- Per september verandert de studiefinanciering in het hoger
onderwijs, als de Eerste Kamer daarmee instemt:
- Voor studenten die al studiefinanciering hebben en in hun bachelorof masterfase zitten, verandert niets. Ook niet als ze tussendoor een
jaar stoppen.
- De basisbeurs voor nieuwe bachelor- en masterstudenten verdwijnt
(die voor mbo'ers blijft). Studenten krijgen een studievoorschot: een
lening van de overheid van maximaal een kleine duizend euro per
maand.
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- De lening moet in maximaal 35 jaar worden terugbetaald. Wie tot die tijd onvoldoende heeft verdiend krijgt
kwijtschelding.
- De ov-studentenkaart gaat vanaf september ook naar mbo-studenten.
- Studerende kinderen van ouders die samen minder dan bruto 48.000 euro per jaar verdienen, behouden
de aanvullende beurs. Die beurs gaat met honderd euro per maand omhoog naar 365 euro. De aanvullende
beurs wordt een gift, als de student zijn diploma haalt.
- Studenten die als eerste lichting gebruikmaken van het studievoorschot, krijgen na hun afstuderen een
voucher van tweeduizend euro die ze tot tien jaar daarna mogen gebruiken voor bijscholing.
Zorgverzekering
-Het eigen risico stijgt van 360 naar 375 euro
-De zorgtoeslag wordt lager voor mensen die meer dan het minimumloon verdienen. Wie meer verdient dan
26.316 euro krijgt helemaal geen toeslag. Wie meer bezit dan 103.423 euro als alleenstaande, of 124.753
euro samen, krijgt ook geen toeslag meer.
-De niet-invasieve prenatale test komt in het basispakket voor vrouwen die geen verhoogd risico hebben op
een kind met Downsyndroom en die een positieve combinatietest hebben gehad. Deze test is minder
ingrijpend dan een vlokkentest.
Inkomen zieken en gehandicapten
-Wie nu een Wajong-uitkering krijgt, houdt deze. De hoogte kan wel veranderen, want iedereen wordt
herkeurd. Wie geen kans heeft op herstel en betaald werk, houdt de huidige 75 procent van het
minimumloon. Wie meer kansen op de arbeidsmarkt worden toegedicht krijgt nog 70 procent
(bijstandsniveau).
-Wie van jongs af aan ziek is of een handicap heeft, kan alleen nog een Wajong-uitkering krijgen als er geen
kans is op herstel en bij volledige arbeidsongeschiktheid. Anderen kunnen bij de gemeente aankloppen voor
hulp bij het vinden van een baan en eventueel het krijgen van een bijstandsuitkering. Dat wordt dan geen
baan in een sociale werkplaats, want daar komt geen nieuwe instroom.
-Wie in een sociale werkplaats werkt, houdt die plek.
Zorg voor zieken en gehandicapten
-Wie nu al een AWBZ-indicatie heeft die doorloopt in 2015, houdt
deze. Wie in een zorginstelling woont, kan daar blijven.
-De gemeente bepaalt welke ondersteuning wordt geboden aan
mensen die zonder hulp niet zelfstandig kunnen wonen. Verpleging en
verzorging thuis worden door de zorgverzekeraar betaald.
-Pas als fulltime zorg en toezicht nodig is, kan iemand naar een
verpleeghuis. Als thuis blijven wonen goedkoper is, mag dat ook met
zorg thuis.
-Gehandicaptenzorg wordt niet meer betaald door de AWBZ maar door de zorgverzekeraar.
-Wie wijkverpleging heeft, hoeft geen eigen bijdrage meer te betalen. Ook dit gaat naar de zorgverzekeraar,
en valt niet onder eigen risico.
-Verblijf in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg wordt door de zorgverzekeraar vergoed.
-Revalidatiezorg voor ouderen wordt voortaan vergoed, door de zorgverzekeraar.
-Het persoonsgebonden budget gaat niet langer direct naar de cliënt maar via de Sociale Verzekeringsbank
Mantelzorg
-De jaarlijkse gift van 200 euro voor mantelzorgers (mantelzorgcompliment) verdwijnt.
-Mantelzorgers kunnen geen beroep meer doen op de hoge partnervrijstelling in de erfbelasting. Die
vrijstelling was ruim zes ton.
Jeugdzorg - Jongeren van wie de indicatie doorloopt houden in 2015 dezelfde rechten als in 2014. - Als de
indicatie afloopt, is een jongere voor nieuwe zorg afhankelijk van de gemeente. -Jongeren met lichamelijke
klachten vallen onder de zorgverzekeringswet, voor psychiatrische zorg kunnen ze naar het Centrum voor
Jeugd en Gezin in de gemeente.
Eigen huis
-Het maximale leenbedrag gaat van 104 naar 103 procent van de waarde van het huis. In 2018 wordt dat
maximale hypotheekbedrag 100 procent van de waarde.
-Het btw-tarief bij arbeid op verbouwingen en tuinonderhoud blijft tot 1 juli 6 procent. Daarna gaat het weer
naar 21 procent.
-Belastingvrij tot 100.000 euro schenken voor de aankoop van een huis kan niet meer. Het maximum wordt
weer 51.407 euro voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar.
-Iedereen krijgt een voorlopig energielabel voor het huis, dat kan worden omgezet in een definitief.
-De maximale hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf daalt van 51,5 naar 51 procent.
-Op 1 juli 2014 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie
omlaag gegaan naar 265 duizend euro. Op 1 juli 2015 daalt de bovengrens verder naar 245.000 euro.
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-De restschuld mag gedurende vijftien jaar na de verkoopdatum van de betaalde rente en
financieringskosten worden afgetrokken. Dit was tien jaar.
-Het eigenwoningforfait stijgt van 0,7 naar 0,75 procent van de WOZ-waarde. Het forfaitdeel dat boven de
1.040.000 euro zit, stijgt van 1,8 naar 2,05 procent.
-Gemeenten mogen de onroerende-zaakbelasting maximaal 3 procent laten stijgen.
-De tijdelijke regeling voor huiseigenaren met dubbele lasten wordt permanent. Huiseigenaren mogen als zij
hun oude huis te koop hebben staan maximaal drie jaar hypotheekrente voor twee huizen aftrekken van de
belasting.
-Een huiseigenaar die energiebesparende maatregelen wil meefinancieren, krijgt daarvoor meer
hypotheekruimte. die ruimte wordt 9000 euro in plaats van 8000. Voor woningen die energieneutraal worden
mag het hypotheekbedrag omhoog met 25.000 euro.
-De heffing voor huishoudens gaat met gemiddeld 13 euro omhoog om projecten voor duurzame energie te
financieren.
-Het wordt mogelijk om op het achtererf woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.
-Particulieren kunnen via internet meebieden op huizen die gedwongen in de verkoop staan.
Auto
-De CO2-uitstootgrenzen voor een verlaagde bijtelling bij leaseauto's worden aangescherpt.
-Bestelauto's die uitsluitend voor zakelijk gebruik zijn, krijgen geen bijtelling meer.
-Automobilisten die op een rijstrook blijven rijden die gemarkeerd wordt met een rood kruis, worden
strafrechtelijk aangepakt.
-De accijns op benzine en (lpg) gas stijgt met 1 cent per liter resp. kilo.
Misdaad en straf
-Bij geweldsmisdrijven in de publieke ruimte of tegen politie, brandweer of ambulancepersoneel blijven
verdachten in hechtenis tot hun berechting via snelrecht.
-De maximumstraf voor witwassen gaat omhoog van vier naar zes jaar. Als het witwassen in de uitoefening
van een beroep gebeurt, wordt de maximumstraf acht jaar.
-Iedere verdachte die is aangehouden krijgt op het politiebureau een folder met uitleg over zijn rechten, zoals
het recht op bijstand door een advocaat. Verdachten die niet zijn aangehouden maar wel worden gehoord,
krijgen mondeling uitleg.
Consumenten
- Vanaf 1 februari mogen we minder diersoorten thuis houden. Op die datum treedt de zogeheten positieflijst
in werking. Daar staan alleen de dieren op die als huisdier gehouden mogen worden, zoals hond, kat en
konijn. Onder meer de wasbeer, bizon, eland en Japanse eekhoorn staan niet op de lijst.
- De thuiskopieheffingen dalen met 30 procent. Dat betekent een bedrag van 3,50 euro voor computers en
smartphones, en 0,70 euro voor e-readers.
- De wettelijke rente voor vertraagde betalingen gaat van 3 naar 2 procent.
- De accijns op tabak stijgt met 9 cent per pakje van 19 sigaretten of 40 gram shag.
- Gemeenten mogen kartonnen verpakkingen van drinkwaren apart inzamelen.
- Gemeenten mogen de bibliotheek alleen sluiten na afspraken met buurgemeenten.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3820662/2014/12/31/Wat-verandert-er-in-2015-Vanpayroll-tot-bijstand.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20141231

Gorbachev waarschuwt voor nucleaire oorlog
Alle voorpagina’s zijn de afgelopen week in beslag genomen door de gebeurtenissen in Parijs.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat andere belangrijke zaken op deze wereld niet ook gewoon doorgaan.
Eén van die belangrijke zaken is de verhouding tussen het Westen en Rusland.
Twee maanden geleden waarschuwde de voormalig Sovjet leider Mikhail Gorbachev dat de spanningen
tussen Rusland en het Westen over de crisis in de Oekraïne de wereld op de rand van een nieuwe Koude
Oorlog heeft gebracht.
Die waarschuwing is nu, net twee maanden later, behoorlijk geëscaleerd. Deze winnaar van de Nobelprijs
voor de Vrede in 1990 heeft namelijk aan het Duitse blad Der Spiegel laten weten dat de spanningen over
de crisis in de Oekraïne tussen Rusland en het Westen nu heel gemakkelijk kunnen escaleren voorbij het
stadium van de Koude Oorlog. Hij voegde daar aan toe dat dit soort oorlog onontkoombaar zal leiden tot een
nucleaire oorlog.
De 83-jarige Gorbachov zei verder: “Wij zullen de komende jaren niet overleven als iemand in deze
oververhitte situatie zijn zenuwen verliest. Dit is niet iets wat ik zomaar gedachteloos zeg. Ik maak mij hele
erge zorgen”.
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Waar Gorbachev zo’n twee maanden geleden nog dacht dat het hooguit tot een nieuwe Koude Oorlog zou
komen, zo is hij er nu van overtuigd dat er iets in beweging is gezet wat niet meer is te stoppen en waarvan
de uitkomst voor hem min of meer vaststaat.
Hij noemde het verlies van vertrouwen tussen Rusland en het Westen catastrofaal en zei dat de banden
weer moeten worden aangehaald. Gorbachev beschuldigt het Westen en de NAVO ervan dat ze de
Europese veiligheid vernietigen door het steeds maar verder uitbreiden van de NAVO. “Er is geen leider in
het Kremlin die iets dergelijks naast zich neer kan leggen”, zei hij en voegde eraan toe dat Amerika was
begonnen met het bouwen van een megakeizerrijk.
Hij waarschuwde verder dat de Westerse pogingen om de Russische president Vladimir Poetin en Rusland
verder te destabiliseren “onvoorstelbaar dom en heel erg gevaarlijk zijn”.
Gorbachev is de laatste weken volop bezig met het waarschuwen voor een nucleaire oorlog. Zo zei hij begin
december dat de situatie in Europa en de rest van de wereld buitengewoon alarmerend is. Het resultaat van
de gebeurtenissen die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden: Een catastrofaal verlies van
vertrouwen in internationale relaties, iets dat heel gemakkelijk tot een oorlog kan leiden.
Hij riep zowel Rusland als Amerika op om rond de tafel te gaan zitten en besprekingen te houden zonder
voorwaarden vooraf en zonder angst voor gezichtsverlies.
“We moeten aan onze toekomst denken”, zei de voormalig Sovjetleider.
Wanneer mensen als Gorbachev dit soort oproepen doet dan is dat inderdaad niet voor niets. De kans dat er
naar hem geluisterd zal worden is in de praktijk uitermate klein en de kans dat die gesprekken tussen
Rusland en het Westen er zullen komen dus ook.
The show must go on en the Endgame voor de totale wereldmacht is in volle gang. Gorbachev lijkt een
roepende in de woestijn en de uitkomst laat zich raden.
Bronnen: Zerohedge, DW
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8797:gorbachev-waarschuwt-voornucleaire-oorlog&catid=37:wereld&Itemid=50

Rusland draait de gaskraan dicht
Vladimir Poetin heeft de Russische staatsenergiegigant Gazprom gisteren bevolen de
leveringen aan en via Oekraïne te stoppen temidden van beschuldigingen dat zijn
buurman Oekraine Russisch gas aftapt en steelt, volgens The Daily Mail.
Door deze "transit risico's voor de Europese consumenten op het grondgebied van
Oekraïne" heeft Gazprom de export van gas naar Europa met 60% verlaagd, en zal het
continent binnen enkele uren in een energiecrisis storten. Wellicht als verklaring voor
de explosie van NATGAS prijzen (en olie) hebben gasbedrijven in Oekraïne bevestigd
dat Rusland het aanbod had afgesneden en zes landen melden een volledige afsluiting
van Russisch gas.
De EU reageerde woedend dat het plotselinge dichtdraaien van de kraan voor een
aantal van haar lidstaten "volstrekt onaanvaardbaar" was, maar Gazprom CEO Alexey Miller voegde later
toe dat Rusland van plan is om over te stappen naar een route voor aardgas via Turkije in plaats van via
Oekraïne en de Russische minister van Energie Alexander Novak verklaarde ondubbelzinnig dat "de
beslissing is genomen." Bloomberg meldt dat dit een verrassende beweging is waarvan het energieopperhoofd van de Europese Unie gezegd heeft dat het Rusland's reputatie als leverancier zal schaden.
De beslissing heeft geen economische zin, vertelde Maros Sefcovic, vice-president van de Europese
Commissie voor de energie-unie, verslaggevers vandaag na gesprekken met Russische
regeringsfunctionarissen en het hoofd van gas exporteur, OAO Gazprom in Moskou.
Gazprom, de grootste leverancier van aardgas in de wereld, is van plan tot 63 miljard kubieke meter gas via
een voorgestelde link onder de Zwarte Zee door naar Turkije te sturen, en daarmee alle zendingen via
Oekraïne te vervangen, zei Chief Executive Officer Alexey Miller tijdens de besprekingen. Ongeveer 40
procent van de Russische gasexport naar Europa en Turkije stroomt door het Oekraïnse Sovjet-tijdperk
netwerk.
Sefcovic zei dat hij "zeer verrast" was door Miller's commentaar, er aan toevoegende dat op een Turks route
te vertrouwen, zonder Oekraïne, niet past in het gas-systeem van de EU. Gazprom is van plan om de
brandstof naar de Turkse grens met Griekenland aan te leveren en dat "het is aan de EU om te beslissen
wat te doen" met het leveren verder, volgens Sefcovic.
Bron / origineel: www.zerohedge.com
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De trein dendert met grote snelheid richting afgrond
De snelheid waarmee gebeurtenissen op aarde elkaar momenteel
opvolgen is ongelofelijk. Iets dat eerst nog jaren lang ver weg kon
lijken, staat nu plotsklaps voor de deur.
De Amerikaanse politici John McCain en zijn collega senator Joe Lieberman zijn een duo met een
duistere agenda. In een eerder artikel hebben wij uitgelegd waar de belangen van beide heren
liggen en wie hun ware opdrachtgevers zijn.
Maar, McCain ging niet alleen naar Syrië, hij reist ook graag en regelmatig naar Israël met collega
senator Lieberman:
“Senators John McCain and Joe Lieberman, an outspoken Jewish Zionist, have long been political
partners and fellow travelers”. Hier zien we beide heren in actie:
Nu zien we dat Joe Lieberman na de aanslagen in Parijs de Wall Street
Journal gebruikt om op te roepen tot een wereldwijde oorlog tegen de
Islam.
Zo schrijft Lieberman onder andere dat de inspirerende eenheid die de
straten van Parijs afgelopen zondag vulde, getransformeerd moet
worden naar een machtige eenheid om de radicale Islam te verslaan
voordat het meer mensen doodt en meer vrijheden wegneemt.
Landen moeten de woede die door de terroristen is veroorzaakt gebruiken om hen officiëel de
oorlog te verklaren, schrijft Lieberman.
Verder schrijft hij dat de wereldoorlog tegen terrorisme net zo goed een ideologisch conflict is als
de voorgaande wereldoorlogen tegen fascisme en communisme.
De opdracht van Lieberman is duidelijk. Als berucht neocon en lid van hetAmerican Enterprise
Institute is hij een belangrijke frontman voor het NWO (Groot Israël) plan om de oorlog tegen
terrorisme uit te breiden.
Een oorlog die is ontworpen om grenzen opnieuw vast te stellen, landen te balkaniseren,
natuurlijke hulpbronnen te stelen en genootschappen te vormen ten faveure van de bankiers en de
megabedrijven.
De aanval op Charlie Hebdo en de reacties van miljoenen
mensen op dit geweld, veroorzaakt door de opdrachtgevers van
Lieberman, wordt nu schaamteloos misbruikt om de wereld verder
te stuwen richting Derde Wereldoorlog.
De aanslag op Charlie Hebdo is op zich nog niet genoeg om deze
te kunnen starten, maar speelt wel een belangrijke rol in de
aanloop naar een grotere False Flag die wel aanleiding zal zijn
om deze oorlog te starten, vergelijkbaar met bijvoorbeeld de
aanval op Pearl Harbor.
Wat toch nog veel mensen verbaasd is de onvoorstelbare snelheid waarmee gebeurtenissen
elkaar nu lijken op te volgen. Alsof we in een niet meer te stoppen stroomversnelling terecht zijn
gekomen.
Eén van onze lezers denkt daar ongeveer hetzelfde over en stuurt het volgende (dank!):
Echter dat het proces zo snel zou verlopen had ik eerlijk gezegd niet gedacht. Frankrijk is in een
weekend omgetoverd tot een politie staat en nu wil onze zionistische vriend Wilders en de VVD
hetzelfde gaan doen met Nederland. Meer politie en fors zwaarder bewapend dan nu het geval is.
Zoals ik al vaker heb aangegeven is de NWO al volledig in stelling gebracht. De wereld is op een
slinkse wijze omgeturnd tot een fascistisch wereldrijk, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het
kenmerk van een fascistische staat is dat de politiek wordt aangestuurd door grote bedrijven en dat
is nu wat we precies zien in de hele wereld. Neem de EU en Nederland nu eens als voorbeeld.
In Nederland maakt het geen bal meer uit op welke politieke partij je kiest, elke regering die
gevormd wordt, met of zonder Wilders, zal zich moeten houden aan de huidige EU regels. De EU
regels zijn achter gesloten deuren opgesteld met enkele financiële instellingen. De 3% norm is
echt niet zomaar tot stand gekomen maar is ontstaan na overleg met de financiële machthebbers.
Wat het volk ook wil van zijn volks vertegenwoordigers, het gaat niet gebeuren, de grote financiële
bedrijven bepalen de politiek in dit land en in alle EU landen. Oftewel 100% fascisme en er
gebeurd nog veel meer.
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Steeds meer mensen zullen in een belabberde financiële positie terecht komen, de werkloosheid
zal hoog blijven en zeer waarschijnlijk zelfs weer gaan toenemen. De invoering van het leenstelsel
en de versoepeling van het ontslagrecht zullen voor meer werklozen gaan zorgen, geheel niet
toevallig is er per 1 januari een andere manier ingevoerd voor het bepalen van het
werkloosheidscijfer waar door de feitelijke werkloosheid hoger zal zijn dan de cijfers zullen
aangeven. Steeds meer burgers zullen het zat worden en de burgerlijke onrust zal alleen maar
toenemen in dit fascistisch systeem. De overheden begrijpen dit donders goed en bereiden zich
hier op voor.
Voordat de bevolking in opstand komt zullen er in vele landen al een politiestaat zijn gecreëerd. Dit
wordt bereikt door de veelvuldige fals flag operaties en voordat je het weet staan er militairen met
een mitrailleur in de aanslag voor je school of op de hoek van de straat, zie in Frankrijk. Dit is
gewoon een vals gevoel van veiligheid geven want een echte terrorist laat zich hier niet door
tegenhouden. Echter de bevolking is zo verlamd van angst dat men niet meer rationeel kan
nadenken en zal tevens zekers niet in opstand komen want het land loopt over met zwaar
bewapende militairen of politie agenten.
Denk hier eens rustig over na, kijk naar de situatie in de wereld en HUIVER. Het is niet vijf voor
twaalf maar 1 seconde voor twaalf. Het spel is bijna afgerond, nog enkele kleine zetjes, lees fals
flag operaties, en het doel van de NWO is bereikt. Een kleine bancaire zionistische elite heeft dan
de totale controle over de hele westerse wereld en dan gaat het gebeuren.
Een grote fals flag operatie zal zich openbaren en de derde wereldoorlog is een feit. De OPEC
landen spelen hun rol momenteel volledig uit met hun krankzinnig beleid m.b.t. de olie situatie. De
FED heeft moedwillig de volledige financiële sector volledig opgeblazen met lucht, de
geloofsoorlog is in volle gang en gaat nog extra worden aangewakkerd door de volgende publicatie
van Charlie Hebdo, wederom een enorme provocatie stunt wat door vele mensen zo niet wordt
gezien maar wat het uiteraard wel is. Wat we nu zien gebeuren is het scenario van Albert Pike tot
in detail.
Zorg voor een geloofsoorlog, christenen/joden tegen de islam, breng landen in een economisch
verval, zuig de bevolking financieel leeg, maak iedereen volledig vermoeid met angst en wereldse
ellende en de weg naar totale chaos is gelegd. Mijn grote vrees is dat dit jaar nog het moment
suprême zal gaan plaats vinden.
Enkele opmerkelijke zaken op een rij.
1. Waanzinnig olie beleid, niemand maar dan ook niemand is hier logischerwijs bij gebaat.
2. Waanzinnig beleid van de FED de afgelopen jaren.
3. Koningshuis bezit een fort, geen vakantiehuis, in Griekenland. Ook Poetin bezit hier een
"huisje".
4. Berichten uit Amerika dat de FEMA kampen operationeel gaan.
5. Goldman Sachs deelt 3500 overlevingspakketten uit aan hun top bestuurders.
6. Massaal opkoopprogramma van blikvoedsel door de Amerikaanse overheid.
7. Enorme ondergrondse bases verspreid over de hele wereld en ze zijn operationeel.
8. Plaatsing van anubis, god van de dood, bij Denver airport??!! naast die van de black horse.
Ziek.
9. Wereldwijde goudrepatriëring door overheden, wat weten zij en wij niet?
10. Massaal en wereldwijd gegoochel met economische cijfers.
11. Feitelijke constatering, kapitalisme en democratie zijn dood, aanschouw het fascisme en
bankisme.
12. Onwaarschijnlijke zombie-achtige wereldbevolking, niks geleerd van onze geschiedenis.
13. Onderwijs je in de huidige ontwikkelingen in Amerika, dit land loopt voorop aangezien zij een
volledig
bewapend burgerbevolking herbergt. De ontwikkeling gaan hier razendsnel en er zijn teveel om op
te noemen.
Mijn inschatting is dat het start schot wordt gegeven tussen de derde en vierde bloedmaan. De
geschiedenis leert ons dat er altijd wat groots staat te gebeuren bij bloedmanen. Of je er nu in
gelooft of niet de feiten spreken voor zich. Ik laat de bijbelse voorspellingen m.b.t. the endtimes
maar achterwege maar ook die komen momenteel angstaanjagend dicht bij de huidige wereld
situatie.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8805:de-trein-dendert-met-grotesnelheid-richting-afgrond&catid=20:het-complot&Itemid=33

N I E UW S B R I E F 216 – 15 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 9

Hoofdartikelen: Van NAZI naar NAVO; de opstap naar Hitler!
KNSM-medewerker en lid van de Waffen-SS, Philip Citroen vertelde in
september 1955 over zijn ontmoetingen met Hitler in vertrouwen aan een
Amerikaanse vriend. Maar deze ‘vriend’ werkte echter voor de CIA. Hij wist
ook een paar foto’s te bemachtigen. In het CIA-dossier over Hitler is het
volledige rapport aanwezig over Citroens ontmoetingen, waaronder foto’s van
hemzelf (links) en Hitler, alias ‘Adolf Schüttelmayor’ (rechts).
Van NAZI naar NAVO, ‘n kleine stap naar Hitler…!
2014 © WantToKnow.nl/.be
Het is de onovertroffen Nederlander Gerard de Boer, die met volle inzet en
precieze aandacht voor zijn documentatiewerk, ons een volledig beeld
aanbiedt over de valse geschiedschrijving, de foute geschiedenisboeken
rondom de nasleep van de Tweede Wereldoorlog.. Een beeld laat zien van verborgen en zeer pijnlijke
feiten..
Want deze feiten tonen aan, dat oud-Nazi’s niets of nauwelijks iets in de weg
gelegd werd, om zich weer in in de maatschappelijke top te nestelen.. Deze
krankzinnige manier waarop vele top-NAZI’s ná de Tweede Wereldoorlog
feitelijk werden gerehabiliteerd, door hen op hoge politieke functies te
plaatsen, is overal nog terug te vinden. Wat te denken bijvoorbeeld van de
NAZI-topofficier die in 1957 opperbevelhebber wordt van de landstrijdkrachten
van de NAVO..?
Kijk naar de collage van krantenartikelen en feiten in de onderstaande
YouTube, die door Gerard de Boer in dit kader zijn samengevat..!
Jodenvervolger en top-NAZI Hans Spiedel krijgt in 1957 dus die baan..! De
man die regelrecht betrokken was bij de deportatie van Joden naar kamp
Auschwitz…! Tijdens de oorlog was Speidel in Frankrijk onder meer
verantwoordelijk voor het uitroeien van Franse joden en verzetsstrijders en in
Rusland voor het in brand steken van hele dorpen, vaak nog met de bewoners
in hun huizen, die levend verbrandden.
Toen na de benoeming van Speidel een storm van kritiek losbarstte, haastte de westerse propaganda zich
door te verklaren dat Speidel een ‘good guy’ was. Ja, dat hij zelfs tegen het einde van de oorlog (toen
Duitsland al bijna verslagen was!) in het verzet ging. Verzwegen werden dus Speidels vele oorlogsmisdaden
en diens kwalijke rol bij het verraden aan de Gestapo van veldmaarschalk Rommel (die dus wel betrokken
was bij de samenzwering tegen Hitler).
Vervolgens krijgt in 1960 een andere oud-top-NAZI, namelijk Adolf Heuzinger. een andere topfunctie in de
NAVO.. In 1960 wordt hij benoemd tot voorzitter van het militair comité van de NAVO.. Hoe is het mogelijk
zul je zeggen.. Dit zijn de feiten die er niet om liegen..!
00:0000:00
Het Internationale Rode Kruis helpt NAZI’s ontsnappen..!
Tenminste tien Nazi-kopstukken zijn na de Tweede Wereldoorlog naar
Zuid-Amerika gevlucht met paspoorten van het Internationale Rode
Kruis te Genève. Het gaat onder meer om Adolf Eichman, Josef
Mengele, Franz Stangl, Klaus Barbie en Erich Priebke. Tot en met
1948 zijn er door het Internationale Rode Kruis niet minder dan 63.750
reisdocumenten aan Nazi’s afgegeven, die zonder meer door
Argentinië als officiële documenten werden erkend.
Adolf Eichman verkreeg zijn paspoort op 1 juni 1950 onder de valse
naam Riccardo Klement, geboren te Bolzano. Op 17 juni 1950 zat hij
al op de boot naar Argentinië. Hiernaast het paspoort van Adolf
Eichmann, Hitler’s plaatsvervanger, alias Riccardo Klement. Met de stempels van het Rode Kruis…!
Hitler in Argentinië..?
Wanneer we tussen de uiterst intrigerende data snuffelen, die Gerard de Boer op zijn blog bijhoudt, komen
we op het verhaal over de vervalsing van de geschiedenis’boeken’, door de Hitler-is-dood-legende..
Russische en Amerikaanse troepen zouden in de bunker in Berlijn, waar Hitler en zijn top-officiers uiteindelijk
nog alleen maar naar toe kon, uiteindelijk de dode lichamen van deze aanwezigen hebben gevonden. Hen
vervolgens naar buiten gesleept hebben en verbrand. Dát is wat we leren. Maar -is dit nog toeval..?- tegelijk
met het verhaal van Gerard de Boer, krijgen we op de redactie een schrijven over Hitler die ontsnapt,
‘geholpen’ ontsnapt zou zijn naar Argentinië.
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Maar allereerst wat Gerard de Boer op zijn blog/website vermeldt over het FBI-rapport dat maar liefst 752
pagina’s telt en meldt dat op 21 september 1945, dus 10 dagen ná de val van Berlijn met een Duitse U-boot
in het zuiden van Argentinië zou zijn aangekomen. Een zoektocht heeft destijds echter niets opgeleverd,
maar waarschijnlijk was Hitler toen al doorgereisd naar Tunja (Colombia). Blijkens de CIA-documenten is hij
dus in januari 1955 weer naar Argentinië teruggekeerd. Kijk hier naar een van die documenten uit de FBIfiles. Een rapport over de ‘Hideout’ (schuilplaats) van Hitler:
Ooggetuigen contra geschiedenisboeken
“Niet zo onzinnig als de meesten wellicht denken“.. Dat zul je wellicht
nu van de titel van het nieuwe boek van Abel Basting en Jan van
Helsing denken. “Hitler zou in zijn bunker in Berlijn zijn gestorven en
de verkoolde lijken van hem en Eva Braun zijn geïdentificeerd aan de
hand van de aangetroffen gebitten. Zo werd de dode Hitler
geïdentificeerd.”
(klik voor link naar BOL.com)
Ja, dat is de weergave van het overlijden van Adolf Hitler zoals die officieel is
erkend en onlangs ook werd verfilmd, waarbij kosten noch moeite werden
gespaard. niet in de laatste plaats omdat een vermeend schedelfragment van
Hitler in 2010 werd onderzocht en na een DNA test van een vrouw bleek te
zijn.Ook het herhaaldelijke onderzoek van de brug in Hitlers gebit door twee
experts leverde geen zekerheid op, want deze was – net als de röntgenopnames
van de tandarts – waarschijnlijk van zijn dubbelganger.
Maar al deze historische ‘feiten’ zijn zelfs onder historici omstreden. Zo is
bijvoorbeeld het stuk schedel dat tientallen jaren lang werd gezien als de schedel
van Adolf Hitler dus helemaal niet van Hitler, maar van een jonge vrouw. Dat blijkt
uit een DNA-onderzoek door Amerikaanse wetenschappers. Het stuk schedel
werd in 1946 gevonden door soldaten van de Sovjet-Unie.
Het lag net buiten de bunker waar Hitler zelfmoord gepleegd zou hebben. Dit
schedelfragment met kogelgat werd lange tijd gezien als het belangrijkste bewijs
dat Hitler zelfmoord had gepleegd. Het werd door de Russen ook als zodanig tentoongesteld in 2000,
precies 55 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Blijkens een in mei 2001 vrijgegeven CIA-rapport heeft de voormalige Waffen-SS’er Philip Citroen – die
indertijd in Zuid-Amerika voor de KNSM werkte – in 1954 eens per maand contact gehad met Adolf Hitler,
die toen onder de naam ‘Adolf Schüttelmayor’ in Tunja (Colombia) woonde. Verder vraagt men zich af
waarom Jozef Stalin tot aan zijn dood heeft beweerd dat Hitler naar Zuid-Amerika is gevlucht..!
En waarom berichtten de grootste dagbladen van Paraguay in 2010 dat Hitler lang in Zuid-Amerika heeft
geleefd en daar ook gestorven is? Maar nu stel je je misschien de vraag: “Ja, en wat maakt het allemaal uit?
Hij is nu toch zeker dood?! Waarom zou ik me daar nog mee bezig houden?”
Juist, dat zou je kunnen denken, maar in dit nieuwe boek worden echter personen gepresenteerd – met
naam en toenaam genoemd – die niet enkel beweren dat ze Hitler persoonlijk in Zuid-Amerika hebben
ontmoet, gedurende zelfs een langere periode, – tot in 1964 – maar ook dat hij de laatste 20 jaar van zijn
leven niet stil heeft gezeten; integendeel zelfs..!! En precies daar gaat natuurlijk de essentie van het verhaal
over..! Zaken zoals:
* Waarom bevinden de Argentijnse documenten over Hitler zich nog altijd achter slot en grendel, als hij toch
nooit in Argentinië is geweest?
* Waarom werd Adolf Eichmann niet door de BND (de Duitse geheime inlichtingendienst) gearresteerd,
hoewel zijn verblijfplaats al sinds jaren bekend was?
* Welke rol speelt de GESTAPO, die in 2008 de getuige Olga Meyer uit Miramar ervan weerhield om Abel
Basti een foto van Hitler in Argentinië te overhandigen?
* Welke rol speelt Hitlers zoon, die naar men beweert ongehinderd in Zwitserland studeerde en wat doet zijn
dochter, die tegenwoordig zou wonen in Buenos Aires?
* Wie voert het bevel over de geheime duikbootvloot die sinds de jaren vijftig de wereldzeeën onveilig
maakt? Heeft Duitsland daarom tot op heden geen vredesverdrag?
* Wat zullen de historici zeggen, als ze het originele Paraguyaanse identiteitsbewijs van Martin Bormann
krijgen voorgelegd, uitgereikt in 1961?
De vraag is opnieuw, hoeveel moeite je moet doen om al die getuigen te ‘ontmaskeren’, inclusief de FBI
dus.. Liegen alle met naam optredende ooggetuigen? Of worden we sinds bijna 70 jaar door de regeringen
voorgelogen?
Hoe de KLM hielp met het NAZI-transport..
De KLM bood vlak ná de oorlog de NAZI’s een vluchtroute aan naar Zuid-Amerika. Zeer waarschijnlijk was
het Prins Bernard die in deze vlucht een sleutelrol speeld. Kijk naar het onderstaande krantenbericht (met
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dank aan Gerard de Boer) en voor een uitgebreide reportage HIER, voor een reportage van ‘Netwerk’ uit
2007.
Het blijkt dus dat Nazi’s van alle kanten hulp kregen bij het ontvluchten van Duitsland, vlak ná de Tweede
Wereldoorlog, om met name in Zuid-Amerika hun toevlucht te kunnen zoeken..
Nazi’s aan de wieg van de Codex Alimentarius..!
Eerder plaatsten we HIER op de site het verhaal over het ontstaan
van de wereldwijde voedselwetgeving, de ‘Codex Alimentarius’, die
o.a. het eten en verbouwen van ‘ongecontroleerd voedsel’ verbiedt..
En het eten en verkopen van voedsel op basis van ‘valse claims’.. Of
dat voedsel en vitamines nu al eeuwenlang gebruikt worden en hun
nut bewezen hebben, doet er niet toe.. ‘Valse voedselclaims’ zijn
claims over voedsel die niet zijn gebaseerd op ‘wetenschappelijk
onderzoek’, dát is voortaan het credo in deze wet.
Het betekent dat alleen de multi-nationals in staat zijn, dit
wetenschappelijke onderzoek te financieren, en veel belangrijker: te manipuleren. Zoals Big Pharma al
decennia lang bezig is, de hele kluit te bedonderen met háár ‘wetenschappelijke onderzoek’ (HIER), zo kan
nu de voedselindustrie zich opmaken voor de loop over deze wetenschappelijke ‘rode loper’, die voor hen is
uitgerold. Uitgerold door… Ex-NAZI’s.. We raden je simpelweg aan het artikel te lezen dat hierover handelt,
geschreven door Heidi Stevenson en speciaal vertaald voor WantToKnow.nl/.be
Fritz ter Meer is één van de industriële baronnen, die het NAZI-regime steunden, o.a. met het bouwen van
de vernietigingskampen en het tewerkstellen van gevangenen. Ter Meer
werd in het beklaagdenbankje gezet, tijdens de Neurberg-processen van
1948. Hij werd veroordeeld voor een paar jaar gevangenisstraf, maar zette
zijn werk voort, nadat hij weer vrij was.. De Codex-Alimentarius is o.a. zijn
werk.. Inmiddels onder de camouflage van de WHO en FAO werkaam..
De Codex Alimentarius-organisatie heeft beweerd dat de connectie
met oud-Nazi-IG-Farben-figuren niet juist is, maar waarom weigert de
Codex-commissie dan de namen vrij te geven van de oprichters van
deze organisatie..?
Behalve dat deze Codex-commissie tot stand kwam onder de vleugels van
de FAO en de WHO (wereldgezondheidsorganisatie). De commissie geeft echter wel toe, dat, vóórdat
Codex Alimentarius bekend werd als een overheids organisatie, het een INDUSTRIE was, totdat deze onder
auspiciën van de VN kwam…! De ‘Raad van de Codex Alimentarius Europaeus’, was een organisatie
die in 1958 werd gevormd door Europese industrieën en industriëlen..!
De industriële organisaties die deze ‘Codex Alimentarius’ onder hun vleugels namen, dus vóór de VN dat
deed, waren de ‘Internationale Commissie voor Landbouw industrieën’ en het ‘International Bureau voor
Analytische Chemie’…! En dan is het natuurlijk helemaal duidelijk: het waren de na-oorlogse titanen, die we
hierboven eerder noemden, die deze organisaties en industrieën bestuurden en degenen waren die
betrokken waren om deze Codex-commissie in het leven te roepen. En wie waren de meest prominente
leden van deze industrieën..? Natuurlijk, de heren achter het NAZI-concern IG Farben…!
Er is heel wat goedgelovigheid voor nodig om te suggereren dat de IG-Farben-titanen, die dus later werden
gesplitst in Farben’s industriele trio, Bayer-BASF-Hoecsht, NIET betrokken zouden zijn bij de totstandkoming
van de ‘Codex Alimentarius’, een organisatie die is opgezet door industriëlen om hun business wereldwijd te
promoten en harmoniseren..! Maar ook om heerschappij te krijgen over de wereldbevolking..
In 1961, ging deze ‘Council van de Codex Alimentarius Europaeus’ banden leggen met de FAO en de WHO,
en 2 jaar later, in 1963, was de ‘Codex Alimentarius’ geboren..! Codex Alimentarius is dus feitelijk een
inspanning uit het post-Nazi-tijdperk om controle te krijgen over de wereldhandel en -bevolking. En door de
enorme macht die deze zakenlieden hadden, kregen ze niet meer dan een figuurlijke draai-om-de-oren, voor
hun misdaden tegen de mensheid in o.a. Auschwitz. Daarna, was het voor hen simpel hergroeperen en
voortgaan op het pad dat ze tijdens de oorlog al liepen. Met nieuwe plannen om de waarde van deze
enorme bedrijven hen ten goede te laten komen en de wereldbevolking te gaan controleren en beheersen.
De contacten die Prescott Bush had met Nazi-Duitsland zijn in feite weerzinwekkend. Deze Bush deed
zaken met Frits Thyssen, de directeur van IG-Farben, het bedrijf dat later het gifgas leverde voor o.a.
Auschwitz en andere concentratiekampen.
Het groeiende fascisme in de VS..
De rol van Prescott Bush, de grootvader van George Bush jr., in de financiering van het NAZI-bewind, is ook
velen niet duidelijk, of zelf onbekend.. We raden je aan deze video eens te bekijken en dit puzzelstukje in het
grotere plaatje van dit verhaal te passen.. Het is journalist John Buchanan, die het verhaal van Prescott
Bush uit de doeken doet.. (In het Engels, maar makkelijk toegankelijke tekst).]
Prescott Bush is gestraft voor zijn daden, doordat in 1941 een speciale wet werd aangenomen in de VS.
Deze ‘Trading with the Enemy-act’ maakte het mogelijk Bush aan te pakken. Maar het kapitaal van zijn
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NAZI-deals was vergaard, het karakter was gevormd bij deze latere senator in de VS. Het duurde tot 20
Oktober 1942, voordat president Roosevelt beslag liet leggen op de aandelen van de ‘Union Banking
Corporation’ en Bush als collaborateur werd aangeklaagd.
Maar het lukte Prescott Bush, net als zijn NAZI-vriendjes in Europa, om een come-back te maken: hij zat van
1952 tot 1963 in de Amerikaanse Senaat. De geschiedenis achter deze man werd vervoglens duister
gehouden. Er zijn opvallend genoeg, nooit stevige krantenartikelen of vraaggesprekken geweest met de
Bushes, in het kader van hun vergaarde familiekapitaal ten koste van…
Al met al een duister verleden van de vader van de latere presidenten van de VS. George Herbert Walker
Bush Sr. en George W. Bush. Beiden toonden hetzelfde gedrag dat hun vader liet zien. Schijt aan de
democratie, ‘alle macht aan mij’.. Alle 3 waren het Yale-studenten, die lid waren van de Yale-eliteclub Skull &
Bones. Een club die het er vooral om te doen is, elkaar de bal toe te spelen en macht, invloed en vermogen
te vergaren. Kennelijk te koste van democratische processen, mensenlevens en menselijke waarden. Een
vergelijking met de NAZI’s doorstaat in die zin de toets glanzend..
Tot slot
Hebben de NAZI’s de Tweede Wereldoorlog overleefd…? Kijken we naar het hedendaagse fascismemonster, dat vooral in de VS zijn kop weer opsteekt, dan lijkt het antwoord op die vraag bevestigend.
Waarom zouden deze ex-NAZI’s hun leven hebben gebeterd..? Waarom zouden al die kopstukken niet
hebben ‘geleerd’ van hun nederlaag in Duitsland en een slimmer plan hebben ontwikkeld om hun
wereldheerschappij alsnog uit te rollen..
Kijken we bijv. naar de ‘Codex Alimentarius’, hoe deze voedselwetgeving heel sluw via ‘officiële instanties’
nu wereldwijd ingevoerd wordt, dan zien we meteen de sluipende manier waarop dit ‘slimmere plan’ wordt
uitgerold; die nieuwe aanpak van oud-Nazi’s. Dat deze club niets-ontziende machtswellustelingen inmiddels
hoogbejaard is, of zelfs al gestorven is, betekent niet dat zijn hun macht niet in handen hebben kunnen
leggen van een club opvolgers..
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/van-nazi-naar-navo-de-opstap-naar-hitler/

