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Acteurs komen in actie tegen banken
Lancering “Burgerinitiatief tegen banken”
In de wereld draait door waren op 13 januari wederom de acteurs Pierre Bokma, George
van Houts, Leopold Witte, Tom de Ket en Victor Löw aanwezig, die twee maanden
daarvoor ook al in de uitzending waren om hun toneelstuk ´Door de bank genomen´ te
promoten. Ze spreken over de kleine elite die al driehonderd jaar ons systeem gekaapt
hebben en in stand houden.
Ze kwamen terug in de uitzending van dinsdag omdat ze na volle en uitverkochte zalen
veel mensen hebben gesproken die zich na afloop verbijsterd en geschokt afvroegen of
ze er iets aan kunnen doen. Blijkbaar weten velen nog echt niet wat er gaande is in de
financiële handel en wandel van de banken met als gevolg daarvan de steeds groter wordende schulden. En
dan hebben we nog maar niet over de steeds groter wordende groep die onder de armoedegrens leeft.
Dit keer kwamen ze niet als acteurs, maar als actievoerders die een burgerinitiatief willen lanceren waarmee
er een debat wordt aangezwengeld in de Tweede Kamer over het gedrag van banken en hun geldcreatie uit
het niets. Een mooi initiatief en we kunnen alleen maar hopen dat het iets gaat opleveren. Ze weten het in
Den Haag al lang, maar ze doen er niets tegen en dat kan nu wellicht veranderen.
Ze kunnen het met 40.000 handtekeningen op de agenda in de Kamer krijgen. Die zijn inmiddels gehaald.
Wat als de Kamer er een hamerstuk van maakt dat binnen drie kwartier wordt afgeserveerd omdat ze er
niets mee willen doen, vraagt Van Nieuwkerk. Het antwoord is helder:´Dit is de nette wijze. Vervolgens
kunnen we oproepen tot een nationale hypotheekstaking, dat kunnen we doen als we met z’n allen even drie
maanden niet betalen. En daarna, dan hebben we alles op de nette manier geprobeerd en dan is het
‘klinkers uit de straten’ en op naar de zuidas en revolutie!’
Je bent dus nu in de gelegenheid om van je te laten horen. Teken hier het burgerinitiatief en deel het zoveel
mogelijk! Dit item uit de uitzending van ´De wereld draait door´ van gisterenavond kun je nu hier terugzien.
Het is tijd voor het opruimen van problemen!
https://media-service.vara.nl/player.php?id=332030
©Irma Schiffers

Roep om terugkeer ziekenfonds
Geplaatst op 17 januari 2015
NIJMEGEN - Nederland verlangt massaal terug naar het ziekenfonds.Er
bestaat grote afkeer van de machtspositie van zorgverzekeraars. De
vergroting van de marktwerking in de zorg spreekt weinig mensen aan.
Bekijk ook...
 Regionale Zorgenquête door bijna 24.000 mensen ingevuld
Dat blijkt uit de Regionale Zorgenquête van de Gelderlander met de
Stentor en Twentsche Courant Tubantia.
1 oplossing
Op de vraag 'hoe zou u de zorg organiseren?' kwamen duizenden reacties binnen. 1 oplossing stak met kop
en schouders boven alle andere uit: terug naar het ziekenfonds.
Herinvoering
Bijna 600 mensen die op de site van de Gelderlander de enquête invulden, hielden een pleidooi voor de
herinvoering van de ziekenfondsen die in 2006 werden afgeschaft. Meer dan 400 mensen uitten hun afkeer
van de invloed van de zorgverzekeraars. Ook het verschijnsel marktwerking wordt breed gehekeld.
Afkeer
Uit de antwoorden spreekt een grote afkeer van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. 'Terug naar
vroeger' is een veelgebruikte term. Of 'zoals het in de jaren negentig was'.
Een van de inzenders schrijft: 'Gewoon weer ouderwets ziekenfonds, verplicht en automatisch van je loon
afgehouden. Voor iedereen hetzelfde. Dat geprivatiseer, en al die keuzepolissen leiden alleen maar tot een
grotere ongelijkheid in de samenleving'.
Tegen zorgverzekeraars
De overtuiging dat marktwerking een goed middel is om de kosten te beteugelen, leeft bij weinig mensen die
meededen aan de zorgenquête. Vooral de positie van de zorgverzekeraars roept veel weerstand op. De ene
na de andere inzender spreekt zich uit tegen de 'macht van de verzekeraars'.
Meer over de zorgenquête en het verlangen naar ziekenfonds?
© De Gelderlander 2014, op dit artikel rust copyright.