In twee jaar tijds is de radioactiviteit van Fukushima-Japan de Grote Oceaan overgestoken
Radioactiviteit uit Fukushima reisde in twee jaar naar Canada
Foto: ANP ; Gepubliceerd: 01 januari 2015
Een radioactieve pluim van de kernramp in Fukishima deed er
twee jaar over om via de Stille Oceaan de kust van NoordAmerika te bereiken, zo blijkt uit nieuw wetenschappelijk
onderzoek.
De radioactieve isotopen cesium-137 en cesium-134 die
vrijkwamen bij de kernramp, waren in juni 2013 voor het eerst
meetbaar voor de kust van de Canadese provincie British
Columbia.
Het ging om een zeer kleine hoeveelheid: 1 Becquerel per
kubieke meter. Dat wil zeggen dat in een kubieke meter zeewater gemiddeld één atoomkern per seconde
radioactief verviel.
Canadese wetenschappers melden deze bevindingen in het wetenschappelijk tijdschrift PNAS.
Computermodellen
Computermodellen hadden al voorspeld dat radioactieve isotopen uit Fukushima door oceaanstromingen
naar Noord-Amerika zouden worden gebracht.
Om te meten hoe snel de pluim van radioactieve deeltjes zich zou verplaatsen in het water, verrichten de
onderzoekers regelmatig metingen voor de kust van British Columbia op verschillende plekken in zee.
Bij deze metingen verzamelden ze steeds 60 liter zeewater, die ze in hun laboratorium onderzochten op
sporen van cesium-137 en cesium-134.
In juni 2012 troffen ze de eerste sporen aan, maar alleen in zeewater dat zich 1500 kilometer voor de kust
bevond. Een jaar later had de radioactieve pluim de kust pas bereikt.
Gevaren
Uit de metingen blijkt dat de radioactiviteit van het water waarschijnlijk pas in 2015 of 2016 zijn piek zal
bereiken. Het zeewater voor de kust van British Columbia zal dan hooguit 5 Becquerel per kubieke meter
bevatten.
Dat levert volgens hoofdonderzoeker John Smith nog altijd geen gevaren op voor mensen of dieren, zo
verklaart hij in de krant Los Angeles Times. “Het niveau van het cesium zal ook dan nog onder het
natuurlijke maximum blijven.”
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
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Saudi Arabië prijst Angela Merkel voor pro-islam toespraak
Grens van wat autochtone Europeaan kan hebben is in zicht gekomen
De Duitse bondskanselier haalde vanwege haar onthutsende
toespraak de voorpagina van de site van het islamitische
persbureau Islamic News.
Het door Saudi Arabië gefinancierde en aangestuurde
islamitische netwerk ISECO heeft de Duitse bondskanselier
Angela Merkel lof toegezwaaid voor haar toespraak waarin ze
de Duitsers opriep om niet langer tegen de islamisering van
Europa te demonstreren. Tegelijkertijd eist de Saudische
president dat Duitsland de mensenrechten in acht neemt. Dat is
grotesk, aangezien er bijna geen land ter wereld is waar de
mensenrechten zó met voeten worden getreden. Met ‘mensenrechten’ worden in de islamitische
(denk)wereld dan ook hoofdzakelijk moslimrechten bedoeld.
Opportunistisch Europa buigt voor islam
Eén voor één zakken de landen in Europa door de knieën voor de islam. Gisteren bespraken we de
criminalisering van openlijke kritiek op de islam in Frankrijk; op dezelfde dag haalde Duitsland het ‘dhimmi’
nieuws in de persoon van niemand minder dan de bondskanselier zelf, die niet wil dat de Duitsers zich
verzetten tegen de door de EU gewenste en bevorderde islamisering van Europa, en de bevolking daarom
opriep niet deel te nemen aan de PEGIDA-demonstraties.
De lof die Merkel uit Saudi Arabië kreeg, waar geen enkele andere religie dan de islam wordt getolereerd, is
het zoveelste voorbeeld van hoe onvoorstelbaar opportunistisch de regeringen in Europa omgaan met het
groeiende islam-, immigratie- en integratieprobleem.
Abdulaziz Othman Altwaijri, de Saudische directeur van ISECO, roept ‘de Europese regeringen op om zich
voor tolerantie, co-existentie, vrede en mensenrechtenwaarden’ in te zetten, zo berichtte het persbureau
Islamic News. Dat behoort net als ISECO tot de ‘Organization of Islamic Cooperation’ (OIC), dat 57
moslimlanden telt en dat in de VN het machtigste blok vormt dat voortdurend eenzijdige resoluties tegen
Israël erdoor drukt en al jaren probeert om alle kritiek op de islam wereldwijd strafbaar te stellen.
Harde onderdrukking en vervolgingen
In de islamitische dictatuur Saudi Arabië worden vrouwen, andersdenkenden en andersgelovigen hard en
massaal onderdrukt en vervolgd. Af en toe sijpelt er onthutsend nieuws uit het gesloten koninkrijk naar
buiten, zoals toen een bruid tot 90 zweepslagen werd veroordeeld nadat ze verkracht was door een vreemde
man. In de Saudische versie van de islam, het wahabisme, hebben vrouwen en meisjes niet alleen niets te
vertellen en niets te willen, maar krijgen ze ook nog eens zelf de schuld als ze verkracht worden, en niet de
mannelijke dader(s).
Dissidenten –iedereen die het waagt kritiek te hebben op de overheid- worden onmiddellijk gevangen gezet
en gedwongen tot bekentenissen. Iedere uiting van een ander geloof dan het islamitische is ten strengste
verboden. Ook de Shi’itische moslims worden gediscrimineerd.
Op veel vrijdagen worden er mensen in het openbaar geëxecuteerd door middel van ophanging. Die kunnen
alles hebben misdaan wat tegen de islam en/of de monarchie ingaat. Buitenlandse gasten worden daarbij op
de eerste rij gezet, zodat ze van dichtbij kunnen zien wat er gebeurt als de islam het ergens volledig voor het
zeggen krijgt.
Verzet tegen islam en koningshuis ‘terrorisme’
Protesten uit het Westen zijn er niet of nauwelijks. Soms zijn er berichten in onze media te lezen die Saudi
Arabië in een positief daglicht proberen te stellen, zoals dat het langzaam de goede kant op zou gaan met
de mensenrechten. Dat is echter slechts doelbewust gecreëerde schijn. In het voorjaar van 2014 nam het
land namelijk een wet aan waarmee iedere vorm van oppositie, politiek of religieus, als terrorisme werd
bestempeld. Dat geldt ook voor andersdenkende islamitische groepen en bewegingen zoals de Moslim
Broederschap.
Etnische zuiveringen en vluchtelingenstroom
De Saudi’s behoren tot de grootste ondersteuners van de rebellenoorlog tegen de Syrische president Assad
en de religieuze-etnische zuiveringen die er in Irak en Syrië plaatsvinden. Daarmee zijn ze direct
verantwoordelijk voor de enorme vluchtelingenstroom die naar Europa op gang is gekomen.
Shi’itische moslims aartsvijanden
Het Westen gaat ervan uit dat het in stand houden van de Saudische monarchie de ‘stabiliteit’ in het Midden
Oosten overeind houdt, omdat de Saudi’s bondgenoten van de VS zijn. Andere moslimstromingen verzetten
zich echter in toenemende mate tegen de extremistische, autocratische wahabitische versie van de islam.
De Shi’iten, die zich voornamelijk in Iran, Syrië en Libanon bevinden, zijn gezworen aartsvijanden van het
regime in Riyadh, en zien het land het liefst zo snel mogelijk in vlammen opgaan.
Dubbele moraal Westerse politici
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De lof die bondskanselier Merkel van Saudische kant kreeg toegezwaaid is dus op zijn minst zeer
bedenkelijk te noemen, vooral als bedacht wordt dat de Duitse regering afgelopen herfst toestemming gaf
om wapens aan Saudi Arabië te leveren – wapens die zonder twijfel gebruikt zullen worden om de
islamistische dictatuur in het land in het zadel te houden.
Merkel noemde de terreurbeweging IS(IS) de grootste bedreiging voor de Westerse waarden. Een minstens
zo grote bedreiging is de dubbele moraal die de politieke elite in het Westen erop nahoudt, vooral waar het
op de islam en immigratie aankomt. Dat zelfs de Duitse bevolking nu massaal de straat opgaat omdat het
niet langer wil meewerken aan de ontwrichting van de samenleving door dit verwrongen beleid, is een teken
aan de wand dat de grens van wat de autochtone Europeaan kan hebben in zicht is gekomen.
Xander - (Gebaseerd op) (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Buitenaardse interventie in Oekraine? (video)
Volgens geheime gelekte documenten is er op dit moment in de
Oekraïne sprake van aanzienlijke lekkage van radioactief materiaal uit
een kerncentrale.
Voor de tweede keer binnen een paar weken wordt een reactor
stilgelegd en zijn er vreemde lichten te zien boven het vliegveld van
Donetsk.
De grootste kerncentrale van Europa staat in de Oekraïne. In het
zuidoosten, ongeveer 50 kilometer van de stad Zaporizja en direct aan
de rivier de Dnjepr.
Enkele dagen geleden verschenen er berichten op Zerohedge dat deze centrale een soort noodstop heeft
gemaakt omdat er radioactieve lekkage zou zijn opgetreden. Eerder werd dit in alle toonaarden ontkend door
de Oekraïne, maar het schijnt toch waar te zijn. Oekraiënse wetenschappers hebben de bevolking misleid
want er is wel degelijk een lek waardoor de hoeveelheid straling voor de burgers ongeveer 16 keer hoger is
dan de toegestane veiligheidsnorm.
De Russische publicatie Life News is in het bezit gekomen van geheime gelekte documenten waaruit blijkt
dat ondanks dat er lekkage is, er bewust misleidende informatie op de website van de kerncentrale wordt
geplaatst over dat er niets aan de hand zou zijn. Terwijl in de onderschepte documenten die opgesteld zijn
door de Nooddiensten van de Staat en gericht zijn aan regionale nood- en hulpdiensten, wordt gesproken
over straling hoger dan 16 keer de toegestane limiet.
Afgelopen zondag werd één van reactoren, unit nummer 6, automatisch afgesloten vanwege een probleem.
Dit was al de tweede keer de afgelopen weken dat een operationele reactor werd stilgelegd. Later werd
gemeld dat de problemen waren opgelost en dat reactor nummer 6 weer normaal dienst deed.
Eind november werd unit nummer 3 voor ongeveer een week stilgelegd in verband met
kortsluitingsproblemen. Ook dit werd in eerste instantie volledig stil gehouden en pas 5 dagen na het
stilleggen publiekelijk bekend.
De Zaporizja Kerncentrale is ontzettend belangrijk voor de Oekraïne want hij voorziet in de energiebehoefte
van eenvijfde deel van het land.
Dan is er altijd weer de factor toeval en timing. Net nu dit alles speelt
rondom de kerncentrales maakt de Oekraïne bekend dat ze van
leverancier gaan veranderen voor wat betreft hun nucleaire
brandstof. Dit was tot nu toe altijd het Russische bedrijf TVEL, maar
die is enkele dagen geleden verwisseld voor het Amerikaanse
Westinghouse. Enkele dagen geleden werd de overeenkomst
getekend door beide partijen in Brussel en zal zeker tot 2020 duren.
Rusland is hier uiteraard niet blij en reageert via het Ministerie van
Buitenlandse Zaken met het volgende tweetbericht:
Allemaal toeval? Of speelt hier nog veel meer dat wij niet weten.
Zodanig dat zelfs de buitenaardsen er zich maar mee gaan
bemoeien. De volgende opname werd gemaakt door RT en laat
boven het vliegveld van Donetsk in het oosten van de Oekraïne een
aantal merkwaardige lichten zien die duidelijk niet van een vliegtuig
afkomstig zijn.
Wat doen deze UFO’s daar? Heeft het te maken met de problemen
met de kerncentrales in Zaporizja? Een afstand van slechts enkele
honderden kilometers van Donetsk.
Bronnen: Zerohedge ; RT News ; Yahoo News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8773:buitenaardse-interventie-inoekraine&catid=12:et&Itemid=25
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Je geld wordt steeds onveiliger bij grote banken
De historie laat zien dat wanneer mensen besluiten om (eindelijk)
hun geld van de bank te halen ze meestal te laat zijn.
Na de laatste G-20 top is de status van een spaarder bij een bank
plots veranderd in die van investeerder, met alle risico’s van dien.
Voor diegenen die nog geld hebben en dit hebben geparkeerd bij
één van de grote banken met het idee dat dit wel veilig zal zijn, is
misschien nu wel het moment om daar nog eens goed over na te
denken.
De spelregels voor banken in de problemen zijn namelijk weer eens veranderd. Dit keer is dat gebeurd op de
laatste G-20 top afgelopen november. Hier is besloten dat geld binnen de bank, ook dat van jou, gebruikt
kan worden voor een zogenaamde bail-in wanneer financiële problemen zich zouden voordoen.
Tijdens die G-20 top is besloten dat jouw spaargeld eigendom van de bank wordt wanneer deze door een
crisis dreigt om te vallen.
Dat betekent dat alle geld binnen de bank het eerst wordt gebruikt om schuldeisers af te betalen en als er
dan nog geld over is, krijg je misschien nog iets terug.
Je status als klant van de bank is ook veranderd. Je bent geen spaarder meer, maar je wordt gezien als een
investeerder die met zijn ingelegde geld risico neemt. En omdat je investeerder bent, loop je dus ook het
risico dat je je geld verliest.
De regels zijn helemaal veranderd. Waar het op neerkomt is dat vanaf nu de spaarders en rekeninghouders
verantwoordelijk zijn voor het op de been houden van de bank, mocht deze in een crisis terechtkomen.
Eén van de meest waarschijnlijke scenario’s waarbij banken in de problemen komen is het (gedeeltelijk)
inelkaar klappen van de derivatenhandel. Deze “financiële instrumenten” worden gebruikt om te gokken met
enorme bedragen en wanneer het goed gaat, wordt er veel verdiend, maar als het misgaat dan zijn de
verliezen enorm. Zo hebben we onlangs gezien dat de Deutsche Bank een tikkende tijdbom is, met een
blootstelling aan derivatenrisico van ongeveer 75 biljoen Dollar, een bedrag dat vijf maal groter is dan het
totale Europese BBP (Bruto Binnenlands Product). Wanneer we ook Amerikaanse banken erbij
betrekken dan komen we uit op bedragen van rond de 300 biljoen Dollar.
Als er ergens iets misgaat met die derivatenhandel, en het risico daarop wordt iedere dag groter, en één van
de grote banken komt in de problemen dan zijn de rapen voor de rekeninghouder en spaarder gaar. Het
ingelegde geld is op dat moment geen eigendom meer van de klant, maar van de bank. Natuurlijk
garanderen de meeste overheden tot een bepaald bedrag, in geval de rekeninghouder zijn geld dreigt te
verliezen, maar de middelen die overheden hiervoor beschikbaar hebben, zijn bij lange na niet genoeg om
iedereen te compenseren in geval er een echte crisis uitbreekt. Dit geld zal verdwijnen als de bekende
druppel op de gloeiende plaat.
Het is natuurlijk een hele slimme zet. Wat je namelijk doet is de schuld van een bank omdraaien in een bezit.
Normaal gesproken zijn de rekeninghouders en spaarders gecombineerd de grootste schuldeisers van een
bank. Zij hebben immers in goed vertrouwen hun geld daar geparkeerd.
Wanneer echter een bank in moeilijkheden de schuld aan de rekeninghouders en spaarders dus simpelweg
ziet als een bezit dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Plots is een groot deel van het
schuldenprobleem van de bank opgelost en hebben ze in plaats van een schuld, ineens bezit. (het geld van
rekeninghouders).
Waar een normaal bedrijf de deuren moet sluiten en faillissement moet aanvragen, zo gaan deze
zombiebanken gewoon door met “zakendoen”. Op onze kosten uiteraard en waarbij de Cypriotische
manier van banken uit de ellende halen, de norm wordt.
De vraag is natuurlijk waarom dit net nu zo is besloten na de laatste G-20 vergadering. Waarschijnlijk omdat
men het komende jaar wel het één en ander verwacht op de onstabiele financiële markten en bijbehorende
instanties (banken). Het systeem waarbij geld dat wordt overgeheveld van burgers naar de elite ten koste
van alles, in stand gehouden dient te worden natuurlijk.
Ook rijst de vraag waarom er wederom niets over in de mainstream media is verschenen. Het antwoord is
uiteraard dat men geen trek heeft om slapende burgers wakker te maken.
De historie leert dat wanneer mensen besluiten om hun geld van de bank te halen, dit in veel gevallen te laat
is. Dat men, ondanks alles, zo’n gevoel heeft dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen. Misschien wel de
beste tip om het nieuwe jaar te beginnen: Als je geld hebt, zorg dan dat je je eigen bankier wordt.
Bron: Patriot Rising
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8772:je-geld-wordt-steeds-onveiligerbij-grote-banken&catid=15:financieel&Itemid=28
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Nederlanders verwijderen massaal Facebook door nieuwe regels, stappen over op Seen.is
in Binnenland 14 december 2014 12:00 58 Reacties 74,469 Bekeken
Het vernieuwde eisenpakket dat Facebook op tafel legt is voor veel Nederlanders een brug te ver.
Persoonlijke foto’s, inhoud, informatie en namen zouden onherroepelijk eigendom worden van het sociale
medium. Veel boze burgers verwijderen uit protest hun account, ook al zijn sommige maatregelen al
jarenlang van kracht.
De nieuwe regels betekenen dat vanaf 1 januari de namen en profielfoto’s ongevraagd door Facebook
gebruikt mogen worden. Foto’s en video’s zouden zelfs verkocht kunnen worden aan derden. Volgens
sommigen verandert er echter niet veel en hebben gebruikers hier allang voor getekend.
Veel Nederlanders laten weten uit woede hun account te verwijderen. Tenminste: dat is hun goede
voornemen. Er wordt ook naar alternatieve sociale netwerken gezocht. Door de zware kritiek die Facebook
de laatste tijd krijgt, gaan de andere netwerksites fijne feestdagen tegemoet.
Het IJslandse Seen.is wordt gezien als één van de belangrijkste tegenspelers van Facebook. “Wij zijn een
snelgroeiende community van gelijkgestemden die naar Seen.is komen, omdat hun privacy hier
gerespecteerd wordt,” aldus de website. “Wij zijn gevestigd in IJsland, waar er nog steeds veel vrijheid is.”
Ello, een andere opkomende netwerksite, stelt: “Je sociale netwerk is eigendom van adverteerders. Alles
wat je post, iedere vriend die je maakt en elke link die je aanklikt wordt gevolgd. Deze data worden gekocht
door adverteerders, zodat ze je meer reclame kunnen laten zien. Jij bent het product dat wordt gekocht en
verkocht.” In een manifest zegt Ello daar anders over te denken.
Het Nederlandse sociale netwerk LiveCrew ziet het ledental naar eigen zeggen met de minuut groeien. “Nu
steeds meer Nederlanders een alternatief zoeken voor Facebook worden ‘privacybeschermende’ websites
steeds belangrijker,” aldus de site. “Geen Amerikaanse regeltjes hier.”
NineForNews heeft vanaf vandaag ook een Seen-account waar je lid van kunt worden als je ook een
account hebt op Seen.is.
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/nederlanders-verwijderen-massaal-facebook-door-nieuwe-regels-stappen-op-seen/

Nederlandse onderzoekers lieten scalp meisje liggen. #MH17
Jan 3rd 2015, 18:39, by Joost Niemöller
In grote haast verzamelden de Nederlandse onderzoekers onlangs op de crashsite wat wrakstukken van
vlucht MH17. Met veel tamtam werd het met vrachtwagens naar Nederland gebracht. We zagen op
videobeelden dat een complete deur met mogelijk kogelgaten gewoon bleef liggen aan de kant van de weg.
Niet relevant kennelijk. Ook een duidelijk aangeschoten beschermingsring van een motor lieten de
onderzoekers liggen.
Er is nu een recente, in het Engels ondertitelde video van de pro-separatistische journalist Graham Philips
online gezet. Hij is in gesprek met een paar mannen die bezig zijn met een klein wagentje, plus
aanhangwagen, spullen van de crashsite te halen. Ze hebben opdracht van de separatistische regering om
dit te doen. Ze brengen het naar een hangar van de OVSE. Wat ze daarbij vertellen is opmerkelijk. Zo
hebben ze nog wat botten gevonden en een scalp van een meisje met een paardenstaart. Dit op de
crashsite waar ook de Nederlandse onderzoekers zo nadrukkelijk aanwezig waren. Maar wat toen allemaal
zo snel moest gebeuren. De mannen zijn cynisch. Ze zeggen dat de Nederlanders kennelijk al hebben
gevonden wat ze wilden vinden. Het is voor een van deze mannen allang duidelijk wat er gebeurd is, nu de
Oekraïense piloot met naam en toenaam is vermeld.
Een van de mannen vertelt over de deur die er lag met de inslagen van het boordkanon.
De mannen die nu de overgebleven resten aan het ruimen zijn, waren ook getuigen van de crash. Een van
hen, Ibrahim, doet precies verslag. Hij hoorde twee knallen. Toen zag hij het vliegtuig en hij was bang dat
het op hem zou vallen. Het vliegtuig viel uiteen in de lucht. Toen raakte een groot deel ervan los,
waarschijnlijk een vleugel, het vloog een andere kant uit. Het vliegtuig explodeerde op het moment dat het
de grond raakte. Binnen twee, drie, minuten waren ze op de crashsite. Een hooibaal stond in brand. Overal
lagen lichamen, het was gruwelijk.
De Nederlandse onderzoekers wilden niet met deze getuigen praten. Zegt hij.
Dat zegt veel.
Hier de video:
(Eng subs) MH17 Site – Over 5 Months Later – Bones Found, Wreckage Removed
https://www.youtube.com/watch?v=QGhqEacyT5Y&index=239&list=PLwRRzJo9TolT7k0PNK0HKzZSfxdkXdAGs&spfreload=10

Russian Fighter Jet Chased US Spy Plane Into Sweden After MH17 Event!
https://www.youtube.com/watch?v=ee9-0tGlOXE

N I E UW S B R I E F 216 – 15 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 1 7

Lage olieprijs brengt olie-industrie in de problemen
De oliewinnings-industrie is de afgelopen 4 jaar gewend geraakt aan
een olieprijs van $100 per vat of meer. Er zijn projecten opgestart, die
bij die olieprijs winst opleveren. De exploitatie van olievelden kent een
lange aanlooptijd, zeker bij offshore- en diepzee-oliewinning. Het
duurt jaren om produktieplatforms te bouwen en pijpleidingen aan te
leggen. De hoge aanloopkosten worden door oliemaatschappijen
betaald met geleend geld. De olie-industrie ging ervan uit dat de
aanloopkosten makkelijk terugverdiend konden worden bij een prijs
van meer dan $100 dollar per vat.
Maar vanwege de prijs van $100 per vat werd de wereldeconomie zuiniger met olie en ging op zoek naar
goedkopere alternatieven. Door de hoge olieprijs daalde het aardolieverbruik in de landen van de OECD,
met name in de VS, inJapan en Europa.
De vraag naar aardolie daalde sterk in landen als Italië, Portugal en Griekenland. Juist in landen, die de
hoge prijs konden betalen, daalde het olieverbruik.
De vraag naar olie in de opkomende economiëen (China, India,
Brazilië) steeg minder dan verwacht. Ook in deze landen werd men
vanwege de hoge olieprijs zuiniger met aardolie en ging men op zoek
naar duurzame alternatieven, zoals windenergie, zonnepanelen en
stuwdammen. De wereldwijde vraag naar aardolie steeg niet zo snel
als de olie-industrie gehoopt had. De wereld wil ook niet de prijs
betalen waarop de olie-industrie gerekend had.
Olieprijs is nu lager dan de industrie had begroot
Grote oliewinningsprojecten zoals de exploitatie van teerzand in
Canada, de winning van diepzee-olie voor de kust van Brazilië en de
winning van olie in de Noordelijke IJszee zijn alleen rendabel bij een
hoge olieprijs. De hoge kosten kunnen alleen worden terugverdiend
als er consumenten zijn, die meer dan $100 per vat willen betalen.
De afgelopen jaren zijn al vele projecten in de aanloopfase stopgezet
vanwege technische problemen of vanwege de oplopende kosten.
Shell en Total aarzelen over investeringen in het Shtokman-project in de Russische poolzee en de Noorse
staatsoliemaatschappij Statoil trok zich al terug uit dat project. Shell staakte de proefboringen in de wateren
bij Alaska. Oliemaatschappij Statoil heeft het opstarten van het Johan Castberg-project al een paar keer
uitgesteld omdat de produktiekosten per vat olie kunnen oplopen tot $85. Het begin van de oliewinning
uit het Goliat-veld in de Barentszee is door Statoil uitgesteld naar half 2015.
Een paar maanden terug, toen de olieprijs nog boven de $80 lag, zetten Total en Statoil hun teerzandolieproject in Alberta (Canada) al in de koelkast. Bij $60 per vat is dat project helemaal niet meer rendabel.
Oliemaatschappijen in de rode cijfers
Veel kleine energiemaatschappijen, die in de VS schaliegas en Light Tight Oil uit de bodem fracken zitten
diep in de schulden. De aandelen van deze energiemaatschappijen zijn de laatste maand in waarde
gedaald. En daarom krijgen deze maatschappijen het moeilijker om investeerders aan te trekken en kapitaal
te lenen van banken. Oliemaatschappij Shell zal het nog moeilijker krijgen vanwege de tegenvallende
inkomsten. De Noorse oliemaatschappij Statoil verkocht vorige week haar schaliegasbelangen in de
Amerikaanse Marcellus-shale. En Statoil heeft het opstarten van het gasproduktieplatform Valemon in de
Noordzee uitgesteld. Voor de Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras dreigt zelfs een
failissement.Amerikaanse schuldeisers dreigen het bedrijf voor de Amerikaanse rechter te slepen omdat het
bedrijf te laat is met de (tegenvallende) kwartaalcijfers over het derde kwartaal van 2014.
De Mexicaanse oliemaatschappij Pemex heeft een slecht jaar achter de rug en moet op zoek naar
buitenlandse investeerders. Voor de kust van Nigeria liggen tankers vol olie te wachten op kopers. Als de
prijs laag genoeg wordt, zal er wel iemand happen. Schoorvoetend schroeven OPEC-landen de
olieproduktie toc een beetje terug.
Hoe verder in 2015?
De lage olieprijs is een buitenkansje voor eindgebruikers van olieprodukten. Zij kunnen goedkope voorraden
aanleggen, omdat de olieprijs waarschijnlijk wel weer zal gaan stijgen. Benzine en vliegtuigbrandstof worden
goedkoper: een meevaller voor vliegtuigmaatschappijen en landen met een grote luchtmacht.
Maar de langjarige trend van dalend olieverbruik in de OECD zal niet zo snel omkeren. Automobilisten zullen
hun zuinige auto niet gaan inruilen voor een benzineslurper. Gesloten autofabrieken zullen niet worden
heropend. Windmolens en stuwdammen zullen niet worden afgebroken. Geïsoleerde gebouwen blijven
geïsoleerd. De lagere benzineprijs zorgt dat autobezitters wat meer koopkracht krijgen. Maar leidt ook tot
dalende inkomsten voor oliemaatschappijen en aan de oliewinning gerelateerde bedrijven, zoals SBM
Offshore en Fugro.
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De lage olieprijs heeft voordelen, maar ook nadelen. Wat het netto-effect op de economie zal zijn is moeilijk
in te schatten. Maar het is duidelijk dat de olieproduktie in de komende jaren zal gaan dalen. Veel moeilijk
winbare aardolie (in de diepzee, in schaliegesteente en in de Poolzee) zal niet geëxploiteerd worden en
misschien wel voor eeuwig in de aardkorst blijven.
https://cassandraclub.wordpress.com/2015/01/02/lage-olieprijs-brengt-olie-industrie-in-de-problemen/

De olieprijzen blijven laag dit jaar: dit zijn de gevolgen
01 jan 2015
Dankzij een overaanbod aan olie mogen we ons ook in het nieuwe
jaar verheugen op blijvend lage benzine- en dieselprijzen. De prijs zal
af en toe wel even stijgen, vooral door speculatie, maar algemeen
wordt verwacht dat ze nog verder kunnen dalen. Hoewel
consumenten wereldwijd blij zullen zijn met de goedkope brandstof,
zijn er ook landen en sectoren die in de problemen komen door de
lage prijzen. Een overzicht.
Consumenten wereldwijd
In de Verenigde Staten zijn de prijzen aan de pomp nu al negentig dagen lang aan het dalen. Ook in Europa
kunnen consumenten de jongste tijd profiteren van lagere brandstofprijzen, al is de daling er minder groot
door de hoge taksen. Het geld dat consumenten en bedrijven besparen op brandstof kunnen ze natuurlijk
gebruiken voor andere aankopen en investeringen en dat helpt de economische groei.
In de Verenigde Staten groeide de economie het laatste kwartaal met 5 procent en die trend zal
waarschijnlijk nog even aanhouden. Wereldwijd worden de groeiverwachtingen met 0,5 procent tot 1 procent
naar boven bijgesteld dankzij de lage olieprijzen.
Oorlog voeren wordt voor veel landen goedkoper
Het Amerikaanse leger, dat nog in conflicten verwikkeld is in Irak en Afghanistan, kan zijn brandstoffactuur
volgend jaar met 5 miljard dollar zien dalen. Ook Israël zal minder geld aan defensie moeten geven dankzij
de lage olieprijzen, net zoals de Taliban. Maar de terreurgroep ISIS zal misschien geld gaan verliezen. Ze
betalen dan wel minder voor de brandstof die ze zelf gebruiken, maar de olie die ze verkopen zal hen ook
minder opleveren.
Rusland zal het zwaar krijgen...
Russische bedrijven en banken zitten op een schuldenberg van 600 miljard dollardie ze moeilijk kunnen
herfinancieren door de westerse sancties tegen Rusland. President Poetin kan wel rekenen op steun uit
China, maar zal toch ook de eigen industrie moeten stimuleren om minder afhankelijk van olie te worden.
Het dreigt een lastig jaar te worden voor de president en zijn landgenoten.
Venezuela en Soedan ook,
Het falend beleid kon in Venezuela jarenlang verdoezeld worden door de inkomsten uit olie. Nu de
olieprijzen gedaald zijn tot een punt waarop Venezuela met verlies moet verkopen, dreigt het land failliet te
gaan en zou de regering wel eens met opstanden kunnen te maken krijgen. Ook Zuid-Soedan, dat al een
lage winstmarge had op zijn olie, maakt een economische crisis door die volgend jaar zal aanhouden.
maar China niet.
China kan zijn industrie nu laten draaien op spotgoedkope olie uit Rusland. Dat land is door de economische
crisis gedwongen om aan dumpingprijzen te verkopen.
De energiesector verliest
Zowel ondernemingen in de sector van de hernieuwbare energie als oliebedrijven zullen hun inkomsten zien
dalen. Lage olieprijzen zijn natuurlijkgeen stimulans voor consumenten en bedrijven om te investeren in
hernieuwbare energie, zodat de aankopen van zonnepanelen, windturbines en andere alternatieve bronnen
zullen teruglopen.
En de vraag blijft: hoe lang houden de Saoedi's dit vol?
Nogal wat waarnemers gaan ervan uit dat vooral Saoedi-Arabië achter de daling van de olieprijzen zit. Eén
theorie zegt dat het land zijn productie niet limiteert en de prijzen laag houdt om de productie van schaliegas
in de Verenigde Staten te treffen. Maar zijn de Saoedi's echt bereid om hun inkomsten nog jarenlang te
halveren? Bij de huidige prijzen verliezen ze immers 150 miljard dollar per jaar. Is het hen dat waard? Dat is
voorlopig koffiedik kijken.
http://www.express.be/business/nl/economy/de-olieprijzen-blijven-laag-dit-jaar-dit-zijn-de-gevolgen.htm
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Putin roept EU op handelsakkoord met VS in te ruilen voor Euraziatische Unie
TTIP exporteert egocentrische Amerikaanse selfie-samenleving naar Europa
Een partnerschap met Rusland zou Europa grote voordelen
opleveren, terwijl dat met Amerika honderdduizenden banen kost en
onze sociale zekerheid vernietigt.
De Russische president Vladimir Putin komt met een even verrassend
als veelbelovend voorstel om de spanningen tussen Europa en
Rusland te verminderen: de EU zou het TTIP vrijhandelsverdrag met
de VS –dat Europa honderdduizenden banen zal kosten- moeten
opgeven en in plaats daarvan partners worden van de pas opgerichte
Euraziatische Unie. Een vrijhandelszonde met onze energierijke
buren zou Europa veel meer voordelen opleveren dan het TTIP, dat uitsluitend de Amerikaanse economie
bevoordeelt.
De Russische afgevaardigde bij de EU, Vladimir Chizhov, stelt namens president Putin de Europeanen voor
om de onderhandelingen over het TTIP met de VS onmiddellijk af te breken en gesprekken aan te gaan met
de op 1 januari in werking getreden Euraziatische Unie.
Natuurlijke handelspartners zijn in het Oosten
‘Geloof u echt dat het verstandig is om zoveel politieke energie in een vrijhandelszone met de VS te steken,
terwijl men veel natuurlijkere partners aan zijn zijde heeft, in de directe omgeving?’ vroeg Chizhov. ‘Wij
behandelen onze kippen in ieder geval niet met chloor.’
‘Ons idee is om de officiële contacten tussen de EU en de Euraziatische economische unie zo snel mogelijk
op te pakken. De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft daar niet lang geleden over gesproken. De EUsancties tegen Rusland zijn geen belemmering,’ vervolgde de diplomaat, die van mening is dat een
gemeenschappelijke economische zone tussen Europa en Rusland ook voordelig is voor de potentiële EUpartnerstaten Armenië, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en de Oekraïne.
Volgens Chizhov zullen noch de sancties, noch de lage olieprijs, noch de instorting van de roebel het
Euraziatische project in gevaar brengen. ‘Rusland was verstandig genoeg om substantiële reserves op te
bouwen, waarmee we de externe druk kunnen weerstaan.’ Vooral met het oog op de energiesector zou een
langdurig partnerschap met de EU voora alle partijen lucratief zijn.
Sancties treffen vooral Europa, niet Amerika
De VS beschouwt de Euraziatische Unie juist als een grote bedreiging voor de eigen belangen. De
Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Steven Pifer, beweerde dat deze Unie enkel als doel heeft om de
Russische invloed op de buurlanden te vergroten. ‘Maar na de Russische agressie tegen Oekraïne zijn deze
landen voorzichtiger met het sluiten van overeenkomsten met Moskou.’
Als u onze berichtgeving vorig jaar over de situatie in Oekraïne heeft gevolgd, dan weet u dat in
werkelijkheid niet van Russische, maar van Amerikaanse agressie in Oekraïne sprake is.
Daar komt bij dat de nieuwe EU-Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Federica Mogherini zich
afgelopen week beklaagde dat de Westerse sancties tegen Rusland vooral Europa treffen, maar dat de VS
de handel met Rusland de afgelopen tijd juist heeft opgevoerd (2). Met andere woorden: Washington
gebruikt Europa opnieuw enkel als een opofferbare pion, en heeft uitsluitend de eigen belangen op het oog.
Rusland levert Europese banen op, VS vernietigt ze
Vrije export naar Rusland en zijn buurlanden zou voor Europa zeer attractief zijn, omdat het hier om een
enorme groeimarkt gaat. De Amerikanen proberen juist om dit te blokkeren, zodat ze hun eigen
handelsbetrekkingen in die regio kunnen aanhalen.
Veel Europese concerns hebben vanwege de lagere lonen bedrijven naar Oost Europese landen verplaatst.
Een vrijhandelszone van de Noordzee tot ver voorbij de Oeral zal hoogstwaarschijnlijk ook in het Westen
veel nieuwe banen creëren bij deze bedrijven, omdat die enorm zullen profiteren van deze zone.
Het TTIP met de VS heeft juist het omgekeerde effect. Volgens een onafhankelijke studie gaan er daardoor
bijna 600.000 banen verloren in Europa, en dat terwijl de werkeloosheid in talloze lidstaten al het ene na het
andere record verpulvert. Het vrijhandelsverdrag zal in Amerika juist honderdduizenden extra banen creëren.
Egocentrische selfie-samenleving
Bovendien is de verwachting dat de lage sociale standaard in de VS eveneens naar Europa zal worden
‘geëxporteerd’, en we hier dus een kopie van de beruchte Amerikaanse ieder-voor-zich maatschappij krijgen,
waarin mensen die het wat minder goed hebben getroffen vrijwel aan hun lot worden overgelaten.
In ons eigen land is zo’n kille egocentrische selfie-samenleving al sterk in opkomst, niet in het minst
veroorzaakt door de keiharde bezuinigingen van het Kabinet Rutte op chronisch zieken en bejaarden, waar
geen Nederlander tegen demonstreert.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Putin-roept-EU-op-handelsakkoord-met-VS-in-te-ruilen-voorEuraziatische-Unie
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Voedsel: De bizarre geschiedenis van glyfosaat..
Hoe heeft dit verhaal zich een weg gebaand door de keuring van de EU en waarom is dit middel niet gewoon
verboden, wereldwijd! We hebben het over glyfosaar, een middel dat al sinds zijn gebruik als
onkruidbestrijder werd aangekeken als zwaar giftig en verwoestend voor het leven, menselijk, dierlijk en/of
plantaardig.. Dat het middel de sleutel is voor een bedrijf als Monsanto, dat zich bezig houdt met het
genetisch manipuleren van voedsel- en andere gewassen, is alleen maar vreemder.
Want hoe is het mogelijk dat een dergelijk middel door de keuringen komt wereldwijd.. Is dit te wijten aan de
lobby die Monsanto zich kan veroorloven..? Is dit te wijten aan de slapende schapen in de politiek.. Die zich
láten lobby’en…? Hoe het ook zij, Monsanto deze sleutel afnemen, het gebruik van glyfosaat verbieden dus,
betekent dat onze maatschappij een stuk verlicht zal gaan worden van ziekten, waarvan we nu nog naar de
oorzaken raden..! Lees het stuk van de site van Mike Adams, ‘Natural News, van zijn reporter L.J. Devon.
De chemische schuldige van hedendaagse ziekten..!
De bizarre geschiedenis van glyfosaat..
Natural News/L.J. Devon © 2014
2014 © NL-vertaling Frank Bleeker
2014 © deze versie: WantToKnow.nl
Het is zo simpel om kennis te verbergen voor het publiek als je juist dieindustrie runt, waarvan mensen het
idee hebben dat zij deze nodig hebben. Er wordt zoveel kennis over glyfosaat weggestopt of genegeerd
omdat het publiek op dit moment denkt dat de chemische stof ‘Roundup’ noodzakelijk is voor zowel de
landbouw als voor de verzorging van het gazon. De industrie die van glyfosaat een absolute noodzaak heeft
gemaakt is dezelfde industrie die genetisch gemodificeerde zaden heeft gecreëerd. Zaden, die werden
uitgevonden om glyfosaat te weerstaan, waardoor eenvoortdurende behoefte aan deze chemische stof werd
gecreëerd.
De waarheid is echter, dat glyfosaat zich een weg baant naar hedendaagse
ziekten door het vernietigen van zowel de bodem-microbiologie als de
menselijke darm-microbiologie. Op dit moment is vrijwel elk voedsel in het
voedingspatroon van de westerse wereld besmet met resten van glyfosaat. De
microbiologie van de bodem-systemen die worden gebruikt voor het
verbouwen van voedsel zijn zo uitgeput, dat de natuurlijke voedingswaarden
van ons voedsel worden vernietigd.
Monsanto creëert een tweeledig monopolie met glyfosaat
Hoe kan het toch dat dit antibioticum-herbicide zo alomtegenwoordig is in de
westerse wereld? Enkele van de meest intelligente en meest achterbakse
zakenlieden in de wereld hebben een manier bedacht om in de landbouw een
behoefte te creëren voor deze chemische stof.
Hoe kunnen deze ‘meesterbreinen’ dit dan afdwingen? Zij begonnen in het laboratorium plantaardig genoom
te manipuleren om zodoende genetisch gemodificeerde gewassen te ontwikkelen die specifiek gemaakt zijn
om bestand te zijn tegen glyfosaat. Zo zouden complete landbouwsystemen glyfosaat moeten accepteren
als vereiste om voedsel te verbouwen.
Het middel ‘RoundUp’ vermoordt de wortels.. Tja, hoe symbolisch wil
je het hebben..?!
In 1974 verscheen Roundup op de markt – een
glyfosaatbrouwsel[1] dat een kant-en-klaar antwoord op een nieuwe
wereld van gepatenteerde GMO zaden zou worden. Deze zakelijke
manoeuvre zorgt ervoor dat de landbouw afhankelijk wordt van zowel
genetisch gemodificeerde (gemanipuleerde) gewassen als van het
chemische[2] verdelgingsmiddel glyfosaat, een idee van niemand
anders dan de beruchte Monsanto Company.
Vandaag de dag wordt maar liefst 80% van de genetisch
gemodificeerde gewassen, met name maïs, soja, canola, katoen en
suikerbieten gecreëerd met specifieke genen die resistent zijn voor
glyfosaat, oftewel: zij zijn ‘Roudup ready’ (klaar voor Roundup).
Wereldbankier: vermindering bevolking door ziekte!
Voordat glyfosaat de monstrueuze agrarische noodzaak werd die het vandaag is, werd het gebruikt als een
reinigingsmiddel om kalk- en andere afzettingen te verwijderen uit industriële leidingen. In 1970 ontdekte
John E. Franz, organisch chemicus werkzaam bij Monsanto, dat glyfosaat tevens een krachtig herbicide is.
Twee jaar later gaf het hoofd van de Wereldbank, Robert McNamara, een verklaring uit ter ondersteuning
van bevolkingscontrole, die werd gepubliceerd in het Franse tijdschrift J’ai Tout Compris.
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Robert McNamara: “Men moet draconische maatregelen treffen
inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking in.
Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in
ieder geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te
stijgen. Hoe? Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en
ziekten.”
Hij stelde in die verklaring: “Men moet draconische maatregelen
treffen inzake demografische reductie, tegen de wil van de bevolking
in. Het verlagen van het geboortecijfer blijkt onmogelijk, of is in ieder
geval niet voldoende. Derhalve dient het sterftecijfer te stijgen. Hoe?
Door natuurlijke oorzaken: hongersnood en ziekten.”
Slechts twee jaar daarna ontving het glyfosaatonderzoek belangrijke financiële steun van de Rockefeller
Foundation en werd het door Monsanto in de markt geïntroduceerd, waarna het al snel een ‘agrarische
zegen’ werd. Het waargenomen voordeel van een hogere gewasopbrengst overschaduwde haar donkere
kant van een vernietigde bodemmicrobiologie en van de menselijke darmmicroben[1]. Van toen af aan kreeg
de Westerse wereld te maken met allerlei snel toenemende ziekten als gevolg van een goedkoop, met
chemische ingrediënten gevuld voedingspatroon.
Bevolkingsgroei decimeren met glyfosaat..??
Zijn genetisch gemodificeerde zaden niet ‘gewoon’ een dekmantel voor het gebruik van glyfosaat als een
experiment op de menselijke bevolking? Consumenten van vandaag roepen om het labelen van genetisch
gemodificeerde organismen, maar het labelen zou het gebruik van dit transgene materiaal alleen maar
rechtvaardigen en het feit dat glyfosaat, de echte brandstof voor het toxische hellevuur van ziekten die de
wereld teisteren, onder het vloerkleed vegen.
Zou het misschien zo kunnen zijn dat de ontwikkeling van ggo-zaad eigenlijk alleen maar een dekmantel is
om glyfosaat te gebruiken als een destructief populatiecontrole-instrument?Het kan zijn dat de consument
niet in de gaten heeft dat glyfosaat een groot gevaar voor de gezondheid van de mens is en een prominente
rol speelt in het massale GGO eugenetica experiment dat op dit moment op het menselijk DNA wordt
uitgevoerd.
Waarom glyfosaat de weg is naar de hedendaagse ziekten
En daar staat hij weer.. Barack Obama, met zijn ‘senior advisor’
inzake voedselveiligheid.. Kun je het je voorstellen..??!
Deze meneer is kennelijk ook op de hoogte van dit rapport van
UNCTAD. Maar of hij het aan de Amerikaanse bevolking zal
presenteren..?
Op dit moment beginnen wetenschappers te begrijpen hoe glyfosaat
de sluisdeuren opent naar een hele reeks van problemen die zich
voordoet in het immuunsysteem, maar ook naar psychische
stoornissen, gastro-intestinale stoornissen, de ziekte van Alzheimer
en kanker. Laten we beginnen met glyfosaat cytochroom P450 (CYPenzymen). Deze enzymen spelen een cruciale rol in de biologie van
de menselijke darmbacteriën, die belast zijn met het ontgiften van lichaamsvreemde stoffen.
En doordat glyfosaat dit ontgiftingsproces in de darmen beperkt, verhoogt het in wezen de effecten van
andere milieu-toxines en chemicaliën in het lichaam, waardoor zij het immuunsysteem overnemen. Dit is een
‘goede’ basis voor ontstekingen en beschadigingen aan het cellulaire systeem. Hierdoor krijgen gevaarlijke
stoffen toegang tot het bloed waar zij praktisch alle organen kunnen vergiftigen en zelfs de bloedhersenbarrière kunnen passeren.
De industrie achter dit glyfosaat wil niet dat jij te weten komt dat deze chemische stof werkt als een
doorgeefluik voor ziekten. Bij veiligheidsstudies worden onderzoekers betaald om aan te tonen dat schade
die door glyfosaat wordt aangericht aan planten, via de shikimaat-route[1] loopt, waarbij zij duidelijk melden
dat deze niet bij de mens aanwezig is.
Wat zij echter ‘vergeten’ te vermelden is, dat shikimaat-route WEL
aanwezig is in de menselijke darmbacteriën. En het allerbelangrijkste
is wel dat deze bacteriën een geïntegreerde bio-semiotische[2] relatie
met de menselijke gastheer bezitten en helpen bij de spijsvertering,
de permeabiliteit van het maagdarmkanaal, de synthese van
vitaminen, detoxificatie van xenobiotica en de algehele homeostase
van het immuunsysteem. Dus, als glyfosaat deze microbiologie
vernietigt, vernietigt het in essentie het menselijk ras – van binnenuit
– en heel stilletjes. Waarom wordt dit dan niet vermeld door de
producent, de overheid of de mainstream media?
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De fabeltjes van Monsanto:
Elk jaar is een steeds groter deel van ons voedsel afkomstig van de GMO-bron.. Het zijn de bedrijven als
Monsanto, Dow, Bayer, DuPont en andere biotech-giganten, die van de GMO-industrie een multimiljardenbusiness hebben gemaakt. Onder steun van.. de Amerikaanse president zelf.. Allereerst werd
GMO-modificatie toegestaan door George Bush sr. in de jaren 1990. Sindsdien liegen en bedriegen deze
bedrijven over de zegeningen van deze industrie..
Hun producten zouden veilig zijn, gezond en economisch verantwoord. Hier zijn die 5 leugens..
1. GMO’s zouden meer mensen voeden. Wetenschappelijk feit ná wetenschappelijk feit blijkt het volstrekt
tegenovergestelde aan te tonen..! GMO-gewassen zorgen niet voor grotere oogsten. Een stevig rapport
(2009 report), opgesteld door de ‘Union of Concerned Scientists’, laat zien dat zowel ‘gewone’ sojabonen als
mais absoluut niet beter scoren als GMO-product..!
Maar het heeft geen commerciële waarde, telkens onderzoeken te citeren die deze GMO-leugen
ontmaskeren, maar het heeft voor deze GMO-cowboys wel zin om hun leugens hieromtrent te blijven
promoten.. Het grote publiek blijft maar ingehamerd krijgen, dat GMO-voedsel meer voedsel oplevert voor
deze hongerige wereld..!
2. GMO’s zouden het gebruik van pesticide terugdringen. Ondanks al hun beweringen, blijkt ook deze
claim van de Monsanto’s van deze wereld een leugen.. Ook hier is het omgekeerde zelfs waar; deze 2008
study liet zien dat biologische landbouw met bijna geen of heel weinig (organische) mest het vermogen
hadden de oogsten met 116% te verhogen..!
3. Er GEEN ENKEL WETENSCHAPPELIJK BEWIJS van de onschadelijkheid van GMO-voedsel..!
Een simpel bord wat de keiharde waarheid aantoont.. Waarom willen bedrijven
als Monsanto niet dat GMOvoedsel als zodanig gelabeld mag worden..
De veiligheid voor mens, dier en natuur, is NIET gegarandeerd bij gebruik van
GMO-producten.. Integendeel ook weer hier..! Kijk eens naar de foto’s van
deze ratten, die een tijdlang op een dieet werden gezet van GMO-mais.. Een
studie die door de GMO-industrie met groot geweld werd aangevallen..! Kijk
naar de onderstaande video en zie hoe de ‘Voedseltsaar’ Michael Taylor, oudtopman (vice-voorzitter van de Raad van Bestuur) van Monsanto, het inmiddels
verdomd om GMO-voedsel te laten testen door de Food & Drug-Administration
in de VS. Een basisvoorwaarde voor goedgekeurd voedsel, zou je toch
zeggen.. En Obama? Die steunt hartvochtig de Monsanto-kliek..!
4. Er zou geen verschil zijn tussen GMO- en traditionele kweekmethoden
van zaden..!
De GMO-wijsneuzen blijven maar doordrammen dat hun in het laboratorium
gemanipuleerde zaden en gewassen, dezelfde natuurlijke kracht hebben, als
zaden die van generatie op generatie zijn doorgegeven en hun kracht en potentie hebben bewezen.. Feitelijk
wordt er in de GMO-laboratoria maar wat aan ge-Frankensteint.. Wat er van bekend is, is dat er heel
veel onbedoelde genetische combinaties ontstaan, door het bijna in het wildeweg muteren van mais-, soja,
bieten en nog veel meer gewas- en zaadsoorten..!
5. Het labelen van GMO is een slecht idee.. (Volgens de GMO-kliek..!!)
Dat GMO-afkomstige producten niet als dusdanig hoeven te worden gelabeld, is natuurlijk een super-leugen
van de GMO-boeven. Het zou volgens hen mensen maar onnodig angst aanjagen en onzeker maken.
Maar als een simpele bedmatras al wettelijk moet gelabeld zijn met wat er in die matras zit, waarom dan
geen voedsel labelen met GMO-stickering..? Natuurlijk zijn de GMO-manipulatoren er heftige tegen, omdat
hiermee een split ontstaat in natuurlijke en GMO-producten.. En Obama..? Die laat zich niet horen..! In
tegenspraak met zijn verkiezingsbelofte..! Mensen hebben simpelweg het GRONDWETTELIJKE RECHT om
te weten wat ze voor eten kopen..! Een logica die voor een 14-jarig meisje de gewoonste zaak is van de
wereld, maar niet voor een volwassen kerel kennelijk.. Kijk de video:
Het indringende Glyfosaat-rapport van Kees Beaart van Natuurverrijking..
Voorzitter Kees Beaart maakte, samen zijn ‘Stichting Natuurverrijking’ een indringend rapport over
Glyfosaat.. De stichting Natuurverrijking zet zich in tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en levert
daartoe gerichte informatie over de gevaren van de verschillende chemische bestrijdingsmiddelen. Deze
publicaties bieden de nodige informatie over de gevolgen van het gebruik van chemische
bestrijdingsmiddelen en geven een handvat om het gebruik van deze middelen te verminderen, dan wel te
beëindigen.
Alle gemeenten in Nederland ontvingen met regelmaat deze publicaties en Natuurverrijking houdt een lijst bij
van gemeenten die geheel of gedeeltelijk ‘gifvrij’ zijn. Daarnaast
ageert de ‘Stichting Natuurverrijking’ tegen de misleidende reclame
die gebruikt wordt in de bestrijdingsmiddelensector. Regelmatig
procedeerde de Stichting dan ook bij de Reclame Code Commissie.
Zo ook werd door deze stichting het middel Glyfosaat aangepakt en
verscheen een indringend rapport over dit gif.
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Wij vinden het niet alleen getuigen van respect naar deze stichting toe, én naar de opsteller van het rapport,
Kees Beaart, deze informatie hier met jou te delen. Dit is het voorwoord van het rapport, dat je hieronder
kunt downloaden. (pdf)
‘In 1995 verscheen het rapport ‘Round-up Glyfosaat’ met als doel, de gevaren en bezwaren van glyfosaat
bekend te maken. Dit planten-dodende middel wordt wereldwijd -en in Nederland het meest!!- gebruikt. Aan
het slot van deze uitgave van Natuurverrijking werd de hoop uitgesproken dat de overheden liever vandaag
nog dan morgen de ernstige gevaren van het middel dienen te onderkennen. Van een verantwoordelijke
overheid mag verwacht worden dat zij de hand aan de ploeg slaat bij de Round-up (opruiming) van Roundup
(het bekendste glyfosaat bevattende merk) kan aanvangen.
Na het verschijnen van het ‘Round-up Glyfosaat’-rapport, is door de ‘Stichting Natuurverrijking’ bij de Minister
van Landbouw bezwaar gemaakt tegen de verlenging van de toelating van ‘RoundUp’ en bij de Minister van
Milieu tegen het nemen van veldproeven met genetische gemanipuleerde suikerbieten. Bij de Reclame
Codecommissie werden opnieuw klachten ingediend tegen misleidende reclame voor het middel ‘Roundup’.
Het spijt Natuurverrijking zeer te hebben moeten constateren dat diverse medewerkers van
overheidsinstellingen, zoals het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen en de
Plantenziektenkundige Dienst, opkomen voor de belangen van Monsanto, de fabrikant van het middel
‘Roundup’ en daarbij niet schuwen misleidende en onjuiste gegevens te verstrekken. In gewoon Nederlands
gezegd: medewerkers van de overheid liegen of frauderen ten gunste van toelating en gebruik van
‘Roundup’..! In deze uitgave wordt, na een korte inleiding over ‘Roundup’, inhoud gegeven aan deze ernstige
beschuldiging.
Maar gelukkig tonen steeds meer particulieren, biologische boeren en tuinders, provinciale besturen en
gemeenten in de praktijk aan dat het gebruik van ‘Roundup’ en ander gif onnodig is. De gemeenten en
provincies die het goede voorbeeld geven en de ‘Stichting Natuurverrijking’ hebben medegedeeld, geen
chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken in openbaar groen en/of op bestrating, zijn opgenomen in de
tiende versie van de ‘Groene Lijst’. Natuurverrijking hoopt met deze uitgave ertoe bij te dragen, dat meer
overheden zo spoedig mogelijk gaan beseffen dat het gebruik van glyfosaat beperkt/verboden dient te
worden en maatregelen genomen dienen te worden, waardoor glyfosaat niet het DDT van de 21-ste eeuw
zal worden..!’
Wil je het rapport van deze Stichting Natuurverrijking downloaden (pdf), klik danHIER.
Professor Dr. Lucas Reinders over Glyfosaat
Prof. Dr. Lucas Reijnders is een Nederlandse biochemicus. Hij is emeritus
hoogleraar milieukunde en studeerde biochemie aan de Universiteit van
Amsterdam.
“De eerste keer dat ik werd geattendeerd op de risico’s van glyfosaat was aan
het begin van de jaren tachtig. Een Wageningse onderzoeker benaderde mij
toen uit ongerustheid over de afbreekbaarheid van deze stof. Hij stuurde mij
een aantal wetenschappelijke publicaties waaruit blijkt dat glyfosaat, wanneer
het eenmaal in een plant zit, zeer slecht afbreekt. Bij de toelating van glyfosaat
had men dat genegeerd, aldus de onderzoeker in kwestie.
De toelatingsinstantie hechtte volledig geloof aan de bewering van Monsanto dat
het onder de merknaam ‘Roundup’ gefabriceerde glyfosaat goed en snel
afbreekbaar is. Door de slechte afbreekbaarheid in plantaardig materiaal bevatte
stro destijds een hoog gehalte ‘Roundup’. De gevolgen daarvan kwamen kort
daarna op dramatische wijze boven tafel door het gebruik van ‘champost’. Dit van
stro vervaardigde champost, werd gebruikt bij de teelt van champignons en
afgedankte champost vond zijn weg naar tuinen. En in die tuinen bleek dat het
middel ‘Roundup’ nog alleszins intact was en als alle plantendoder fungeerde.
Dit incident zette de toon voor de discussie over glyfosaat tot nu toe. De
voornaamste fabrikant ervan, Monsanto houdt bij hoog en bij laag vol dat het
gaat om een mens- en milieuvriendelijk bestrijdingsmiddel. Het zou niet
gevaarlijker zijn dan keukenzout, zo kan men op de Monsanto website lezen. En
bij verkooppraatjes wordt wel gezegd dat men er best een glas van kan drinken…
En bij de introductie van ‘Roundup-resistente gentech-soja’ door Monsanto werd
met droge ogen door deze firma volgehouden dat deze een grote winst voor
het milieu betrof. Bedrijven als Unilever papegaaiden dat simpelweg na. De
toelating van glyfosaat in Nederland berust nog altijd op het materiaal dat
Monsanto en andere fabrikanten van dit spul overleggen. Grotendeels gaat het
daarbij om onderzoek dat niet door de zeef van wetenschappelijke tijdschriften
is gegaan.
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De RoundUp-winstpakker… Jaja, pak je winst.. Of één van de andere heftige ziekten die je van dit
spul krijgt. Inclusief onvruchtbaarheid..!
Vanuit een oogpunt van betrouwbaarheid is deze informatie duidelijk in het nadeel vergeleken bij publicaties
in de wetenschappelijke literatuur. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) dat in
Nederland de toelating verzorgt trekt zich daar in de praktijk niets van aan. Publicaties in wetenschappelijke
tijdschriften die een minder florissant beeld geven van glyfosaat worden door het CTB nog altijd grotendeels
genegeerd!
Deze vorm van blindheid heeft ruime navolging.
Het Centrum voor Landbouw en Milieu vaart in zijn milieu-meetlat eveneens blind op wat de fabrikanten ons
willen laten geloven. Het verzoek om onderzoeksmateriaal uit de wetenschappelijke vakliteratuur serieus te
nemen wordt daar sinds jaar en dag genegeerd. En heel wat gemeentes en boeren die inmiddels aan
glyfosaat verslaafd zijn geraakt geloven de fabrikanten daarvan eveneens voetstoots.
Daarom is het een goede zaak dat Natuurverrijking een uitstekend gedocumenteerd boekje van auteur
Caroline Cox uitgeeft. Het geeft een goed beeld van de huidige wetenschappelijke kennis inzake glyfosaat.
Het beeld dat daaruit oprijst is zeer veel somberder dan wat de fabrikanten ons willen doen geloven. Voor
het CTB zou deze informatie ruimschoots voldoende moeten zijn om de toelating van glyfosaat te
beëindigen..!\
Voor gemeentes en boeren is er, gezien wat Caroline Cox ten berde brengt, alle reden om te stoppen met
het gebruik van glyfosaat. Natuurverrijking heeft bij de Reclame Code Commissie inmiddels acht zaken over
misleidende reclameteksten van Monsanto voor Roundup op vele punten gewonnen. Wie het boekje leest
zal geen moeite hebben te begrijpen waarom!
Lucas Reijnders
Bronnen voor dit artikel zijn:
thelibertybeacon.commdpi.comscience.naturalnews.com
Littman, D.R.; Pamer, E.G. “Role of the commensal microbiota in normal and pathogenic host immune
responses.” Cell Host & Microbe. 2011, 10, 311-323.
[1] Shikimizuur of shikimaatki- is een belangrijke metaboliet in planten en micro-organismen en afwezig bij
dieren. Shikimaat is belangrijk voor veel biosynthetische processen met inbegrip van folaat, aromatische
aminozuren en ubiquinone. Dit is omdat chorismaat, de voorloper van deze paden is gesynthetiseerd uit
shikimaat. [2] Biosemiotica (van het Griekse bios betekent “leven” en semeion betekent “teken”) is een
groeiend veld van de semiotiek en de biologie dat de productie en de interpretatie van tekens en codes in de biologische wereld bestudeert. Biosemiotics
probeert de bevindingen van de biologie en de semiotiek te integreren en stelt
een paradigmatische verschuiving in de wetenschappelijke kijk op het leven,
waaruit blijkt dat semiosis (teken-proces, met inbegrip van betekenis en
interpretatie) een van de immanente en de intrinsieke kenmerken is.
[1] naturalnews.com/human.html
[1] naturalnews.com/glyphosate.html
[2] naturalnews.com/chemical.html
http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/de-bizarre-geschiedenis-van-glyfosaat/

Iraakse topcommandant: “Vliegtuigen anti-IS-coalitie droppen wapens voor IS”
Gemaakt op dinsdag 06 januari 2015
Vliegtuigen van de anti-IS-coalitie, die onder leiding staat van de
Verenigde Staten, droppen wapens voor de terreurgroep IS. Dat heeft
een topcommandant van de Iraakse vrijwilligersmacht gezegd.
Secretaris-generaal van de Badr Organisatie en minister van
Transport Hadi al-Ameri zei dat er overtuigend bewijs is waaruit blijkt dat vliegtuigen van de coalitie tegen IS
wapens en hulpgoederen voor de terroristen droppen in de Iraakse provincie Salahuddin.
Hij zei ook dat de coalitie er niet in is geslaagd om gebieden te ontdoen van IS-militanten. De Iraakse
troepen zijn in de strijd tegen de terroristen geheel afhankelijk van lokale steun, aldus Ameri.
Ameri voegde toe dat gebieden in Salahuddin en Kirkoek, die in handen zijn van IS, snel onder controle
zullen worden gebracht. De IS-terroristen hebben delen van Irak en Syrië ingenomen. Ze maken zich
schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en doden shia’s, soenni’s, Koerden en christenen.
Sinds augustus vorig jaar voeren de VS en zijn bondgenoten luchtaanvallen uit tegen wat zij ‘IS-posities in
Irak’ noemen. Sommige leden van de anti-IS-coalitie zijn in september ook begonnen met het bombarderen
van ‘IS-doelstellingen’ in Syrië. Het effect van de aanvallen is minimaal, zo hebben hoge functionarissen van
het Amerikaanse ministerie van Defensie gezegd.
[PressTV – NineForNews.nl]
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Hoofdartikelen: Orgonite: krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!
‘Orgone’ via Orgonites: krachtig-natuurlijke energie, gratis voor iedereen!
2012 © WantToKnow.nl/.be – Guido Jonkers
Dit artikel gaat over het opzienbarende Orgonite-spektakel… Toen we er onlangs voor het eerst van
hoorden, de blokjes en blokken ‘Orgonite’ zagen, waarmee de speciale ‘Orgon-energie’ wordt geactiveerd,
waren er behoorlijk wat vragen bij ons. Maar al gauw, na het verrichten van een degelijk stuk desk-research,
bleek dat we hier een uitzonderlijk fenomeen bij de hand hebben! Waarom komt deze informatie nu pas
onder ogen..? Laten we ons eerst eens verdiepen in de feitelijke vraag, wat ‘Orgonite’ is en wie het bedacht.
Orgonite kan worden gemaakt in elke simpele gewenste vorm, van sieraad tot binnenhuis kunstwerk.
Orgon, Orgonite en Dr. Wilhelm Reich
Een simpele mix van kunsthars, aluminium- en kopervijlsel, kristallen
en metaaldraad, zijn in staat om de Orgonite-technologie in gang te
zetten. Deze uiterst simpele technoligie, is door Dr. Wilhelm Reich
(1897 – 1957), psycho-analyst en in dit opzicht Sigmund Freud’s
tijdgenoot, bedacht; hij kwam op het idee om de levensenergie
‘Orgon’ te stimuleren en te bundelen op één bepaalde plaats, door het
gebruik van diverse hulpmiddelen.
Reich besteedde hier nogal wat tijd aan. In verschillende culturen
spreken we over ‘Orgone’ als ‘chi’, ‘prana’, ‘ki’ of ‘mana’.Hij ontdekte dat deze energie werd vastgehouden
door ORGANISCHE materialen, die in de Orgonite worden gerepressenteerd door het hars, maar vooral
door de edelstenen en kristallen. Daarnaast ontdekte hij dat deze Orgon-energie werd gereflecteerd door
metalen. In de Orgonite worden deze metalen gerepresenteerd door aluminium- en koper.
Op 6 Juli 1953 deed Dr. Wilhelm Reich een experiment in de buurt van zijn woonplaats Maine, op verzoek
van een boer, die zijn hulp ingeroepen had om regen te genereren met een apparaat dat Reich had
ontwikkeld; de boer was namelijk radeloos over de verwoestende maar vooral aanhoudende droogte, die
Maine teisterde. Maar Reich beloofde dat hij binnen 24 uur voor regen zou zorgen..! En dr. Wilhelm Reich
hield woord, het ging regenen binnen de 24 uur die hij had voorzegd. Reich had voor het eerst een apparaat
gebruikt dat we een ‘Cloudbuster’ zouden gaan noemen. Dr. William Reich stond met dit experiment
voorbeeld voor de hitsong ‘Cloudbusting’ van Kate Bush in de jaren 1980. In de videoclip van deze song
speelde acteur Donald Sutherland een rol. Maar deze clip was dus gebaseerd op een ware gebeurtenis.
De sokkels van de huidige ‘cloudbusters’ hebben het vermogen om de
negatieve, aangetrokken Orgone te muteren in positieve Orgone.
Daarmee is het bouwsel dus feitelijk ‘Orgonite’ geworden.
Dit apparaat werd de meest bekende en de meest indrukwekkende
uitvinding die Wilhelm Reich had gedaan, rondom het fenomeen Orgone.
Hoewel hijzelf het de ‘Cloudbuster’ dus noemde, zou je het feitelijk meer
een ‘harmonisator’ kunnen noemen. Deze uitvinding bestond eruit dat
een aantal metalen (meestal koper) pijpen met stromend water
verbonden dienen te zijn. Hierdoor kun je het zg. ‘dodelijke, negatieve
orgone’ (DOR) uit de lucht verwijderen en dit in het stromende water
laten ‘weglekken’. Maar de ‘cloudbuster’ van Reich was nog niet in staat
om de DOR te transformeren in positief of OR. Maar de ‘harmonisator’ cloudbusters van tegenwoordig zijn
dus WEL in staat de DOR te transformeren, door de sokkel waarin de pijpen zijn vastgezet. (foto) De pijpen
trekken dus de DOR uit de lucht, waarna het blok waarin de pijpen staan opgesteld, de Orgonite, zorgt voor
transformatie van de DOR.
Arrestatie en gevangenneming
Direct ná het experiment werd Dr. Wilhelm Reich gearresteerd door de FDA, de Amerikaanse voedsel- en
warenautoriteit voor het ‘experimenteren met Orgon-energie’.. Reich’s claim dat deze energie de mensheid
kon helpen om kanker te genezen, door middel van zijn uitvinding, de ‘Orgon-stapelaar’ was waarschijnlijk
ook de reden dat hij moest verdwijnen. De Amerikaanse overheid vernietigde zijn machines en verbrandde
zijn boeken..! En Dr. Wilhelm Reich stierf op 3 November 1957 in een gevangenis van Lewisburgh..!
In zijn testament bepaalde Reich dat zijn ongepubliceerd werk pas in het jaar 2007 geopenbaard zou mogen
worden en tot die tijd diende te worden geheim gehouden. 50 Jaar ná zijn dood zou de mensheid, zoals hij
het verwoordde: ‘pas klaar zijn voor zijn concepten’.. Nou daar staan we dan met z’n allen, wat gaan we
doen met deze kennis..? Ga je hem ook gebruiken? Als je naar de positieve ervaringen van iedere gebruiker
luistert, dan dus beter vandaag dan morgen!! Hier een 3 kwartier durende documentaire waarin het werk van
Dr. Wilhelm Reich wordt gepresenteerd.
00:0000:00
Het vervolg van Reich’s ontdekkingen
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Ondanks het feit dat de Amerikaanse overheid Reich’s vindingen vernietigde en veel van zijn studiewerk
verbrandde, zoals dat bij Nicola Tesla het geval was, begin 1900, zo bleef er veel over de Orgoneexperimenten bewaard, vooral doordat het proces relatief simpel is.
In 1986 hebben wetenschappers van de Universiteit van Marburg in Duitsland, de resultaten gepubliceerd
van een blind onderzoek, waarin duidelijk naar voren kwam, dat een verblijf van 30 minuten in een Orgoneaccumulator in constante, positief psychische-fysiologisch effecten sorteerde, die niet werden waargenomen
bij de controle-groep. Deze controlegroep nam plaats in een identieke kist die in de wanden alleen fiberglas
bevatte, dus zonder de staalwol die nodig is om de Orgone te ‘vangen’. De conclusie van het onderzoek was
dan ook, dat het positieve effect dat Dr. Reich in zijn tests had aangetoond, feitelijk bestaat.
Diagram van de werking van de Orgonite-kisten die Wilhelm Reich
bedacht voor het stimuleren van de levensenergie van het menselijk
lichaam.
Dr. Wilhelm Reich’s werk werd in de zestiger jaren voortgezet door
verschillende Russische wetenschappers zoals Dr. Nikolai Kozyrev
en ook zij bewezen wetenschappelijk de aanwezigheid van deze
onzichtbare energievorm om ons heen. Kozyrev’s werk was echter
geheim tot de val van de Sovjet Unie in 1991. Verder onderzoek
verricht door wetenschappers die in de voetsporen traden van Reich
en Kozyrev hebben de Westerse wetenschap langzaam aan
gedwongen uiteindelijk officieel het concept van een universele en
onzichtbare energie te accepteren. Orgone wordt in deze kringen weleens ‘zwarte materie’ genoemd, of
‘vacuüm flux’ of ‘nulpunt-energie’.
Dr. Reich had vastgesteld dat als hij verschillende lagen fiberglas (een organisch materiaal) en staalwol (een
anorganisch materiaal) op elkaar stapelde, dat hij daarmee Orgone/etherische-energie aantrok, van zowel
de levensbevordelijke positieve vorm (welke Reich ‘OR of POR’ noemde) als de schadelijke negatieve
etherische energie (‘deadly orgone of DOR’).
Vervolgens zorgt de Orgonite, het apparaat dat deze vormen van Orgone aantrekt, voor een transformatie
van de negatieve Orgone en bekrachtiging van de positieve Orgone. Reich maakte grote kisten, genaamd
accumulators of Oracs, waarbij hij de eenvoudige lagen techniek gebruikte. Hij was in staat om zijn patiënten
van verschillende klachten af te helpen, door hun in die kisten gedurende een bepaalde tijd te laten
plaatsnemen.
Orgonite, de apparaten die Orgone cumuleren
In 2000 ontdekte het echtpaar Don en Carol Croft, dat zij door het
mengen van polyesterhars (organisch) met metalen spaanders
(anorganisch) en deze vervolgens te gieten in kleine mallen, hetzelfde
resultaat verkregen als de accumulators die dr. Wilhelm Reich in zijn
experimenten. Carol Croft zag het belang van hun vinding en mede
door haar gave om energie te zien, stopte ze een klein kwartskristal in
het mengsel, waardoor de werking sterk toenam. Kwartskristallen
hebben de eigenschap om etherische-energie te verzamelen, te
transformeren en uit te stralen. Maar ze doen dit vooral op een
coherente manier, waardoor ze in de Orgonite-blokken en – blokjes
de opgewekte POR, positieve Orgone-energie, versterken op een eenduidige wijze.
Feitelijk waren deze twee mensen de uitvinders van de ‘apparaatjes’
die de Orgone-energie bewerken tot positieve bronnen van
levenskracht. De kleine turbo’s blijken een sensatie voor veel
mensen..
In het schema links hierboven, zie je hoe simpel deze orgoniteversterkers werken. Deze kleine orgonite-blokjes zijn tegenwoordig
eenvoudig overal te koop voor redelijke prijzen. Maar het is vrij
eenvoudig om ze zelf ook te maken.
Op deze wijze zijn de Orgonite-blokjes een uiterst significante
verbetering van Reich’s vroegere werk met Orgon-versterkers. De
door Reich vervaardigde ‘Oracs’ trekken ook negatieve, zelfs
dodelijke Orgon-energie aan, naast de positieve. Daarbij deden deze
‘Oracs’ niets om de negatieve Orgone om te zetten naar een
voordelige vorm, wat Orgonite dus continue en vanuit haar wezenlijke
opzet WEL doet. Orgonite wordt in vele vormen gemaakt van kunsthars met metalen en kristallen. De vorm
van de Orgonite is feitelijk niet heel essentieel, maar heeft wel zijn eigen vorm van uitstraling. Een stevige
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Orgonite kan een heel huis opschonen van negatieve energie! Elke vorm voldoet daarbij, waarbij je kunt
uitgaan van ‘hoe groter, des te werkt ie!’.. De cone-vormen zijn prachtig om in huis te plaatsen.
Kleine muffin-achtige modellen van Orgonite zijn ideaal om in je
broekzak mee te dragen, of op andere plaatsen van je lichaam te
plaatsen. Bijvoorbeeld dáár waar je klachten hebt. Een kleine
Orgonite zal bijdragen tot het versterken van je energieveld en
daarmee van je lichamelijke en geestelijke welzijn, zo zijn de
ervaringen van mensen die er mee werken en een positief gemoed is
daarbij niet één van de onbelangrijkste zaken..! Belangrijk is dat deze
Orgonites in staat zijn om schadelijke, etherische delen van elektromagnetische velden te neutraliseren en te keren naar positiviteit. Dus
alle huiselijke storingen door bijv. computers, draadloze telefoons,
mobiele telefoons, draadloze spelcomputers, magnetronovens, etc. kunnen met de Orgonites worden
getransformeerd!
Een simpele ‘Orgonite’. Een blokje van kunsthars dat is gevuld met
metaalkrullen.
Don en Carol Croft hebben, nadat ze gemerkt hebben wat de effecten
waren om van ‘DOR’ weer ‘OR’ te maken, van negativiteit dus weer
positiviteit, kleine vormen van Orgonite gelegd bij alle bronnen van
‘DOR’ in hun directe omgeving. Er trad een intens reinigende en
helende werking van de omgeving op. Zij hebben hierover
gepubliceerd en hun lezers aangemoedigd hetzelfde te doen in hun
eigen omgeving. Dit is door vele duizenden mensen gedaan en wordt
nog steeds gedaan over de hele wereld, en jij kunt hierop geen
uitzondering zijn! Een van de véle succesvolle voorbeelden van goed
gedocumenteerd gebruik van kleine Orgonite-blokjes vind je
hieronder.
Orgonite en positief denken!
Orgonite heeft ook effect op ons denken. Het was Paracelsus die over onze gedachten zei: ‘Onze gedachten
zijn eigenlijk magnetische uitstralingen, welke ontsnappen uit ons brein en penetreren in andermans hoofden
en verder, met een reflectie van onze levens en onze geheimen’. Orgonite zet negatieve gedachten om in
meer positievere gedachten, of je kunt ook zeggen dat het moeilijker is om lang negatief te zijn in de buurt
van Orgonite omdat het de negatief-depressieve gedachtenvormen transformeert.
Orgone, orgonite en het menselijk lichaam.
Ons lichaam heeft een uiterst verfijnde energiestructuur, die we kennen via de omschrijving van bijvoorbeeld
de chakra’s, de ‘wielen van licht’ waar ‘Chakra’ in het Sanskriet voor staat. Ook aan acupunctuur kunnen we
zien dat deze helingmethode werkt op de energiebanen van ons energetische lichaam. De chakra’s, de
energieknooppunten in ons lichaam, transformeren en geleiden energie door ons fysieke lichaam. Deze
stroom houdt ons lichaam niet alleen lévend, maar vooral ook gezond!
Maar wanneer een mens wordt of is blootgesteld aan trauma’s, fysiek,
psychisch, emotioneel, spiritueel, dan zal het lichaam daar vaak met
angst op gereageerd hebben. Het gevolg is een verkramping van het
energie-systeem, vaak op één specifieke plaats in het lichaam.
Meestal houdt het lichaam deze contractie/verkramping vast, omdat
het niet weet dat de traumatische ervaring voorbij is.. Maar deze
contractie veroorzaakt wel stuwing van de natuurlijke energetische
stroom in ons lichaam. Hierdoor ontstaat een verstoorde balans en
verzwakking van het hele systeem. Ziekte krijgt de kans om zich te
manifesteren in het lichaam. Een mens kan door dit proces dus
onbewust een soort energie-prop creëren die de vrije stroom van
energie doet stagneren of zelfs helemaal doet stoppen.
Feitelijk kun je het vergelijken met het harnas van een ridder..! Het harnas beschermt de ridder tegen
mogelijke (verdere) aanvallen, maar lekker soepel gaat het allemaal niet meer, als je –zoals gebeurde- als
ridder zelfs op je paard getakeld dient te worden..
De angsten die zorgden voor de trauma’s, vinden hun oorsprong dus in het verleden, maar ze werken dus
keihard (vaak letterlijk) door in het heden. Het ‘harnas’ is een natuurlijk gecreëerde structuur in het
energetische lichaam, maar het is stijf en blokkeert een ‘vrije stroom’. Dit trauma kan een klein plekje zijn in
het lichaam, maar het is ook mogelijk dat de traumatische ervaring dusdanig groot was, dat deze zelfs het
hele lichaam blokkeert..!
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Maar het probleem is dus feitelijk in alle gevallen gelijk. Het harnas beperkt de vrije ‘beweging’ van energie.
Als een dam of dammetje in de rivier, die de rivier (gedeeltelijk) afsluit. In die gebieden waar geen verse
energie meer kan vloeien, wordt een klimaat geschapen voor ziekte. Uiteindelijk zal deze ‘ziekte’ ervoor
zorgen dat het lichaam sterft. Dat is wat Dr. Wilhelm Reich benoemde met de beperkte doorvoer van energie
via DOR, Deadly Orgone Energy.
Maar Orgonite is in staat deze DOR te transformeren. Reich ontdekte dat ALLE metalen in staat zijn om
Orgone aan te trekken, zowel positieve als negatieve Orgone. Maar metalen laten ook ONMIDDELLIJK deze
energie weer los. In een orgonite zitten daarom duizenden kleine metaaldeeltjes die Orgone (OR) als DOR
aantrekken en deze ook onmiddellijk weer loslaten. Maar al die metaaldeeltjes wisselen dus ook naar
ELKAAR deze Orgone uit, waardoor deze als het ware wordt gevangen. Maar dit gebeurt ook zó vaak, dat
het dodelijk DOR, als het ware wordt LOSGESCHUDT..!! Hierdoor wordt het weer neutrale Orgone, vrije
vloeiende energie. En de metalen pijpen in de ‘Cloudbusters’ zijn er slechts om te zuigende kracht te
vegroten om OR en DOR binnen te halen.
Het dragen van een Orgonite of er een in je huis hebben is dus een energetische transformator in je
energieveld. Het zal ervoor zorgen dat je geharnaste energievelden worden schoongemaakt! En natuurlijk
hangt het effect van deze Orgonites af van de intensiteit en de leeftijd van je gepantserde energieblokkades.
Het kan dus meteen effect hebben, of langer duren, waardoor het lijkt alsof er niets gebeurt! Maar het
WERKT ALTIJD!
Ook wanneer je in een omgeving werkt die een boel negatieve energie bevat, zoals kantoorgebouwen die
vaak rigide, strak en levenloos zijn.. Maar zelfs als het gaat om mensen in je buurt die je niet mogen en je
zelfs negatieve emoties sturen en/of er veel technische apparatuur is, vooral elektrische gevoed, die
schadelijke energie uitstralen.
In relatie tot deze technische apparaten, dien je te beseffen dat deze elektro-magnetische golven twee delen
hebben; de fysieke elektromagnetische energie die we meten met een Hertz-meter EN het etherische deel
van de golf, die we vaak scalair noemen of een ‘staande golf’. Deze scalaire golven in elektromagnetische
smog, vernietigen de levenskrachtenergie van biologische wezens, zoals mens, dier en planten.
Volgens sommige fysici is Orgonite in staat om deze scalaire golven te transformeren naar een frequentie
die positief is voor biologische wezens. Er dient feitelijk nog veel onderzoek te worden gedaan indeze
richtgin en het is werkelijk schandalig dat overheden niet meer interesse tonen in deze wijze van ‘genezen’,
maar op het gebied van gezondheidszorg, feitelijk bezig zijn om te dweilen met de kraan open
Het is duidelijk dat Orgonite een positief effect heeft op het menselijke lichaam, zowel in fysieke zin als in
energetische zin. Levensenergie die vrij kan vloeien creëert geluksgevoelens, balans en harmonie. Maar op
het moment dat deze energie wordt gelimiteerd, onderdrukt, beteugelt of iets dergelijks, dan treedt onbalans
op; deze zorgt voor disharmonie en gevoelens van ongelukkig zijn. Er heeft zich een gepantserde structuur
gevormd. Omdat alles in het universum levend is en bewust, gaat dit opgesloten energetische veld een
bewustzijn krijgen en een ‘eigen leven’ leiden en zoals alles in het universum wil het overléven..! Het zijn
sjamanen die deze velden kunnen zien in je aura als donkere energievelden. Ze verschijnen voor de
innerlijke ogen’ van de sjamaan als een levende entiteit, een parasiet als het ware, geassocieerd met het
trauma dat deze mens in het verleden heeft meegemaakt.
Gepantserde energiestructuren kunnen ook ontstaan door fysieke, traumatische gebeurtenissen, zoals een
gewelddadige dood of langdurig emotioneel misbruik in huis. Deze negatieve energiestructuren kunnen heel
lang om iemand heen hangen. Wanneer een energetisch middel, zoals de Orgonite, wordt geplaatst, zal dit
onmiddellijk effect hebben op dit veld en/of velden.
Volgens sommige mensen zijn Orgonites ook in staat om negatieve entiteiten te verdrijven uit het huis. Deze
worden over het algemeen gekarakteriseerd door hun streven om hun wil op te willen leggen aan de
bewoners van een huis. Dit kunnen deze bewustzijnsvormen doen, doordat ze bijvoorbeeld boosheid bij zich
dragen, of door hun wil om de bewoners van een huis te controleren. Vaak leven ze ook op de energie van
de levende bewoners van een huis, mens en dier.
Dit zijn allemaal vormen van beperkte, gepantserde energieën die aanwezig zijn in deze entiteiten. En
natuurlijk willen zij blijven bestaan op de subtiele niveau’s waar ze aanwezig zijn en hebben ze daardoor de
pest in apparaten als de Orgonites, die hun ‘bewapening’ onklaar maakt.
Ervaringen
Het is dus noodzakelijk dat we in harmonie met de natuur gaan leven, want alleen al onze intentie om
onze wil op te leggen, creëert respectloosheid en disharmonie. De cloudbuster van Dr. Wilhelm Reich
is feitelijk totaal anders dan de huidige ‘chembusters’, omdat de laatste een basis hebben van
Orgonite, dat dus de DOR, de negatieve Orgone neutraliseert. Bij de ‘cloudbuster’ van Reich in het
jaar 1953 was dit NIET het geval..! Een ‘Orgonite’ is feitelijk een stukje kunsthars, met metaalkrullen
en kristal of kristalletjes. Het object is in staat om onze leefomgeving langzaam maar zeker ten goede
te veranderen..!
Het is natuurlijk vaak een subjectieve observatie maar veel mensen voeleen, ná het plaatsen van de
Orgonites, dat de lucht ‘lichter’ wordt, meer geladen met vitale energie. Sommige groentes en planten die de
jaren daarvóór slecht floreerden, komen nu ineen in hun kracht te staan. Oogsten worden groter dan ze
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waren zónder Orgonite..! Veel mensen die gevoelig zijn voor energetische sferen, melden dat een plaatsing
van een ‘Orgonite’ een enorme positieve ‘kick’ geeft aan de omgeving waar ze geplaatst zijn/worden. Over
het algemeen wordt melding gemaakt van een sterke, positieve verandering in de energie rondom het
huis/kantoor.
Mensen die ‘nare’ buren hebben, maken melding van een verbeterde situatie, zelfs in het gedrag van deze
buren; agressief en/of onsympathiek gedrag verdwijnt.. Mensen die gewend zijn om met kristallen te werken,
spreken over het kalmerende gevoel dat ze krijgen, wanneer ze een Orgonite in de handen hebben (gehad).
Veel van de waarnemingen zijn terug te voeren op de claim van de Orgonite-gebruikers, dat Orgonites in
staat zijn de negatieve of DOR-energieën ten positieve te keren. Dus niet neutraliseren, maar volledig te
keren. Hier zijn enkele ervaringen die we van internet haalden. Het blijkt keer op keer dat het aanwezig zijn
van een positief (!) Orgone-veld, verbazingwekkende effecten kan hebben op het welzijn van mens en
natuur.
* “Onlangs kocht ik een Orgonite-amulet van deze website . Nadat ik dit amulet 2,3 dag had gedragen,
verdwenen enorme eeltplekken die ik onder mijn voeten had. Ik heb al zo’n 12 jaar last van deze eeltontwikkeling, maar niets werkte om deze plekken te ‘genezen’. Ik heb eelt-therapieën geprobeerd, die je bij
drogist en apotheek kunt halen, zelfs laser-therapie geprobeerd, maar niets hielp. Mijn dokter zei dat het
bijzonder grote eeltgroei was; zoiets had hij nog niet vaak gezien. (Link HIER)
* “Ik heb geëxperimenteerd met verschillende Orgonite-stukken; deze gebruikte ik ook bij Reikizelfbehandeling; zowel zónder als met de blokjes Orgonite. Met de Orgonite-blokjes was het héél duidelijk
een veel krachtiger ervaring dan zónder. Mijn behandelingen die ik later met mijn cliënten deed, waren ook
veel krachtiger.
Ik ontdekte bij mezelf, dat mijn eigen helderheid en gecentreerdheid duidelijk was versterkt. Ik kreeg ook
meer levendiger dromen! Er werd door mij zelfs healing-werk uitgevoerd in mijn dromen; dit had ik nog nooit
voorheen gedaan..! (HIERde link)
* “Begin 2008 hadden we een huis onderzocht waar veel negativiteit hing, inclusief de waarschijnlijke
aanwezigheid van een poltergeist. De eigenaar vroeg ons of we hem konden helpen, nádat duidelijk was dat
er inderdaad sprake was van veel en intense negativiteit in het betreffende huis. Ik stelde voor om deze
‘heilige handgranaten’ te proberen om te kijken wat voor effect deze zouden hebben. Hoewel het huis zo’n
12 meter lang was, en dit Orgonites een bereik zouden hebben van maar 10 meter, kwamen er de volgende
dag al berichten van de bewoners van het huis, dat de activiteiten sterk tot helemaal waren afgenomen,
zodra we deze apparaatjes hadden geplaatst. Dit is inmiddels 6 maanden geleden en deze activiteiten zijn
nooit meer waargenomen door de bewoners.” (HIER de link)
Een van de vele indrukwekkende verhalen rondom de werking!
Mark Bennet is een gerespecteerd journalist en fotograaf. Hij ontving in Februari 2008 via de post
een grote doos Orgonite van een vriend. Mark Bennet vond het verhaal van zijn vriend intrigerend en
besteedde flink wat tijd aan het effect van deze klomp hars met ingegoten kristallen en metalen op de
groei van planten. Hij vond verschillende websites waarin melding werd gemaakt van de groei van
groentetuinen met behulp van Orgonite. Het resultaat bleek verbluffend: in tegenstelling tot de
controlegroep bleek de oogst in sterk contrast te staan met de oogst van het land dat met Orgonite
was ‘bewerkt’.
Een mooie Orgonite, gemaakt met verschillende metalen en
edelsteentjes. Veel mensen maken deze kleine juweeltjes zelf en
beleven zo al plezier aan de Orgonites..
Maar Mark had behoefte aan zijn eigen bewijs; hij begon met een
simpele kiemtest met Alfalfa-kiemen onder invloed van Orgonite en
een controlegroep waar Orgonite niet werd toegepast. De tests
werden herhaald en metingen werden gedaan, teneinde fouten uit te
sluiten. Het bleek dat de Orgonite een 3-voudig krachtige groei van de
Alfalfa-kiemen had veroorzaakt. Vervolgens vond Mark Bennet het tijd
om vrienden die in het bezit waren van tuinen en volkstuinen, van
Orgonite te voorzien.
Zijn vriend M.Rogers uit Shoreham had de bollen Orgonite gebruikt
om een aantal buitenlandse vruchtplanten, die het maar niet wilden
doen in zijn kas, zoals druiven en gojo-bessen te ‘ondersteunen’. Zijn
reactie: “De gewassen zijn nu aan het tieren en ik was werkelijk
verbluft over de grootte van de oogst, vergeleken met de vorige seizoenen. Terwijl andere planten, waar
geen Orgonite gebruikt was, aan hun retour bezig waren, aan het einde van het seizoen, daar bleken de
Orgonite-geholpen planten nog volop in kracht te staan!”
Een andere vriend, P. Barker uit Brighton gebruikte Orgonite om zijn snijbiet te hulp te schieten. Deze
groeiden de vorige seizoenen té hard vanuit de snelle ontkieming op de tuinaarde. Barker was rigoureus met
zijn methode: hij maakte twee bedden in zijn volkstuin, waarvan één met Orgonite en de andere zónder.
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Beide groentebedden werden biologisch behandeld, geen onkruidverdelgingsmiddelen en geen kunstmest
werd gebruikt.
Zijn commentaar: “In het begin was ik lichtelijk verbaasd over de verschillen in de beide gewassen. In de
bedden stonden verschillende wortelgewassen. Pastinaak, en verschillende snijbietsoorten en ook vroege
worteltjes. Het tuinbed met de Orgonite-blokjes in de hoeken, produceerde een behoorlijk hogere oogst, dan
de bedden zonder de blokjes. Uiteindelijk had ik zoveel oogst, dat ik veel weg gaf, het was gewoon téveel
voor mijn gezin alleen.. En het mooiste van alles vond ik de oogst van de zelf-gezaaide tomaten, tussen de
bedden in. Normaal lukt het je absoluut niet, in ons klimaat, om buiten tomaten te kweken, maar dit bleek
een onverwachte bonus..!”
Kijk naar deze ruwe video-opname van het resultaat (gefilmd in de herfst van 2008).
Tot slot. Een video met diverse facetten van het werk van Dr. Wilhelm Reich onder de loupe. Het
bekijken ook meer dan waard!
https://www.youtube.com/watch?v=wy_opWZtEqA
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/orgonite-krachtig-natuurlijke-energie-gratis-voor-iedereen/