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/roep-om-terugkeer-ziekenfonds-1.4717990?ls=pl
 Zie ook: Regionale Zorgenquête door bijna 24.000 mensen ingevuld
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EU-kaartenhuis wankelt: Zwitserland zegt vertrouwen in euro op
ECB mag onbeperkt Nederlandse miljarden inzetten om euro en Zuid
Europa overeind te houden – Einde Nederlandse welvaartsstaat definitief
bezegeld door Brussel
De media, en ook deze site, stonden afgelopen week bol van de nasleep
van de terreuraanslagen op Charlie Hebdo. We zouden bijna vergeten dat
er nog iets dramatisch heeft plaatsgevonden, iets dat zoveel mogelijk
gebagatelliseerd werd door ‘onze’ politici en media, die al het terreurnieuws als een geschenk uit de hemel
moeten hebben vastgepakt. En waarom? Omdat Zwitserland deze week plotseling het vertrouwen in de euro
totaal heeft opgezegd. Nu is Zwitserland weliswaar geen euroland, maar desondanks is het kaartenhuis van
de gedoemde Europese eenheidsmunt zeer aan het wankelen gebracht.
De Zwitserse centrale bank nam twee dagen geleden een verstrekkend besluit: de in 2011 ingestelde
koppeling tussen de euro en de Zwitserse frank, waardoor je standaard 1,20 frank voor 1 euro kreeg, werd
plotseling losgelaten. Bovendien werd de rente verder verlaagd tot -0,75% (negatief). (1)
Er ontstond onmiddellijk chaos op de financiële markten. Aandelenkoersen van Zwitserse multinationals
kregen enorme klappen (5) –sommige financiële bedrijven gingen zelfs stante pede failliet- en de frank
schoot omhoog, om uiteindelijk op circa 1 euro uit te komen. Dat is zeer nadelig voor de Zwitserse export en
het toerisme (3), omdat het land nu in één klap (nog) veel duurder is geworden.
Zwitserland vindt risico’s euro te groot
Belangrijker is waarom Zwitserland, dat wereldwijd al sinds mensenheugenis bekend staat als een baken
van (financiële) stabiliteit, zo onverwacht de handdoek in de ring gooide en bereid is zoveel negatieve
gevolgen, inclusief een welhaast zekere recessie, voor lief te nemen.
Er werden allerlei theorieën op los gelaten. De meest waarschijnlijke: de Zwitserse centrale bank heeft
dagelijks miljarden aan euro’s moeten opkopen om de koers van de Europese munt overeind te houden. De
almaar groter wordende berg euro’s werd gezien als een steeds groter risico.
Wat de doorslag gaf was het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB) om onbeperkt de staatsschulden
van de zuidelijke euro-schuldenlanden op te gaan kopen middels het OMT-programma. Het Europese
Gerechtshof gaf daar woensdag toestemming voor.
Gratis miljarden voor schuldenlanden
De angel van dat besluit is dat er nu buiten de voorwaarden van de financiële hulp, die in het kader van het
permanente stabilisatiefonds ESM aan de schuldenlanden werd gegeven, omgewerkt kan worden. Dat houdt
concreet in dat de euro-schuldenlanden NIETS hoeven te doen –dus geen harde bezuinigingen hoeven door
te voeren zoals in Nederland- om toch miljarden te ontvangen. (2)
Het behoeft geen uitleg dat landen zoals Griekenland –dat een derde miljarden bailout gaat krijgen (4)-,
Italië, Spanje en Frankrijk daar zwaar misbruik van zullen maken. Dat kan gerust zo worden gesteld, omdat
deze landen zich in tegenstelling tot Nederland en Duitsland de afgelopen jaren nauwelijks aan de afspraken
om te hervormen en te bezuinigen hebben gehouden.
ECB mag onbeperkt ons geld grijpen
U voelt ‘m natuurlijk al aankomen: De astronomische kosten van het overeind houden van deze landen, en
daarmee de euro, worden afgewenteld op de schouders van met name Duitsland en Nederland. De ECB
gebruikt namelijk deze landen als borg voor de gigantische risico’s die het OMT-opkoopprogramma met zich
meebrengt. De toch al aanzienlijke herverdeling van de welvaart – van uw portemonnee naar die van de
Fransen, Italianen, Grieken, Spanjaarden- wordt hiermee permanent zeker gesteld en zelfs nog groter
gemaakt. Bedenk daarbij dat de ECB –en dus de EU- het met instemming van het huidige kabinet zo
geregeld heeft, dat daarvoor geen enkele toestemming van ons parlement nodig is. We waarschuwden er de
afgelopen jaren al voor, en nu is het dan realiteit: de EU grijpt naar ons geld om het lang gedroomde
politieke stokpaardje –middels de euro en een gezamenlijke schuldenberg naar een federaal Europa- te
kunnen realiseren.