5 redenen waarom de magnetron schadelijk is voor je gezondheid
in Gezondheid 4 januari 2015
De magnetron verovert de Nederlandse keuken. In 2001 was het bezit van de magnetron gestegen tot 80
procent van de huishoudens. Meer dan 95 procentvan alle Amerikaanse huishoudens heeft een magnetron.
Huishoudelijke apparaten kunnen van grote invloed zijn op de voedingswaarde van je eten en je
gezondheid. Veelvuldig gebruik van de magnetron kan leiden tot gezondheidsaandoeningen.
1. Microgolven vernietigen voedingsstoffen
Door voedsel op te warmen in de magnetron kunnen belangrijke voedingsstoffen verloren gaan. Een
voedzame maaltijd kan veranderen in ‘dood voedsel’ als gevolg van diëlektrische verwarming in de
magnetron. De moleculaire structuur van je voedsel verandert in de magnetron, waardoor de
voedingswaarde van je eten daalt.
2. Microgolven vernietigen moedermelk en vitamine B12
Wetenschappers hebben gekeken wat het effect van de magnetron is op vitamine B12 in voedselproducten
als rauwe biefstuk, varkensvlees en melk. Na blootstelling aan microgolven bleek het voedsel 30 tot 40
procent minder vitamines te bevatten. Tijdens het verwarmingsproces veranderde vitamine B12 bovendien in
een inactieve vitamine. Het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Agricultural and Food Chemistry.
De krachtige bacteriedodende stoffen in moedermelk worden ook vernietigd door de magnetron.
Onderzoekers warmden bevroren moedermelk 30 seconden op in een magnetron. De melk die in de
magnetron was opgewarmd bevatte 18 keer meer E. colibacteriën dan moedermelk die niet was blootgesteld
aan microgolven. De melk die uit de magnetron kwam bevatte ook aanzienlijk minder lysozymen – enzymen
die de wand van een bacterie aanvallen – en meer schadelijke bacteriën voor baby’s. De studie staat in het
tijdschrift Pediatrics.
3. Microgolven kunnen kankerverwekkende stoffen produceren
Als je verpakt voedsel opwarmt in de magnetron kunnen kankerverwekkende stoffen in het voedsel
ontstaan. Op basis van Russisch en Duits onderzoek heeft de Russische overheid een waarschuwing
uitgevaardigd over het gevaar van de magnetron voor het menselijk lichaam en de natuur.
Magnetronvoedsel bevat giftige chemicaliën zoals BPA, polyethyleentereftalaat (PET), benzeen, tolueen en
xyleen, aldus Foodbabe.com. Via de plastic verpakkingen van magnetronmaaltijden kunnen ook
kankerverwekkende stoffen in het voedsel terechtkomen.
4. Microgolven veranderen de samenstelling van je bloed
Zwitsers onderzoek heeft aangetoond dat het consumeren van melk en groenten uit de magnetron invloed
heeft op de samenstelling van je bloed. Het aantal rode bloedcellen van de proefpersonen nam af, terwijl het
aantal witte bloedcellen en het cholesterolgehalte toenamen. De niet-ioniserende straling van de magnetron
kan veranderingen in je bloed en je hartslag veroorzaken.
5. Microgolven kunnen je hartslag veranderen
De magnetron werkt op 2,4 GHz. Dr. Magda Havas van de Trent-universiteit in Canada heeft ontdekt dat de
straling die wordt uitgezonden door een magnetron zowel de hartslag als de hartslagvariabiliteit beïnvloedt.
Als je last hebt van een onregelmatige hartslag of pijn op de borst en regelmatig magnetronvoedsel eet, doe
je er verstandig aan de magnetron buiten de deur te zetten.
[Medical Daily]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/5-redenen-waarom-de-magnetron-schadelijk-voor-je-gezondheid/
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2015 begint al goed voor de belastingbetaler
Oekraïne staat voor miljarden Euro’s in het krijt bij het IMF, bij de
Europese Unie en bij de Russische Federatie.
Na de Maidan coup werden de sluizen naar Kiev open gezet om de
economie uit het slop te trekken, het leger te moderniseren en de
oligarchen rustig te houden.
Er is totaal niets van die plannen terecht gekomen, integendeel, het is
van kwaad tot erger geëvolueerd. De afscheidingsoorlog kost Kiev
miljarden, de oligarchen parkeren hun miljarden op Cyprus, er worden
uit de Donbass geen kolen meer geleverd en Rusland draait de
gaskraan slechts open na bevoorschotting van de leveranties. De
corruptie viert hoogtij in het bankroete Oekraïne. Het niet meer
bestaande Oekraïne sleurt echter ook andere landen in haar val mee.
Thans nadert het moment dat er betaald moet worden door Kiev.
De EU, met name Duitsland als grootste geldschieter, wordt voor het blok gezet. Het IMF staat voor de
cruciale beslissing om $ 15 miljard ter beschikking te stellen om het definitieve einde van Oekraïne nog even
tegen te houden. De EU is nota bene gedwongen om Rusland om hulp te vragen een betaling van Kiev nog
even op te schorten. Terwijl de Oekraïners met wapens, munitie en huurlingen, gefinancierd door dezelfde
EU burgerdoelen binnen de afgescheiden Donbass republieken onophoudelijk bombardeert en beschiet. Het
broedervolk….. Dagelijks vallen er doden, mede dankzij uw steun, Nederlanders! Het gapende begrotingsgat
in Kiev wordt een risicofactor voor de EU en haarleiders ongekozen bureaucratenkliek. De controversiële rol
die de EU – met dank aan de Amerikanen - in Oekraïne speelt komt ons, belastingbetalers duur te staan,
als we ze niet dit jaar nog uit hun paleizen jagen.
Eerder al belde Merkel met Putin, of hij een schuldpositie van € 3 miljard nog even wilde doorschuiven.
Wij zouden onze secretaresse van dienst even terug hebben laten bellen, kort door de bocht, met:
“De president is aan de lunch en kan u helaas niet zelf vertellen dat u ter plekke dood kunt vallen –
dag!”
In April heeft het IMF (lees de belastingbetalers) een voorschotje van € 17 miljard over laten maken. Immers,
de Oekraïense oligarchen hadden voor hun spaarpotje een andere bestemming gevonden, weet u nog?
[LINK] Oekraïne was aan de bedelstaf geraakt, omdat [1] de handel met Rusland aan het wegvallen was
wegens de sancties en [2] de industriële productie van de afgescheiden Donbass republieken de economie
de doodsklap heeft gegeven. Kiev stond voor de keus faillissement aan te vragen of het complete leger op te
doeken. Dit chantagemiddel werkt altijd bij de vredesduifjes in Washington en Brussel, de 35 ton (?)
Oekraïense goudvoorraad werd met een vrachtvliegtuig weggehaald en het papiergeld per trein
afgeleverd…. BIJ? U raadt het: de schuldeisers in de EU en de USA. In politiek-correcte MSM taal, heet het
dan dat de Oekraïense Centrale Bank goud aan het verkopen is geweest.
Vandaag is het dus zover, dat er nog eens € 3,6 miljard razendsnel moet worden overgemaakt, zodat de € 3
miljard voor Rusland kan worden betaald. De voorwaarde is, dat Kiev drastisch moet hervormen, terwijl ze
een soort loopgravenoorlog in het Oosten van het land aan het voeren zijn. Je bent natuurlijk EU
bureaucraat of je bent het niet.
Welnu, het IMF is bereid geld over te maken als er een “donorland” kan worden gevonden die een paar jaar
garant staat voor de Kiev Junta. Alle ogen zijn nu gericht op Duitsland en Duitsland kijkt naar Rusland en
vraagt doodleuk om hulp. Het is dus ook niet verbazingwekkend, dat plotseling de EU “leiders” er achter
komen, dat de sancties tegen Rusland een salvo in eigen voet is. Onder anderen en met name Italië haalt
via slinkse omwegen orders binnen.
Onze raad voor Rusland: vertrouw NOOIT een westerling in geldnood. Hij pakt het met de ene hand aan,
omhelst je en steekt je als dank een lange dolk in de rug.
Het beste is om de afdelingssecretaresse van de financiële afdeling het antwoord te laten geven, zoals
eerder genoemd.
Vervolgens adviseren we de Russen maar [1] wat luchtmacht oefeningen te organiseren pal aan de
Oekraïense grens en [2] de gaskranen af te knijpen.
Dit advies dient als plaatsvervangende schaamte voor het gestuntel van een stelletje ongekozen
onderknuppels en voetvegen in Brussel en Den Haag. Omdat we ongevraagd onderdeel zijn van dit roomsfascistische rijk, voelen we ons het pispaaltje van de wereldmachten. De Amerikanen schepen ons met
sancties op en vullen vervolgens de open gevallen hiaten, de altijd werkende Chinezen maken onze
economie op termijn kapot en Rusland is geen afzetgebied meer. Ondertussen bedelen “wij” om geld bij
degene die “onze MH-17″ uit de lucht heeft geschoten?
Het is om je kapot te schamen.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/05/de-eu-het-pispaaltje-van-de-wereldmachten/
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Oekraïense oligarchen plunderen de EU
Geplaatst door ADMINISTRATOR 19 november 2014
Oekraïne zit diep in de financiële problemen.
Dat weten wij, omdat de EU en het IMF tientallen miljarden Euro’s in de vastgelopen economie hebben
gepompt. Vooral de leveringen van gas vanuit Rusland zijn essentieel. Gasleveringen zijn bittere noodzaak
om de ijskoude aankomende Siberische winter het hoofd te bieden. De achterstallige betalingen zijn door de
EU aan Kiev betaald, door € 6 miljard rechtstreeks aan Gazprom over te maken. De rest van de leveringen
moet bij vooruitbetaling worden voldaan.
Bovendien stoken meer dan 70% van de Oekraïense huishoudens met steenkool, dat voornamelijk uit
oorlogsgebied moeten komen. Die steenkoolmijnen in de Donbass zijn stilgelegd of door het Oekraïense
leger kapot geschoten.
Alle steun die wij als EU-ingezetene aan de onwettige fascisten kliek in Kiev geven, komt uit belastinggeld. U
weet, dat als Brussel een rekenfoutje maakt, ze gewoon een naheffing aan de lidstaten sturen, die dan
vervolgens braaf het bedrag (in het geval Nederland € 640 miljoen) met spoed overmaken. Het gepruttel in
Den Haag is niets anders dan een plichtmatig politiek praatje voor de goedgelovigen onder ons. “De
regering” wist van tevoren drommels goed, dat er nog wat na zou komen. De door Drs. Rutte zo zwaar
bevochten EU korting van “de regering” is zo goed als teniet gedaan.
De rompstaat Oekraïne
Hoe komt het dat de rompstaat Oekraïne financieel aan de grond zit?
In de eerste plaats is oorlogvoeren een dure aangelegenheid. Het afscheiden van twee Volksrepublieken,
waar de meeste economische bedrijvigheid van het land plaatsvindt, is een behoorlijke aderlating. In de
tweede plaats moeten veel grondstoffen worden geïmporteerd, waarvan gas de belangrijkste is. De
voormalige graanschuur van Europa is verpauperd en een hulpbehoevend ontwikkelingsgebied geworden.
De natie-staat bestaat niet meer, het kunstmatige land is een rompstaat rond Kiev geworden.
De fascisten junta in Kiev bestrijdt de erfgenamen van de grondleggers van de staat Oekraïne, de door hen
zo gehate communisten. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Volg de geldstromen in
tegengestelde richting en u weet wie er in werkelijkheid aan de touwtjes trekt. Gebaseerd op indoctrinatie,
propaganda, chantage, corruptie en goedgelovigheid van de massa rolt het Gouden Kalf voort.
Op de achtergrond trekt een – de facto criminele – oligarchen kliek aan de
touwtjes. Pjotr [Walzmann] Porochenko is er één van, Igor Kolomoisky en
Julia Tymochenko zijn andere bekende namen. Maffia verhoudingen en
corruptie spelen de hoofdrol in het systeem.
Deze oligarchen kliek zou bij machte zijn de economie van het land weer vlot
te trekken, zij het dat er andere prioriteiten worden gesteld. Jaarlijks wordt
minimaal € 6 miljard door deze kliek weggesluisd naar met name Cyprus en
de Maagdeneilanden. [LINK] We herinneren ons nog goed dat toen de
bankencrisis in Cyprus uitbarstte, de tegoeden van Russische oligarchen
werden bevroren (lees: afgepakt). Ook bij Cyprus moest de EU namens u als
belastingbetaler weer te hulp schieten. Toen de kust veilig was, begonnen de
geldstromen vanuit Oekraïne blijkbaar goed op gang te komen. Sinds 1
oktober j.l. is er een belastingverdrag tussen Oekraïne en Cyprus in werking.
Er wordt geen belasting meer betaald in Cyprus. In plaats van te investeren in
eigen land sluizen de oligarchen de winsten weg naar belastingparadijzen. In
plaats daarvan hadden ze de schuld aan Gazprom moeten betalen, maar dat
hebben “wij – onnozelen” gedaan zonder dat we het wisten?
Na lezing van dit artikel kunt u zichzelf niet meer wijs maken, dat u het niet
heeft geweten.
De werkelijkheid is schokkend.
Om dit te begrijpen moeten we de zaken op een rijtje zetten.
[1] De EU misbruikt belastinggeld door de Oekraïense schulden af te lossen –
€ 6 miljard
[2] De EU redt Cyprus met belastinggeld
[3] Cyprus maakt een belastingdeal met Oekraïne
[4] Privé personen in Oekraïne sluizen geld weg naar belastingparadijs Cyprus – € 6 miljard
[5] De EU had al € 20 miljard ter beschikking gesteld aan Oekraïne om Amerikaanse banken af te lossen.
De EU wordt met omwegen door de gigantisch rijke oligarchen kliek geplunderd – u staat er bij en kijkt er
naar.
Leuker kunnen we het niet maken.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/11/19/oekraiense-oligarchen-plunderen-de-eu/
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De redding van Rusland: een militaire coup
Geplaatst door ADMINISTRATOR
Het identificeren van de Vijfde Colonne in
Rusland is in gang gezet.
Ivgeny Fedorov legt uit wat er achter de
schermen in zijn land aan de hand is.
De Vijfde Colonne (Oligarchie) houdt een
oplossing van het probleem in Oekraïne
tegen. Ivgeny Fedorov stelt de enige juiste
vraag die het bestaan van de Donbass
republieken legitimeert:
“Waarom hebben de beide republieken nog
steeds niet zelf een soevereine munt
geslagen?”
Het is drie kwartier ademloos luisteren – ik
zou als ik u was uw kostbare tijd er maar even
in steken. Hoe dicht deze man bij de werkelijkheid zit, zal misschien ooit blijken.
https://www.youtube.com/watch?v=5qLMG0KD3rI
Het “wapenstilstandsbestand” wat de Volksrepublieken in Minsk hebben getekend, is een voorbeeld van zijn
bewering, dat Poetin met één hand op de rug moet opereren. Er is in feite geen bestand, dan alleen een
eenzijdige overeenkomst.
Waarom is een figuur als Igor Strelkov – voormalig minister van Defensie van de Donetsk Republiek – zo
plotseling uit de Donbass weggehaald? Omdat hij op zijn tanks had laten schrijven: “NAAR KIEV”. De enige
manier om het probleem in Oekraïne op te lossen is namelijk – en dat weet iedereen – het onwettige regime
aldaar af te zetten en de oligarchen uit te schakelen. Het Westen controleert achter de schermen Rusland
via de Russische Oligarchen en de Centrale Bank. Vladimir Poetin wordt weggezet als een tweede Hitler in
een Stalin uniform. Direct kreeg Poetin persoonlijk de schuld van het neerhalen van Vlucht MH-17. Dagelijks
beweerden randdebielen als Pjotr Poroshenko, dat Rusland met de invasie van Oekraïne was begonnen. De
Russische vrije pers is geen uitzondering. Zelfs de staatsgecontroleerde pers doet daar aan mee, door de
onwettige Kiev Junta “regering” te noemen en de GEKOZEN dus WETTIGE regeringen van de Donbass
republiekjes consequent “milities” te noemen. Waarom? Omdat achter de schermen in het Westen wordt
gewerkt aan het ontmantelen van Rusland.
Er zal een staatsgreep door de Poetin getrouwen en het militaire apparaat worden gepleegd, op het moment
dat de Vijfde Colonne Oligarchen is geïdentificeerd, zodat die kan worden geliquideerd, opgepakt, vastgezet
en berecht. Naar het Poetin kamp overlopen is voor deze lieden nog een laatste mogelijkheid,
overlevingskans.
Rusland kan alleen worden gered door een militaire coup, waarmee de absolute controle over het kernarsenaal kan worden verkregen, mits de militaire Russische elite aan de kant van Poetin staat. De laatste
veranderingen in het Russische militair-industriële complex wijzen er op, dat Poetin de volledige macht over
het militaire apparaat heeft weten te verwerven. Dit is op een goed moment gebeurd, gezien zijn populariteit
onder de bevolking, die tot ongekende hoogten is gerezen. Wie het leger controleert, bepaalt de
geldstromen.
Na de machtsgreep kan Rusland alles wat Amerikaans en Europees is het land uitschoppen, van Goldman
Sachs tot en met MacDonalds, van Shell tot en met Exxon-Mobil. Geen enkele uitgezonderd, want dan zal
Rusland altijd kwetsbaar blijven voor infiltratie. Samenwerken met Amerikanen doe je niet, Rusland kan
hoogstens proberen de Duitsers uit het EU imperium te sleutelen door ze voor te houden dat ze worden
bezet door The Crown met Corporate wapengeweld. Het nieuwe Duitsland moet gaan samenwerken met
Rusland en de levensgevaarlijke paepsch-gedicteerde Polen isoleren om te voorkomen, dat de Derde
wereldoorlog uitbreekt.
Als het gebeurt, dan moet Poetin kunnen rekenen op de steun van ‘s werelds allerhoogste machtsorgaan,
welke het niets uitmaakt wie de winnaar van oorlogen is, omdat zij het spel dicteren en scheidsrechter zijn.
Het beslissende moment is wanneer de Russische Centrale Bank in handen van het land zelf overgaat en
de eigen munt gaat uitgeven. Russische bedrijven die honderden miljarden bij Westerse banken hebben
geleend, kunnen dan de switch maken. Dit lukt alleen als het militaire apparaat onder controle is gebracht,
eerder niet.
We moeten wel met twee benen op de grond blijven staan en stellen derhalve vast:
Zoals altijd draait alles om geld, grondstoffen en het opleggen van de wil van een neurotische
zelfgeselecteerde megalomane inteeltkaste aan een onderhorige slavenmassa.
Hoe lang nog laat de grote massa dat voortbestaan?
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Verandering kan en moet in drie opeenvolgende fasen, waarvan de eerste nog maar nauwelijks is begonnen
en waardoor wij een fenomenale informatie-achterstand hebben opgelopen:
[1] Bewustmaking en bewustwording
[2] Sabotage door het stoppen met betalen
[3] Machtsovername en distributie naar de vrije mensen.
Als het kan geweldloos, maar als het moet met het zwaard.
Verdere details volgen [2]
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/09/14/de-redding-van-rusland-een-militaire-coup/

Oliver Stone schudt landgenoten wakker
Niemand minder dan de bekende filmmaker Oliver Stone gaat zich bemoeien met de situatie in de Oekraïne
en dan met name aangaande wat er begin vorig jaar is gebeurd in Kiev.
Stone gaat een documentaire maken over de verdreven president Janoekovitsjdie als gevolg van de
staatsgreep in Kiev vorig jaar februari het land moest ontvluchten.
Oliver Stone laat via zijn Facebookpagina weten dat hij een vier uur durend interview heeft gehad met
Janoekovitsj in Moskou voor zijn nieuwe documentaire. Zo zegt Stone verder daar ook: Hij (Janoekovitsj)
was de wettig gekozen president van de Oekraïne totdat hij dat op 22 februari opeens niet meer was.
Hij gaat door met:
De waarheid wordt in het Westen niet uitgezonden. Velen geloven dat er buitenlandse pionnen door proWesterse facties werden geïntroduceerd met op alles de vingerafdrukken van de CIA.
Heb een interview van vier uur met Janoekovitsj achter de rug
waarvan de details in de documentaire zullen volgen, maar het lijkt
duidelijk dat de zogenaamde “schutters” die 14 politiemensen
doodden en 85 verwonden en die 45 protesterende burgers doodden,
buitenstaanders waren en toebehoorden aan door derden opgezette
oproerkraaiers.
In dit geval werden de Maidan moorden door de Westerse media
gebracht als het gevolg van een onstabiel, wreed pro Russische
beleid van de regering van Janoekovitsj. Zoals je je kunt herinneren
ging Janoekovitsj akkoord met de deal van 21 februari met de oppositiepartijen en 3 Europese ministers van
buitenlandse zaken.
De volgende dag bleek die deal waardeloos te zijn toen goed bewapende neo Nazi’s Janoekovitsj dwongen
het land te ontvluchten, waarbij diverse aanslagen op zijn leven werden gepleegd. De dag erna was de pro
Westerse regering geinstalleerd en werd deze onmiddellijk door Amerika erkend.
Een door en door smerig verhaal, maar waar in de nasleep ervan het Westen het verhaal volhoudt van
"Rusland in de Krim" terwijl het ware verhaal is "Amerika in de Oekraine".
De waarheid wordt door het westen niet uitgezonden. Het is een ongekende verkrachting van de
geschiedenis die nu wederom plaatsvindt, net zoals in de tijd van Bush, Irak en de
massavernietigingswapens. Ik hoop dat de waarheid in het Westen uiteindelijk naar buiten zal komen en op
tijd om verdere waanzin een halt toe te roepen.
Stone's uitspraak over Maidan lokte een storm van verontwaardiging uit in de Amerikaanse mainstream
media. Stone besliste daarop zijn uitspraak verder toe te lichten via de sociale media. “Ik heb geen
sympathie voor Viktor Yanoekovitsj, best mogelijk dat hij de meest corrupte president was die Oekraïne ooit
heeft gehad. Oekraïne heeft een zeer dramatische geschiedenis van corruptie. Dat is echter het punt niet.”
“Er zijn ruime bewijzen van de Westerse inmenging in de rellen”. Stone vermeldt ondermeer USAID, de
dienst voor ontwikkelingssamenwerking van de Amerikaanse overheid en de National Endowment for
Democracy, die een deel van de betogers hebben geassisteerd om zich op de sociale media te organiseren.
“De huidige regering doet niets om de daders van de vele moorden tijdens de protesten te vinden.
Oliver Stone roept zijn landgenoten op om het grotere verhaal te willen zien. “De VS is er (sinds het einde
van de Tweede Wereldoorlog) nooit mee opgehouden Oekraïne te gebruiken als een wapen tegen de
Sovjet-Unie en nu van een verzwakt Rusland.”
De documentaire van Oliver Stone is er nog niet. De vraag is uiteraard of hij de gelegenheid krijgt om deze
te maken of dat men vindt dat de belangen te groot zijn en er “iets” gebeurt waardoor Stone nooit deze
documentaire zal maken. Want, de waarheid moet hoe dan ook verborgen blijven voor de gehypnotiseerde
bevolking.
Bronnen: Zerohedge, De Wereld Morgen
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8776:oliver-stone-schudtlandgenoten-wakker&catid=37:wereld&Itemid=50
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De staatsschulden staan op het punt te verdwijnen!
In een verder weinig bijzondere video over te verwachten veranderingen liep ik tegen de gedachte aan dat
de staatsschulden op het punt staan te verdwijnen. Terwijl de staatsschulden mogelijk nog nooit zo hoog
geweest zijn als nu, staan ze nu toch op het punt te verdwijnen. Klinkt vreemd, maar is vermoedelijk toch
waar. En zelfs verhoudingsgewijs zeer binnenkort vermoedelijk!
De voor de hand liggende feiten zijn soms lastig te zien
De huidige generatie politieke en financiële elite heeft nagenoeg alle landen diep in de schulden gestort,
idem uiteraard voor de inwoners van die landen. Met overheids/belasting-schulden en private/hypotheekschulden. De komende generatie moet daarvoor dus gaan bloeden. Dat is althans het idee. Behalve dan:
Niet dus! Een feit dat je gemakshalve wel eens over het hoofd ziet: nee is ook een antwoord. Er komt
natuurlijk een punt dat de bevolkingen die waanzin-schulden gewoon niet accepteren. Dat punt is de nieuwe
generatie, de huidige jeugd.
Die gaan gewoon een dikke vinger opsteken!
De volgende generatie gaat natuurlijk helemaal niet bloeden voor ‘onze’ schulden! Die gaat dat natuurlijk niet
accepteren! De bankiers kunnen tegen die tijd vermoedelijk stikken in die schulden van ze, zoals de nieuwe
generatie ze zeer duidelijk zal maken.
Hand overspeeld!
De schulden zijn natuurlijk zo onrealistisch hoog geworden dat dit niet in stand kan gehouden kan blijven. De
bankiers hebben effectief hun hand overspeeld, het is niet meer houdbaar. Misschien bewust, waarschijnlijk
onbewust. Maar het is wel bewust onmogelijk gemaakt om de schulden ooit af te betalen, er is immers die
rente. Er moet dus meer afbetaald worden dan er ooit werd gecreëerd. De bankiers onteigenen met de rente
uiteraard het volk al hun eigendommen. De nieuwe generatie gaat natuurlijk niet eindeloos blijven betalen
voor iets dat ze nooit hebben gekregen, en dat ook nog eens een fictief uit de lucht gegrepen iets betreft!
Het is namelijk ook nog eens fictief!
Al die schulden zijn immers fictief! Elk land heeft immers een staatsschuld, en iedereen een schuld is
niemand een schuld. Het is immers relatief. En die schulden zijn uitsluitend gemaakt door bankiers en
hoofdzakelijk bij bankiers, en dan primair de Centrale Bankiers.
De bankiers toveren zoals u weet het geld uit het niets, in ruil voor een schuld bij – met rente voor – die
bankiers. Dat maakt het geld (en dus de schuld!) uiteraard fictief en dus waardeloos. Geld heeft wel een
fictieve waarde in uw leven, het heeft totaal geen waarde in het leven van de Centrale Bankiers, de grote
schuld generatoren. Idem dus die schulden die ze genereren. Al die staatsschulden en private schulden zijn
dus luchtkastelen.
Kansloze jeugd, met te veel tijd op hun handen…
Je ziet het nu al, jeugd-werkeloosheid van 50%+ is geen uitzondering meer in Europa. Ze zijn kansloos en
toekomstloos. En veel jeugd, met te veel tijd, geen toekomst en een harde onderdrukking/onderwerping…
dat is uiteraard geen houdbare situatie. Dat heeft de geschiedenis ons al geleerd. Dat gaat ontploffen.
De staatsschulden zijn een fata morgana op een snel afkoelende grond
De nieuwe generatie is wellicht wel goed geïndoctrineerd door hun gecorrumpeerde scholing en uiteraard
zorgvuldig geleverde propaganda via de grote media, muziek industrie en Hollywood… Maar de nieuwe
generatie is natuurlijk ook niet geheel achterlijk!
Snel dus een totalitair systeem optuigen
Dat het bloeden voor ‘welvaart’ die ze nooit gehad hebben bij de nieuwe generatie niet acceptabel is, en dat
Nee ook een antwoord is… Dat dit niet veel goeds betekent voor de bankiers, dat moge duidelijk zijn.
Dat bankiers zich dit realiseren als geen ander, dat moge ook duidelijk zijn! Ze zijn immers nu wereldwijd (of
in ieder geval westersewereldwijd) met man en macht een zeer totalitair, alles overheersend, zwaar antidemocratisch systeem aan het optuigen om elke opstand van de volgende generatie(s) te kunnen
onderdrukken met alle kracht die het politieke, justitiële, politie en uiteraard militaire apparaat kan
opbrengen. Alles om zo totaal en hard mogelijk de nieuwe generatie te kunnen onderdrukken.
Dat kan je ontkennen, het is uiteraard een ongemakkelijke gedachte, maar uhm, wakker worden! En je ziet
dit nu al gebeuren, denk aan Cyprus en de G20 regels gisteren besproken, denk weer aan Griekenland,
de politiestaat Spanje, ookgewoon door ome Ivo in afluisterstaat Nederland, etc. Demonstreren en contrair
denken is tegenwoordig zwaar verboden. Maar denk ook eens aan de spelletjes rondom de drie Maleisische
vliegtuigen, Oekraïne en ISIS.
Tewerkstelling
Te veel kansloze, toekomstloze jeugd, met te veel tijd op handen… De huidige lichting elite zal dus die
jeugd-bom onschadelijk willen gaan maken. Om de jeugd-bom onschadelijk te maken moeten ze de jeugd
dus hun tijd gaan wegnemen. Dat is dus gedwongen tewerkstelling.
Je ziet het nu al met de verplichte tegenprestatie, de professor die van de rechter aardbeien moest gaan
plukken, gedwongen werken voor je uitkering, etc. Het is een kwestie van tijd voordat de jeugd en masse
gedwongen zal moeten worden om zich bezig te houden met… ? Onzinnig busy-work waarschijnlijk.
Misschien verplichte militaire dienst weer, gedwongen aan het werk voor verbouwen van voedsel, je kan van
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alles bedenken. Hoe dan ook, commerciële loon-slaaf banen om ze bezig te houden, het werkte zo goed
voor u en mij om ons gehoorzaam en volgzaam te houden, die zijn er dus niet voor hen.
Het Recept
De nieuwe generatie heeft de schulden niet gemaakt, ze hebben niet ‘genoten’ van de voordelen, het is ook
nog eens totaal fictief en ze hebben bepaald niet iets te verliezen… De nieuwe generatie accepteert al die
schulden op gegeven moment natuurlijk gewoon niet meer. Dat gaat dan vermoedelijk flink wat levens
kosten, gezien de omvang van het totalitaire apparaat dat wordt opgebouwd door de huidige lichting elitaire
criminelen, iets dat we nu al zien gebeuren in Spanje en Griekenland.
De staatsschuld gaat dus verdwijnen, en vermoedelijk zelfs zeer binnenkort. En de bankiers/politici zien de
bui duidelijk hangen!
http://langleveeuropa.nl/2015/01/de-staatsschulden-staan-op-het-punt-te-verdwijnen/

Wie een kuil graaft voor een ander
Een gerenommeerd en invloedrijk investeerder heeft gewaarschuwd
voor de “vreselijke” geopolitieke consequenties wanneer de olieprijs
beneden de 40 Dollar per vat daalt.
“Wanneer olie beneden de 40 Dollar per vat zakt dan betekent dit dat
er ergens iets heel erg mis is met de wereld, niet alleen met de
economie”.
De prijs van olie is voor de eerste keer sinds 2009 onder de 50 Dollar
per vat gedaald. Bekende investeerders zoals Jeffrey Gundlach
waarschuwen dat wanneer de prijs onder de 40 Dollar per vat zou
zakken, dit de vonk kan zijn die voor “vreselijke” geopolitieke
consequenties zal zorgen.
Gundlach is een bekende invloedrijke investeerder en oprichter van Doubleline Capital. Zo zegt hij verder:
“Olie is ontzettend belangrijk op dit moment. Wanneer olie beneden de 40 Dollar per vat daalt dan betekent
dit dat er ergens iets heel erg mis is met de wereld, niet alleen met de economie. De geopolitieke
consequenties kunnen, om het maar even grof te zeggen, angstaanjagend zijn”.
Volgens Zerohedge heeft Gundlach helemaal gelijk met het leggen van een verband tussen onstabiele
prijsfluctuaties in ruwe olie en geopolitieke onrust. Historisch gezien hebben het (kunstmatig) stijgen en
dalen van ruwe olie altijd een verband aangetoond met belangrijke geopolitieke en economische crisis' op
aarde.
De laatste keer dat we dergelijke activiteiten zagen met de prijs van ruwe olie was toen het een voorloper
bleek te zijn van de financiële ineenstorting in 2008. Zien we hier de voorbode van de door Lagarde
(IMF) voorspelde reset?
Op het volgende plaatje zie je duidelijk dat wanneer er sterke stijgingen of dalingen zijn in de olieprijs dit
bijna altijd gerelateerd is aan een crisis die spoedig daarna volgt.
Vaak zie je vlak voor een ineenstorting van de markt dat de heftigheid
waarmee koersen op de beurzen omhoog en omlaag schieten,
toeneemt. Het is niet altijd een kwestie van koersen die omlaag
duikelen, maar ook andersom. Tijdens de eerste stadia van een crash
kunnen aandelenmarkten geweldige sprongen naar boven maken.
Iets dergelijks gebeurde er ook in het rampjaar 2008:
Op 13 oktober 2008 schoot de Dow Jones 936 punten omhoog
Op 28 oktober 2008 schoot de Dow Jones 889 punten omhoog
Op 13 november 2008 schoot de Dow Jones 552 punten omhoog.
Als je het bovenstaande bekijkt dan zou je denken dat de herfst van 2008 de beste ooit was voor
aandelentransacties, maar in werkelijkheid was het de ergste crash sinds de Grote Depressie van de jaren
dertig.
Voorlopig lijkt het dat we 2008 opnieuw gaan beleven, maar dan wel vele malen heftiger. Alle signalen zijn er
en aangezien er weinig kans is dat de olieprijs op korte termijn weer zal stijgen, krijgen mensen zoals
Gundlach waarschijnlijk gelijk.
Bronnen: Infowars, The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8786:wie-een-kuil-graaft-voor-eenander&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Groeiend verzet tegen islam: Tsjechische oppositie roept volk op hond uit te laten bij moskee
Gisteren protesteerden 18.000 Duitsers opnieuw tegen de
islamisering van hun thuisland en Europa.
Ook in Tsjechië begint het verzet van het gewone volk tegen de
islamisering van Europa krachtiger te worden. De leider van
oppositiepartij Hnutí Úsvit Prímé Demokracie (Dageraad van Directe
Democratie), Tomio Okamura, roept de mensen op hun honden en
zelfs varkens –beide onreine dieren voor moslims- uit te laten bij
moskeeën. Volgens zijn advocaten valt deze oproep niet onder haat zaaien of aanzetten tot intolerantie. In
Duitsland proberen de politiek en media nog altijd de snel groeiende PEGIDA anti-islam beweging
tevergeefs tot op het bot zwart te maken.
Okamura zegt geen xenofoob te zijn, ondanks zijn kritische standpunten over de aanwezigheid van Roma
zigeuners en immigranten in Tsjechië. Ooit bezocht hij een man die in de gevangenis zat vanwege een
racistisch gemotiveerde moord.
Op zijn Facebook heeft de partijleider nu een ‘instructie voor de bescherming tegen islam’ gezet. Hierin
adviseert hij de mensen om hun honden en varkens in de buurt van moskeeën en andere plaatsen waar
moslims samenkomen uit te laten. Ook beveelt hij hen aan om daklozen naar deze plekken toe te brengen.
PEGIDA
De gevestigde orde in Europa hamert voortdurend op tolerantie, maar heeft ondertussen zelf geen enkele
tolerantie voor burgers die op straat een andere, niet politiek-correcte mening uiten of zich bij een partij of
beweging aansluiten die tegen de islamisering en globalisering is.
Ondanks de waarschuwing van bondskanselier Angela Merkel geen verzet te plegen tegen de islamisering
van Duitsland en Europa, bracht de anti-islam beweging PEGIDA gisteren 18.000 mensen op de been.
Aangespoord door de regering in Berlijn zetten de politiek correcte media PEGIDA neer als een bende
criminelen, racisten en (neo-) Nazi’s.
In werkelijkheid nemen er vrijwel uitsluitend gewone Duitsers aan de demonstraties deel. In het handvest
van PEGIDA staat dan ook dat de beweging vóór het opnemen van politieke en religieuze vluchtelingen uit
oorlogsgebieden is, en niets heeft tegen goed geïntegreerde moslims.
Het enige wat er veranderd moet worden is dat de asielprocedure wordt verscherpt, en dat de Joodschristelijke basiscultuur in Europa wordt beschermd tegen vrouwen hatende, maatschappij ondermijnende
ideologieën zoals de islam en de Sharia. Ook pleit PEGIDA voor directe betrokkenheid en invloed van de
burger op de overheid, zoals in Zwitserland, waar regelmatig referenda worden gehouden. (1)
Westerse bevolking wordt wakker
Het politieke establishment in Europa ziet zich in toenemende mate geconfronteerd met een bevolking die
wakker begint te worden voor wat de islam in werkelijkheid is: niet zomaar een religie, maar een als
godsdienst verpakte staatsondermijnende ideologie die in alle aspecten van de samenleving en het
menselijke bestaan zijn wil probeert op te leggen. De ervaringen in veel moslimlanden laat zien dat daar
waar ze een substantiële bevolkingsgroep worden, ze dit in veel gevallen met dwang en geweld proberen te
bewerkstelligen.
Als de Westerse politiek wil voorkomen dat de autochtone bevolking overgaat tot geweld –zoals in Zweden,
waar de eerste moskee inmiddels is bekogeld met brandbommen-, is een radicale koerswijziging nodig, die
begint met de erkenning dat de islam net zoals het Nazisme in de basis niet verenigbaar is met de normen
en waarden van het vrije democratische Westen.
Plan van aanpak
Vervolgens zou een plan van aanpak er als volgt uit kunnen zien:
* een verbod op de bouw van nieuwe moskeeën;
* een verbod op de leer en het uitvoeren van de discriminerende en racistische Sharia wetten;
* sluiting van moskeeën waar de Sharia wordt geleerd en/of waar de overname van onze maatschappij door
de islam wordt gepredikt en/of waar wordt opgeroepen zich aan te sluiten bij de jihad; moslimorganisaties
die de Sharia en/of de jihad leren, worden verboden;
* het vastzetten en desnoods uitzetten van haat- en jihad-predikende imams;
* een onafhankelijke beoordeling van de oorspronkelijke Koran, dat is die in de Arabische taal. Veel politici
beseffen niet of negeren dat de voor het Westen vertaalde versies van de Koran doelbewust sterk
afgezwakte teksten bevatten. In de oorspronkelijke Koran wordt echter letterlijk opgeroepen tot haat, moord,
onderdrukking en uitroeiing van met name Joden en christenen, maar uiteindelijk alle niet-moslims en
iedereen die zich weigert te onderwerpen aan de islam;
* onderwijs aan moslims over de gevaren en gevolgen van de radicale islam en de ware aard van de Koran.
Veel moslims weten namelijk niet wat er in de Koran staat en hebben vaak geen benul van de haatzaaiende
inhoud;
* een principieel immigratieverbod uit moslimlanden. Vluchtelingen uit moslimlanden blijven natuurlijk
welkom, maar krijgen per definitie een tijdelijke verblijfsstatus. Moslims en asielzoekers die zich schuldig
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maken aan criminaliteit, worden zonder pardon permanent uitgezet (nul tolerantiebeleid). Van houders van
een dubbel paspoort wordt het Nederlandse staatsburgerschap ontnomen;
* goed geïntegreerde moslims krijgen zoveel mogelijk bescherming tegen radicale elementen en
(inter)nationale moslimorganisaties die vanuit het buitenland –met name Turkije, Saudi Arabië en Marokkohier woonachtige moslims intimideren en proberen via hen de Nederlandse en Europese samenleving te
ondermijnen;
* de Nederlandse regering herziet de diplomatieke banden met islamitische landen en groepen waar
christenen, andersdenkenden en andere minderheden worden gediscrimineerd en vervolgd en/of waar de
jihad, terreur en terroristen worden verheerlijkt.
* heeft u zelf nog andere goede, constructieve ideeën? Haatdragende opmerkingen zoals ‘alle moslims
moeten dood’ en ‘gooi een bom op alle moslimlanden’ worden NIET getolereerd!
Xander - (1) Prague Post (via Shoebat), (2) KOPP

Killshot van Ed Dames komt steeds dichterbij
Ondanks dat gebleken is dat Noord Korea onschuldig is aan
dehack-aanvallen bij het Amerikaanse bedrijf Sony wordt het land
nu toch slachtoffer van Amerikaanse sancties.
De waarheid heeft niets te maken met het eindspel dat door
Amerika is ingezet en waarbij op een roekeloze manier met vuur
wordt gespeeld.
Het mysterie van de hack-aanvallen bij Sony is opgelost. In eerste
instantie kreeg natuurlijk Noord Korea de schuld en even daarna
kwam er nog een veel wildere theorie. Namelijk dat wanneer het
niet Noord Korea was dan moesten het wel Russen zijn.
Zoals nu blijkt moeten de daders worden gezocht in de hoek van ontevreden en ontslagen Sony
medewerkers die menen nog een appeltje met het bedrijf te moeten schillen.
Volgens de website Politico werd de FBI afgelopen maandag ingelicht door een beveiligingsfirma die zegt
dat hun onderzoek wijst naar ex-medewerker(s) en niet naar Noord Korea of Rusland als mogelijke
daders.
Notabene nadat de FBI en de Amerikaanse overheid zéker wisten dat het Noord Korea was die achter de
hack-aanval zat. Een meer dan kleine afgang dus voor Obama en consorten.
Echter, wat doen deze? In plaats van toegeven dat ze er volkomen naast zaten of helemaal niets doen en
hopen dat iedereen dit zo snel mogelijk zal vergeten, tekent president Obama de eerste Executive Order
van 2015 voor het instellen van meer sancties tegen Noord Korea.
De toelichting die daarbij wordt gegeven luidt: "Dit is het antwoord op de pogingen van Noord Korea om de
cyberveiligheid van Amerika te ondermijnen en onze bedrijven en artiesten te intimideren zodat ze geen
gebruik kunnen maken van hun recht op vrije meningsuiting."
Deze actie zal ongetwijfeld de geschiedenisboeken ingaan als één van de domste ooit.
Uiteraard heeft Noord Korea intussen meer dan verontwaardigd gereageerd. Ze noemen de sancties
onderdeel van een Amerikaanse politiek die erop is gericht vijandigheid te scheppen en zaken op scherp
te stellen. Ook dat deze laatste actie veel kwaad bloed heeft veroorzaakt in Noord Korea.
Voor zover bekend is dit de eerste keer dat Amerika sancties instelt tegen een land vanwege
veronderstelde cybermisdaden. De maatregelen die zijn ingesteld tegen een aantal individuen en bedrijven
zullen ongetwijfeld nadelige financiële consequenties hebben voor het land.
Deze sancties komen bovenop die die er al zijn tegen het land vanwege hun nucleaire programma.
Ook met deze laatste actie laat Amerika wederom hun ware gezicht zien. Het gaat om het volledig
onderwerpen van landen en de faktor waarheid speelt daarbinen geen enkele rol.
Amerika lijkt met de dag wanhopiger of arroganter, maar in beide gevallen is het effect hetzelfde. Ze
spelen met vuur en al zeker als het gaat om nucleaire machten zoals Noord Korea.
De killshot van Ed Dames lijkt steeds dichterbij te komen.
Bronnen: Zerohedge, BBC
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8780:killshot-van-ed-dames-komtsteeds-dichterbij&catid=37:wereld&Itemid=50
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12 experts verwachten wereldwijde economische chaos in 2015
Het jaar 2015 is amper begonnen of er dreigt een nieuwe
systeemcrisis in de eurozone. De Europese eenheidsmunt zakte even
naar het laagste niveau sinds 2006 door de hardnekkige geruchten
dat Griekenland uit de euro zal moeten stappen, en de ECB de
zuidelijke schuldenlanden te hulp zal schieten met het nog verder
opendraaien van de geldkranen. Twaalf onafhankelijke experts
verwachten dat niet alleen Europa, maar de hele wereld dit jaar totale
economische chaos staat te wachten. De afgelopen jaren balanceerde het wereldwijde financiële systeem
enkele malen op het randje van de afgrond. Slechts met veel kunst en vliegwerk –vooral het creëren van
onvoorstelbare hoeveelheden nieuw geld- kon dat worden voorkomen, maar onafhankelijke experts
waarschuwden dat hier enkel tijd mee werd gerekt en de schuldenproblematiek alleen maar verergerd werd,
waardoor de uiteindelijke klap nog veel harder en pijnlijker zal aankomen. Volgens velen van hen gaat die
klap nog dit jaar komen. We haalden recent nog de vaker besproken Amerikaanse econoom Martin
Armstrong aan, die waarschuwde dat er in het najaar van 2015 een dramatisch keerpunt zal komen. Eerder
noemde hij de invoering van de euro het aller slechtste besluit dat Europa ooit genomen heeft, dat
gedurende zeer lange tijd dramatische gevolgen zal hebben voor de welvaart en vrijheid van de gewone
man. Armstrong, die bekendheid verwierf vanwege een economisch model waarmee hij nauwkeurig grote
opwaartse en neerwaartse trends in de wereldeconomie wist te voorspellen, is zeker niet de enige met
‘doem’voorspellingen voor 2015 en een lange periode daarna. De volgende 11 experts zijn net zo somber:
1. Bill Fleckenstein, voormalig hedgefundmanager, president van Fleckenstein Capital. Hij denkt dat de
mensen het vertrouwen in de Centrale Banken zullen verliezen, omdat het oneindig scheppen van nieuw
geld niet meer zal werken. ‘Je kunt jezelf niet naar welvaart en nul rente monetariseren... Er komt een groot
ongeluk. Zodra mensen beseffen dat het allemaal een facade is, zullen de dollar, de aandelenmarkt en
hopelijk ook de obligatiemarkten verzuipen.’ (2)
2. John Ficenec, financieel redacteur van de Britse Telegraph, ziet dat de kredietmarkten dezelfde spanning
vertonen als pal voor de crash van 2007. Bovendien is het in de geschiedenis maar 2 x eerder voorgekomen
dat de markten zo’n lange periode achter elkaar zijn blijven stijgen. Een correctie komt er hoe dan ook, en
snel. ‘Professionele investeerders gaan al richting de uitgang... Vanaf het begin van 2014 keerde de in 2009
ingezette kooptrend van deze investeerders om. Het slimme geld begint eruit te stappen... Er zullen
schokgolven door de aandelenmarkten gaan.’ (3)
3. Ambrose Evans-Pritchard, Internationale Zakenredacteur bij dezelfde krant en één van ’s werelds meest
gerespecteerden in zijn vakgebied. ‘De eurozone krijgt in februari te maken met deflatie en probeert
wanhopig een stukje vochtig hout aan te steken door stenen tegen elkaar aan te wrijven. De echte rente zal
fors gaan stijgen, en in de zuidelijke landen zal de schuldenlast sneller blijven groeien dan het nominale
BNP. De regio zal dieper in deze renteval wegzinken... Omdat de noord-zuid kloof breder is dan ooit, zal de
depressie voortwoekeren. Natuurlijk Griekenland zou de boel al snel kunnen doen ontploffen.’ (4)
4. The Jerome Levy Forecasting Center voorspelde van tevoren de subprime hypothekencrisis van 2007.
‘De richting van het meeste recente wereldwijde economische nieuws suggereert duidelijk een trend naar
een neergang in 2015.’
5. Paul Craig Roberts, vaste Infowars auteur en voormalig economisch adviseur van president Reagan.
‘Het Westerse kaartenhuis kan op ieder moment in elkaar storten... Er is geen economische basis voor de
(hoge) aandelenprijzen en de sterke dollar... Alle Amerikaanse markten worden gemanipuleerd. In 2015 zal
de machtsbalans verschuiven van het Westen naar Rusland, China, India, de BRICS landen... Zodra de
Westerse banken geen goud meer blijken te hebben, zal het allemaal in elkaar storten.’ (5)
6. David Tice, beursgoeroe, zegt ‘hetzelfde gevoel te hebben als in ’98-’99, ’05 en ’06. Dit gaat verkeerd
aflopen, daar heb ik alle vertrouwen in.’ Hij voorspelt een crash van de aandelenmarkten met 30% tot 60%.
7. Liz Capo McCormick & Susanne Walker, financieel journalisten bij het gerenommeerde Bloomberg: ‘Zet
u schrap voor een rampzalig jaar voor Amerikaanse staatsobligaties. Dat is wat men op Wall Street
voorspelt.’ (7)
8. Phoenix Capital Research: ‘Zo ongeveer alles zal eveneens worden getroffen. Het meeste van het
‘herstel’ van de afgelopen vijf jaar werd aangewakkerd door goedkope geleende dollars... Steeds meer
investeringen die hiermee zijn gedaan, zullen uiteen spatten. Olie is slechts het begin en staat niet op
zichzelf. En als het echt op stoom komt, wacht er voor ruim $ 9 BILJOEN aan potentiële explosies. Stelt u
zich voor dat de complete economieën van Duitsland én Japan instorten, en u hebt een goed idee van de
omvang van de mogelijke impact op het financiële systeem.’
9. Rob Kirby, goud- en derivatenexpert, verwacht nu de olieprijzen zijn ingestort een 2008-achtige financiële
crisis. De grote Westerse banken hebben voor zeker een half biljoen aan waardeloze schulden op hun
balansen, die hun voortbestaan in gevaar zullen brengen. De financiële elite zal eisen dat de politiek hen
opnieuw redt en dat de centrale banken voor de zoveelste keer geld bijdrukken om hen weer op kosten van
de belastingbetalers te redden. Die zullen hierdoor zowel hun spaargeld als hun pensioenen kwijtraken. (8)
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10. John Ing, al 43 jaar een financiële legende die onlangs door de Chinese regering werd gevraagd om
een toespraak te houden: ‘De instorting van 2008 was slechts een generale repetitie voor wat de wereld
deze keer staat te wachten.... Het derivatenmonster is steeds groter geworden –alleen al de Amerikaanse
banken staan voor honderden biljoenen bloot-, en de gevolgen van de val van de olieprijs voor de stabiliteit
van het wereldwijde financiële systeem gaan nog komen. Dat zal in 2015 absoluut een kettingreactie van
problemen in gang zetten.’
De klap zal nu veel groter zijn dan 7 jaar geleden omdat de overheden dachten de problemen op te lossen
met het openzetten van de geldkranen en het tegelijkertijd verhogen van de belastingen. ‘Dat was
belachelijk.’ De dollar is volgens hem nog veel kwetsbaarder dan de ingestorte Russische roebel. Zodra de
dollar inzakt ‘zal het derivatenmonster over de hele wereld angst en paniek veroorzaken.’ (9)
11. Gerald Celente behoeft geen introductie. Jarenlang een eenzaam roepende in de woestijn, maar nu in
gezelschap van talloze andere experts die voor dezelfde rampspoed waarschuwen. Hij is ervan overtuigd
dat de mensen het vertrouwen zullen verliezen in de politiek en banken, omdat de financiële markten
overduidelijk gemanipuleerd worden. ‘De devaluatie en vernietiging van valuta –door het onbeperkt geld
bijdrukken en de extreem lage rente- zorgen voor alle onrust.’ Zodra de gewone man doorkrijgt dat zijn
koopkracht door dit beleid verdwijnt, ‘breekt er op Wall Street en over de hele wereld paniek uit.’ (10)
Maak u dus op voor een crisis die de voorgaande van 2008 in de schaduw zal stellen, en die jarenlang zeer
pijnlijke gevolgen voor iedereen zal hebben – met uitzondering van de politieke en financiële top, die er ook
nu voor zal zorgen dat zijzelf buiten schot zullen blijven.
Xander - (1) The Economic Collapse (via Infowars), (2) King World News, (3) The Telegraph, (4) The
Telegraph, (5) , King World News, (6) Business Insider, (7) Bloomberg, (8) USA Watchdog, (9) King World
News, (10) King World News

Mijn opa was ook ss-er!
Geplaatst door ADMINISTRATOR 3 januari 2015
Staatshoofd uit een verrot nest
In één van de reacties alhier lazen we, dat het verzet tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 slechts 1% van
de bevolking heeft geteld. Dat is vrij hoog ingeschat.
Ná de bevrijding schoot het percentage flink omhoog, dat wel.
Met ongeveer 2.000 gesneuvelde militairen tijdens de Meidagen 1940 en 2.000 geëxecuteerde verzetslieden
tijdens en na de bezettingsjaren, hebben we een aardige indicatie van de opofferingsgezindheid van de
Nederlanders. Dit steekt echter magertjes af bij de meer dan 250.000 doden als gevolg van de
Hongerwinter. Deze genocide kan direct op het conto worden geschreven van de emigrantenkliek in Londen
onder de bezielende leiding van de “Moeder van het Verzet “, Paulientje de Ranitz, pleegmoeder van
Juliaantje van Soest.
Wij Nederlanders hebben onze eigen HOLOCAUST. Vakkundig weggemoffeld als de zoveelste
oorlogsmisdaad op het conto van de Nazi’s bijgeschreven; immers de winnaar bepaalt de
geschiedschrijving. Daar hebben we geen foto’s of filmpjes van de naoorlogse concentratiekampen in Polen
voor nodig, dat gebeurde hier in ons eigen land, om de hoek, in naam van “Oranje”…….
Wie meer wil weten over de werkelijke oorzaken van de Hongerwinter, klik op
onderstaand plaatje:
Na de oorlog, direct na de herbezetting door Paulien en haar schoonzoon Bernhard,
kropen de “verzetsmensen” uit hun holen.
In plaats van de werkelijke schuldigen op te pakken, ging het Gestapo legertje van
Oberbefehlshaber Bernhard zur Lippe B. tekeer en werden onder anderen
“moffenhoeren” opgepakt, afgetuigd, uitgescholden, met pek besmeurd en
kaalgeschoren. Maar daarbij werd systematisch niet gekeken naar ‘s lands best
betaalde moffenhoer. Wie dat was, die voorname Mof?
Precies, de Oberbefehlshaber van de BS, Bernhard zur Lippe B., geheim
agent, SS-er, landverrader, kortom alle slechte menselijke eigenschappen
verenigd in één hoerenloper en als het zo uit kwam pedofiel.
De kleinzoon van die onaantastbare moffenhoer noemt zich hier “koning”.
Wij, Nederlanders zijn nota bene trots op dit uitschot. Hijsen de vlag als er een
ingevlogen Argentijns huppeltje verjaart. Vinden regelmatig “koninklijk”
gehakkel, gebrabbel, geleuter en gezeik een toespraak. Fantaseren ons nu al
de zevende hemel in, als we denken aan een “prinsesje” dat straks wordt
gekroond als “koningin”. Terwijl we weten wat voor ingeteeld vlees we in de
kuip hebben. Wat maakt dat “ons, Nederlanders” dan?
Oranje strontvliegen, armoedzaaiers die denken er beter van te worden?
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/03/mijn-opa-was-ook-ss-er/
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PARIJS – GLADIO_21
Een 3 man sterk moordeskader heeft 10 medewerkers van een krantje en 2 Parijse politiemensen
doodgeschoten.
Er circuleren wat filmpjes op het internet, meer dan 2 leden van het eskader kan ik nog niet ontwaren, maar
dat zal wel veranderen.
Inmiddels weten we, dat de redactie van Charles Hebdo koste wat kost de persvrijheid nastreefde en na een
brandbomaanslag in 2011, is er constant strenge politiebewaking geweest. Daar gaat al wat mis, want als
dat zo zou zijn, heeft men even niet opgelet of even een andere kant opgekeken. Het moordeskader kon zo
naar binnen lopen met Kalasjnikovs en nota bene een raketwerper.
Het gemaskerde duo (of trio) zouden leden van een “islamistengroepering” zijn, die al gewaarschuwd
hadden, dat er iets zou gebeuren. Nog niet zo lang geleden is het alarmfase niveau voor terreur in Frankrijk
al een keer opgeschroefd.
In dergelijke gevallen moet men zich altijd afvragen, wie belang heeft bij een dergelijke slachting.
De geijkte conclusie hebben we dan al snel voorhanden. Francois Hollande, de door zeer lage populariteit
gekwelde Franse president kan wel een “boost” gebruiken. U wist nog niet dat staten zich van dit soort
praktijken bedienen? Dan weet u het nu, u hoeft er niet eens zo ver voor van huis.
In de eerste plaats moeten we nog maar afwachten of het een massaslachting is. We hebben nog geen bloedsporen gezien, nog geen
lijken ontwaard en geen dader(s) opgespoord.
In de tweede plaats legitimeert deze “islamisten-aanval” de constant
opgeklopte dreiging van het ISIS kalifaat. Er wordt immers al langer
gevreesd voor het overwaaien van de koppensnellersdoctrine met
zwarte vlag naar Europa. Ook weten we inmiddels, dat het ISIS
kalifaat wordt gesponsord en bevoorraad door de Amerikanen, de Turken en het illegale zionistenstrookje
aan de Levant. En ook dat het ISIS kalifaat aan de verliezende hand is, met name in Syrië, waar het leger
gigantisch aan het ruimen is. Het heldhaftige imago van de strijders bestaat helemaal niet meer als men de
strijd tegen de gemotiveerde troepen van Al_Assad moet opnemen. Een dorpje uitmoorden lukt meestal nog
wel, maar als het op vechten aankomt, sneuvelen de (geïmporteerde) helden van het kalifaat als ratten in
een gehaktmolen.
In de derde plaats moest ik bij het zien van die paar seconden filmpjes aan de Bende van Nijvel. Dat
moordeskader viel weliswaar gericht supermarkten aan, doch schoten in het wilde weg dood wat ze voor de
voeten liep. Ze zijn altijd ontkomen in een klein wendbaar autootje, zoets zien we nu ook in Parijs.
Ontsnappen op een doodsimpele manier, bijna ongeloofwaardig.
Tenslotte moet ik als ik aan de Bende van Nijvel denk, automatisch aan Gladio denken. We weten dat die is
opgetuigd om bij een Russische bezetting ondergronds verder te vechten. Maar omdat de Russen maar niet
kwamen, ging men over tot de meest bloedige terreuraanslagen die maar zijn te bedenken. Dit was in de
tweede helft van de vorige eeuw. Toen Gladio is ontmaskerd – een bewuste zet van de Italiaanse premier en
Bilderberger Andreotti om een andere vermomming toe te passen – werd de organisatie zogenaamd
opgeheven (volgens toenmalig premier Ruud Lubbers). De realiteit is, dat de clandestiene organisatie
naadloos is overgegaan in GLADIO_21. Deze moet in een andere gedaante dezelfde chaos veroorzaken als
de voorganger, GLADIO_20. De nieuwe terreurtak van de NATO had weer een functie.
We schreven er al eens wat over: GLADIO_21
Er dient uiteraard wel een dreiging te worden gecreëerd. Na de val van de Berlijnse Muur diende die dreiging
zich aan, het moslim extremisme. Door westerse geheime diensten opgetuigd, gefinancierd en gefaciliteerd
en bevolkt met fanatiekelingen uit de arme Arabische regio. Nuttig kanonnenvoer dus.
In Parijs denken wij het nu onder onze eigen ogen mee te maken, dat dit moslim-extremisme thans
daadwerkelijk naar onze contreien is overgeslagen. Of dat zo is, waag ik sterk te betwijfelen, ondanks de
gebruikelijke lawine van verklaringen, waarschuwingen en medeleven van elementen van regeringen. Zoals
ik al beweerde, brabbelen ze allemaal hetzelfde verhaaltje. Als we een Franse president met een
bloedserieuze kop zien beweren, dat dit “een terreur daad is”, zakt je broek af, c.q wappert je jurkje omhoog.
Dit soort figuren ziet het gepeupel als onnadenkende sukkels, die alles voor zoete koek slikken, omdat ze
bang genoeg zijn. Gedrild in angst en beven.
Conclusie.
Het kan van alles zijn wat daar met Kalasjnikovs aan het moorden is geweest, maar hoogstwaarschijnlijk
GEEN moslim-extremisten. De militaire uitdossing van dat gemaskerde tuig spreekt boekdelen. Ze spraken
vloeiend Frans, volgens getuigen. Ik meende dat ik er één zelfs “Mohammad” hoorde roepen tegen een
collega moordenaar. Dat is geen fout, dat is bewuste misleiding. De aanslag is niet opgeëist. Voor een
synagoge in Parijs is een auto opgeblazen (de vluchtwagen?)
Dit is een doodgewone False Flag, ik durf nog niet te beweren, dat het een complete hoax is. Maar het
scheelt niet veel. Er moeten eerst keiharde bewijzen komen.
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Vermoedelijk komen die er nooit – zie Vlucht MH-17.
We volgen de ontwikkelingen met gepaste argwaan. Laten we maar vertrouwen op eigen ervaring, intuïtie en
de eerste signalen en berichten goed analyseren.
En wachten op de gegarandeerd onontkoombare stommiteiten van autoriteiten, die meestal sneller komen
dan je voor mogelijk hield.
Nog drie kernachtig domme uitspraken van even zoveel volksverraders zou ik willen aanhalen naar
aanleiding van de Parijse GLADIO_21 actie:
Geert Wilders – PVV: “Wanneer dringt het eindelijk door bij Rutte en andere westerse regeringsleiders: het is
oorlog. “
Zijne Overbodigheid de Laatste (Shell) wil Hollande steunen bij: “…. het verdedigen van de democratische
waarden die aan de basis van onze samenlevingen staan”.
Halbe Zijlstra – VVD: “We moeten ons realiseren dat een dergelijke aanslag ook in ons land mogelijk is”
Welk beeld we ons moeten vormen? Ik denk zoiets:
“Het is oorlog, het kan morgen hier gebeuren, we moeten onze democratie verdedigen”.
De drie sprekers zullen ongetwijfeld zwaar hebben nagedacht over hun uitspraken. Vandaar dat ze zo dom
over komen, zeer dom.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/07/parijs-gladio_21/

Noord-Korea wordt nu in oorlog gezogen via de Sony-hack leugen
De website Globalresearch.ca windt er geen doekjes om: de hack van de
filmafdeling van Sony is in scene gezet door de CIA. Keihard bewijs kunnen ze
niet leveren, maar dat is sowieso lastig waar het gaat om internet-gerelateerde
zaken. Diegene die het netwerk beheert of op de onderste laag van de
netwerken in kan pluggen, kan feitelijk alles zien of beïnvloeden. En inmiddels
moet de oplettende lezer wel weten dat het Amerikaanse National Security
Agency (de NSA) alles aftapt. Zij kijken letterlijk op nulletjes en eentjes niveau
mee naar al het internetverkeer wereldwijd. Vergelijk het met de camera’s die
boven een snelweg hangen. Niets ontgaat ze. Het is vrij onwaarschijnlijk dat
een land als Noord-Korea een poging doet om Standard Oil New York (SONY) aan te vallen en daarmee de
boosheid van Amerika op haar hals te halen, maar daar hebben de bedenkers van dit complot iets op
gevonden. SONY zou namelijk een film op de planken hebben liggen die zou gaan over het vermoorden van
Kim Jung-un de president van Noord-Korea: The Interview. En dat geeft natuurlijk het ideale alibi om een
hack-aanval van Noord-Korea op SONY in scene te zetten. Het is immers logisch dat Noord-Korea boos is
om de productie van zo’n film. Althans, dat is wat de kuddedieren met wit wollige vacht dienen te geloven.
Gelukkig laat Amerika haar tanden zien en is het internet in Noord-Korea een dag plat gelegd. Niemand
weet natuurlijk officieel wie daar de veroorzaker van is, maar dat laat zich raden. Overigens zou geen
filmmaatschappij ter wereld het in haar hoofd moeten halen een film over het vermoorden van Benjamin
Netanyahu te maken. Dan zou de hele wereld er schande van spreken en zouden alle regeringsleiders naar
Israël vliegen om hun medeleven te betuigen en de VN vragen sancties op te leggen tegen het land waarin
de film geproduceerd zou zijn. Maar Amerika mag straffeloos een film produceren over de moord op de
Noord-Koreaanse leider. Zo gebrainwashed is de massa wel. Noord-Korea is een slecht land. Zo hebben we
dat geleerd van tv, dus dat is zo en dus mag je daar best een film over maken.
Inmiddels heeft loopjongen Obama sancties tegen Noord-Korea uitgevaardigd.Nu.nl meldt [citaat] De nieuwe
sancties betreffen drie bedrijven en tien Noord-Koreaanse regeringsfunctionarissen. Daartoe behoren
personen die werken in Rusland, China, Syrië en Iran. Het moge duidelijk zijn; we zien hier weer de
grotetweekampenstrijd aangewakkerd worden. Dit is allemaal bedoeld om die sluimerende derde
wereldoorlog op te doen laaien. Het Westen zet het Oosten onder druk. De VN – het New World Order
hoofdkantoor te New York – is alsinds februari 2014 bezig Noord-Korea onder druk te zetten. Er moet en zal
een grote wereldoorlog komen en Barack Obama trekt de kar richting die grote destructie. Het is een groot
duivels plan dat eeuwen oud is en uitgerold wordt volgens schema. De mediashows moeten de menselijke
geest in de naïeve staat houden, zodat ze niet massaal ontwaken, maar vooral wel de angst en onzekerheid
voelen toenemen. Misschien wordt het tijd om die Amerikaanse Rockefeller-Rothschild zionistische maffia en
de Hollywood wereld eens flink te boycotten. Sowieso zou ik alles wat met de Main Stream Media te maken
heeft boycotten. Het is een miljarden industrie die slechts en alleen ten doel heeft de massa via demagogie
te bespelen, leugens te verkopen en een totaal krom beeld van de wereld in te programmeren. ‘Perceptie
management‘ noem ik dat.
Bron linkvermeldingen: globalresearch.ca, beforeitsnews.com, nu.nl
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/03/noord-korea-wordt-nu-in-oorlog-gezogen-via-de-sony-hack-leugen/
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De zeespiegelstijging neemt ietsje af i.p.v. toe
Complete artikel: cassandraclub.wordpress.com
De stijging van de zeespiegel wordt met behulp van satellieten
nauwkeurig in de gaten gehouden. Veel klimatologen en politici
verwachten dat de zeespiegel, door het afsmelten van de ijskappen
van Groenland en Antarctica, sneller zal gaan stijgen. Ik volg als
klimaathobbyist de zeespiegelstijging sinds 2007.
In 2007 rapporteerde de Sealevel-onderzoeksgroep van de University of Colorado dat de gemiddelde
zeespiegelstijging over de periode 1993-2007 3,5 mm per jaar bedroeg (met een onzekerheidsmarge van
0,4 mm)
Dat gemiddelde was gebaseerd op de metingen van de TOPEX-satelliet en de Jason-1 satelliet. Voor
seizoensinvloeden (zeespiegeldaling door sneeuwval op het Noordelijk Halfrond) is door een berekening
gecorrigeerd.
Zeven jaar later, in 2014, bedraagt de gemiddelde zeespiegelstijging volgens hetLaboratory for Satellite
Altimetry, een onderdeel van NOAA, nog maar 2,9 mm per jaar (met een onzekerheidsmarge van 0,4 mm).
De Sealevel-onderzoeksgroep uit Colorado komt tot een gemiddelde jaarlijkse zeespiegelstijging van 3,2
mm (met een onzekerheidsmarge van 0,4 mm)
De grafiek hieronder laat de 21-jarige meetreeks van 3 satellieten (TOPEX, Jason-1 en Jason-2 zien)
Ik vind het opvallend dat een 50% langere meetreeks leidt tot een lagere zeespiegelstijging. De afname van
de jaarlijkse zeespiegelstijging (van 3,5 mm naar 3,2 mm) is klein en valt technisch gesproken binnen de
foutenmarge van de metingen.
Deskundigen, zoals professor Pier Vellinga, suggereren dat de zeespiegelstijging gedurende de 21 eeuw
juist zal gaan toenemen. In de praktijk is daar nog niets van te merken.
Het zandsuppletiespel
Omdat professor Pier Vellinga heeft voorspeld dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen, worden in
Nederland elk jaar de stranden opgehoogd door professionele strandophogers. Grote zandzuigers halen
zand omhoog van de zeebodem, enkele kilometers uit de kust. Met gigantische pompen wordt dat zand,
vermengd met water, op het strand gespoten, omdat professor Pier Vellinga heeft voorspeld dat de
zeespiegel sneller zal gaan stijgen.
In de 17e eeuw werden de Nederlandse stranden niet opgehoogd.
In de 18e eeuw had men ook geen enkele behoefte om zand uit zee te gaan halen om het strand op te
hogen.
In de 19e eeuw schilderde Hendrik Willem Mesdag zijn beroemde Panorama Mesdag. Ook in die eeuw werd
het Scheveningse strand niet opgehoogd.
Pas na 1960, toen er volop aardolie was om de grote zandzuigers en pompen aan te drijven, zijn we in
Nederland begonnen om het strand op te hogen. Jaar in, jaar uit.
Nergens ter wereld is de afgelopen decennia zoveel zand verplaatst door machines als in Nederland. Ook al
stoten die motoren en machines CO2 uit. In 2015 gaat het zandsuppletiespel vrolijk door, omdat professor
Pier Vellinga heeft voorspeld dat de zeespiegel sneller zal gaan stijgen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/de_zeespiegelstijging_neemt_ietsje_af_ipv_toe
Mindf*ck het nieuwe illusionaire programma van Victor Mids uitgelegd
Gister tijdens de uitzending van DWDD werd een nieuwe illusionist,
genaamd Victor Mids, aan het grote publiek gepresenteerd. Mids
heeft een eigen tv-show gekregen onder de naam ‘Mindf*ck’. Tijdens
de uitzending van DWDD deed Victor Mids iets ogenschijnlijk
spectaculairs. Voor de uitzending had hij een filmpje opgenomen in
verband met een kaarttruc tijdens de uitzending
met presentator Mathijs van Nieuwkerk en zijn secondant Marc-Marie
Huijbregts. Beide heren mochten een getal in gedachten nemen. Het
getal dat gekozen werd representeerde een kaart uit een kaartspel
waarop een naam van een bekende Nederlander en een land
vermeld stond. Matthijs van Nieuwkerk kwam via het door hem
gekozen getal op Zweden en Marc-Marie kwam op Jan Mulder uit.
Vervolgens liet Victor Mids het filmpje zien dat hij voorafgaand aan de
uitzending op zijn Facebook pagina had geplaatst. Daarop was
zichtbaar dat hij bij Jan Mulder op bezoek was en dat Jan Mulder een draaiende wereldbol met zijn vinger
stopte op het land Zweden. Vanzelfsprekend was iedereen met stomheid geslagen.
Hoe werkt deze truc? Victor Mids maakt gebruik van ‘conversational hypnose’ technieken. Dit houdt in dat hij
de illusie wekt dat je de keuze voor het getal zelf maakt. Gesprekshypnose-technieken zijn van dien aard dat
degene op wie je dit toepast het niet doorheeft en er treedt niet het bekende ‘slaap-effect’ op dat je bij
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hypnose-shows ziet. Wat je doet is gebruik maken van verfijnde afleidings- en focustechnieken. In feite
maak je gebruik van verschijnselen die het bewuste denkproces passeren. In zijn show later op de avond liet
Victor Mids dit goed zien door iemand een witte bal te laten volgen tijdens een balspel van enkele mensen
met verschillende ballen. Later liet hij zien dat er een gorilla door beeld bleek te hebben gelopen en dat
niemand dit opgevallen was. Aan het einde van de show liet hij zien dat dit eigenlijk de gehele show al het
geval was geweest. Ook lichtte hij toe hoe het kon dat niemand de gorilla opgevallen was. In essentie is dit
gebaseerd op de combinatie focus van aandacht en afleiden van de geest. De gesprekshypnose-techniek
toegepast op Matthijs van Nieuwkerk en Marc-Marie Huijbregts zorgde er dus voor dat Victor Mids hen het
getal in hun hoofd kon programmeren dat ze later zouden noemen als spontaan bedacht getal. Dit doet Mids
door middel van handgebaren en het knippen met zijn vingers om het getal te verankeren. Derren Brown laat
in onderstaand filmpje uitstekend zien hoe je met gesprekshypnose-technieken iemand kunt laten geloven
dat hij volledig uit vrije wil een keuze heeft gemaakt, maar dat hij die keuze feitelijk in geprogrammeerd heeft
gekregen.
De reden waarom ik dit onderwerp aankaart, is dat het zeer belangrijk is dat mensen gaan inzien dat deze
programmering van onbewuste denkprocessen niet alleen tijdens een televisieshow als ‘Mindf*ck’ toegepast
worden. Deze technieken worden feitelijk fulltime in alle media toegepast. Dat is de reden dat bijvoorbeeld
camera’s tijdens een uitzending van het NOS journaal of Nieuwsuur geen vast shot geven, maar dat er een
beweging ingezet wordt door de camera of dat de presentator vaak heen en weer loopt. Deze beweging leidt
de geest af en schakelt heimelijk bewuste denkprocessen uit. Datzelfde geldt voor de bewegende
achtergrondbeelden. Ook de techniek van het verankeren van ideeën wordt toegepast door bijvoorbeeld
geluid of flitsen. Vergelijk dit met het knippen van de vingers dat Victor Mids toepast en allerlei andere
technieken die Derren Brown laat zien. In dit filmpje laat Derren Brown zien hoe je met 1 simpel handgebaar
het bewuste denkproces uit kunt schakelen (zie hier de uitleg). Wanneer Victor Mids dus op straat een dame
haar pincode lijkt te raden heeft hij eigenlijk gebruik gemaakt van hypnose en verankeren van gedachten.
Als hij dit op straat doet (zie hier de uitzending) laat hij de dame in kwestie getallen van 1 tot 10 opnoemen
terwijl zij hem aankijkt. De hypnose is dan al in werking getreden door de aandacht op hem te focussen met
handgebaren. Het vasthouden van de pols heeft ten doel het getal te verankeren. Dit doet hij 4 maal, zodat
de dame denkt dat ze haar eigen pincode geeft. In feite geeft ze de pincode die Victor zojuist via
verankering en een lichte kneep in de pols in haar onderbewustzijn heeft geprogrammeerd. De dame is er
van overtuigd dat ze haar eigen pincode gegeven heeft, net zoals de man in bovenstaand filmpje er van
overtuigd is dat hij een BMX-fiets wilde voordat hij met Derren Brown in gesprek raakte.
Zo ziet u maar hoe uw overtuiging van de waarheid, misschien zelfs in meer gevallen dan u denkt, een ingeprogrammeerde waarheid kan zijn. De media maakt in alles wat u ziet gebruik van deze technieken. Ook
reclamemakers gebruiken deze technieken. Op onderstaand filmpje ziet u hoe top reclamemakers met deze
techniek een opdracht uitwerken waarvan ze denken dat ze dit volledig uit vrije keuze doen. Achteraf blijkt
hun bewuste denkproces meer te handelen naar de onbewuste programmering dan ze zelf voor mogelijk
hadden gehouden. Ook Victor Mids past deze techniek tijdens zijn show toe op twee jongens die
boodschappen gaan doen in een supermarkt. De boodschappen waar de jongen mee aankomt, komen
exact overeen met de boodschappen in het afgedekt mandje waar de andere jongen op moest passen.
Voordat u dus zeker weet dat een bepaalde theorie, overtuiging, geloof of mening echt volledig van uzelf is,
is het misschien wijs om eens na te gaan welke beïnvloedingstechnieken er op u zijn toegepast zonder dat u
het doorhad. U kunt er vanuit gaan dat u er full time aan onderhevig bent. Het is dus een ware kunst om u te
onttrekken aan deze onbewuste programmering. Met name de televisie, kranten, bladen, boeken en radio
zijn sterke beïnvloeders van uw onderbewuste geloofssystemen. Maar sommige onbewuste programmering
zit nog veel dieper. Die begint al op de basisscholen of tijdens de wekelijkse bezoeken aan kerk of moskee.
Daarom kan ik de lezers dit plaatje laten zien en nog dringt het niet door in welke situatie we zitten. Uw
onderbewustzijn is geprogrammeerd op: “Dat kan gewoon niet waar zijn“. Het hypnose-effect is zo sterk dat
blindheid optreedt. De meeste onbewust programmering wordt zo vaak herhaald dat het effect optreedt dat
diezelfde programmering voorkomt dat mensen kritisch naar hun eigen overtuiging kunnen kijken. Durft u het
aan om uw programmeringen te analyseren, te doorzien en te doorbreken. Daar is lef voor nodig. U moet
jaren van programmering van uw onderbewustzijn gaan doorzien.
Bron linkvermeldingen: NPO.nl, uitzendinggemist.net
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/06/mindfuck-het-nieuwe-illusionaire-programma-van-victor-midsuitgelegd/
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Belangrijk en delen: Dit is waarom u op moet staan tegen deze corrupte roverheid!
By SDB redactie E.B - januari, 6th 2015
Onze regering is een poppetje de EU en deze Brusselse
boevenbende wordt bestuurd door een groep elite de de wereld willen
controleren om zo hun macht en rijkdom te vergroten.
Als we nu naar de situatie in de wereld kijken, en we doen dat met
angst in het hart, is dit contraproductief. We moeten bezorgd naar de
situatie kijken en proberen te ontdekken welke opportuniteiten er zijn
om te handelen en te begrijpen wat er echt gebeurt. Alles problemen
kunnen worden opgelost als iedereen begrijpt wat er aan de hand is.
De waarheid overwint alles. Berg uw angst op en zie wat er werkelijk aan de hand is.
Er zijn bepaalde problemen te benoemen:
Corruptie op regeringsniveau, Banken en bedrijven die alles uitmaken in onze maatschappij Commercie
schijnt belangrijker te zijn waardoor geld belangrijker wordt dan mensen of zelfs ons leven
Bovenstaande feiten zijn het ECHTE PROBLEEM!
Heel veel mensen in onze maatschappij hebben het als vanzelf geaccepteerd. Ze geloven dat, indien ze hun
rekeningen niet betalen, ze uit hun huis moeten worden gezet om als dakloze verder door het leven te
trekken. De rekeningen zijn bedrog, en het bedrog zit hem in het feit dat alles is gebaseerd op een geldintrest systeem dat voort is gekomen uit private banken die geen geld hebben maar alleen krediet kunnen
creëren dat ze door laten gaan als ‘geld’ en wat gebaseerd is op leugens, bedrog en fraude. Elke advocaat
weet het! Elke notaris weet het! ‘Ons’ geldcircuit is corrupt en dat kan alleen met medeweten van onze
regeringen want private instellingen mogen geen geld creëren, dat mogen alleen regeringen maar ook de
‘nationale’ bank is een leugen. De nationale bank is eigendom van multinationals en private banken, niet van
het volk of regering in een land! Sterker nog, een regering heeft daar geen fluit te vertellen! In de ganse
board is er één stoethaspel die zich ‘gouverneur’ mag noemen; Dat is de grootste LEUGENAAR en
OPLICHTER van het land als het om ‘geld’ en ‘advies’ gaat. Dat maakt een premier en minister van
financiën dwaze hofnarren die als hondjes op mogen zitten en pootjes geven! Iedereen die geld gebruikt
wordt door het bestaande systeem op niet-officiële manier tot slaaf van de bank gebombardeerd door het
gefabriceerde schuldensysteem. Wellicht is dit een simplistische kijk, maar de waarheid over het systeem is
nog duizenden malen erger!
Banken maken dus geld en dat geld wordt gecreëerd als er leningen worden aangegaan. Maar DAT geld is
privé geld van banken en wordt dus in omloop gebracht maar is in feite VALS geld! Er bestaat schuld door
het gebruik van dat monopoliepapier. Hierdoor wordt iedereen een soort schuldenfabriek van de bank voor
het ganse leven. Deze schulden zouden niet eens mogen bestaan. De staat zou moeten doen, wat ze
zouden moeten doen. Zelf geld creëren en intrestvrij in omloop brengen.
En alle leugens worden tot ons gebracht via ons verplicht onderwijssysteem. We zijn getraind om te geloven
wat zowat iedereen gelooft. Dat schulden normaal zijn, dat banken geld uitlenen en dat landen geld creëren!
VERGEET HET EEUWIG!
Het onderwijssysteem
Na vele generaties van verplicht onderwijs is het onderwijs nu afgestemd op het bedrijfsleven. Steeds meer
bedrijven moeien zich met het onderwijs en in India bijvoorbeeld zijn ze nu zover dat een IT opleiding,
gegeven door particuliere bedrijven na afronding ook recht geeft op een bachelor! Wouw. We gaan erop
vooruit, niet? Niemand gelooft dat het hen zal overkomen maar alle signalen zijn er reeds! Complete
universiteiten werken al voor multinationals! We klimmen nu nog een beetje de sociale ladder op maar
geloof ons er komt een tijd van stilstand en dan een diepe val. Hoe hoger nu op de sociale ladder, hoe
dieper de val! Er zullen nog twee klassen bestaan in de nabije toekomst. Elite en klootjesvolk! Alleen de
mensen die de banken bezitten zullen nog iets te zeggen hebben en de rest zullen letterlijke slaven zijn.
Wij, het volk, zullen toch op een gegeven moment deze ‘elite’ de wind uit de zeilen moeten nemen. We
weten niet hoe het met u zit maar wij willen niet onder de volledige controle van een stelletje
machtswellustelingen komen. Indien we alles op zijn beloop laten, zal het gaan zoals eerder beschreven
want dat is de enige uitkomst van het huidige ‘geldsysteem’ ook als u dit niet gelooft of u dit schrijven ziet als
een zoveelste complottheorie!
De mensen die de macht zullen uitoefenen op dat moment zijn politie enpolitiek en die dansen naar de
pijpen van het grootkapitaal, banken en multinationals. Zij zullen trouwens een beperkte macht hebben om
hen het gevoel te geven dat ze autoriteit hebben over het volk wat hen het vertrouwen zal geven dat ze
werkelijk iets te vertellen hebben over de werkende klasse. In feite zal dat vertrouwen onderdrukking van het
volk in de hand werken! Deze empathie mankerende pipo’s hun ego zal zo danig zwellen dat ze hun
gewichtigheid wel rond zullen strooien. En er zullen zich vele psychopaten geroepen voelen om dit soort
baantjes uit te gaan oefenen.
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Agenda 21
Dit proces is al gaande en we vinden het in de VN onder de noemer AGENDA 21. Indien we een blik werpen
in agenda 21, een agenda voor het verloop van de 21e eeuw, zien we dat deze agenda is gevuld met
maatregelen om de wereldpopulatie uit te moorden. Eerst totale controle en dan elimineren. Hoewel, het is
nog niet duidelijk hoe ze dit exact aan gaan pakken! De realiteit echter is, dat agenda 21 wordt uitgevoerd,
zijn het op een subtiele manier met maatregelen die de normale mens ziet als volledig zonder relatie tot
terugbrengen van de massa tot een voor de elite te controleren aantal mensen op aarde.
Men moet opletten om de connecties te onderkennen tussen de verschillende subtiele maatregelen. Het
geldsysteem is in feite de lijm dat alle connecties bij elkaar brengt en het is de katalysator voor de elite om te
slagen in hun missie wat betreft uitmoorden van de massa! Het commerciële circuit heerst over en beheerst
ons leven. Nu is het bezig om de middenklasse in onze maatschappij naar de knoppen te helpen en een
goede observator ziet de kenmerken wat betreft teloorgang van de populatie opdoemen omdat nu alles
wordt gemeten in economische waarde! Dat is het degenererende effect voor alle bevolkingen op aarde.
Oproer
We zien in oproergebieden dat drinkwater wordt vergiftigd en dat in vele ‘ontwikkelde’ landen alle
bodemwater zwaar is vervuild. Om dan mensen uit te moorden door hen terug te dringen naar ‘de natuur’ is
geen onoverkomelijke zaak. Sluit het water af en zie, met vergiftigd bodemwater zullen velen het leven laten.
De door darwinisten in het leven geroepen ‘overleven van de sterkste’ en ‘natuurlijke selectie’ is een feit! Wat
moet hier nog meer over vertellen. Voor iedereen die dit nu begrijpt, proficiat! Voor degene die denken dat
het hen niet zal overkomen, prachtig!Vergiftigd water zorgt echter nog voor meer ellende! Er zullen geen
oogsten meer zijn en boeren zullen noodgedwongen hun landerijen in de steek laten. Vers water zal moeten
worden aangevoerd en wie denkt u dat de touwtjes hiervoor in handen hebben? Juist zij die ons uit willen
roeien!
En dat, terwijl alle andere vormen van energie worden onderdrukt indien ze niet kunnen worden uitgemolken
door de multinationale energiebedrijven op aarde. Er zijn vele ‘verboden’ vormen van energie die niet
vervuilend zijn maar zich niet kunnen ontplooien omdat niemand de moeite neemt om ze verder te
ontwikkelen. Auto’s kunnen wel degelijk op perslucht en/of water rijden. We kunnen op eenzelfde manier
onze elektriciteit maken met een aggregaat. Dat kost NIETS! Deze patenten bestaan werkelijk maar worden
allemaal voor het grote publiek verzwegen! Vele van deze uitvinders zijn met de dood bedreigd, vermoord of
op een andere manier het zwijgen opgelegd. Voor degene die dit niet geloven, er zijn bewijzen voor. Vele
bewijzen! We hebben helemaal geen gas en elektriciteit nodig van energiebedrijven. Alles kan op een
andere manier worden verkregen zonder verlies van enig comfort en totaal zonder kosten of met minimale
kosten!
Energie en geld
Begin vorige eeuw stond de Servische wetenschapper Nikola Tesla op het punt de ganse wereld van vrije
energie te voorzien, totdat zijn grootste geldschieter, J. P. Morgan van de J. P. Morgan bank, erachter kwam
dat zoiets niet te meten zou zijn en daarom geen geld zou op kunnen brengen. Tesla werd teruggefloten.
Zijn koppigheid resulteerde in het feit dat hij berooid en zonder enige cent overleed. Vele van zijn patenten,
werkende en niet werkende dus eigenlijk de gevaarlijkste voor multinationals, zijn opgekocht door General
Electric en in de bekende ‘ijskast’ geplaatst.
Vele problemen vandaag de dag gerelateerd aan vervuiling worden veroorzaakt door grote industrieën
voortkomen uit behoefte aan (vervuilende) energie. Inderdaad de vraag naar energie veroorzaakt vervuiling
en stelt daartegenover veel mensen te werk! De vraag om energie laat de wereld draaien en als mensen
toegang zouden krijgen tot vrije energie zou dit hen bevrijden van alle schulden of toch zeker los maken van
de vraag naar krediet dat vals geld creëert! We hebben geen kolen of gas nodig dus waarom gebruiken we
dit nog?
Wat zeker is, gas en kolen omhoog brengen vervuilt de grond en ons grondwater. Sommige boorputten
worden dichtgegooid met bijvoorbeeld calciumbromide. Dat is geen vooruitgang maar je reinste vergiftiging.
Ook zorgen gas putten voor veel methaangas en zodoende kan kraanwater in deze omgevingen vlam
vatten, zakken huizen in elkaar door gescheurde muren (zie Groningen anno 2014) en funderingen
waardoor mensen noodgedwongen moeten verhuizen of koudweg op straat komen te staan omdat er geen
enkel sociaal vangnet is. Ook boerderijen worden hier de dupe van en het concentreert mensen in en
rondom steden omdat er geen andere uitwegen zijn om iets of wat werk of een andere manier van toekomst
te krijgen. Volg dit op de komende jaren. U zult zien dat we gelijk hebben! Steeds meer mensen zullen naar
de steden trekken in heel de wereld.
In Engeland gaan/zijn nieuwe wetten van kracht worden die daklozen zien als criminelen en zodoende
strafbaar maken waardoor thuislozen de gevangenis in kunnen vliegen. Maar we moeten even kijken wat de
reden is om dakloos te worden! Mensen worden dakloos vanwege het economische model. Een model dat
verre van rechtvaardig is waardoor het model per direct door bestaande wetten zou horen te worden
afgevoerd! Thuislozen zijn een direct gevolg van het corrupte economische model! Als we dit dan aan kolen
en gaswinning koppelen waardoor mensen gedwongen worden om te verhuizen of in het niets te verdwijnen
en tellen we daarbij GGO’s dan denken we wel dat er al enige agenda 21 punten zichtbaar worden, niet? We
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mogen niet vergeten dat GGO’s, getest op 3 generaties dieren, laten zien dat er vanaf de derde generatie
volledige steriliteit op kan treden! Vanaf de vierde generatie zijn alle dieren steriel. Begint het te dagen?
Ontvolking van de aarde, gekoppeld aan oorlogen, revoluties en GGO’s?
Zijn GGO’s geen gevaar in Europa? Wel, bekijk een keer de verschillende verpakkingen in de goedkope
supermarkten welke ik niet met naam zal noemen maar die bekend zijn bij iedereen. Vis, in gemodificeerde
maïsolie? Geen GGO’s te koop in de EU? En, steeds meer mensen worden gedwongen door de huidige
‘economische’ situatie, waar alleen banken verantwoordelijk voor zijn, om dit vergif te eten. Deze mensen
kunnen de gezondere niet GGO bevattende producten niet meer kopen! Dit economische model doet er
alles aan om iedereen de kant van zelfvernietiging op te dringen!
Totale criminalisering
Is het niet opmerkelijk wat er tegenwoordig allemaal strafbaar is? Zijn GAS boetes geen mooi voorbeeld van
totale criminalisering? En, het is prachtig voor de overheid want als je alles strafbaar maakt dan is iedereen
een crimineel, niet? Dat wordt dus een uniformiteit. Hebben advocaten en rechters zoiets niet in de gaten?
Stellen deze mensen zich geen vragen bij de opdringerigheid van allerlei nonsensregels vooral komend uit
de EU?
Door het toelaten van steeds meer wetten wordt zo ongeveer alles in de criminele sfeer getrokken zodat
alles een misdaad wordt. Dus, dat is inclusief alle dingen die u als normaal functionerend mens doodgewoon
vindt om te doen.
Daarna beginnen ze boetes te verbinden aan al deze zogenaamde wetten waarvan de rechtvaardigheid
HEEL ver zoek is! En dat genereert nog wat meer extra economische stress bij alle mensen. Ook dit zal
weer meer nieuwe daklozen genereren en eventueel zelfs gevangenisstraf. In de gevangenis van de nabije
toekomst zullen gevangenen GGO voer voorgeschoteld krijgen en dat zal de algemene gezondheid niet ten
goede komen! Zo zien we dat alle gedrag criminaliseren uiteindelijk zal leiden tot uitmoorden van de hele
mensheid volgens de VN agenda 21. We moeten alle gedrag dat in de criminaliteit wordt getrokken duidelijk
anders gaan bekijken want dan gaan we ook begrijpen waarom er nu zoveel ‘criminaliteit’ bestaat. De reden
hiervoor is, dat de overheid steeds meer wetten introduceert waardoor zowat alles als crimineel gedrag
wordt gezien. Deze waardeloze wetten genereren criminaliteit. En dat is ook de enige reden waarom er
zoveel wetten in het leven worden geroepen. Ze zijn er niet om mensen veiligheid te geven, nee, ze worden
geïntroduceerd om meer misdaad te creëren waarbij een mechanisme wordt geïntroduceerd om het volk
nog meer geld en zekerheid te ontnemen via boetes en gevangenisstraf.
Al deze dingen gebeuren nu, op dit moment. Alle kleine, subtiele veranderingen gebeuren nu in onze
maatschappij om mensen nog meer financieel onder druk te zetten. Vele mensen merken het niet op omdat
iedereen bang wacht op een volgende financiële crash in 2015, de euro daalt hard, Griekenland die mogelijk
de schulden niet kan/gaat terug betalen.
Of zelfs op het uitbreken van wereldoorlog III zie de NAVO en Rusland. Daarom gaat alles aan vele mensen
voorbij over hetgeen zich afspeelt rondom hen. En toch, als men goed oplet vallen alle puzzelstukjes op zijn
plaats. De verdeel en heers strategie van de elite werkt goed in onze maatschappij en dat is de voornaamste
reden waarom problemen blijven bestaan en zich aan het opstapelen zijn. Wat u ook doet, blijf allemaal in
dezelfde richting gaan. Alles kan door blijven gaan omdat we hebben geleerd de parameters van het
systeem te gebruiken. Een systeem waar wij deel van uitmaken maar dat we zeker ook aan de kaak mogen
en kunnen stellen! Wat we moeten doen is alle politici verantwoordelijk stellen voor alles wat er door onze
strot wordt geduwd vandaag de dag. Alleen kunnen we dat niet voor elkaar krijgen zolang we niet één front
vormen. Of willen we geen maatschappij meer waarin iedereen ieder ander respecteert?
De oplossing is simpel. Verander uw zicht op de zaak, uw perspectief en houding, niet alleen naar de
mensen rondom u heen maar vooral in de eerste plaats voor uzelf. In onze maatschappij is het opvallend
hoe weinig mensen nog worden gerespecteerd en de reden is dat mensen geen respect meer voor zichzelf
hebben en dat is altijd de basis geweest om respect te kunnen naar anderen. We worden geconfronteerd
met een geprogrammeerde realiteit dus vertel ons niet dat hersenspoeling niet bestaat! Omdat iedereen
geprogrammeerd is om de realiteit van alle dag te volgen kan het systeem worden aangetrokken zonder
enige vorm van protest. Dat is natuurlijk wel een prachtig systeem, niet? Ontwikkeld om de menselijke geest
volledig te beheersen en u krijgt allemaal een 10 omdat jullie de effectiviteit van dit degenererende
zelfvernietigingssysteem elke dag weer opnieuw bewijzen.
Hoewel, we zijn aangekomen op een keerpunt. Een keerpunt dat moet worden benut. En toch kan dat niet
zonder hulp van het complete volk. Alleen gezamenlijk kunnen we het tij keren. We delen u op een vrije en
ongedwongen manier onze gedachten mee wat betreft agenda 21 van de VN en we vertellen op wat u NU
moet letten in onze maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat we alles nog een halt kunnen toeroepen
voordat alles in een stroomversnelling zal gaan. Steeds meer en meer mensen beginnen te beseffen dat
onze maatschappij zo niet verder kan. Ze beginnen zich duidelijke vragen te stellen bij en over het systeem!
Iedereen kan gewoon een keer naar het sociale, economische en gouvernementele systeem kijken zich
bepaalde vragen gaan stellen, zoals:
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1. Waarom word ik verplicht zo hard in het gelid te lopen?
2. Waarom worden we verplicht slaven van een economisch systeem te zijn dat is gebaseerd op
krediet en rente, en dat door regeringen wordt aanbeden als een heilige terwijl het volk hierdoor
verplicht in armoede en onzekerheid moet leven?
3. Waarom bestaat dit systeem eigenlijk?
4. Waarom zijn er wetten die het onmogelijk maken om daklozen eten te geven?
5. Waarom gooit een supermarkt alle voedsel over datum in afgesloten containers ipv het aan de
armen uit te delen?
6. Waarom bestaat er een systeem dat in het leven is geroepen om het volk te dienen terwijl datzelfde
systeem nu in deze tijd mensen nog uitsluitend ziet als wegwerpmateriaal?
Probeer a.u.b. met open geest een keer antwoord te geven op deze vragen. Het zal duidelijk worden wat er
gebeurd in onze maatschappij. In realiteit zijn we gedegradeerd tot slaven van een systeem dat ons zou
moeten helpen te voorkomen dat we slaven zouden worden. In onze ‘moderne’ wereld is het nu
geaccepteerd dat iedereen, vanaf het moment dat deze gaat werken, in een systeem stapt van zelf
genererende schulden. Zoals boeren jaarlijks hun oogsten binnenhalen zien we nu dat economische, sociale
en gouvernementele systemen dagelijks zoveel mogelijk geld van het volk proberen te oogsten! Dit
mechanisme is in werking gesteld door banken die worden bestuurd door de ECHTE criminelen welke tot nu
toe nooit zijn veroordeeld voor alles wat ze al meer dan 100 jaar aanrichten in onze maatschappij. Banken
regeren de wereld! Politici zijn uitsluitend een stelletje idioten, die ervan meegenieten voor zolang het duurt!
Banken OOGSTEN uw tijd, uw gezondheid en uw leven. ZE OOGSTEN U HOOGST PERSOONLIJK EN
VOLLEDIG!
Ogen open
Het wordt heel belangrijk dat alle mensen de realiteit van al deze bijna nietszeggende maar zo belangrijke
veranderingen gaan zien en beseffen waar deze voor dienen omdat het een systeem is dat door regeringen
in beweging wordt gezet op commando van banken.
De reden dat regeringen hiermee weg kunnen komen is omdat het volk al lang vergeten is, wat een regering
haar plaats is in de maatschappelijke hiërarchie! Mensen zijn vergeten dat een regering bedienden zijn,
publieke vertrouwelingen; Wij het volk zitten aan het hoofd van deze keten want de verkozenen zijn onze
werknemers! Wij betalen ze en ze kunnen alleen doen wat het volk wil dat ze mogen doen! Maar, door de
controle van de overheid wat betreft het verfoeilijke VERPLICHT ONDERWIJS is deze wetenschap in vele
generaties bij de massa verdwenen. Ondertussen zijn er zoveel aanpassingen, overeenkomsten en wetten
opgehoest door deze politieke onnozelaars dat mensen van nu zelfs niet meer in de gaten hebben dat
regeringen niet eens het recht hebben om wetten te introduceren zonder toestemming van het volk. We
lopen met zijn allen steeds sneller om in het gareel te kunnen blijven en dat betekent dat we nooit eens tijd
hebben om rustig en kalm om ons heen te kijken zodat we niet een s opmerken hoe het systeem wordt
gemend door corrupte politici op bevel van banken en multinationals.
Als je begint te begrijpen hoe het systeem werkt en wordt misbruikt, is het duidelijk dat we worden bedrogen
door dezelfde mensen die wij hebben verkozen om onze ganse infrastructuur te beheren en ons veilig te
houden. Het zijn dezelfde mensen die op posities zijn verkozen om onze maatschappij te bewaken op een
eerlijke, betrouwbare en zorgvuldige manier! Maar onze verkozenen doen DAT nu juist niet! Ze hebben ons
vertrouwen geschaad en gebruiken hun macht om ons geld te stelen in onze ganse maatschappij. Het wordt
tijd dat we eens beginnen op te letten wat betreft dit FEIT!
Indien we hier met zijn allen al eerder op zouden hebben gereageerd, zou het nooit zover zijn gekomen.
Vanuit het oogpunt van respect gezien, kunnen we de ganse maatschappij in slechts één dag veranderen.
En, er bestaat werkelijk de noodzaak om dat zo snel mogelijk te doen.
De wereld van vandaag
Over de wereld van vandaag moeten we ons de volgende vragen stellen:
1. Hoever zijn mensen bereid te gaan?
2. Hoeveel kunnen we nog verdragen?
3. Zijn we bereid onze planeet en alle leven op deze aarde te laten vernietigen en ruïneren simpelweg
omdat sommige mensen wat woorden hebben neergeschreven op een vel papier en dat dan deftig
een WET hebben genoemd?
4. Zijn het deze waardeloze vodjes papier die ons leven mogen blijven beheersen?
5. Is dat alles wat nodig is om het menselijk ras uit te moorden. Via beschreven velletjes papier,
geïntroduceerd door mensen die ons vertrouwen hebben beschaamd en er niet voor ons zitten maar
zichzelf op schandalige manier te verrijken?
6. Is dat alles om de mensheid haar eigen wil volledig af te nemen en hen op die manier forceren mee
te helpen aan hun eigen ondergang en zelfvernietiging?
7. Zijn we met zijn allen zo erg van de pot gerukt, levende zombies als het ware, dat we geloven dat
deze fictieve wereld, gebaseerd op vodjes papier, ook ECHT is?
Gelukkig beginnen vele mensen uit hun winterslaap te ontwaken en deze fictie in vraag te stellen. Hoe meer
landen gaan proberen om alles te controleren, hoe meer mensen al deze wetten in vraag beginnen te
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stellen. Zodoende zal een regering en het controlesysteem zichzelf volledig ten val brengen. Ze zijn volop
bezig hun eigen graf te graven. De totale controle groeit zo snel dat regeringen grote fouten beginnen te
maken waardoor het volledige controlesysteem op straat komt te liggen. Steeds meer mensen doorzien
politici hun ware gezicht en ware aard en dat is werkelijk lovenswaardig. Het sleutelwoord voor het huidige,
steeds nauwer aangetrokken controlesysteem, is FICTIE! We kunnen het ganse controlesysteem wegvegen
op het moment dat wij met zijn allen realiseren wie en wat we zijn om dan politici de macht te ontnemen.
De enige persoon die u controleert, bent u zelf. Iedereen die anders beweert, is een slavendrijver! Als u dat
begint in te zien beseft u dat u gevangene bent van een slavendrijvers systeem. Iedereen hoort met het
nodige respect en op een vredige manier te worden behandeld. Trouwens, als u dit begint te beseffen en u
respecteert uzelf dan is er geen noodzakelijkheid om anders te reageren als volledig transparant en
respectvol naar anderen. Indien u het nodige respect niet eens voor uzelf kunt opbrengen, speelt u hun spel
mee! En, blijft u eeuwig slaaf! Iedereen is een apart individu en hoort op een respectvolle manier te worden
benaderd omdat iedereen anders is.
Op dit moment ontstaan er vele bewegingen over de hele wereld die ingaan op de problemen welke we nu
beschrijven. Maar ze maken één voor één dezelfde fout. Ze bewandelen de wettelijke weg om corrupte
regeringen op andere gedachten te brengen. Echt, geloof ons, dat werkt niet! Alle voorgestelde
veranderingen gaan de ijskast in en er zal nooit iets veranderen of het moet zijn op de manier die Oekraïne
heeft gekozen. De rechter vleugel bestaat uit sympathisanten die VOLLEDIG onafhankelijk willen zijn. Vele
oud-militairen zijn hier te vinden en verder bestaan ze eveneens uit kinderen en kleinkinderen van militairen
die de kant van Duitsland hebben gekozen gedurende de tweede wereldoorlog. Ze willen vrij zijn,
onafhankelijk van Rusland en Europa. En als het volk niet het recht in eigen handen neemt, liefst zonder
enig geweld, zal er nooit van verandering sprake kunnen zijn. Regeringen die politie en/of militairen inzetten
tegen hun eigen opstandige bevolking zijn MOORDENAARS en PSYCHOPATEN. Dat maakt het bewijs
zichtbaar dat ze er niet zijn voor het volk, en ook de wil van het volk niet respecteren of op prijs stellen
waarbij ze er alles aan doen om te kunnen blijven regeren. Als dat geen ZICHTBARE corruptie is! Denk
eraan, regeringen zijn verkozen door ons en zijn onze bedienden die moeten doen wat HET VOLK wil dat ze
doen! Als dat is, opstappen, dan kunnen ze vertrekken! ALLEMAAL! Niet het systeem moet worden
beschermd, het volk moet worden beschermd tegen het waardeloze, degenererende systeem van totale
controle.
Een wettelijke benadering om alle wantoestanden terug te draaien zal nooit lukken omdat het legale systeem
door HET SYSTEEM is ontwikkeld om zichzelf te beschermen. Daarom wordt er ook nooit EEN wet
afgeschaft. Zodoende zullen we ook nooit een manier kunnen vinden om via legale weg alle
controletoestanden terug te draaien. We moeten met zijn allen onze ECHTE plaats in de sociale hiërarchie
weer opeisen, boven regeringen gaan staan en zodoende onze verkozenen weer terug in het gareel
brengen! De enige geweldloze manier om zoiets te bereiken en waarmee de volledige wet buiten werking
wordt gesteld is door een volksstemming op particulier initiatief waarbij een meerderheid van de bevolking dit
mandaat ondertekend. Een dergelijk mandaat instrueert een regering wat HET VOLK wil en als ze de
democratische fundering niet volledig af willen breken hebben ze maar één mogelijkheid! De keuze van het
volk waarmaken. Alle waardeloze controlewetten afschaffen. Indien ze dit niet willen, zullen ze moeten
aftreden en dan is dat ook heel duidelijk voor het volk. Er moet dan niet eens een nieuwe verkiezing worden
uitgeschreven want dan komen die zelfde smoelen allemaal weer retour! Dan controleert het volk
WERKELIJK het hele land! Benieuwd wat een regering zal doen op zo’n moment. Maar nogmaals, dit kan
alleen lukken als mensen weer respect krijgen voor elkaar! Alle problemen bij mensen komen altijd voort
door gebrek aan respect voor elkaar!
De macht om de wereld totaal te veranderen ligt bij elk individu. De sleutel der verlossing houdt u in uw hart.
En de sleutel voor totale verandering is respecteren van en voor alle mensen rondom u heen! Als we dit
doen dan zal verandering geen moeite kosten! De ultieme vraag is echter: wanneer zal dit eindelijk
doordringen in alle verwarde geesten? Toch moet men alleen maar deelnemen. Er is niemand op aarde die
meer macht heeft dan een ander. Dat is een hersenspinsel omhoog gebracht door verplicht onderwijs.
Echter, geweld gebruikt door overheden, zal u proberen te overtuigen dat u een verkeerde kant heeft
gekozen. Zie het resultaat in Oekraïne. Want, dat gebeurt dan. Een revolutie. De enige macht die mensen
krijgen is de macht die hen door anderen wordt gegeven die uit gemakzucht en zombiementaliteit niets liever
willen dan dat anderen beslissingen nemen.
We hebben een keuze om het tij te keren maar daarom moet iedereen wakker worden en zien wat er echt
aan het gebeuren is via Agenda 21. Er kunnen vele verschillende dingen worden gedaan om iedereen op
één lijn te krijgen. U maakt voor u zelf uit of u blijft deelnemen aan deze vorm van totale controle. U bent zich
bewust van het geen er gebeurd en dus bent u vrij om hier voor te kiezen of niet! Wetten die uw morele
waarden en privacy aantasten zijn niet rechtvaardig en moeten worden vernietigd.
Uit de EU en snel
Met stakingen en wegblokkades dit kabinet, gewoon marionetten van het Capitool dwingen op te stappen.
Dan .terug naar eigen munt en soevereiniteit, grenzen dicht, het land weer normaal terug opbouwen.
De maatschappelijke kosten van het afbraakbeleid zijn enorm!
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DEEL daarom dit bericht, zorg dat ieder uit zijn luie stoel komt
Ook Stopdebankiers.nl maakt zicht ernstige zorgen en steunt de actie die Break The System
organiseert.
DATUM/TIJD: 27/01/2015 van 11:00 uur tot 20.00 uur
LOCATIE: Binnenhof, Den Haag
Het is zover…. 27-01-2015… zet die datum in je agenda!! Dit wordt een datum die je niet snel zal vergeten!
Er zijn op dit moment VELE aanmeldingen van mensen die komen.
Nederland in opstand!
In deze planner kun je je registreren voor het event! Zo bieden we ook mensen zonder Facebook een
mogelijkheid om zich kenbaar te maken!
U komt toch ook? Aanmelden voor de demonstratie !! kan op deze pagina
Facebookpagina: Demonstratie
Petitie: Tegen de groeiende armoede in Nederland
Lees en deel ook de leugens van ons kabinet: De grote leugens over 2015
Er is maar één universele wet op deze planeet: breng niemand schade toe, op geen enkele manier.
Elke wet die hier tegenin druist, is geen wet en u hebt het recht om deze naast u neer te leggen!
http://www.stopdebankiers.nl/belangrijk-en-delen-dit-is-waarom-u-op-moet-staan-tegen-deze-corrupteroverheid/

De kind seksslaven van de elite slaan terug
In het begin van vorig jaar schreven wij reeds over de kind
sekslaven van de elite en hoe deze door de steenrijke Jeffrey
Epstein ter beschikking werden gesteld aan zijn vriendjes, van wie
de Engelse prins Andrew er een was.
Het lijkt erop dat dit keer in ieder geval één van die kind seksslaven
terug gaat slaan.
Wat er meestal gebeurt in dit soort gevallen is dat je er na verloop
van tijd helemaal niets meer over hoort. Zo hadden wij dat ook in dit
geval verwacht.
Echter, deze zaak is niet verdwenen en staat daarentegen nu volop
in de publieke belangstelling.
Dit is toch ook een teken dat de machtigen niet meer zo onaantastbaar zijn in hun ivoren torens zoals ze
dat tot voor kort nog wel waren. De publiciteit draait in dit geval op volle toeren over de Engelse prins
Andrew en de destijds 17-jarige Virginia Roberts. Een klein stukje uit het eerdere artikel:
Op de volgende foto zie je Prins Andrew (broer van prins Charles) met Virginia Roberts toen ze 17 was.
Als 15-jarig kind werd ze door Epstein rond de wereld gevlogen en “gegeven” aan al zijn belangrijke
relaties, onder hen een heel bekende zakenman die haar misbruikte terwijl zijn zwangere vrouw sliep in de
kamer ernaast en een voormalig staatshoofd.
Wat nu anders is dan andere keren, is dat normaal gesproken Buckingham Palace met absolute radiostilte
reageert op dit soort beschuldigingen, maar nu ineens wel reageert.
Het tweede merkwaardige feit is dat prins Andrew zijn skivakantie in Zwitserland heeft onderbroken en
spoorslags is teruggekeerd naar Engeland voor crisisoverleg.
Andrew ontkent in alle toonaarden dat hij ooit seks zou hebben gehad met Virginia Roberts.
De grote vraag is nu of Roberts aangifte tegen prins Andrew zal doen, in welk geval waarschijnlijk Scotland
Yard verplicht wordt de zaak te onderzoeken.
Alles wat er tot nu boven water is gekomen is het gevolg van een aantal lopende zaken tegen Jeffrey
Epstein in Amerika, waar Andrew eigenlijk als een soort bijvangst naar boven is komen drijven.
Ongetwijfeld zal er een uitweg worden gevonden waardoor Andrew niet zal worden vervolgd.
Iedere keer komt het toch dichterbij voor de Engelse koninklijke familie en met iedere steek wordt de
schade voor hen weer iets groter.
Het punt waarop ze niet meer wegkomen met al hun misdaden komt steeds dichterbij. Het is een
optelsom,waarbij heel binnenkort, zeker in Engeland, het punt wordt bereikt waarop ook de Royals hun
laatste beetje goodwill bij de bevolking verliezen. The EndGame.
Bronnen: The Guardian, Nu.nl
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8785:de-kind-seksslaven-van-de-eliteslaan-terug&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Bekentenis van een “Chemtrailpiloot” (video)
text of pilot message: december 8, 2014
Mijn neef die werd ontslagen door onze ‘dictator’, stuurde mij informatie
door van een vriend, die nog steeds Air Force piloot is en dit aan hem had
gegeven. Deze piloot zegt dat hij op deze chemtrail-vluchten vliegt!
Hij vertelde mijn neef dat deze wereldwijde technische vluchten worden
uitgevoerd onder de naam “Indigo Skyfold”. Althans, binnen de kring van
piloten en luchtvaart bemanning, waar hij mee werkt. Hen wordt opgedragen dat ze specifieke routes
moeten vliegen, en dat de communicatie-satellieten de patronen controleren die door het sproeien worden
verspreid. Hij zegt dat ze alleen koerscorrecties hebben, van tijd tot tijd, en starts en landingen uitvoeren. De
piloten, navigatie- en onderhoudsbemanningen worden voortdurend gewisseld, en men werkt ongeveer 18
maanden bij een bepaalde basis. Hij zegt, “dat is om piloten en hun families af te houden van het maken van
teveel vrienden, zodat voorkomen wordt dat ze te loslippig worden”. Daarnaast draaien ze ook dag en
nachtvluchten. Er is een basis voor dagvluchten, en één voor de nacht. Elke basiss heeft een 250 mijl-zone,
en elke vloot (squadron) van vliegtuigen kan drie Staten coveren, of een nog grotere strook over de oceaan.
Hen wordt verteld dat ze gewoon hun werk moeten doen en verder “Shut the F * ck Up!”
Hun superieuren vertellen ze alleen. “Het is een kwestie van nationale veiligheid” en
“zonder deze vluchten, kunnen onze vijanden met nieuwste technologische oorlogswapens gemakkelijk
doordringen in het luchtruim van Amerika”. Wij zijn immers toegewijd en betrokken bij het veilig houden van
onze bondgenoten, die ons vanuit de lucht bedreigen. Zo breiden we de ‘arm van bescherming’ uit, om die
landen te beschermen die onze inspanningen ondersteunen. Vijandige volken bouwen ook atmospherische
schilden, terwijl ze met hezelfde bezig zijn; het proberen de kwetbare plekken te vinden in onze altijd zich
ontwikkelende en verkennende lucht en ruimte-gebaseerde technologie.”
Klinkt meer als een PR-statement voor mij.
Ik denk dat deze piloot gelooft wat hem wordt verteld, of hij probeert gewoon hun genocide-project te
vergoeilijken.
Op 8 december detecteerde mijn firewall meerdere inbraakpogingen toen ik de Indigo code probeerde te
googlen. Nul info te vinden op het internet over deze operatie en dat is uniek.
Ik kreeg een vrij uitgebreid antwoord van de chemtrail-piloot. Hier is die tekst, uit zijn (of haar) e-mail.
‘Allereerst zou ik willen zeggen dat ik het niet eens ben met mijn missie die mij wordt opgedragen. Maar, wat
doen soldaten meestal werkelijk?
Velen van ons hebben het afgeschoven op de hogere rangen, en zijn soms gewoon zonder officiële
toestemming afwezig. (AWOL).
We tasten in het duister, als het aankomt op eerlijke beantwoording van onze vragen over wat we werkelijk
aan het sproeien zijn.
Zouden ze ontdekken dat wij of onze families actief op onderzoek gaan naar, wat je noemt ‘chemtrails’, dan
zouden er zeer spoedig discipinaire maatregelen tegen ons genomen worden. HAARP en Radar, zijn twee
andere onderwerpen die voor ons verboden zijn om te onderzoeken.
Tenzij onze kinderen op de basisschool leren over deze onderwerpen, kunnen we onszelf daar niets over
leren, of onze kinderen onderwijzen via een publiek onderwijssysteem. Ik zou niet met opzet mijn kinderen of
familie willen besproeien met giftige stoffen. Maar, je moet weten dat 80% of meer van hen geen familie
heeft, of kinderen. Indigo piloten worden gekozen uit de hoogste rangen, binnen de luchtmacht, marine en
kustwacht. Het merendeel van de piloten zijn “gestaald en gehard ten opzichte van de mensheid”, en
hebben minder zorg over het doden en uitroeien van ongewenste ‘aspecten’ van Amerika en de wereld. Ik
zweer het je. De meerderheid van de piloten zijn als robots of machines. Ik noem ze Tanker Terminators.
Ik moet u dit eigenlijk niet vertellen. Maar bijna een derde van alle vluchten worden georganiseerd vanaf
kleine UN-eilanden. Waar nieuwe bases worden gebouwd, met een vaart van acht per jaar. Op deze
extreem afgelegen eilanden, worden rijen HAARP-stations opgetrokken van elk mogelijk ontwerp. Met veel
programma’s rond deze eilanden, tot in de diepten van de oceaan zelf. De marine heeft geavanceerde
onderwater-technologie ontwikkeld. Die het mogelijk maakt volledig
autonome robotduikboten aan te sturen, om over grote afstanden te reizen,
en ze produceren zelfs onderdelen voor deze enorme onder water arrays,
naarmate ze verder ontwikkeld worden voor de open zeebodem. Iedere keer
dat je ziet of hoort over militaire oefeningen op zee, zijn deze er in principe
voor ondersteuning en ter aanvulling van de voorraad, voor hun leger van
onderwaterrobots. Er is misschien één aquatische robot per vliegtuig, en dat
zal binnenkort het dubbele zijn.
Je zult nooit in staat zijn om op Google Earth te zoeken naar deze zaken.
Anders dan af en toe door een fout in de vervaging van sommige bases, of via vlekkerige beelden van
onderwater arrays. Het is onmogelijk om deze units te vinden. Ze hebben zelfs nepwolken geschilderd,
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boven een aantal van onze eilandinstallaties, om nieuwsgierige ogen weg te houden. Ik kreeg sommige van
deze beelden via civiele vrienden. Dat is de reden dat ik dit weet.
Ik begrijp uw zorg voor de veiligheid van de mensen. Maar, hier is de tegenwerping.
Er zijn ons video’s getoond in onze opleiding, van catastrofale vernietiging
van ons vaderland, door zeer geavanceerde wapens.
Toen vertelden ze ons, dat dit de gevolgen zullen zijn als we niet vliegen.
Onze inspanningen met het bouwen van een defensief atmosferisch
wapenschild, zijn de enige missies in hun soort in de wereld. We krijgen
meer betaald dan een andere piloot, voor onze service. Behalve de Air
Force One piloten. Wie verdient er zoveel en zelfs meer dan dat, we
bevinden ons in een geheime wereld ter eigen bescherming. Ze vertellen
ons dat geheimhouding dient voor onze eigen bescherming en dat we niet
moeten luisteren naar openbare argumenten.
We weten allemaal over het cyber-programma “Flamepoint”, of FP-03 zoals het bekend staat binnen de
veteranen gemeenschap. Dit programma is er een van zelfvernietiging, dat op afstand kan worden
geactiveerd, vanuit de grond, water, onderwater bases, of vanuit een andere lucht mobiele eenheid. Het
signaal wordt gecodeerd door “drie” satellieten, en kan niet worden geblokkeerd of gedeblokkeerd.
Op het bewuste moment krijg je 15 seconden om vrede te sluiten met ‘Uw God’.
Ze vertellen ons dat FP bestaat, om te voorkomen dat onze vliegtuigen bij een ongeluk neerkomen in
dichtbevolkte gebieden. Ze kunnen op afstand onze vliegtuigen tot ontploffing brengen, boven veilige zones.
Maar ergens diep van binnen zijn we er vrijwel zeker van, dat dit een beveiligings programma is om piloten
te weerhouden van het overhandigen van informatie aan openbare, private of civiele autoriteiten.
Heb je ooit een lid van de bemanning van de weinige crashes die zich hebben voorgedaan nog levend
gezien? Elk vliegtuig dat naar beneden is gekomen, werd volledig verwoest. Er is een goede reden voor, dat
weet ik zeker.
We riskeren ons leven, in meer dan één opzicht, elke keer dat we
vliegen. Vooral nachtvluchten. Ze dragen ons op om op steeds lagere
en lagere hoogten te vliegen. We voelen ons als enorme ‘duistere
krachten’ in het keizerrijk, en weten dat op een avond ‘Bubba’, of Billy
Joe op ons zullen schieten. Wanneer we onder het maanlicht over
hun ‘Mary Jane-gewassen en velden sproeien.
Ik weet dat sommige vliegtuigen werden beschoten en vervolgens
neergehaald. Door voornamelijk Russische, Chinese en Koreaanse wapens. Maar, de media zullen deze
gebeurtenissen nooit vermelden. Aangezien het hen niet is toegestaan om over deze vluchten te
rapporteren. Dat moet wel waar zijn, want ik heb nog geen gedetailleerd of diepgaand openbaar verslag van
onze missies gezien. Anders dan in conspiracy programma’s en op anti-overheids-websites.
Ik riskeer alles voor deze openbaarmaking van zo veel informatie, en je zult er maar weinig vinden zoals ik.
Zelfs mijn eigen cockpitbemanning zou hebben me gearresteerd en voor de krijgsraad brengen, als ze
wisten van deze dialoog. Dat is de reden waarom ik je niet direct kan e-mailen.
Maar, van wat je neef me vertelt, u riskeert ook van alles, alleen maar om deze informatie naar buiten te
krijgen naar uw collega’s. Een saluut voor u, omdat u opstaat tegen de overheid en tegen Big Brother.
Ik zou graag naar huis gaan morgen, en zonder nog één enkele minuut vliegtijd. Behalve in een klein
lichtgewicht vliegtuigje, of op een motor.
Hij voelt een weifelingbinnen de gelederen, en voelt dat er een soort van muiterij wordt bekokstoofd dat aan
de oppervlakte komt, voor deze hele geo-engineering ..
Global Witwassen. “Als je begrijpt wat ik bedoel?”
Mijn neef heeft nog steeds vrienden ook op hoge plaatsen. Ja, dat helpt om hem te beschermen.
Het laatste woord van “piloot”, was:
“Alle piloten op verlof, zijn verplicht om zich te melden bij hun CO op Dec.15. Voor speciale training
operaties, om ze te kwalificeren voor vluchten, zogeheten Indigo Fase II. Naar verwachting zullen deze
worden gestart op januari 21.”
Dat waren zijn woorden. Niet het werkelijke Air Force bericht. Hij wilde dat ik dat benadrukte.
Hij is van mening dat de focus van hun vluchten naar gebieden zullen worden verplaatst ten oosten van
Californië en Texas. Voor de voortgang van de droogte, verder naar het binnenland.
Plus, hij voelt dat er een heel nieuw “zeer giftig” chemtrail mix, zal worden gespoten. Met behulp van nieuwe
technologie, dat deze speciale chemtrails, volledig onzichtbaar maakt.
‘Atmosferisch Schild van Bescherming.’
Hij gelooft dat ook niet!
Vertaling: Irma Schiffers - https://www.youtube.com/watch?v=lZaD-H_j3pU
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/bekentenis-van-een-chemtrail-piloot-video/#.VKz5w9KG_To
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Aanslag Frans magazine: Media en politiek negeren opnieuw verband
met islam
Wilders: Wanneer dringt het eindelijke tot Rutte en het Westen door dat het
oorlog is – NOS impliceert dat Charlie Hebdo aanslag aan zichzelf heeft te
wijten
‘Zwart’ gemaakt bij de NOS (4), maar in het originele filmpje goed te
zien: een reeds neergeschoten en weerloos op de grond liggende
agent wordt door een van de daders van dichtbij door zijn hoofd
geschoten. Inzet: een v.d. cartoons van Charlie Hebdo: ‘Ik ben de
profeet, idioot!’ ‘Houd je bek, ongelovige!’
Frankrijk werd de afgelopen weken geteisterd door een serie
‘kleinere’ aanslagen door moslims, maar werd vandaag opgeschrikt
door een ware slachtpartij. Twee of drie gemaskerde mannen drongen met Kalashnikovs het kantoor van het
satirische magazine Charlie Hebdo binnen en begonnen wild om zich heen te schieten. Minstens 12 mensen
werden vermoord en 4 ernstig verwond. Op een live video van de aanslag is zeer duidelijk te horen hoe de
daders tijdens het vuren ‘Allahu Akbar’ schreeuwen. Het magazine plaatste recent nog een spotprentje van
IS-leider Baghdadi.
Journalist Martin Boudot heeft vanaf het dak van een gebouw vlak naast het kantoor van Charlie Hebdo de
aanslag gefilmd. Naast de bekende islamitische oorlogskreet ‘Allahu Akbar’ is te zien hoe twee daders op
straat een agent neerschieten en hem daarna van dichtbij een kogel door zijn hoofd jagen.
De politie is een massale klopjacht op de daders, die volgens getuigen slecht Frans spraken, begonnen.
President Francois Hollande sprak van een ‘extreem wrede terreuraanslag’, en heeft de regering in een
spoedzitting bijeen geroepen. Ook zei hij dat er de afgelopen weken meerdere terreuraanslagen konden
worden voorkomen. Andere Franse kranten krijgen extra beveiliging.
Wilders: Het is oorlog
De gevestigde orde in media en politiek reageren geschokt, maar negeren opnieuw het verband met de
islam, en dat ondanks de talloze gruwelijkheden in het Midden Oosten. PVV leider Geert Wilders twitterde
kort maar krachtig: ‘Wanneer dringt het eindelijke door bij Rutte en andere Westerse regeringsleiders: het is
oorlog.’
Premier Rutte uitte zijn afschuw over de ‘afschuwelijke en laffe terreurdaad’, net als andere Nederlandse
politici. Geen woord echter over de ‘Allahu Akbar’ schreeuwende daders (2). We kunnen dan ook
verwachten dat het verband met de islam de komende dagen zoveel mogelijk zal worden gebagatelliseerd,
genegeerd en openlijk ontkend (‘de daders zijn geen echte moslims’, etc.).
NOS impliceert dat blad aanslag aan zichzelf heeft te wijten
De NOS presteert het zelfs om nu al te impliceren dat het magazine de aanslag aan zichzelf heeft te wijten.
Zo wordt subtiel met termen zoals ‘welbewust de controverse zoeken’, ‘omstreden Mohammed-cartoons’
toen ‘daar al rellen over waren ontstaan’ de indruk gewekt dat het feitelijk de eigen schuld is van de makers
van het blad dat 12 van hen nu zijn vermoord. Bovendien wordt een universitaire ‘kenner’ aangehaald die
het ‘niet opmerkelijk’ noemt dat Charlie Hebdo het doelwit van een aanslag is geworden. (3)
Zolang dit de houding van de gevestigde orde blijft, zal de angst en het verzet onder de gewone Europese
bevolking niet alleen verder toenemen, maar zullen andere vertegenwoordigers van de ‘vreedzame religie’
zich uitgenodigd voelen om meer aanslagen te plegen op mensen en instellingen die het wagen zich kritisch
te uiten over hun geloof of hun ‘heilige’ profeet.
Xander - (1) Zero Hedge / Ynet News, (2) NOS, (3) NOS, (4) NOS

Driejarig meisje overlijdt na griepprik
Media negeert dodelijke bijwerking griepvaccin
Alweer voert het ‘medisch industrieel complex’ de schrik voor griep op
naar nieuwe hoogten. Helaas doen ouders, ouderen en degenen die
de gevaren van een griepprik negeren of ontkennen, de mouwen
opstropen om deze giftige cocktail in het lichaam van hun kinderen te
laten injecteren. Ieder jaar weer moeten we melden dat mensen zijn
gestorven of ernstig verzwakt aan de gevolgen van een griepvaccin.
Laat het maar aan de mainstream media over om dekking te geven
voor de ‘eugenetica-maffia’ door geen voor de hand liggende moeilijke vragen te stellen over de
bijwerkingen van zo’n, in potentie, dodelijke injectie.
R.I.P. slachtoffers van de New World Order.
Bron: InfoWars.com - https://www.youtube.com/watch?v=F5WWtqR9v4s
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/drie-jarig-meisje-overlijdt-na-griepprik/
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Charlie Hebdo wordt gedrukt door de Rothschilds
in Het Complot 10 januari 2015
Hun vermogen wordt geschat op vele honderden miljarden tot ruim een biljoen euro, waarmee De Rothschild
de rijkste familie ooit zou zijn. Quote sprak in Parijs met een telg uit dit roemruchte geslacht. Ze worden vaak
gezien als een gewiekste bankiersclan die – als huisbankiers van overheden en adel, financiers van
Europese oorlogen in drie afgelopen eeuwen – zijn belangen in de goud- en diamantindustrie zou
misbruiken om politieke macht te vergaren en economische belangen te versterken.
Het immense kapitaal en de familiebezittingen zijn veilig opgeborgen in een ingewikkeld netwerk van
bedrijven, stichtingen en buitenlandse postbusfirma’s. En de baronnen en baronessen zelf houden de kaken
al eeuwenlang stijf op elkaar.
De aanslag op het Franse satirische magazine Charlie Hebdo heeft veel losgemaakt. Het weekblad is
ondergebracht bij de Franse krant Libération, die sinds kort in handen is van de familie De Rothschild.
Redacteuren van Charlie Hebdo hebben vrijdagochtend hun intrek genomen op de redactie van de krant. De
volgende editie van het tijdschrift komt volgende week uit in een oplage van één miljoen, terwijl er normaal
enkele tienduizenden exemplaren over de toonbank gaan.
Édouard de Rothschild (Reuters)
“Er is behoorlijk wat discussie geweest over de overname door mijn oom
Édouard baron de Rothschild,” zei Philippe baron de Rothschild. “Sommige
familieleden wilden de aankoop blokkeren, omdat het medium ons een
politieke kracht zou maken. Dat willen wij koste wat kost voorkomen. Wij
hebben niets met politiek, of in elk geval niet naar buiten toe. Uiteindelijk zijn
de critici in de familie overstemd. Die moeten zich nu bij de wens van de
meerderheid neerleggen.”
De Rothschilds zijn al 300 jaar oppermachtig in de bankierswereld. De oprichter van de familiedynastie,
Mayer Amschel Rothschild, werd in de 18e eeuw geboren in het Joodse getto van Frankfurt en vocht zichzelf
omhoog tot middelgrote bankier.
Het echte succes kwam toen de stamvader van het geslacht zijn vijf zoons naar vijf Europese hoofdsteden
stuurde om nieuwe zakelijke contacten op te doen bij regeringen en aan de hoven van koningen en prinsen.
Dat netwerk groeide uit tot één van de machtigste financiële syndicaten ooit.
Zo financierde de bankdynastie de oorlogen van Napoleon en de inrichting van nieuw gevormde staten na
het Verdrag van Wenen. De Oostenrijkse keizer gaf vier broers in 1815 de titel van baron. Zestig jaar later
mocht ook de Britse tak van de familie dat adellijke predicaat dragen.
[Quote] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/charlie-hebdo-wordt-gedrukt-door-de-rothschilds/

Slimme meter? Nee dank u!
De deurbel gaat.
"Goedemorgen. Ik kom uw energiemeter vervangen. U krijgt vandaag een 'slimme meter'."
"Goedemorgen. Ik dacht het niet."
"Hè? Hoe bedoelt u?"
"Ik weiger de 'slimme meter'."
De zogenaamde 'slimme meter' is niet persé slim, maar registreert veel details over je energieverbruik. Door
aan de slimme meter een app of tablet te koppelen, kan je analyses van de opgeslagen gegevens maken.
De slimme meter is via een verbinding ook voor het energiebedrijf toegankelijk, zodat ze op afstand uw
energieverbruik kunnen uitlezen. Een slimme meter registreert elk kwartier uw energieverbruik en bewaart
dat tien dagen. De eindstand per dag wordt veertig dagen bewaard en de maandstanden dertien maanden.
Met sommige slimme meters kan het energiebedrijf u op afstand afsluiten van stroom en/of gas.
De slimme meter is er gekomen door een lobby van energiebedrijven en milieuorganisaties. De
energiebedrijven willen de slimme meter inclusief uw gedetailleerde gegevens om er geld mee te verdienen.
De milieuorganisaties, en in hun voetsporen de politiek, dachten dat met de slimme meter mensen meer
bewust zouden worden van hun energieverbruik en daardoor energie gaan besparen. Tot op heden komt
daar niets van terecht. Er zijn ruim een half miljoen slimme meters in gebruik en volgens een onderzoek van
het ministerie van Economische Zaken uit maart 2014 is de behaalde besparing waarschijnlijk0,6%.
Waarschijnlijk, want de onderzoekers constateren zelf dat het verschil te klein is om goed te meten. Lekker
slim.
Door de druk van politiek, energiebedrijven en milieuorganisaties, lijkt het of je niet kan ontkomen aan de
slimme meter. Maar installatie is geheel vrijwillig.Met dank aan de Eerste Kamer.
"Maar uw huidige meter moet toch echt vervangen worden. Uw meter is onlangs afgekeurd."
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"O ja? Die meter hangt er al sinds 1977 en nu is ie ineens niet goed meer?"
"Ja, kijk maar. Het staat hier op mijn tablet."
"Wat gek. Want mijn energiemeter staat niet op de lijst met afgekeurde meters bij Verispect".
Energiemeters worden steeksproefsgewijs door Verispect in opdracht van de overheid gecontroleerd. Als er
in de steekproef afwijkingen worden gevonden, kan de hele groep worden afgekeurd omdat de meters dan
mogelijk niet meer betrouwbaar zijn. Verispect publiceert een lijst met afgekeurde meters.
"Als u geen slimme meter wilt, heb ik ook een gewone digitale meter."
"O? Daar staat niets over in de brief en folder die u mij stuurde. Wat is het verschil met een slimme meter?"
"Er zit geen modem in, dus hij kan geen verbinding maken met het energiebedrijf."
"Maar hij registreert wel hetzelfde? "
"Dat wel ja."
"Hoe kan ik zien dat er geen modem inzit?"
"Dat kan u niet zien, maar dat vertel ik u nu."
"Niets persoonlijks, maar dan weiger ik die ook."
"Oh… nou… eh…. Goedemorgen dan maar."
"Goedemorgen."
https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3854/Slimme_meter_weigeren

Voorstel Rusland aan Europa: Dump Amerika
Zo langzamerhand zijn de meeste mensen er wel van overtuigd dat
het Europa is dat slachtoffer wordt van de tegen Rusland ingestelde
sancties.
Een EU die zich voor het karretje van Amerika heeft laten spannen en
daar nu de prijs voor gaat betalen.
Niet alleen in Europa begint dat langzamerhand in te zinken; ook
Rusland ziet precies waar de schoen wringt.
Europa heeft het meeste te lijden door een eenvoudige factor en dat
is het gebrek aan handel met Rusland. Nu kan men proberen door
middel van Centrale Banken dit alles te compenseren, maar één ding
kunnen Centrale Banken niet en dat is het drukken van handel.
Rusland komt daarom ook met een heel eenvoudig voorstel voor Europa om de huidige problemen op te
lossen en dat is het volgende:
“Dump de handel met Amerika, de door hen afgedwongen sancties tegen Rusland hebben jullie alweer een
jaar economische groei gekost, en doe mee aan de Euraziatische Unie”.
Europa zou de op handen zijnde handelsverdragen met Amerika zoals de TTIPmoeten stoppen en in plaats
daarvan een overeenkomst aangaan met de Euraziatische Unie. De filosofie van Rusland achter dit voorstel
is eenvoudig: dat je beter zaken kunt doen met je naaste buren dan met het verre Amerika.
Het voorstel van Rusland is bloedserieus. Europa kan nu kiezen.
Of voor een permanente recessie met de Goldman Sachsen en Centrale Banken die ook de laatst
resterende rijkdom van de middenklasse wegplunderen. Die zullen proberen de bevolking zoet te houden
door wederom te beloven dat dit jaar nu echt het laatste jaar is dat de broekriem aangehaald dient te
worden.
Of zal Europa zich bewust worden van de realiteit en besluiten dat het misbruik door Amerika nu genoeg is
geweest. Dat we op het laatste moment ontsnappen aan de klauwen van de grote Amerikaanse
bedrijven door te stoppen met het TTIP verdrag. DAt we tot het inzicht komen dat alle problemen zouden zijn
opgelost door gewoon zaken te doen met Rusland, al dan niet met een verdrag via de Euraziatische Unie.
Probleem ligtnatuurlijk ook dit keer weer in Brussel. Bovenstaande zou een heel aannemelijk scenario
kunnen zijn, waar de Europese bevolking wel bij zou varen. Helaas staan de ongekozen bureaucraten in
Brussel ferm op de loonlijst van Amerika en aanverwante bedrijven, waardoor we nu de uitkomst al weten
van dit nieuwe Russische voorstel. Zo jammer al die gemiste kansen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8784:voorstel-rusland-aan-europadump-amerika&catid=37:wereld&Itemid=50
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Kabinet Rutte heeft geen draagvlak meer
Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg Auteur:Bart Uienpeller
Hoogmoed komt vóór de val
De hoogmoed van het kabinet Rutte II kent geen grenzen. In het Radio 1 Journaal van maandag 29
december stelt vice-premier Lodewijk Asscher dat het kabinet de ‘stresstest’, met betrekking tot de
afgewezen nieuwe zorgwet door de Eerste Kamer, goed doorstaan heeft.
Pardon? Het afwijzen door de Eerste Kamer van de nieuwe zorgwet, waarin de vrije artsenkeuze zou
worden afgeschaft, is een gevoelige nederlaag voor het kabinet. De vondst van PvdA-leider Diederik
Samsom om de wet met een paar kleine wijzigingen opnieuw in te dienen, maar met de zekerheidstelling om
bij afkeuring door de Senaat met een Maatregel van Algemeen Bestuur de wet er alsnog door te drukken, is
een minachting van de democratie. Dit gedrag vertoont dictatoriale trekjes.
Lodewijk Ascher
Tijdens het betreffende interview liet Lodewijk Asscher zich, in navolging van eerdere
uitlatingen door premier Mark Rutte, ook uit over de situatie na de Provinciale
Statenverkiezingen, met daaraan gekoppeld de samenstelling van de Eerste Kamer,
in maart 2015. ‘De verkiezingen voor de provinciale staten in maart hebben geen
gevolgen voor de coalitie. Ook bij een slechte uitslag voor de PvdA gaat het kabinet
door’, aldus Asscher.
Slechtste kabinet sinds 1945
Dit is de arrogantie ten top en een vlucht naar voren. Enige nederigheid van het
kabinet zou met een te verwachten verlies in de Senaat volgend jaar gewenst zijn. En al helemaal wanneer
er gekeken wordt naar het draagvlak dat dit slechtste kabinet sinds 1945 onder de Nederlandse bevolking
heeft. In de jongste peilingen staat het kabinet op een schamele 27 zetels van de 79 in 2012. De overgrote
meerderheid van de bevolking wijst dit kabinet op grond van het gevoerde beleid volledig af.
Het kabinet heeft geen notie van wat er leeft onder de bevolking. Het enige dat telt is geld. Ordinaire
bezuinigingsmaatregelen worden de bevolking verkocht als het ‘beter’ maken van de samenleving. De
coalitiepartijen VVD en PvdA zijn puur op hun eigen achterban gericht. De VVD houdt haar harde kern van
grootverdieners uit de wind en de PvdA de minima. Samen zorgen die inderdaad voor ongeveer 27 zetels.
De middengroepen worden intussen door beide partijen geplunderd. Het ‘nivelleren is een feest’ van de
PvdA gaat ten koste van de middeninkomens. Ook voor de VVD geldt: ga het maar bij de middenklasse
halen.
Op deze manier houden PvdA en VVD elkaar in deze coalitie in het leven.
Dat het kabinet hiermee volledig buiten de werkelijkheid leeft laat onze
belabberde staat van de economie zien. Torenhoge werkloosheid en
nauwelijks enige economische groei vanwege het lage
consumentenvertrouwen en het sterk verminderde besteedbaar inkomen.
Logisch wanneer je vandaag niet weet of je morgen je baan nog hebt, de
waarde van je huis lager is dan je hypotheek, de pensioenen al jaren niet
meer geïndexeerd zijn en door de nieuwe pensioenwet verder uitgekleed worden, de rekening voor de zorg
almaar hoger wordt en het voor starters steeds moeilijker wordt om een eigen huis te kopen, terwijl er
onvoldoende betaalbare huurhuizen zijn.
Middengroepen worden afgeknepen
Het kabinet Rutte II begrijpt de wereld niet meer en handelt alleen nog maar vanuit oude ingesleten reflexen.
Het afknijpen van de middengroepen zorgt ervoor dat mensen langer met hun auto doorrijden en geen
nieuwe spullen meer kopen zolang de oude het nog goed doen. Het kabinet haalt via de
verhuurdersbelasting geld op dat ten koste gaat van het huishoudbudget van de huurders. Zij betalen
immers via een jaarlijkse stevige huurverhoging die verhuurdersbelasting. Het gevolg van deze
verhuurdersbelasting is dat er geen nieuwe huizen gebouwd worden en renovatieprojecten door
woningcorporaties afgeblazen worden. Gevolg? Stijgende werkloosheid onder bouwvakkers en minder
consumentenbestedingen. Leve minister Stef Blok (VVD). Een grotere onbenul heeft nooit eerder op het
pluche gezeten.
Politiek marionet financiële sector
Mario Draghi en Jeroen Dijsselbloem
De vraag kan natuurlijk gesteld worden of het huidige kabinet wel zo onnozel
is als ze zich voordoen, al zullen ze dat natuurlijk zelf ontkennen. Is het
misschien veel erger? Maakt onze regering niet gewoon deel uit van een
internationale verbond tussen het grootkapitaal en de politiek? Wordt niet
willens en wetens het geld bij de middengroepen weggehaald waardoor er
straks alleen nog een groep rijken en een grote groep gemarginaliseerde
arme burgers overblijven, die met hun inkomen alleen nog het elementaire
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levensonderhoud kunnen betalen?
Want laten we eerlijk zijn, sinds de crisis in 2008 draait het alleen nog maar om geld. De factor mens doet er
niet meer toe. Alles staat in het teken van het wegsluizen van geld, en diegenen die sinds 2008 alleen maar
hebben ingeleverd zijn de modale burgers in Europa. De EU in Brussel is niet meer dan een servicekantoor
voor het grootkapitaal, de Nederlandse regering niet meer dan een EU belastingkantoor.
Het door PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) bejubelde lage rentebeleid van de ECB bevoordeelt
alleen de financiële markten en de overheden met grote schulden. Niet de mensen die sparen en die zich
een waardevast pensioen hadden voorgesteld. De multinationals via hun brievenbussenfirma’s worden door
onze overheid beloond met lage belastingtarieven, maar de burger mag het volle pond en meer betalen.
Het jaar 2014 was in alle opzichten een verloren jaar voor Nederland dankzij het opportunistische en
incompetente gedrag van onze regering. De val van dit kabinet in 2015 zou een zegen voor het land zijn.
Gelukkig Nieuwjaar!
Bron: CitaReg
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/kabinet-rutte-heeft-geen-draagvlak-meer/

Klimaatdeskundige doodsbang voor eigen projecten
Omstreden projecten tegen klimaatverandering
Universiteit van Bristol (UK)
Dr Matthew Watson van de Universiteit van Bristol vertelde de media
onlangs dat hij ‘doodsbang’ is voor veel van de “geo-engineering”
projecten die momenteel worden uitgevoerd om de door de mens
veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan. Een fenomeen dat
wordt verspreid als excuus voor weermodificatieprogramma’s omdat
veel reguliere wetenschappers dit als een bedreiging voor de mensheid zien.
Dr Watson vertelde “Daily Mail” onlangs dat hij: “Doodsbang is omdat de potentiële kans op een misstap
aanzienlijk is”.
Hij werkt aan een 2,8 miljoen dollar weer-manipulatie-project, waarvan hij zelf zegt doodsbang te zijn.
Het project bestaat uit het injecteren van zwaveldeeltjes in de atmosfeer met het doel om de zonnestralen te
blokkeren van het bereiken van de aarde. Ogenschijnlijk om de aarde te behoeden voor het teveel
opwarmen. Het project wordt genoemd “SPICE” (Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering),
waarvan Dr Watson de leiding heeft.
Watson is al geconfronteerd met tegenslagen omdat een plan om een enorme
ballon op te laten in de lucht die de zwaveldeeltjes moest uitstrooien, werd
geschrapt vanwege patent geschillen. Hij zegt dat er al miljoenen zijn uitgegeven
aan onderzoek, hoewel wetenschappers decennia verwijderd zijn van waar ze
willen zijn en er geen studies bekend zijn over mogelijk verschrikkelijke
neveneffecten van het verspreiden van aerosolen over de aardbol.
Dr Watson zei dat de dag kan komen dat het gebruik van dergelijke technieken
niet kan worden vermeden. “We zwemmen en verdrinken in een zee van onwetendheid, en dat beangstigt
me. Maar niets doen is geen optie. Tenzij we heel verkeerd zijn over klimaatverandering of een andere weg
inslaan, op een gegeven moment zullen we naar buiten moeten met deze technologieën”.
Velen zijn ook op hun hoede voor de reden die wordt aangeprezen als noodzaak voor het dumpen van
aerosolen in onze ‘airways’. “Stratospheric Aerosol Geoengineering” is een primaire term voor de
aanhoudende wereldwijde klimaat modificatie programma’s die worden uitgevoerd door de grote
mogendheden in de wereld. “Aerosol” is gewoon een term voor microscopisch kleine deeltjes die in de lucht
zweven. Het belangrijkste doel van “geo-engineering” programma’s is om een zonneschild rond de aarde te
creëren om de, volgens figuren als Al Gore, op hol geslagen klimaatverandering af te remmen door het
sproeien van tientallen miljoenen tonnen zéér giftige metalen nano-deeltjes in de atmosfeer door
straalvliegtuigen. (1 nanometer is 1 miljardste deel van 1 meter)
Aluminium en andere giftige deeltjes kwamen tevoorschijn bij regenproeven wereldwijd. Sneeuwtesten die
werden uitgevoerd in Mount Shasta, Californië wezen uit dat de toestand zelfs alarmerend is. Het is de
hoogste tijd om zelf onderzoek te doen naar deze kwestie.
Als wetenschappers van de geo-engineering zelf al de alarmbellen laten rinkelen, is het zeker tijd om
te luisteren!
Bron: NaturalSociety.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/klimaatdeskundige-doodsbang-voor-eigen-projecten/#.VK0BStKG_Tq
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Aanslag in Parijs weer CIA/Mossad hoax?
Als er een ogenschijnlijk ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt is het altijd belangrijk
dat u zich niet laat meeslepen in de emotie van het moment. Zo ook voor de
vermeende aanslag op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo te
Parijs. In mijn vorige artikel legde ik al uit hoe gesprekshypnose-technieken – een
andere benaming voor Neuro Linguïstisch Porgrammeren (NLP) – werken. De
media maakt in optima forma gebruik van deze programmering van het
onderbewustzijn. Ik heb dit toegelicht aan de hand van voorbeelden van een
illusionist. In feite komt het er op neer dat uw aandacht op iets gefocust wordt en
uw aandacht afgeleid wordt van waar u niet op moet letten. Blijft u ook in gedachten houden hoe de massa
vooral grootschalig in de maling is genomen met de grootste “terreuraanslag” van de afgelopen decennia,
namelijk die van 9/11. Ook daar liepen de emoties hoog op, maar wie kalm bleef en zich niet mee liet slepen
in de hectiek van het moment kon gewoon de analyse doen en concluderen dat de aanslag nep was. Het
was een inside job om de ‘war on terror’ te kunnen starten.
Als u naar een aanslag als die in Parijs kijkt is het eerste waar de media met hun NLP technieken op
inspelen, uw emotie. U moet onmiddellijk in de “ooh wat erg” modus worden gebracht. Dat is een manier om
uw kritisch denkvermogen uit te schakelen. Ook wordt er meteen een doos experts opengetrokken die u
overladen met allerlei psychologische verklaringen of wollige verhalen waarom zo’n aanslag gepleegd kan
worden en welke voorbereidingen eraan voorafgaan, enzovoort, enzovoort. Tegelijk wordt uw aandacht vrij
snel gefocust op die zaken waar men wil dat u op let, zodat u niet gaat kijken waar u eigenlijk wel zou
moeten kijken. Victor Mids laat dat in zijn kaartspel (24e minuut) tijdens zijn eerste uitzending goed zien door
een kaartspel te doen met een jongedame en tijdens dit spel de kaart waar zij op zou letten tussen zijn
tanden te stoppen, terwijl hij de dame met zijn handen gefocust houdt op de stapel kaarten. Zo ook nu wordt
uw aandacht gefocust op datgene waarvan de media wil dat uw aandacht gefocust blijft. Kijkt u vooral niet
naar die zaken die een eenvoudige conclusie dat we hier weer met een hoax te maken hebben, logisch
maken.
Er zijn een paar hele simpele dingen die u zichzelf zou kunnen afvragen als u zich weet te ontworstelen aan
de NLP technieken. Om te beginnen de vraag: “Waarom bestaan er zoveel zogenaamd provocerende
cartoonisten die de boosheid van moslims op hun hals weten te halen?”. Wellicht zult u denken “Ach, wat
maakt dat nou uit man, ze zijn er gewoon. Er is blijkbaar markt voor. Kranten plaatsen dat graag en mensen
bekijken het blijkbaar graag.” Het is natuurlijk complotdenken te veronderstellen dat deze beroepsgroep in
het leven geroepen is ter voorbereiding van deze geplande periode van aanslagen. Maar goed, dan laten we
dat even rusten. Laten we eens naar de duidelijke aanwijzingen kijken. Wat valt op?
1. De aanslagplegers laten hun identiteitskaarten in de vluchtauto liggen
2. Er staat iemand op een dak te filmen
3. De straat die gefilmd wordt is compleet leeg tot aan ver aan het einde van de straat
4. Hoe komen ex-Syriëgangers Europa binnen zonder dat de geheime diensten ze hebben kunnen
volgen?
“Is dat alles wat je kunt produceren Vrijland?” Dat is niet alleen alles, het is meer dan en ruimschoots
voldoende om te kunnen concluderen dat we hier weer met een hoax te maken hebben. Welke terroristen
zijn zo stom om hun ID-kaartenin de vluchtauto te laten liggen? “We willen graag beroemd worden, laten we
zorgen dat ze weten wie we zijn zodat we helden worden!” Waarom stond die vluchtauto er eigenlijk al die
tijd al? Waarom stond hij midden op een compleet lege straat met de deuren open? En waarom stond die
man of vrouw op het dak te filmen? Stond hij of zij toevallig een sigaretje te roken of is hij/zij ten tijde van de
aanslag snel naar het dak gevlucht? En hoe kon het dat op klaarlichte dag de zwarte vluchtauto midden op
straat staat en er werkelijk geen auto, scooter, fiets, voetganger, huisdier, vogel of kip zonder kop te
bekennen is? Waarom spuit er geen bloed uit het hoofd van de man die door zijn hoofd geschoten wordt
(zie hier)? Waarom zijn de spiegels van de vluchtauto ineens veranderd bij vondst? Daar moet u vooral niet
over nadenken. De NLP technieken dwingen u na te denken over cartoons en over de verschrikkelijke
polariserende moslims. “Het zijn allemaal potentiële extremisten”, dat is wat men graag wil dat u denkt.
De meest essentiële vraag is wel de vraag hoe het kan dat ex-Syriëgangers zomaar weer Europa
binnenkomen. Is er nergens een douanebeambte geweest op een vliegveld waarvan het computerschermpje
is gaan flitsen bij het scannen van het paspoort? Is er nergens een camera geweest die een gezicht herkend
heeft? De NSA weet precies waar iedere wereldburger zich begeeft. De onthullingen van Edward Snowden
hebben dat wel aangetoond. En toch komen deze heren België binnen met hun AK-47’s en schieten er lustig
op los. Yeah right! Bekijkt u ook onderstaand filmpje.
De zionistische uitvoerders van deze false flags willen graag dat u bang bent voor moslimextremisten. Dat is
niet nodig. Het zijn allemaal false flags, bedacht om de autochtone bevolking tegen de islamitische bevolking
op te zetten. Is het niet opmerkelijk dat gelijktijdig in Duitsland een protestbeweging getiteld ‘Pegida’ aan het
ontstaan is waarbij mensen onder meer kritiek uiten op de islamisering van Europa? Begint u te doorzien
hoe dit allemaal gevoed wordt? Ik zeg dat het een CIA/Mossad trucje is om Europa in een zelfgeschapen
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burgeroorlog te slepen door middel van slecht acteerwerk en huurlingen die burgers zullen gaan doden. Dit
is nog maar het begin. Wij kunnen het stoppen door de leugens door te prikken. We moeten toch iets
geleerd hebben van het moordcomplot van Theo van Gogh (zie hier, hier en hier) toen ook de moslims
zwaar onder vuur kwamen te liggen terwijl de moord op Van Gogh gewoon een leugen bleek te zijn.
Bron linkvermeldingen: uitzendinggemist.nl, Telegraaf.nl, ejbron
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/08/aanslag-in-parijs-weer-ciamossad-hoax/

Aardveranderingen steeds heftiger (video)
Onwillekeurig voelt de mensheid dat de aardveranderingen in hoog
tempo heftiger worden.
Er wordt weinig aandacht aan besteed, maar ook in de afgelopen
maand december werden weer alle records gebroken.
Iedere keer wordt het allemaal net even erger. En telkens kijken we
ernaar om vervolgens weer snel de andere kant op te kijken. Want er
is zoveel gaande op dit moment op aarde dat onze aandacht vraagt
en eigenlijk willen we ook liever niet alles weten.
De aardveranderingen die nu al een fiks aantal jaren bezig zijn, worden heftiger. Net zoals de gehele situatie
op aarde heftiger wordt, in ieder opzicht.
In ieder geval heeft moeder Natuur besloten dat 2014 moest worden besloten met een spectaculaire
toename van extreem weer in de maand december.
In het verre oosten van Rusland en het noordoosten van China werden complete steden begraven door
sneeuwstormen. Zelfs een waterval in de Gele Rivier bevroor gedeeltelijk. Japan werd voor de tweede keer
dit jaar getroffen door een record hoeveelheid sneeuw, terwijl een periode van extreme koude aan 150
mensen het leven kostte in het noorden van India.
Een week lang niet aflatende elektrische stormen brachten hagel en overstromingen naar de Australische
stad Sydney, wat daar grote schade aanrichtte. Iets verder naar het zuiden verdwenen drie auto’s in een
enormsinkhole in de stad Melbourne.
Opnieuw massale hoeveelheden dode vissen en walvissen langs de kustlijnen, meren en rivieren. Dit is voor
een deel te danken aan de toenemende vulkanische activiteit wereldwijd zoals we dat in december hebben
kunnen waarnemen in Indonesië, Mexico, IJsland, Kaap Verdische Eilanden, Hawaï en Japan.
De Braziliaanse stad Sao Paulo die door de enorme droogte zonder water dreigde te komen, kreeg
plotsklaps te maken met dusdanige heftige regenval dat de straten van de stad veranderden in rivieren.
Watertornado’s verschenen in Australië en in het Middellandse Zeegebied, voor het eerst in tientallen jaren
werd het centrum van Los Angeles getroffen door een tornado. Deze “ongewone” uitbraak van tornado’s in
het zuidwesten van Amerika heeft aan 5 mensen het leven gekost en tientallen mensen dakloos gemaakt.
De ergste overstromingen van de laatste decennia vonden plaats in zuidoost Azië, in het bijzonder in
Maleisië en Sri Lanka. In deze gebieden werden een kwart miljoen mensen gedwongen om hun huizen te
verlaten.
De Amerikaanse westkust werd gebombardeerd door een serie stormen die land- en modderverschuivingen
veroorzaakten, blizzards die complete huizen en wegen wegspoelden. Aan de andere kant van de
Atlantische Oceaan werden Ierland en Engeland geraakt door een zogenaamde “weerbom”, die zorgde voor
monsterlijk hoge golven en winden van orkaankracht.
Het Middellandse Zeegebied kreeg te maken met sneeuwtormen en zelfs Malta zag sneeuw voor het eerst
in meer dan 50 jaar.
Er werden opnieuw spectaculaire vuurbollen gefilmd boven Puerto Rico, Brazilië, Amerika, Canada, Spanje
en Japan. We hebben overal ter wereld geweldige explosies in de lucht kunnen horen, waaronder ook in ons
land.
Daarnaast weer de nodige spectaculaire UFO-opnames boven onder andere Santiago in Chili en het
verschijnen van een gloeiend plasma licht boven Lima in Peru.
Business as usual....?
https://www.youtube.com/watch?v=bW_rG1WQJY8
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8788:aardveranderingen-steedsheftiger&catid=37:wereld&Itemid=50
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Opnieuw geplaatst: MH17, de door Lagarde voorspelde “reset” is begonnen
Met het neerschieten van vlucht MH17 zijn we een nieuwe fase in onze
wereldgeschiedenis ingegaan.
Een gebeurtenis die is te vergelijken met het neerschieten van aartshertog
Franz Ferdinand in 1914, wat toen leidde tot de Eerste Wereldoorlog.
Zoals wij eerder hebben bericht hield het hoofd van het IMF (Internationaal
Monetair Fonds), Christine Lagarde, begin dit jaar een merkwaardige
toespraak waarin zij bleef hameren op de magische krachten van het getal 7.
In een andere toespraak bleef zij het accent leggen op het feit de wereld een
“reset” nodig heeft om uit de huidige economische problemen te komen.
“Enkele weken geleden in een interview noemde zij het woord “reset” zelfs tien keer in een tijdsbestek van
drie minuten. Alsof ze hoe dan ook duidelijk wil maken dat er iets gaat gebeuren”.
Dit is door velen geïnterpreteerd als een financiële reset, uiteraard omdat zij hoofd van het IMF is, maar
zoals wij schreven in maart:
"In welke vorm en hoedanigheid een dergelijke reset zou moeten plaatsvinden is natuurlijk nog maar de
vraag.
Het kan zijn door het ineenstorten van bijvoorbeeld de derivatenhandel, waarbij de hele wereld waarschijnlijk
in één klap al haar pensioengeld kwijt is. Maar, het zou ook heel goed kunnen gebeuren door bijvoorbeeld
een wereldoorlog".
Uit de bekende 7 toespraak is af te leiden dat zij verwijst naar de maand juli van dit jaar. Er waren zelfs
mensen die meenden dat de dag waarnaar zij verwijst de 20ste was, maar dit was zoals wij schreven
discutabel. Wanneer we de exacte dag even buiten beschouwing laten, maar de maand juli nemen, dan
heeft zij gelijk gekregen want de reset is begonnen.
Want, zoals later ongetwijfeld zal blijken, is het neerhalen van vlucht MH17 in talloze opzichten een
historische gebeurtenis. Een die is te vergelijken met het neerschieten van de Oostenrijkse aartshertog
Franz Ferdinand in 1914, een daad die uiteindelijk zou leiden tot de Eerste Wereldoorlog.
Het maakt in dit stadium dan ook niet meer uit wie of wat de werkelijke daders waren van de aanslag want
de veroordeling heeft al plaatsgevonden. En wel door de mainstream media en al worden er duizenden
bewijsstukken aangevoerd die het tegendeel bewijzen en ook al is er geen enkel bewijs geleverd, het maakt
allemaal niet meer uit want Rusland is gekozen om schuldig te zijn.
Waar tot het moment van het neerhalen van vlucht MH17 er nog altijd mogelijkheden waren om tot een soort
diplomatieke oplossing te komen aangaande het conflict in de Oekraïne, is dat nu niet meer mogelijk. De
enige route die nog openstaat is keiharde confrontatie, wat zo goed als zeker tot een Derde Wereldoorlog
zal leiden.
Met het inluiden van deze fase in onze wereldgeschiedenis is de reset begonnen. Er is een stap gezet die
met geen mogelijkheid teruggedraaid kan worden. Er zijn zaken nu in beweging gezet die alleen maar
kunnen eindigen in een mondiaal conflict.
Het zal beginnen met handels- en valutaoorlogen, die zoals de geschiedenis leert, altijd gevolgd worden
door en vergezeld gaan van militaire conflicten.
Voorlopig gaat alles dus precies volgens plan.
Zoals wij onlangs schreven: De Derde Wereldoorlog ontvouwt zich voor onze ogen.
“Het is alsof je kijkt naar een film waarvan je weet hoe die zal aflopen. Je probeert naar de scenes te kijken
alsof je ze voor de eerste keer ziet, maar in je achterhoofd weet je heel goed hoe het script zich zal
ontvouwen. Je weet wat er staat te gebeuren omdat het al lang geleden is gepland, heel lang geleden”.
Om te kunnen begrijpen wat er gebeurt en waarom is het belangrijk om te weten dat het grootste deel van
de wereldmacht op dit moment in handen is van aanhangers van Lucifer, satan. Dat de macht uiteindelijk via
geheime genootschappen, Zionisten, Rothschild bankiers, Bilderberg Conferenties endergelijke leiden naar
de hoogste schakel op aarde tussen satan en deze wereld, de orde van de Jezuïeten.
Het ultieme doel is totale wereldheerschappij voor de satanische elite metongeveer een half miljard
mensen die zullen dienen als slaaf. De rest van de nutteloze mee-eters zullen worden opgeruimd.
Maintain humanity under 500,000,000 in perpetual balance with nature (Houd het aantal mensen onder 500
miljoen en in een permanente balans met de natuur).
De aanslagen zoals die op MH17 hebben altijd één of meerdere praktische doelen zoals hierboven
omschreven, maar ze hebben daarnaast ook altijd een diepere occulte betekenis.
Net zoals primitieve volkeren offers brengen aan de Goden om ze gunstig te stemmen, zo doet de
satanische elite precies hetzelfde. Door offers te brengen aan satan op specifieke occulte data menen ze dat
ze maximaal zullen profiteren van mystieke krachten uit het universum.
Daarmee komen we weer terug bij het getal 7, het magische getal zoals Christine Lagarde zei.
In het satanisme is zeven een heilig getal. Men gelooft dat de zeven over alle aspecten van het universum
regeert, van het lichaam van de mens tot de planeten in het universum en van alle spirituele zaken.
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De Boeing 777 van Malysia Airlines werd neergeschoten op 17 juli van de 7e maand in een jaar dat opgeteld
weer uitkomt op 7 (2 plus o plus 1 plus 4 is 7). Die dag was het precies 17 jaar geleden dat deze Boeing op
de 17e dag van de 7e maand voor het eerst het luchtruim koos.
De bomaanslagen in de Londense metro op 7-7-2005 vonden dan ook niet voor niets plaats op die datum.
Op 7 juli van de 7e maand in een jaar dat opgeteld weer op 7 uitkomt werd een brute slachtpartij in scene
gezet in het centrum van Londen.
“Binnen een half uur deden drie ontploffingen zich voor in de metro en een half uur later één aan boord van
een bus. Het aantal doden bedroeg 56, naar schatting waren er 700 gewonden, waarvan 22 ernstig
gewond”.
Het is ook niet de eerste keer dat een vliegtuig met passagiers wordt geofferd aan satan.
“TWA Flight 800 (TW800, TWA800) was een verkeersvlucht van Amerika John F. Kennedy International
Airport (New York) naar Frankrijk Charles de Gaulle International Airport (Parijs) uitgevoerd door Trans
World Airlines.
Op 17 juli 1996 ontplofte het vliegtuig, een Boeing 747-131, registratie N93119, in volle vlucht en stortte in
de zee ongeveer 32 kilometer zuidoost van New York. Van de 230
personen aan boord overleefde niemand de crash”.
Ook dit gebeurde op de 17e dag van de 7e maand in een jaar dat
opgeteld eindigt met 7 met een Boeing 747. In de officiële versie is
kortsluiting de oorzaak, de werkelijk ligt ook hier weer helemaal
anders.
Voor wie verder wil slapen mag dat doen uiteraard. De tijd echter om
dat nog veel langer ongestoord te kunnen blijven doen wordt met
rasse schreden korter.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8173:mh17-de-door-lagarde-voorspeldereset-is-begonnen&catid=69:occult&Itemid=81

Onze rijk gevulde pensioenpot gaat naar Brussel
Maatschappelijke beroering
Er ontstaat steeds meer maatschappelijke beroering over onze pensioenen van 1100 miljard, waar de arme
landen van de EU begerig naar kijken en willen dat dat genivelleerd wordt.
Wij hebben een regeringsploeg die de afgelopen 10 jaar bewezen heeft geen ruggengraat te hebben
wanneer het aankomt op bescherming van de algemene belangen van het volk. Zij kunnen geen weerstand
bieden aan de eisen van Brussel. Als Brussel zegt: “100.000 asielzoekers en gelukszoekers per jaar erbij “,
terwijl wij al uitpuilen van vreemdelingen en ook het samenhangende ongemak dat daarmee binnenkomt, is
voor onze politici geen enkel punt. Zonder kritiek zijn zij welkom, wij betalen wel.
Inleveren
Onze bestuurders zijn slapjanussen, die geen weerstand durven te bieden aan Brussel wanneer er weer in
de EU met de pet wordt rondgegaan, wanneer er weer aan macht en geld ingeleverd moet worden. 100
miljard is er al verdwenen in een bodemloze put de afgelopen 10 jaar via allerlei voor- en achterdeurtjes:
“ECB”, “IMF”, “DNB” etc. naar de arme Zuid-Europese landen, terwijl wijzelf 1,4 miljoen armen hebben,
600.000 schoolkinderen zonder ontbijt naar school gaan, verzorgingstehuizen gesloten worden, medische
zorg steeds minder wordt, 1,4 miljoen werklozen etc.
Onbetekenend
Onze regeringsleiders zijn zeer onderdanig, slaafs, onbetekenend en daarmee, wanneer het Brussel betreft,
ongeschikt. Brussel is al stiekem stap-voor-stap bezig de 1100 miljard van onze pensioenpot binnen te
halen. Nu hebben ze al het zeggenschap. Ik hoor geen politicus hiertegen protesteren. Waarschijnlijk omdat
lobbyisten uit Brussel, die met mooie baantjes hebben afgekocht.
Corrupt
Onze regering is in dat opzicht corrupt, laten lobbyisten toe ten koste van het volksbelang, maken onder
elkaar deals, die tegen het volksbelang zijn, het daglicht niet kunnen verdragen, verkwanselen voor eigen
gewin en partijbelang het volksbelang. De politici doen niets om dit spaargeld van volks/arbeidsvermogen
veilig te stellen voor de grijpgrage vingers van Brussel. Integendeel, zij bedelen om dit vermogen weg te
mogen schenken aan Brussel.
Volksreferendum
Nederland had al 10 jaar geleden een burgerregering en volksreferendum moeten hebben, een eerlijkere
verdeling van de regeringsmacht, zoals in Zwitserland. Maar zolang de exclusieve totalitaire macht bij de
incompetente politici ligt, zal dit nooit gebeuren.
Auteur: Kees de Vries - Twitter: @kjaadevries - Faceboek.com/kjaadevries
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/onze-rijk-gevulde-pensioenpot-gaat-naar-brussel/#.VKz52NKG_To
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Vluchten kan straks niet meer
Nog steeds zijn er ook in ons land enkele plekjes waar mensen die
veel last hebben van straling afkomstig van allerlei apparatuur,
naartoe kunnen omdat daar minder straling is. Ook deze zogenaamde
“witte zones” dreigen te verdwijnen als er niet snel wat gebeurt.
Wij ontvingen het volgende bericht, met bijgaande oproep. Belangrijk
omdat dit straks wellicht het verschil gaat maken tussen nog enkele
stralingsarme plekjes in ons land of geen. Opties zijn dan: leven in de
magnetron of leven in de magnetron.
Geen plek meer in Nederland voor elektrogevoeligen?
Al jaren is er een strijd gaande of elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie
(zendmasten, wifi, smartphones enz.) wel of niet schadelijk is voor de gezondheid.
De commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad stelt dat er geen gevaar is voor
de gezondheid onder de geldende blootstellingslimieten. Deze houden echter uitsluitend rekening met de
schadelijkheid van de door RF-straling veroorzaakte thermische opwarming van ons lichaam of delen
daarvan. Er zijn wereldwijd echter al duizenden peer-reviewed publicaties over dit onderwerp verschenen
waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan, zoals DNA breuken,
toename van het aantal vrije radicalen en productie van stresshormonen, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid. De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben wel aandacht voor deze
problematiek. Zij pleiten voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zogenoemde ‘witte
(stralingsarme) zones’. De WHO heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’,
dezelfde categorie waarin ook DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn
ingedeeld. De Gezondheidsraad vindt dat er nog ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is en er nog
jarenlang onderzoek nodig is. In het artikel Overheidsbeleid gebaseerd op ontkenning van
gezondheidsschade door emv wordt kritisch ingegaan op de hierboven genoemde uitspraken van de
Gezondheidsraad. Op de website StopUMTS staan honderden ervaringsverhalen van mensen die ernstige
lichamelijke klachten ondervinden, veroorzaakt door EMV van draadloze communicatie. Het laatste jaar
neemt het aantal klachten toe, door de introductie van 4G en de toename van WiFi-gebruik. Het is voor
elektrogevoelige (EHS) personen moeilijk om een leefbaar plekje in Nederland te vinden. Er zijn nog maar
een paar stralingsarme plekken te vinden, de zogenoemde ‘witte zones’ . Wij willen graag dat deze witte
zones behouden blijven, vandaar de onderstaande oproep. Dit initiatief van StopUMTS (de meest bekeken
website op dit gebied in Nederland) wordt mede ondersteund door de Stichting EHS, Verminderelectrosmog, het Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS), het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en
Ecologie (NIBE), de Partij voor Mens en Spirit en de Stichting Kennisplatform ElektroMagnetische Straling
die in Nederland actief zijn op dit gebied. Deze oproep is op 1 oktober op www.stopumts.nl geplaatst en
loopt nog tot eind februari. Op 8 december waren er 640 ondertekenaars en wij krijgen veel schrijnende
verhalen, o.a. van mensen die naar het buitenland gevlucht zijn, omdat het in Nederland niet meer leefbaar
voor hen is. Oproep voor behoud witte zonesOmdat een groot aantal mensen ziek wordt door de straling van
draadloze communicatie (zendmasten, smartphones, wifi enz.) pleiten wij voor het behoud van de paar ‘witte
(stralingsarme) zones’ die er nog in Nederland zijn
Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Het
CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden. Er is nu 99,5%
mobiele dekking, maar bij 100% verdwijnen helaas de ‘witte (stralingsarme) zones’. Het is belangrijk dat
deze zones behouden blijven voor elektrogevoeligen en anderen die in een stralingsarme omgeving willen
verblijven. Er zijn al te veel mensen ziek door elektromagnetische straling en daarom zijn deze zones voor
hen van levensbelang. Volgend voorjaar gaat de Tweede Kamer in debat met de ministers van Economische
Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang een tegengeluid
te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen.
We hebben toestemming van de Commissie van Economische Zaken om de petitie in het voorjaar
persoonlijk aan te bieden en ook zullen we aanwezig zijn bij het debat. Zie hier voor de brief:
Ondersteunt u deze brief en wilt u graag de witte zones behouden, mail dan voor eind februari naar:
wittezones112@gmail.comDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het
te kunnen zien. onder vermelding van uw naam en woonplaats (als aanklikken niet lukt, dan kopiëren en
plakken of het e-mail adres intypen)
Door mede te ondertekenen geeft u een signaal af naar de politiek over het belang van stralingsarme
gebieden en over de gevaren van deze straling voor de gezondheid. Hoe meer ondertekenaars hoe sterker
we staan tegenover het overheidsbeleid, gebaseerd op economische belangen en de macht van de
Telecomindustrie. Met vriendelijke groet, Dr. Leendert Vriens (webmaster StopUMTS)
Gerelateerd: klik hier
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8782:vluchten-kan-straks-nietmeer&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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JE SUIS CHARLIE ….
Geplaatst door ADMINISTRATOR 11 januari 2015
…. en ikke ben knettergek….
Gezien het volledige fiasco van de aanslagshow annex gijzelingsopvoeringen in Parijs en omgeving, vraag
je je af waarom mensen in een optocht mee gaan lopen, een kaarsje opsteken en roepen: “Je suis Charlie”.
Want de onlangs opgevoerde show is compleet “in die hosen gegangen”, zoals de Duitsers dat zeggen.
Als iemand zegt, dat hij “Charlie” is, dan zegt hij of zij daarmee inherent “Ikke ben gek”.
Kan het nog gekker? Jazeker, de door ons betaalde politieke kaste zegt in feite ook dat ze knettergek zijn.
Omdat ze dat wel moeten. De eerste de beste politicus die zegt, dat alles eerst maar eens tot op de bodem
moet worden uitgezocht, verspeelt zijn verkiesbare plaats. Zoals de ongekozen premier van Nederland ons
heeft wijsgemaakt, dat de onderste steen boven moet komen, zo zegt hij nu de facto: “Ikke ben knettergek”.
Hij loopt er namens u bij als een clown, een karikatuur, deze eenzame held van “De onderste steen boven”.
IKKE BEN GEK
Ja, het is triest als zou blijken dat alle verhalen die ons worden opgedrongen ook maar iets
hadden te maken met de werkelijke gang van zaken. Vroeger zeiden we, dat papier geduldig
is. Vandaag kunnen we zeggen dat fotoshopping en Hollywoodproducties geduldig zijn.
Maar het meeste geduld kunnen toch wel de honderden miljoenen gehypnotiseerde Tvkijkers opbrengen. Goedgelovigen hebben de hele wereld – inclusief kritische geesten – aan
een elitaire kaste verpand. Als we vragen om bewijzen, omdat we per definitie niets geloven,
ook niet als kogeltjes uit een soort van AK-47 een hoekje om kunnen, dan worden wij voor
knettergek, stom en van alles en nog wat versleten.
De hele aanslagshow met bijverschijnselen is een ongeloofwaardig toneelstukje, veelal met
vuurwerk in de vorm van losse flodders. Nepmunitie, voor de wapenexperts onder ons.
Met onze pen schieten wij echter met scherp en nogal vaak raak – dat is moeilijk te verteren kost voor velen.
In de vorige artikelen vragen we om bewijs, dat blijven we natuurlijk niet doen, onze tijd is beperkt. Geen
bewijs is namelijk ook bewijs, namelijk dat het tegendeel wel eens waar zou kunnen zijn – diplomatiek
uitgedrukt…. Als we op “de overheid” moeten wachten voor klinkende bewijzen, kunnen we lang wachten,
want die komen er niet. Dan stellen we vragen die we blijkbaar niet mogen stellen, het doet teveel pijn. Wat
voor een autoriteit gaat ons een verhaal over Charlie Hebdo aan de neus hangen die grossiert in leugens en
doofpotten? “De onderste steen boven” is een holle frase, dus dat soort lui is afgeserveerd en kunnen
rekenen op rechtsvervolging in een normaal land waar de burger het voor het zeggen heeft. De “overheid”
maakt nu kinderen wijs, dat de Parijse verschrikkingen morgen hier kunnen plaatsvinden. Ze moeten
lampionoptochtjes houden en roepen, dat ze Charlie zijn. Zonder te weten waarom. Alleen maar dat het
verschrikkelijk erg is.
Wat kunnen we daar tegen doen?
Het feit dat een geregisseerde aanslagshow in een wereldstad op een notoir
provocerend beduimeld weekvodje en als gevolg daarvan geregisseerde
gijzelingen miljoenen mensen op de been brengen is vreemd. We kwamen op
het intacte gedeelte van het internet nog dit tegen:
Waar waren en zijn de miljoenen die protesteerden tegen de terreurdaden van
“onze jongens” en “onze vrinden” in den vreemde? Ja, het heeft inmiddels
miljoenen doden gekost. Maar blijkbaar liepen die op het verkeerde moment in
het verkeerde land rond.
Parijs is plotsklaps de hoofdstad van de vrijheid en saamhorigheid.
Zonder dat de onderste steen boven is gekomen, zonder dat we weten wat er
precies is gebeurd.
De optocht van doodskisten van Eindhoven naar Hilversum is eenzelfde soort misplaatste stunt. De massale
“verwerking” geeft geen ruimte meer voor nader onderzoek. De schuldigen hebben zich al geïdentificeerd,
voordat het onderzoek ook maar enigszins van de kant is. Het neerhalen van Vlucht MH-17 en de
terreurshow in Parijs zijn de eerste stap. Om het deksel op de doofpot te houden wordt massaal het
verwerkingsproces in gang gezet. De werkelijke gang van zaken wordt naar de achtergrond gedrongen.
Overheden, media, dominees, priesters, deskundigen, met vereende krachten worden TV-beelden
gepresenteerd als feiten.
Iedereen die dat gelooft is inderdaad Charlie…. knettergek.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/11/je-suis-charlie/
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Oproep voor behoud stralingsarme zones
Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele
bereikbaarheid van 112. Om die reden willen telecombedrijven en gemeenten
samenwerken om de mobiele bereikbaarheid van 112 te verbeteren. Zo komen
er mogelijk steunzenders in kerktorens in de gebieden waar het alarmnummer
nu niet te bereiken is. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de
telecomproviders 100% mobiele dekking gaan bieden.
Ik woon, weliswaar middenin het land, in zo’n zogenaamde witte zone, een plek
waar de mobiele telefoon niet of nauwelijks bereik heeft. Dat is onhandig, je
bent aangewezen op de vaste telefoon en SMS’jes of WhatApp’jes bereiken je
pas als je al een eindje van je huis weg bent, veelal pas na uren, soms pas na dagen, maar het is ook
heerlijk omdat we stralingsvrij kunnen wonen en dat geeft rust.
Bij 100% mobiele dekking verdwijnen helaas deze witte zones, de gebieden die zodanig stralingsarm zijn dat
elektrohypersensitieve mensen daar kunnen wonen. Maar voor elektrogevoeligen en anderen die in een
stralingsarme omgeving willen verblijven is het belangrijk dat deze witte zones behouden blijven.
StopUMTS doet een oproep voor het behoud van deze stralingsvrije zones. Deze oproep komt nu omdat op
17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van Economische Zaken en van
Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang een tegengeluid te laten
horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede Kamerleden sturen. Het debat
op 17 december is openbaar. Belangstellenden, cq. belanghebbenden, kunnen dit debat bijwonen.
Stralingsvrij slapen is een genot voor een goede nachtrust en voor sommige mensen een noodzaak omdat
zij al overgevoelig zijn geworden door de gehele draadloze wereld om ons heen (bron: computable.nl)
Aan de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie en
de Tweede Kamerleden die betrokken zijn bij ‘Bereikbaarheid 112’
Geachte Ministers en Kamerleden,
Over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112 waar veel mensen over
klagen werd onlangs in de media bericht. Wij pleiten echter voor het behoud
van ‘witte zones’, plekken met slechte mobiele bereikbaarheid. Het behoud van
witte zones is van groot belang voor mensen die ziek worden
door elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie. Steeds
meer mensen klagen over gezondheidsproblemen, zoals slecht slapen, concentratieverlies, huidproblemen,
tinnitus, hoofdpijn, gewrichtspijnen, duizeligheid. Dit als gevolg van de toenemende stralingsbelasting, o.a.
door de uitrol van 4G en WiFi. Er zijn mensen die zo ziek worden van de straling dat zij een zwervend
bestaan leiden en van plek naar plek verhuizen om de straling te vermijden.
De commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad meent dat de straling van draadloze
communicatie onder de blootstellingslimieten niet schadelijk is. Deze limieten zijn alleen gebaseerd op
schadelijkheid door thermische effecten. Er zijn echter naast de genoemde ervaringen van personen
wereldwijd al duizenden peer-reviewed publicaties verschenen waarin niet-thermische biologische
effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan kan schadelijk voor de gezondheid zijn. Desondanks beroept
de Gezondheidsraad (GR) zich nog steeds op het argument dat er ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is
voor gezondheidsrisico’s. De GR stelt tevens dat nog ‘jarenlang onderzoek’ op dit gebied nodig zal zijn om
tot definitieve conclusies te komen. Op deze argumentatie van de GR wordt in een andere
blog van mij reeds kritisch ingegaan: http://michielhaas.nl/overheidsbeleid-gebaseerd-opontkenning-van-gezondheidsschade-door-emv/
Ook het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid heeft op 14 juli jl. in een
brief deze thematiek onder de aandacht gebracht: www.kennisplatform.nl/actueel/14-0714/Brief_over_mobiel_bereik_naar_ministers.aspx.
Omdat er al zo veel mensen ziek zijn door EMV van draadloze communicatie verzoeken wij
u met klem om de gebieden met slechte mobiele bereikbaarheid van 112, de ‘witte zones’
die er zijn, te behouden en andere te creëren.
Met vriendelijke groet, Lijst met ondertekenaars
Ondersteun je deze brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan voor begin december
naar: wittezones112@gmail.com met je naam en woonplaats. Dit is een speciaal voor dit doel gemaakt
mailadres van StopUMTS. Eventuele titels kunnen naar wens in de lijst vermeld worden.
Deze oproep is op 1 oktober op StopUMTS gezet. Op 7 okt. 20.00 uur waren er ruim meer dan
honderd ondertekenaars. In dit boek is veel informatie te vinden over hoe je in je eigen
woon- en werkomgeving de stralingsbelasting kunt verminderen
Bron: stopUMTS
Michiel Haas is meer dan 35 jaar bezig met duurzaamheid, gezondheid en spiritualiteit en
deelt zijn jarenlange ervaring via het web en blogs. Meer over Michiel
http://michielhaas.nl/oproep-voor-behoud-stralingsarme-zones/
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Dode daders kunnen niet meer praten
Weinigen hebben de illusie gehad dat de twee broers die schuldig
worden geacht aan de aanslag op de redactie van het Parijse Charlie
Hebdo, Chérif en Saïd Kouachi, de klopjacht op hen zouden
overleven.
Om het spel verder te kunnen spelen, is het belangrijk dat zij niets
meer kunnen zeggen wat het officiële verhaal in de war zou sturen.
Stick to the concept.
Het zal hier gaan net als na 9/11 toen gaandeweg het verhaal werd gepolijst en alle informatie die niet in het
officiële verhaal hoorde, werd begraven. Na verloop van tijd is het verslag zodanig aangepast dat het precies
de beoogde agenda dient.
Zo zal er nog even gebroed moeten worden op de verklaring hoe het kan dat twee jongens uit de
arbeidersklasse zich gedroegen als getrainde militaire professionals bij de aanval op de kantoren van
Charlie Hebdo. Maar ach, dat ging ook al vrij probleemloos bij de broers die schuldig zouden zijn aan de
Boston bombings. Broers die net als in dit Parijse geval gelijk riepen dat ze het niet hadden gedaan. Dat
fenomeen broers is kennelijk erg populair bij de scriptschrijvers van deze walgelijke false flags.
En ook hier in Frankrijk is sprake van militair gedrag wat in z'n geheel niet past bij de achtergrond van de
twee broers die nu dood zouden zijn.
Zo is er door een hooggeplaatste bron binnen de Franse politie bekendgemaakt dat de aanvallers bij Charlie
Hebdo gebruikmaakten van een krachtige raketwerper.
Deze RPG (rocket propelled grenade) werd volgens de bron binnen
de politie ook daadwerkelijk gebruikt, maar dit werd voor het grote
publiek verborgen gehouden. De reden zou zijn geweest dat men het
publiek niet nog banger wilde maken en dat zou ook de reden zijn dat
er zo weinig foto’s beschikbaar zijn van binnen bij Charlie Hebdo.
Ook zijn er meer overeenkomsten met 9/11, zoals het achterlaten van
het identiteitsbewijs van één van de broers. Het doet heel sterk
denken aan het gedeeltelijk verbrande identiteitsbewijs van
Mohammad Atta na de ineenstorting van het World Trade Centre. Zoals Gilad Atzmon schrijft:
Terwijl iedere antiterreurexpert het er over eens is dat de aanval op Charlie Hebdo een professioneel
uitgevoerde klus was, lijkt het dus wel heel erg amateuristisch voor een goed opgeleide terrorist om zijn
identiteitskaart achter te laten. Bovendien, sinds wanneer nemen terroristen identiteitskaarten mee als ze
een klus uitvoeren?
Dan is er natuurlijk nog de anti semitische invalshoek; het gerelateerde gijzelingsdrama bij de Joodse
supermarkt in Parijs. Amedy Coulibaly zou niet voor niets de Joodse supermarkt hebben genomen om een
aantal gijzelaars te nemen volgens de mainstream media.
Amedy Coulibaly, de man die in Parijs een groot aantal mensen gegijzeld hield in een Joodse supermarkt,
nam rond 15.00 uur telefonisch contact op met BFM-TV. Hij vertelde dat hij lid was van terreurorganisatie
IS en dat hij de Joodse supermarkt doelbewust had uitgekozen. Coulibaly had zijn gijzelingsactie volgens
eigen zeggen afgestemd met de daders van het bloedbad bij Charlie Hebdo.
Echter, volgens eerdere berichten uit de Franse media zou Coulibaly tegen journalisten hebben verklaard
dat hij die supermarkt had uitgekozen omdat het lekker dichtbij was en omdat deze hem wel aanstond.
Nieuwszenders zoals CNN doken dan ook direct boven op het anti semitische verhaal en lieten mensen aan
het woord zoals Sasha Reingewirtz van de vereniging van Joodse studenten in Frankrijk die het anti
semitische aspect van dit alles uitvoerig toelichtte en onderstreepte dat het absoluut geen toeval was dat
Coulibaly een Joodse supermarkt had uitgekozen.
Maargoed, zoals eerder gezegd, Frankrijk was gewaarschuwd. Toen het er op 24 november 2014 op leek
dat het Franse parlement begin december in een stemming het
voorbeeld zou volgen van diverse andere Europese landen en een
nieuwe Palestijnse staat zou erkennen, waarschuwde de Israëlische
premier Netanyahu al dat Frankrijk een “ernstige fout” maakte.
En dus zien we nu een Franse president Hollande die braaf verklaart
tegenover de pers dat het nemen van een Joodse supermarkt als
doelwit een "afgrijselijke anti semitische daad" was.
Frankrijk is ruw wakker geschud en zal voorlopig wel uitkijken met
andere drastische acties en uitspraken, vooral die die gericht zijn tegen Israël.
De Israëlische president Netanyahu heeft vanwege al dit anti semitisme al gevraagd aan Hollande om ook
straks, als alles weer “normaal” is, te zorgen voor extra beveiliging van Joodse instituten.
Bronnen: Infowars, 21st Century Wire, David Icke
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8791:dode-daders-kunnen-niet-meerpraten&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Witte stralingsarme zones
Bron: www.earth-matters.nl/5/10073/gezondheid/witte-stralingsarme-zones - 2 nov. 2014
Onze oproep wordt geleidelijk aan op meer sites overgenomen, nu op Earth Matters, waarvoor onze
dank. Hieronder de op Earth Matters geplaatste tekst.
(Stop UMTS) Geen plek meer in Nederland voor elektrogevoeligen? Al jaren is er een strijd gaande of
elektromagnetische velden (EMV) van draadloze communicatie (zendmasten, wifi, smartphones enz.) wel- of
niet schadelijk is voor de gezondheid.
De commissie Elektromagnetische Velden (EMV) van de Gezondheidsraad stelt dat er geen gevaar is voor
de gezondheid onder de geldende blootstellinglimieten. Deze houden echter uitsluitend rekening met de
schadelijkheid van de door RF straling veroorzaakte thermische opwarming van ons lichaam of delen
daarvan. Er zijn wereldwijd echter al duizenden peer-reviewed publicaties over dit onderwerp verschenen
waarin niet-thermische biologische effecten zijn aangetoond. Een aantal daarvan, zoals DNA breuken,
toename van het aantal vrije radicalen en productie van stress hormonen, kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid.
De Raad van Europa en het Europees Parlement hebben wel aandacht voor deze problematiek. Zij pleiten
voor erkenning van elektrogevoeligheid en het behoud van de zgn. ‘witte (stralingsarme) zones’. De WHO
heeft deze straling ingedeeld in de categorie ‘mogelijk kankerverwekkend’, dezelfde categorie waarin ook
DDT, gelode benzine, chloroform en vele andere chemische stoffen zijn ingedeeld.
De Gezondheidsraad vindt dat er nog ‘niet genoeg wetenschappelijk bewijs’ is en er nog jarenlang
onderzoek nodig is.
In het artikel
Artikelen/8543/overheidsbeleid_gebaseerd_op_ontkenning_van_gezondheidsschade_door_emv.
wordt kritisch ingegaan op de hierboven genoemde uitspraken van de Gezondheidsraad.
Op de website: Verhalen/ .
staan honderden ervaringsverhalen van mensen die ernstige lichamelijke klachten ondervinden, veroorzaakt
door EMV van draadloze communicatie. Het laatste jaar neemt het aantal klachten toe, door de introductie
van 4G en de toename van WiFi gebruik. Het is voor elektrogevoelige (EHS) personen moeilijk om een
leefbaar plekje in Nederland te vinden. Er zijn nog maar een paar stralingsarme plekken te vinden, de zgn.
‘witte zones’ .
Wij willen graag dat deze witte zones behouden blijven, vandaar de onderstaande oproep.
Dit initiatief van StopUMTS (de meest bekeken website op dit gebied in Nederland) wordt mede ondersteund
door de Stichting EHS (ElektroHyperSensitiviteit), het Nationaal Platform Stralingsrisico’s (NPS) en het
Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE) die in Nederland actief zijn op dit gebied.
Deze oproep is op 1 oktober op www.stopumts.nl geplaatst en loopt nog tot 1 december.
Op 24 oktober waren er 325 ondertekenaars (op 2 nov. 443) en wij krijgen veel schrijnende verhalen o.a.
van mensen die naar het buitenland gevlucht zijn, omdat het in Nederland niet meer leefbaar voor hen is.
Oproep voor behoud witte zones
Omdat een groot aantal mensen ziek wordt door de straling van draadloze communicatie (zendmasten,
smartphones, wifi enz.) pleiten wij voor het behoud van de paar ‘witte (stralingsarme) zones’ die er nog in
Nederland zijn
Veel mensen, vooral uit de grensgebieden, klagen over de slechte mobiele bereikbaarheid van 112. Om die
reden willen telecombedrijven en gemeenten samenwerken om de mobiele bereikbaarheid van 112 te
verbeteren. Zo komen er mogelijk steunzenders in kerktorens in de gebieden waar het alarmnummer nu niet
te bereiken is. Het CDA in de Tweede Kamer wil dat de telecomproviders 100% mobiele dekking gaan
bieden.
Bij 100% mobiele dekking verdwijnen helaas de ‘witte (stralingsarme) zones’. Deze zones moeten behouden
blijven voor elektrogevoeligen en anderen die in een stralingsarme omgeving willen verblijven. Er zijn al te
veel mensen ziek door elektromagnetische straling en daarom zijn deze zones voor hen van levensbelang.
Deze oproep komt nuomdat op 17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van
Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang
een tegengeluid te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede
Kamerleden sturen.
Deze oproep komt nuomdat op 17 december a.s. de Tweede Kamer in debat gaat met de ministers van
Economische Zaken en van Veiligheid en Justitie over de bereikbaarheid van 112. Het is van groot belang
een tegengeluid te laten horen. Daarom willen we de onderstaande brief naar de Ministers en Tweede
Kamerleden sturen.
Zie voor de brief: www.stopumts.nl/ .
Ondersteun je deze brief en wil je graag de witte zones behouden, mail dan voor 1 december
naar: wittezones112@gmail.com met je naam en woonplaats.
Bron: www.stopumts.nl
http://www.stopumts.nl/doc.php/Berichten%20Nederland/8816/witte_stralingsarme_zones
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Niks te verbergen? Boete!
De stelling dat wie niks te verbergen heeft, ook niks te vrezen heeft, kan definitief de prullenbak in.
De Fraudewet pakt voor het overgrote deel goedwillende mensen die niet in de pas lopen met de
instituties.
In maart 2012 komt staatssecretaris de Krom (VVD) van Sociale Zaken met het idee de boetes voor fraude
met uitkeringen en toeslagen fors te verhogen. Het centrale punt in deze Fraudewet is de overtreding van de
inlichtingenplicht. Want de overheid niet inlichten, is natuurlijk fraude. Verzuim je als burger je gegevens juist
en op tijd aan de instanties te melden, dan ben je de klos, ongeacht of er sprake is van opzet of dat het een
verschrijving betreft. Bedroegen de boetes eerder zo'n 10% van het ten onrechte verkregen bedrag, nu
moest dat 100% worden. Een voorstel van de SP om de boetes te verzachten voor mensen die een eerste
keer een fout maken, wordt niet aangenomen. Bovendien wordt maatwerk door ambtenaren onmogelijk
gemaakt. Boetes worden wettelijk voorgeschreven en daar mag niemand van afwijken.
Uiteindelijk stemmen op 5 juli 2012 GroenLinks, D66, VVD, SGP, ChristenUnie, CDA en de PVV voor dit
wetsvoorstel. PvdA, SP en Partij voor de Dieren zijn tegen.
De Fraudewet kan niet los gezien worden van het wetsvoorstel uit 2013 van minister Asscher (PvdA) van
Sociale Zaken om de burgers structureel door te lichten. Het SyRI-systeem is inmiddels ruimschoots in de
media besproken. Door gegevens op allerlei gebieden aan elkaar te koppelen, kan de overheid zien of u een
risicogeval bent voor het frauderen met uitkeringen en toeslagen. Zo ja, dan volgt er nadere inspectie. Als
dan blijkt dat u niet in de pas van de instituties loopt, worden verstrekte bedragen teruggevorderd en volgt
een boete van 100%.
Mensen worden bang van deze overheid. In het rapport van de ombudsman zijn tal van voorbeelden
opgenomen van goedwillende mensen die zo geschrokken zijn, dat ze wel uitkijken om nog een keer iets te
ondernemen wat mogelijk een overtreding van de inlichtingenplicht met zich meebrengt. De overheid dwingt
mensen precies in de pas te lopen op straffe van zware sancties. Mensen willen nu niets meer met het UWV
te maken hebben, krijgen slapeloze nachten van de Sociale Verzekeringsbank of zitten liever op de bank
dan dat ze tijdelijk of onregelmatig werk accepteren. Geef ze eens ongelijk, want in de wirwar van regels is
een boete van 100% zo opgelopen.
De tijden dat goedwillende mensen niets te vrezen hadden van onze controlestaat zijn definitief voorbij.
https://www.privacybarometer.nl/nieuws/3851/Niks_te_verbergen._Boete

Hersenhuilen
Dit ontroostbaar en abnormaal uuuurenlang huilen komt vooral voor nà vaccinatie, vlgs de bijsluiter 'zeer
vaak' 1-10%, (en is niet te vergelijken met een 'groeisprongetje'). Op een onlangs gehouden symposium
vertelde de alom gerespecteerde dr. Hans Moolenburgh dat als een baby hersenhuilt, het voelt alsof het
hoofdje in brand staat. Hij heeft het ook over een pandemie aan encephalitis (ontsteking van de hersenen)
als gevolg van vaccinatie. Het zogenaamd ’normale’ hersenhuilen van baby’s na hun DKTP-prik houdt
hiermee verband; deze vermelde ’bijwerking’ (vlgs de bijsluiter) is dus allerminst ’gewoon’, maar een duidelijk
signaal dat er met de baby iets ernstig mis is. De baby laat ons weten dat we geen stoffen in het bloed
moeten spuiten die niet thuis horen in het lijfje van een jong kind. Het rivm vindt dit 'langer dan 3u
ontroostbaar huilen' op zich niet zorgwekkend... De kinkhoest component in de cocktail DKTP/Hib wordt
geacht de meeste bijwerkingen te geven. Tevens wordt dit gelinkt aan de opstapeling in de hersentjes van
aluminium. Noot: de meeste RVP-vaccins bevatten aluminium hydroxide of fosfaat (0,5 mg met DTP als
uitschieter, 1,5 mg)...
* Polio en aids: Het SIV-virus (Simian lmmunodeficieney Virus) is een retrovirus bij de aap, dat zeer sterk
verwant is aan het menselijke HIV-virus, dat bij AIDS patiënten wordt aangetroffen. Er zijn enkele publicaties
verschenen die aannemelijk maken dat dit SIV virus via de vaccinbereiding in het poliovaccin is terecht
gekomen en daarmee de oorzaak van het ontstaan van AIDS. Vooral het indrukwekkend goed
gedocumenteerde boek van Edward Hooper: The River, van ruim 1000 blz. maakt deze hypothese zeer
aannemelijk. Zijn conclusies worden uiteraard heftig bestreden.http://www.centrumvitaal.nl/polio
Documentaire The Origin of AIDS examines how a combination of benevolence, careless lab procedures,
and the need of a desperate few to cover their tracks could have led to one of the most serious pandemics of
the 20th century. https://www.youtube.com/watch?v=LZs1V8mpcoY
* Werknemers en infectieziekten - Criteria voor vaccinatie: Naast (persoonlijke) beschermingsmiddelen,
rekent de commissie daartoe ook vervangende werkzaamheden voor de werknemer. In aanvulling hierop
bepleit de commissie om in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een patiëntengroep voor wie
infectie een zeer ernstig gezondheidsrisico inhoudt, de mogelijkheid te onderzoeken vaccinatie van
werknemers wettelijk te verplichten.http://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezondearbeidsomstandigheden/werknemers-en-infectieziekten-criteria-voor
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ISIS, simpelweg een Amerikaans bedrijf (video)
Er duikt steeds bewijsmateriaal op waaruit blijkt dat de aanslagen in
Parijs (wederom) niets anders waren dan in elkaar gezette toneelstukken, de
welbekende false flags.
“Aanslagen”, mogelijk zelfs uitgevoerd door professionele huurlingen van het
bedrijf ISIS uit Amerika.
Neem als voorbeeld de schietpartij bij de Joodse supermarkt. Op een zeker
moment hebben de autoriteiten klaarblijkelijk genoeg van de situatie en besluiten de supermarkt binnen te
vallen.
Wanneer je dat doet, moet je wel zorgen dat je niet al je collega’s overhoop schiet. En dat is precies wat er
gebeurt in de volgende opname. Een agent met een machinepistool bevindt zich een meter of vijf achter zijn
collega’s wanneer hij besluit om de supermarkt binnen te vuren.
Had hij dit met echte kogels gedaan en niet met losse flodders dan waren de meeste van zijn collega’s dood
geweest.
Dit soort aanslagen worden dan uiteindelijk opgeëist door één of andere vage terroristische groepering. De
ene keer is dat Al Qaida en een volgende keer is dat ISIS of een ander filiaal uit die club.
In juni van dit jaar schreven wij een artikel waarin we ISIS de moeder van alle False Flag operaties
noemden.
ISIS, gecreëerd door Amerika, Engeland en Israël met als strategisch doel om te doen voorkomen alsof er
een zeer gevaarlijke vijand bij Israël op de stoep staat.
Eén van kenmerken van al die False Flag operaties is dat men nu niet bepaald subtiel doet over de
werkelijke achtergronden. Meestal nogal "in your face".
In dat kader werden we door een lezer (dank!) gewezen op een bijzondere website in Amerika van een
bedrijf voor huurlingen met de naam ISIS. Hun klanten zijn voornamelijk uit de Amerikaanse overheid en dan
ook met name in gebieden in het Midden Oosten. Het hoofdkwartier van ISIS bevindt zich in Sierra Vista in
de staat Arizona en toevallig hebben ze ook kantoren in Washington. Hun missie is het ondersteunen van de
nationale defensie en veiligheid. ISIS experts werken zij aan zij met personeel van het Amerikaanse leger.
Wat vooral opvalt in hun mission statement dat ze verklaren zich wereldwijd in te zetten voor het
beschermen van Amerikaanse belangen. Niet alleen belangen van de Amerikaanse overheid, maar ook
belangen van het Amerikaanse bedrijfsleven. Dit zou ook verklaren hoe er miljarden terecht zijn gekomen bij
ISIS zonder dat iemand vragen heeft gesteld. Legaal verantwoord immers?
De doelstellingen van ISIS uit Amerika zijn voor een groot deel gelijk
aan die van ISIS uit het Midden Oosten. De ISIS in het Midden
Oosten is in het leven geroepen om het belang van de
Amerikaanse/Israëlische belangen met in hun kielzog de
megabedrijven te dienen. Of praten we hier misschien over één en
dezelfde ISIS. Is wat er gebeurt in het Midden Oosten niet gewoon
het gevolg van de acties van de ISIS uit Arizona.
Het bedrijf doet ook hoogdravend over hun bedrijfsethiek, bijna occult:
Our designated ISIS Ethics Officer serve the company and our employees
Honesty - Truthfulness, fairenes, uprightness, justness, free from fraud, unadulterated
Integrity - The possession of, and strict adherence to, high moral principles and standards
Respect - Consideration, equality, and thoughtfulness toward another
Accountability - Purposefully exposing one's actions to others for open critique and analysis
Transparency - Clarity, openness, hiding nothing
ISIS is proud to be a quality company of ethical excellence.
One goal: Quality for the customer.
Wij vinden dit vreemde teksten voor een "normaal" bedrijf.
ISIS is gevestigd net buiten Fort Huachuca in Sierra Vista, Arizona. Fort Huachuca is van oudsher een
Amerikaanse legerbasis net ten noorden van de grens met Mexico waar onder andere onderdelen van de
veiligheidsdiensten zijn gevestigd.
De website van ISIS is zo te zien als sinds 2010 in de lucht, ruim voordat wij gehoord hadden van
de koppensnellers van ISIS. Wie weet hebben we hier te maken met een geweldige "in your face" en zijn het
professionals van ISIS die de (nep)aanslagen in Parijs hebben uitgevoerd.
Degene die dat ook weet is de Franse president Hollande. Enkele dagen na de aanslag hield hij een
toespraak op de nationale televisie in Frankrijk waarbij hij duidelijk de Illuminati aanwees als daders en dat
een en ander niets met moslims of Islam te maken had.
https://www.youtube.com/watch?v=6z9y-FtskzY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8795:isis-simpelweg-een-amerikaansbedrijf-video&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Preppers steeds meer doelwit van overheid
Mensen die zelf nadenken, controle over hun leven nemen en zelf
dingen proberen te regelen, zijn gevaarlijk. Daarom zijn deze mensen,
tot op heden vooral in Amerika, niet aflatend het doelwit van
overheden om ze weer terug in het systeem te krijgen.
Naarmate de situatie in de wereld onstabieler wordt, zie je meer
mensen die zich voorbereiden op allerlei mogelijke rampen die ons
kunnen treffen, de zogenaamde preppers. Misschien niet eens
voorbereiden op rampen, maar gewoon mensen die voor zichzelf
willen zorgen en meer dan genoeg hebben van de bemoeizucht van
de overheid. In Nederland begint dit intussen behoorlijke vormen aan
te nemen, maar vooral in Amerika is er al jarenlang een sterk groeiende groep mensen die het liefst
volkomen onafhankelijk wil zijn. Het is juist deze groep in Amerika die door de overheid keihard wordt
aangepakt. De vraag is dan ook waarom een overheid mensen bestraft die niets anders doen dan hard
werken, onafhankelijkheid creëren en zorgen voor hun eigen gezinnen?
Alleen al in Amerika zijn er op dit moment 3 miljoen preppers en zij zijn vaak degenen die er door het
bureaucratische systeem worden uitgepikt. De control freaks achter de schermen zijn geschokt dat er
mensen zijn die proberen minder of in het geheel niet afhankelijk te worden van het systeem.
Als je dus alternatieve manieren zoekt om je huis te verwarmen of je bent niet verbonden met het
elektriciteitsnetwerk of je verzamelt regenwater op je eigen grondgebied, of wanneer je gelooft dat ouders
het uiteindelijke beslissingsrecht hebben aangaande de gezondheid van hun kinderen dan ben je potentiëel
doelwit van overijverige ambtenaren. Ooit was Amerika het land van de vrijheid, maar nu wordt het met de
dag een socialistischere politiestaat, waarbij de control freaks (bureaucraten) miljoenen wetten, regels en
voorschriften gebruiken om iedereen die voor zichzelf durft na te denken, aan te pakken.
Sinds het ontstaan van Amerika hebben mensen hout gebruikt voor het verwarmen van hun huizen. Dit is
nog steeds heel gebruikelijk in bepaalde plattelandsgebieden. De regering van Obama moet daar echter
niets van hebben. Als argument voeren ze aan dat de kleine houtkachels zullen bijdragen aan de
klimaatopwarming en als gevolg daarvan zijn 80 procent van de kachels die altijd werden verkocht, ineens
illegaal geworden. Iets meer dan een jaar geleden schreven wij een artikel over een vrouw in Florida, Robin
Speronis, die besloot volledig “off te grid” te leven.
Een lokaal televisiestation uit Cape Coral in Florida had een reportage gemaakt over een vrouw uit die plaats
die dat ook had besloten. Dit houdt in zelfvoorzienend leven van wat de natuur biedt en de eigen gecreëerde
mogelijkheden zonder gebruik te maken van bijvoorbeeld gemeentelijke voorzieningen zoals stromend water
of zelfs elektriciteit. Zo genereert zij bijvoorbeeld haar eigen stroom via zonnenpanelen en verzamelt
regenwater. In het televisieprogramma werd verder niet verteld waar zij precies woonde.
Echter, de dag na de uitzending kwam een gemeenteambtenaar langs bij deze vrouw, Robin Speronis, en
hing zonder verder commentaar namens de gemeente een plakkaat op de deur waarbij het huis
onbewoonbaar werd verklaard. Daarop stond dat de bewoner dit huis zo spoedig mogelijk diende te verlaten
omdat ze anders gedwongen verwijderd zou worden.
Deze zaak heeft zich langere tijd voortgesleept, maar nu heeft een rechtbank besloten dat de manier waarop
zij woont illegaal is en heeft ze tot maart gekregen om zich weer aan te sluiten op de openbare
voorzieningen. Doet ze dit niet dan is de kans groot dat ze haar eigen huis wordt uitgezet.
Hetzelfde geldt voor de gezondheid van je kinderen. Er komt steeds meer druk vanuit overheden om je kind
min of meer verplicht te laten vaccineren omdat het anders allerlei nare consequenties heeft. Zo is er in de
staat New York het besluit genomen dat kinderen kunnen worden geweerd van openbare scholen wanneer
ze niet alle “verplichte” injecties hebben gehad. Verschillende verontwaardigde ouders zijn naar de rechter
gestapt, maar zonder resultaat want de rechtbanken hebben het besluit van de staat bekrachtigd.
De bemoeienis van de overheid met het privé leven van burgers gaat telkens een stapje verder. Zo was er
ook het verhaal van Gary Harrington uit de Amerikaanse staat Oregon. Deze man werd tot 30 dagen cel
veroordeeld voor het opvangen van regenwater op zijn eigen grondgebied. Harrington werd niet alleen
veroordeeld tot die straf, hij heeft die 30 dagen ook daadwerkelijk uitgezeten.
Het bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden over hoe er vanalles aan gedaan wordt om te zorgen dat
mensen binnen het systeem blijven zodat ze volledig te controleren zijn.
Mensen die zelf nadenken, voor zichzelf willen zorgen en zich willen voorbereiden op bepaalde zaken zijn
lieden die niet binnen het beleid vanAgenda 21 passen.
Dit zal de komende jaren dan ook een steeds groter wordende strijd opleveren, waarbij meer en meer
mensen genoeg hebben van de overmatige bemoei- en regelzucht van de control freaks. Waarbij de laatsten
al het mogelijke in het werk zullen stellen om mensen binnen de bestaande systemen te houden.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8796:preppers-steeds-meer-doelwitvan-overheid&catid=37:wereld&Itemid=50
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Overheden zijn het eens: Invoeren internetcensuur moet!
Het was natuurlijk een kwestie van tijd, een goede crisis moet je immers niet verloren laten gaan. Hier komt
dus de oproep voor internetcensuur!
Europese overheden, waaronder Nederland, zijn bezorgd over gebruik van internet door extremisten.
Providers moeten haatdragend en terroristisch materiaal snel verwijderen, aldus de overheden in een
verklaring naar aanleiding van de aanslagen in Parijs
In de verklaring, die is ondertekend door een groot aantal Europese overheden, evenals Canada en de
Verenigde Staten, zeggen de overheden dat internet niet zou mogen worden ‘misbruikt’ voor haatdragend en
gewelddadig materiaal. Internet moet weliswaar een ‘forum voor de vrije meningsuiting’ zijn, maar dan wel in
lijn met de wet, zo luidt de verklaring.
De overheden zeggen dat ‘internetproviders’ ervoor moeten zorgen dat haatdragend en terroristisch
materiaal worden verwijderd. Lees meer hier en hier.
Internetcensuur, het mandaat is nu feit, de Nederlandse handtekening staat er uiteraard al direct onder. Daar
is tegenwoordig immers geen discussie meer voor benodigd. Tja… Als Charlie Hebdo geen false flag was
(en welke crimineel laat zijn ID kaart liggen als bewijs? Uhm, kuch, kuch?) is er nu in ieder geval wel
gescoord door politici als ware het een false flag. Er is weer een grote stap genomen naar een nog
totalitairdere overheid.
De vrijheid van meningsuiting anno 2015: Vrijheid van meningsuiting is goed, zo lang het maar in
overeenstemming is met de visies van de gezamenlijke overheden. Tja, de logica. Dat betekent weinig
goeds voor sites als deze, en het gehele alternatieve nieuwscircuit.
De handtekeningen van diverse Europese overheden, de Canadese en uiteraard de Amerikaanse overheid
staan op papier. Big Brother Opstelten was er uiteraard als de kippen bij. Hij zet er zelfs ook nog druk op, om
zo snel mogelijk in Europa ook Patriot Act achtige wetgevingen te introduceren. Als een volleerd dictator,
steeds weer. Er zijn nogal wat gelijkenissen tussen 9/11 en de gebeurtenissen in Parijs! Het mandaat voor
internetcensuur is in ieder geval verkregen, nu alleen nog de implementatie.
Maar u moet ook weer meer van uw toch al weinig resterende privacy inleveren:
Verder schrijven de overheden dat er een Europees systeem moet komen waarin de namen van
vliegtuigpassagiers zijjn opgeslagen. Ook zou er meer informatie moeten worden uitgewisseld als
Europeanen de grenzen van de Europese Unie verlaten. Tot slot willen de overheden dat beter wordt
samengewerkt tegen de smokkel van illegale wapens.
Het systeem voor namen van vliegtuigpassagiers… Een oude bekende. Maar goed, dat is er dus al lang, al
heel lang dus, al heel, heel [pdf link] lang, ja echt, overal gedocumenteerd, het is er dus al, uiteraard. En die
smokkel van illegale wapens… U weet wel, die wapens die door overheden gewoon verkocht worden aan
diverse gestoorde regimes. De overheden gaan samenwerken tegen zichzelf? Ik denk het niet.
Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor
Safety.
— Benjamin Franklin
U ziet weer de misleiding, u ziet weer het gebruik van (zelf-gecreëerde / geënsceneerde) crises, u ziet weer
een deel van uw vrijheid verdwijnen. Steeds. Maar. Weer.
Via: GeenStijl.nl. Update 16:00: Link naar BBC hoax-site verwijderd.

Erdogan: Franse bevolking zat zelf achter aanslag Charlie Hebdo
Pravda: Aanslag was Amerikaanse vergelding tegen president
Hollande, omdat die de sancties tegen Rusland wil opheffen
‘Het Westen is onbetrouwbaar, de Fransen zijn zelf schuldig.’
De Turkse president Recep Tayyip Erdogan begint zich in zijn retoriek
hoe langer hoe meer te ontpoppen als een nieuwe Adolf Hitler.
Erdogan beschuldigt het Westen, en met name de Franse bevolking,
ervan de aanslag op Charlie Hebdo in scene te hebben gezet om de
moslims de schuld te kunnen geven. De burgemeester van Ankara
gaf ‘natuurlijk’ Israël de schuld: ‘De Mossad zit absoluut achter dit soort incidenten... Zij versterken de
vijandschap tegen de islam.’ ‘De onbetrouwbaarheid van het Westen is overduidelijk,’ zei Erdogan tijdens
een persconferentie gisterenavond. ‘Wij moslims zijn nooit aan de kant van terreur of slachtpartijen gaan
staan. Racisme, haatspraak en islamofobie zitten achter deze bloedbaden.’
‘De schuldigen zijn duidelijk: de Franse burgers hebben dit bloedbad veroorzaakt en de moslims kregen de
schuld.’ Melih Gokcek, de burgemeester van de hoofdstad Ankara en lid van Erdogans AK Partij, zei dat de
daders bij de Mossad (de Israëlische inlichtingendienst) moeten worden gezocht. Parlementariër Ali Sahin,
woordvoerder buitenland van de AK Partij, zei vorige week al dat ‘de moslims en de islam de schuld van de
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aanval zullen krijgen.’ Erdogan vervolgde gisterenavond zijn tirade: ‘In heel de islamitische wereld worden er
spelletjes gespeeld.’ De president gaf aan verbijsterd te zijn dat de Franse inlichtingendiensten de daders
van de aanslagen niet effectiever hebben gevolgd.
Russen geven Amerikanen de schuld
Ook in sommige Russische media wordt over een mogelijk complot gespeculeerd. Het grote
Komsomolskaya Pravda kopte ‘Hebben de Amerikanen de terreuraanslag in Parijs in scene gezet?’
Uit diverse interviews kwam naar voren dat Washington genoeg redenen daarvoor zou hebben. Alexander
Zhilin, hoofd van het Moscow Centre for the Study of Applied Problems, beweert dat de aanslag een
Amerikaanse vergelding is tegen president Francois Hollande, omdat die op 6 januari de EU heeft
opgeroepen de sancties tegen Rusland op te heffen.
Alexei Martynov, directeur van het International Institute for New States, verklaarde tegenover LifeNews dat
hij ‘er zeker van is dat sommige Amerikanen verantwoordelijk zijn voor de terreuraanslagen in Parijs, of in
ieder geval voor de islamisten die ze hebben uitgevoerd.’ Martynov zei dat islamitische terreurorganisaties
de laatste 10 jaar worden gecontroleerd door de belangrijkste inlichtingendiensten van de wereld.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Erdogan-Franse-bevolking-zat-zelf-achter-aanslag-Charlie-Hebdo

Hoe herken je een ‘Internet-Troll’
Meetrekken in discussie
Een internet-troll, forum-troll of messageboard-troll is een persoon die uitzonderlijke, opvallende en/of
controversiele berichten plaatst met de bedoeling anderen uit de tent te lokken, deze opzettelijk te
provoceren en ze vervolgens in een flaming discussie mee te trekken. Deze discussies eindigen doorgaans
met een ‘flamewar’, een verbale oorlog met beschuldigingen en beledigingen. Kenmerkend voor een
internet-troll is dat hij deelneemt op fora met een geheel andere bedoeling dan de doorsnee mensen die
deze fora bezoeken. Daarbij komt dat de internet-troll de andere deelnemers wil laten geloven dat hij een
‘integer’ persoon is zonder verborgen agenda. Daarom zal hij ook berichten plaatsen die een serieuze
inhoud hebben. Hij verraadt zich echter door zijn ruziezoekende aard en zijn sterke behoefte om gelijk te
hebben, tezamen met zijn herhaaldelijke meldingen dat hij serieus is en bijvoorbeeld anderen ‘alleen maar
wil helpen’.
Provocerend gedrag
Zijn typisch gespeeld optreden is die van iemand die naar de waarheid ‘zoekt’. Zodra hij mensen heeft
geprovoceerd en ze het gevoel heeft gegeven dat zij dom zijn, daagt hij ze uit om juist hem te beledigen,
zodat hij bij de moderators kan klagen dat hij wordt beledigd en een verzoek indient tot het bannen van zijn
tegenstander(s). Hierbij deinst hij niet terug voor eindeloze discussies over de ‘rules’ van een board. Regels
die door zijn slachtoffers zouden zijn overtreden. Soms speelt een troll een kortdurend spel, maar het komt
ook voor dat een internet-troll een strategie hanteert die maanden of jaren voorbereiding vergt, bijvoorbeeld
door het inbrengen van ‘handlangers’, personages die hij aan zijn kant heeft gekregen om niet over te
komen als iemand met enkel vijanden. Een troll heeft de neiging om de zwakste schakel(s) op bijvoorbeeld
een discussieforum te vinden en deze tot geheim mikpunt te maken.
Tweedracht
Een internet-troll is een expert in het hergebruiken van de woorden van zijn tegenstanders met de bedoeling
deze tegen hen te gebruiken. Zodra de internet-troll ‘beet’ heeft en een of meerdere slachtoffers heeft
gevonden, probeert hij een breuk in de groep te bewerkstelligen door mensen tegen elkaar uit te spelen en
tweedracht te zaaien. Vaak mislukt dit uiteindelijk, omdat de stijl en de toon van de discussiegroep een
andere is dan die van de troll. Een troll gebruikt bepaalde argumenten van anderen en citeert deze met het
doel onrust, onduidelijkheid en frustratie te zaaien. Hij keert zich hierbij nooit tegen de hele groep, maar wil
juist bepaalde personen isoleren. Hij richt zich voornamelijk op enkele mensen, bedient zich expres van
halve waarheden en leugens en verdraait de woorden van zijn opponenten. Leugens worden tevens
dusdanig uitgekozen dat het slachtoffer wel haast moet reageren om de eigen reputatie te kunnen
handhaven. Kenmerkend is dat de troll op een gegeven moment juist zijn tegenstanders beschuldigt van
trolling.
Negeren
Een internet-troll pak je aan door deze consequent te negeren. “Dont feed the troll” is de remedie, want als
de troll geen respons krijgt zal hij geen rol van betekenis kunnen spelen,
Bron: Zaplog.nl
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/hoe-herken-je-een-internet-troll/#.VK0BlNKG_To
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Hypocriete Westerse elite wijst niet islam, maar islamofoben als schuldigen aan
Na Parijs: Turkije eist massademonstraties tegen islamofobie - Frankrijk nodigde leider moslim terreurgroep
uit, maar weigerde komst Marine Le Pen en wilde ook Netanyahu blokkeren
Heeft u afgelopen zondag ook zo genoten van de
massademonstraties in Parijs en talloze andere Europese steden? De
saamhorigheid, het ‘wij-gevoel’, de eensgezindheid tegen
extremisme? Al die wereldleiders, inclusief ‘onze’ premier,
gebroederlijk naast elkaar?
Of heeft u het net als ik niet kunnen aanzien en gewalgd van zoveel
ongehoorde hypocrisie, waarmee de Westerse elite zichzelf opnieuw op een schandalige en
misselijkmakende manier heeft overtroffen. Slechts zelden werd een schokkende gebeurtenis zó
schaamteloos door de gevestigde orde uitgebuit. Hopelijk weet u waar ik het over heb – zo niet, dan ben ik
bang dat u zich net als miljoenen anderen vreselijk hebt laten misleiden.
Foto wereldleiders in scene gezet
We beginnen met de volgende foto. Op TV kregen we de indruk dat de wereldleiders zij aan zij met de
demonstranten door de straten van Parijs liepen. Wat blijkt: dit was allemaal in scène gezet. De foto’s van de
politici werden in een lege, afgesloten zijstraat genomen – natuurlijk vanwege veiligheidsredenen, maar dat
neemt niets weg van het feit dat ze de wereldbevolking bewust hebben misleid. (1)
Alleen ruimte voor politiek correcte mening
Het wordt veel ernstiger als we naar de gastenlijst kijken, en hoe die
tot stand is gekomen. De demonstraties waren zogenaamd tegen
extremisme en voor het recht op vrije meningsuiting, maar Marine Le
Pen, de leider van het Franse Front National dat een kwart van de
bevolking vertegenwoordigt en virtueel de grootste partij van het land
is, was niet welkom. Klaarblijkelijk geldt in Europa het recht op vrijheid
van meningsuiting anno 2015 enkel voor degenen met een politiek correcte mening.
En die politiek correcte mening is natuurlijk dat het islamisme helemaal niets van doen heeft met de islam,
en moslimterroristen helemaal niets met moslims. Daarom konden de leider van een islamitische
terreurgroep en de premier van een islamistische staat, waar het recht op de vrijheid van meningsuiting met
voeten wordt getreden, wél worden uitgenodigd.
Abbas en Merkel zij aan zij
Mahmoud Abbas, de leider van de Palestijnse terreurgroep Fatah, dat –in tegenstelling tot wat in de
reguliere media wordt beweerd- net als Hamas nooit officieel afstand heeft willen doen van het doel om de
Joodse staat Israël te vernietigen, stond zij aan zij met onder andere de Duitse bondskanselier Angela
Merkel, die onlangs haar onderdanen dringend opriep om géén gebruik te maken van hun recht op vrijheid
van meningsuiting door tegen de islamisering van Europa te demonstreren.
PEGIDA: Record aantal anti-islam demonstranten
Daar trokken de Duitsers zich niet veel van aan – sterker nog, de anti-islam beweging PEGIDA bracht
gisteren in Dresden een record aantal van 25.000 demonstranten op de been (2) en volgens de
organisatoren zelfs 40.000 (3), en dat ondanks het feit dat de beweging massaal door de politiek en media
wordt verketterd (5).
Terwijl de PEGIDA-demonstraties (LEGIDA in Leipzig) vreedzaam en zonder incidenten verliepen, braken bij
linkse tegendemonstraties opnieuw zware rellen en gewelddadigheden uit. Pro-immigratie en pro-islam
demonstranten wierpen flessen en rookgranaten naar de politie, en vielen de ME met onder andere
pepperspray aan. In diverse steden raakten agenten gewond, en tientallen mensen werden gearresteerd (4).
‘De islam hoort bij Duitsland’
Voor de camera’s benadrukte bondskanselier Angela Merkel –die aankondigde om net als de meeste van
haar ministers vandaag mee te doen met een islamitische demonstratie in Berlijn (8)- maar weer eens dat
‘de islam bij Duitsland hoort’ (6). Naast haar stond de Turkse premier Ahmet Davutoglu, die ook al in Parijs
aanwezig was. Davutoglu verweet Europa ‘vijandschap tegen de islam’ omdat onder andere Duitsland zich
(nog) verzet tegen het Turkse lidmaatschap van de EU. Als dat niet zo zou zijn, dan zouden de ‘culturele
spanningen’ op ons continent niet zo groot zijn geweest, betoogde hij. (6)
Turken steunen ISIS
Zoals iedereen bekend, en inmiddels ook door de Nederlandse media wordt erkend, is het met de
persvrijheid in Turkije droevig gesteld. Nergens zitten naar verhouding zoveel journalisten gevangen als in
Turkije, en dat enkel omdat ze negatief over de regerende AK Partij van president Erdogan en zijn lakei
Davutoglu hebben geschreven. Wie de artikelen op deze site vorig jaar heeft gevolgd, weet ook dat de
Turken waar het op de strijd tegen ISIS aankomt ‘A’ zeggen maar ‘B’ doen. ISIS-terroristen werden in Turkse
kampen getraind, bewapend en wordt een veilige doortocht over Turkse bodem geboden. Een journalist die
hier ter plekke bewijs van wist te vergaren, kwam onder verdachte omstandigheden om het leven.
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Turkse premier eist demonstraties tegen islamofobie
Toch nodigde de Franse regering Davutoglu uit om bij de demonstraties in Parijs aanwezig te zijn. De
Turkse premier presteerde het om na afloop te eisen ‘een zelfde reactie te verwachten na een aanval op een
moskee en na islamofobie.’ Hij prees president Hollande voor diens opmerking dat de terroristen ‘niets te
maken hebben met de moslim religie’ (7)(11).
Davutoglu misbruikte om schaamteloze wijze de demonstraties in Parijs om het ‘Istanbul Proces’ te
promoten. Daarmee proberen de moslimlanden via allerlei internationale organisaties zoals de VN al jaren
om alle kritiek op de islam en de profeet Mohammed wereldwijd strafbaar te stellen.
Hamas en Ankara samen tegen Israël
De Turkse premier bood in december bij een massale partijbijeenkomst in zijn geboorteplaats Konya een
platform voor Hamasleider Khaled Meshaal, en klapte instemmend toen Meshaal de Turken bedankte voor
de toekomstige ‘bevrijding van Jeruzalem’, oftewel oorlog tegen Israël. De reactie van de duizenden
toeschouwers was dezelfde oorlogskreet die werd gehoord tijdens de moord op 12 medewerkers van Charlie
Hebdo: ‘Allahu Akbar!’
Netanyahu was niet welkom
Wie oorspronkelijk niet was uitgenodigd was de Israëlische premier Netanyahu, en dat ondanks het feit dat
bij de aanval op de kosher supermarkt in Parijs vier Joden waren vermoord door een moslim terrorist. De
leider van de Joodse staat kreeg te horen dat hij niet welkom was en liet het daar maar bij, totdat hij hoorde
dat enkele collega’s van hem wel zouden gaan. Toen besloot hij om toch maar naar Parijs af te reizen.
Moslim terreurleider tegen moslim terreur?
De Fransen reageerden daar als volgt op: als jij komt, nodigen wij de Palestijnse leider Mahmoud Abbas ook
uit (9). Veel bizarder kon het niet: de leider van een islamitische terreurorganisatie, die moordenaars van
Joden en Israëlische burgers eert door straten en pleinen naar hen te vernoemen, en in schoolboeken Adolf
Hitler en de uitroeiing van de Joden verheerlijkt, als deelnemer aan een massale demonstratie nadat
volgelingen van zijn eigen religie een serie terreuraanslagen hebben gepleegd waarbij ook Joden werden
vermoord, en dat enkel omdat het Joden waren.
Na afloop kreeg Netanyahu ook nog eens de wind van voren van president Erdogan, die zei niet te kunnen
begrijpen dat de premier van Israël naar Parijs ‘durfde’ te gaan, ‘gezien het aantal (Palestijnse) kinderen en
vrouwen dat jij hebt afgeslacht.’ Hij wees op de ruim 2000 omgekomen Palestijnen tijdens de oorlog tussen
Hamas en Israël in de zomer van 2014. (10)
Hitler vereerder Erdogan verkettert Netanyahu
De hypocrisie en irrationaliteit spatte er weer vanaf. Uitgerekend Erdogan, die tijdens zijn schooljaren nooit
zonder zijn favoriete boek –Hitlers ‘Mein Kampf’- van huis ging, die zich als burgemeester van Istanbul tot
sultan uitriep, die weigert de Turks-Ottomaanse genocide op 1 miljoen Armenen te erkennen en openlijk
streeft naar een door Ankara geleid islamitisch Kalifaat, beschuldigde de premier van de Joodse staat, en
dat terwijl het de Palestijnen waren die de oorlog begonnen en massaal oorlogsmisdaden pleegden door hun
raketten doelbewust vanaf scholen en ziekenhuizen op Israëlische dorpen en steden af te schieten.
Westen wijst islamofoben als schuldigen aan
Netanyahu had inderdaad beter thuis kunnen blijven dan zich alsnog aan te sluiten bij wat misschien wel één
van de smakelooste schijnvertoningen ooit was – niet van de goedgelovige demonstranten, die inderdaad
meenden voor het recht op vrije meningsuiting op te komen, maar van de politici, die er niet voor
terugdeinsden hen te misbruiken om hun eigen politieke agenda te promoten – een agenda, die er zoals we
al veel vaker geschreven niet gericht op zal zijn om het gevaar van de islam te beteugelen, maar deze juist
in bescherming zal nemen door ‘islamofoben’ als de ware schuldigen aan te wijzen.
Hoe lang nog?
Het is dan ook de vraag hoe lang we op sites zoals deze nog openlijk kunnen waarschuwen voor de islam. Ik
verwacht dat zodra ‘Parijs’ weer is weggezakt uit het collectieve bewustzijn –waarschijnlijk al over enkele
weken- er stap voor stap op nationaal, internationaal en VN-niveau voorstellen zullen komen om het per wet
te verbieden om religies en hun heilige personen te kwetsen en belachelijk te maken.
Onder het mom van ‘alle religies’ zal daar in realiteit echter maar één ideologie mee worden beschermd: de
islam. Het bespotten en verketteren van het christelijke en Joodse geloof zal ongetwijfeld gewoon doorgaan,
zonder dat er ook maar iets aan gedaan zal worden, op mogelijk enkele symbolische veroordelingen na.
En dat komt natuurlijk omdat het enkel de volgelingen van één religie zijn die in de landen waar ze de baas
zijn of hopen te kunnen worden naar geweld en moord grijpen zodra hun overtuiging het doelwit van
spotternij is: de islam.
Europese moslimleider: Islam betekent geen vrede
Hoe erg kan en zal het worden, als u bedenkt dat ‘onze’ politieke leiders de uitspraken van nota bene een
van de bekendste Europese moslimleiders –de in Londen predikende Anjem Choudary- negeren, die
onlangs bevestigde dat de islam géén vrede betekent, maar onderwerping aan Allah en de Sharia, en dat
het geloof van alle moslims vereist dat beledigers van de profeet Mohammed worden vermoord en dat zij dit
in Europa inderdaad zullen gaan doen ook?
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Je ne suis pas Charlie
‘Je suis Charlie’ was de meest gehoorde en gelezen kreet de afgelopen dagen. Wel, daar sluit ik mij NIET bij
aan, en dat niet vanwege de laag bij de grondse, extreem perverse ‘humor’ waarmee Charlie Hebdo ook de
christelijke religie door het slijk haalde. Want hoe kwetsend en shockerend ze dat ook deden, mensen
verdienen het nooit om enkel vanwege het uiten van hun mening te worden vermoord.
Je ne suis pas Charlie, omdat ik niet de ‘Charlie’ wil zijn die jullie, politici en media, ervan gemaakt hebben,
namelijk een die enkel de door jullie bepaalde en goedgekeurde mening mag uiten: de mening dat alle
religies, culturen en ideologieën gelijk zijn, ook –en zelfs juist- die religie, die al in zoveel landen en delen
van de wereld de oorzaak van zoveel hemeltergend onrecht zoals racisme, discriminatie, antisemitisme,
geweld tegen alle andersdenkenden, tegen vrouwen, tegen homo’s, gruwelijke moordpartijen, slavernij,
kindermisbruik, christenvervolgingen et cetera is.
Radicale islam bestaat niet
Eén blik over de grenzen leert dat er niet zoiets bestaat als een ‘radicale islam’ die enkel door een ‘klein
clubje extremisten’ wordt gevolgd. President Erdogan bevestigde niet zo lang geleden tegen Westerse
journalisten dat er maar één islam bestaat. Dat is dezelfde islam die de inspiratiebron van de aanslag op
Charlie Hebdo en de moorden op de Joden in de supermarkt was, die de Joodse staat Israël van de kaart wil
vegen en die Europa wil ondermijnen, islamiseren en aan de Sharia wil onderwerpen.
Zo kwamen ook de Nazi’s aan de macht
Het kan goed dat de meeste moslims in Europa daar zelf niet naar streven. Bedenkt u dan dat de Nazi’s met
de steun van slechts 10% van de Duitse bevolking aan de macht kwamen. In de meeste Europese landen
gaat het aandeel moslims hard naar de 10% toe, en in Frankrijk is dat percentage reeds bereikt. U mag zelf
bepalen of het louter toeval is dat juist dat land de afgelopen tijd door islamitische terreuraanslagen wordt
getroffen, en Joden opnieuw in drommen moeten wegvluchten voor hun leven.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) KOPP, (4) Junge
Freiheit, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Frankfurter Allgemeine, (7) Arutz 7, (8) AFP, (9) Arutz 7,
(10) AFP, (11) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/01/Hypocriete-Westerse-elite-wijst-niet-islam-maar-islamofoben-als-schuldigen-aan

Vragen NOS over eigen berichtgeving versus complottheorieën *Update*
Vanmiddag ontving ik enkele vragen van een redacteur van de NOS
aangaande de eigen berichtgeving. Het heeft er alle schijn van dat de
Main Stream Media de hete adem van onafhankelijke journalistiek in
de nek voelt. Tenslotte stijgen de bezoekersaantallen van deze
website naar de honderdduizend per dag en werd het eerste artikel
over Parijs binnen enkele dagen meer danvijfhonderdduizend keer
bekeken. Zoiets blijft natuurlijk niet onopgemerkt en dus zal men iets
moeten doen. Wellicht dat ik daarom onderstaande vragen ontving. Ik
wil ze u laten zien, omdat ik het een interessant proces vind waarin
we ons bevinden. De Main Stream Media wordt blijkbaar gedwongen
iets te doen tegen mensen die anders durven te denken. Daarom laat
ik u ook mijn antwoorden aan de redacteur lezen. De eerste email die
ik ontving bestond uit onderstaande vraag en heeft betrekking op dit
artikel. Het heeft er alle schijn van dat er een kat-en-muisspel omtrent
de waarheid en het vertrouwen van het publiek gaande is, want inmiddels zien we dat de Main Stream
Media de zelfmoord enkele dagen later toch maar naar buiten brengt. Ze lijken er min of meer toe
gedwongen te zijn. Dan volgen de overige vragen:

N I E UW S B R I E F 216 – 15 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 7 5

Hieronder vindt u mijn antwoorden aan de redacteur:
Beste Erik,
Het heeft vermoedelijk weinig nut om kritiek op de media te
uiten bij een vertegenwoordiger van diezelfde media. Welke
slager keurt immers zijn eigen vlees af?
Als ik u wijs op een mogelijke propandistische rol van de
media in het belang van een bepaald machtsblok dat
mogelijk een agenda uitrolt, zult u dat toch ontkennen. Een
betrapte boef zal ook zeggen “ik heb er niets mee te
maken!”
Achter de media zit groot geld en zitten grootse belangen.
Recentelijk is in Duitsland een journalist naar buiten
getreden en heeft uitgelegd hoe de CIA grote delen van het
nieuws bepaalt. Het kan ook zijn dat dit een gecontroleerd
lek is, maar het geeft in ieder geval een indicatie hoe
“maakbaar” het nieuws is (ziehier)
Tot nu toe lijkt de Main Stream Media vooral bezig om
theorieën het stempel ‘complottheorie’ te geven om
daarmee de lekken in de ‘perceptie’-dijk te willen dichten. Mensen die zelfstandig na durven denken krijgen
steeds vaker een stigma ‘complotdenker’ opgeplakt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er dus geen
eerlijke analyse vanuit die zelfde Main Stream Media mogelijk is.
Het is ook wel begrijpelijk dat propaganda – of zoals ik het noem ‘perceptie management’ – een taak van de
media is. De grote persbureau’s zijn immers allemaal in handen van een kleine elitaire club en
nieuwszenders worden ook betaald door de staat. ‘Wie betaalt bepaalt’ lijkt mij een stelregel waarop binnen
de media geen uitzondering zal gelden. Een goed beeld van wie de touwtjes in handen hebben in de
westerse pers en grote persbureau’s als Reuters, vindt u in dit artikel van een collega website (zie hier).
In mijn optiek is de rol van de media niet alleen vandaag de dag kwalijk, maar hebben zij in het verleden
menig aanleiding voor het starten van een oorlog helpen verkopen door foutieve beeldvorming. Een goed
voorbeeld daarvan vindt u in deze artikelen (hier en hier):
De Main Stream Media kan nooit haar fouten toegeven, want dan
volgt een kettingreactie aan zaken die ook vals voorgeschoteld zijn.
Op uw eerste vraag ‘Vind je dat de media dergelijke kanttekeningen
(opzettelijk) niet plaatsen?’ laat het antwoord zich dus raden. Ik
denk dat de media opzettelijk zaken op een ‘perceptie
management’ wijze aan het grote publiek voorschotelen. Zij
verkopen de aanleidingen tot grote conflicten als waarheid.
Op uw tweede vraag ‘En waarom zouden de mainstream media dat
doen?’ ligt het antwoord in mijn toelichtingen hierboven verscholen.
De media vertegenwoordigen een machtsblok. Zij zijn de verkopers
van een heersende elitaire klasse die een plan heeft. Dat plan heb
ik in meerdere artikelen beschreven en komt er op neer dat men
een wereldregering wil vestigen. Hiervoor ligt al eeuwen een
blauwdruk klaar en het doel lijkt om dit via de regel ‘orde uit chaos’
te realiseren. Zie voor een toelichting onder meer dit artikel.
Op vraag 3 ‘Hoe zou bijvoorbeeld de NOS berichtgeving kunnen
verbeteren?’ moge het antwoord duidelijk zijn. Van
vertegenwoordigers die zorgvuldig geselecteerd zijn, opgeleid zijn
en specifiek ingezet worden om aan ‘perceptie management’ te
doen kun je niet verwachten dat ze hun eigen rol afkeuren. Het
enige wat zou kunnen helpen is een massaal berouw van binnenuit
de organisatie en het niet langer mee willen werken aan deze
kwalijke rol. Gewetenswroeging dus. De selectieprocedure’s aan de
poort hebben waarschijnlijk echter al die mensen die mogelijk last
van hun geweten kunnen krijgen, vroegtijdig uitgeselecteerd. Ik
verwacht dus niet dat deze slager zijn eigen vlees zal afkeuren.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, Martin Vrijland
Update
Bron linkvermeldingen: Telegraaf.nl
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/13/vragen-nos-over-eigen-berichtgeving-versus-complottheorieen/

N I E UW S B R I E F 216 – 15 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 7 6

Gewichtsverlies zonder honger te lijden
Overgewicht en alle daaraan gerelateerde ziektes vormen één van de
grootste bedreigingen voor de volksgezondheid.
Wat als er nu een gezonde manier is om af te vallen zonder dat je
daarbij honger hoeft te lijden?
De feestdagen zijn weer achter de rug en als je onwillekeurig toch
een aantal pondjes bent aangekomen en geen zin hebt in een dieet
waarbij je honger moet lijden of om een diagnose van diabetes
tegemoet te zien, dan kan één van de kleinste organismen op aarde
je misschien helpen.
Het staat bekend onder de naam chlorella en de wetenschap heeft
aangetoond dat het een krachtig middel is om gewicht te verliezen naast talloze andere
gezondheidsvoordelen.
Chlorella is een microscopische eencellige blauw/groene alg die in zoet water leeft en wordt bewierookt als
een superfood en als natuurlijk medicijn.
Chlorella bestaat voornamelijk uit een kern en een enorme hoeveelheid chlorofyl, een substantie dat giftige
elementen in voedsel en de leefomgeving neutraliseert. Chlorella bevat alle soorten B vitaminen, gezonde
hoeveelheden vitamines C en E, aminozuren, peptiden, polysachariden, proteïne en nucleïnezuren (RNA en
DNA).
Andere gezondheidsvoordelen van chlorella zijn:
Verbeterd immuunsysteem
Het opruimen van vrije radicalen
Verbeterde vriendelijke darmbacteriën
Betere spijsvertering
Verbeterde opname van voedingsstoffen
Zenuwvernieuwing
Afweer tegen kanker en andere degeneratieve ziektes
Maar, hoe zit het gewichtsverlies?
Een onderzoeksteam uit Kyoto in Japan ontdekte dat chlorella gewichtsverlies bevordert door het
controleren van de genexpressie die reducties veroorzaakt in het percentage lichaamsvet, het glucoseniveau
laag houdt en het cholesterolniveau vermindert.
De onderzoekers onderzochten twee verschillende groepen mensen. De ene groep bestond uit mensen die
een hoog gezondheidsrisico liepen vanwege hun levensstijl en de andere bestond uit gezonde mensen. De
resultaten van het onderzoek waren consistent voor beide groepen.
De genen die een positief effect ondergingen van de chlorella waren die die gerelateerd zijn aan signalen,
transport, stofwisseling van vet, inname van glucose en routes van insuline.
Een ander onderzoeksteam uit Korea heeft ontdekt dat chlorella in staat is om vetcellen letterlijk dood neer
te laten vallen, terwijl de andere cellen ongemoeid blijven.
Het kan ook vetcellen laten krimpen door het vet dat door de cellen wordt vastgehouden te laten afnemen.
Chlorella kan zelfs acties van enzymen in vetcellen aansporen om energie te produceren en de stofwisseling
te bevorderen.
Naast het gewichtsverlies en eerder genoemde voordelen, hier nog eens alle belanrijke voordelen op een rij
zoals wij dat schreven in een eerder artikel:
Belangrijkste voordelen kort samengevat:
 Bevat alle vitaminen met uitzondering van vitamine D3
 Bevat hele hoge waarden aan eiwitten
 Bevat alle 8 essentiële aminozuren
 Zorgt voor goede gezonde darmen en spijsvertering (en dus stoelgang)
 Ondersteunt de regulering van je bloedsuikerspiegel (voorkomt dips en dus eetbuien)
 Ondersteunt de zuur- basebalans in je lichaam
 Ondersteunt de hormoonbalans in je lichaam
 Helpt ontstekingen aan te pakken en te voorkomen
 Pakt virale en bacteriële infecties aan
 Stimuleert de reinigende werking van je lever
De door Mike Adams van Natural News als beste geteste bio chlorella kun je hier bestellen! Voor
uitgebreidere testresultaten kun je terecht op de website van Natural News. Overigens is een
zorgvuldige darm detox voordat je gaat afvallen een goed begin voor succesvol afvallen.
Bron: Natural Society
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8801:gewichtsverlies-zonder-hongerte-lijden&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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