Zwitsers stappen eruit
De Zwitsers, die de afgelopen jaren met hun frank voor honderden miljarden aan euro’s opkochten,
constateren nu dat dit opkoopprogramma totaal uit de hand dreigt te lopen, en hebben hun eigen stekker uit
het eurosysteem getrokken. De risico’s van het ECB-beleid zijn klaarblijkelijk dermate groot, dat het land
daarvoor een recessie, failliete bedrijven en enorme verliezen voor lief neemt.
Astronomische risico’s voor Nederland
En als dit al voor een niet-euroland als Zwitserland geldt, hoe groot zijn de gevaren van het ECBprogramma dan wel niet voor de eurolanden zélf? Wel, de risico’s zijn met name voor de financieel nog
enigszins degelijke landen, dus Duitsland en Nederland, astronomisch. De zuidelijke schuldenlanden krijgen
met een straks fors gedevalueerde euro en nauwelijks of geen bezuinigingen in alles hun zin, maar wij zullen
daar zwaar voor moeten boeten middels een totaal ingestorte koopkracht – om over de ‘noodzakelijke’ nog
hogere belastingen en bezuinigingen maar niet te spreken.
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Einde welvaartsstaat bezegeld
Nu de EU zichzelf officieel toestemming heeft gegeven om ons land en volk tot op de bodem toe uit te
zuigen –en dat is beslist niet gechargeerd-, zijn de welvarende tijden zoals we die hebben gekend definitief
voorbij. De komende jaren zullen we met z’n allen fors armer worden, tot we uiteindelijk naar Zuid Europees
niveau zijn afgegleden. Aangezien men daar zelf gevaarlijk op de drempel van ‘Tweede Wereld’ niveau
balanceert, kunt u zelf bedenken wat dit betekent voor uw toekomst (spaargeld, pensioenen) en die van
onze kinderen.
Kiezers zijn ook schuldig
Voor u enkel met de beschuldigende vinger naar het huidige kabinet wijst: u heeft de regeringspartijen bij de
afgelopen verkiezingen zelf massaal in het zadel geholpen, en gezien de peilingen (pro-Brussel, pro-federaal
Europa partij D66 op flinke winst) lijkt het erop dat velen van u de complete afbraak van onze welvaarts- en
verzorgingsstaat wel prima vinden.
Enige hoop is het einde van de euro
De enige hoop die we nog hebben is dat het euro-kaartenhuis mede dankzij de Zwitsers eindelijk in elkaar
stort, waardoor we onze eigen gulden weer kunnen invoeren. Na een paar moeilijke jaren zullen we dan net
als Zwitserland weer financieel op eigen benen staan, en de wederopbouw van ons door Brussel afgebroken
land voortvarend ter hand kunnen nemen.
Xander - (1) Zero Hedge, 2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Zero Hedge

Toch mogelijkheid om van CJIB schuld af te komen
Iedereen is er zo langzamerhand wel van overtuigd dat wanneer
je verkeersboetes hebt openstaan bij het CJIB dit een hopeloze
zaak is in het geval je niet de middelen hebt deze op tijd te
voldoen. Je betaalt en zo niet dan loop je grote kans de cel in te
verdwijnen. Enkele dagen geleden schreven wij een artikel over
dat het CJIB ongestoord doorgaat met het gijzelen van mensen
om ze op deze manier te dwingen alsnog uitstaande
verkeersboetes te betalen. Via een lezer (dank!) die een
schuldhulpstudie volgt, ontvingen wij informatie dat er ondanks
alles toch mogelijkheden zijn om tot een schuldakkoord te komen
met het CJIB. Dit gaat uiteraard niet zonder slag of stoot en is voorlopig alleen van toepassing op mensen
die een zogenaamd dwangakkoord met de schuldeisers hebben gesloten.
Voor particulieren zijn er in Nederland eigenlijk twee soorten schuldsaneringstrajecten. De zogenaamde
minnelijke en de wettelijke. Bij de minnelijke wordt een regeling aangeboden aan de schuldeisers, waarbij
het mogelijk is om wanneer een aantal schuldeisers hier niet mee akkoord gaan dit via de rechter af te
dwingen. Tot nu toe is het altijd het geval geweest dat het CJIB weigerde mee te werken aan een minnelijk
akkoord. Zij stelden zich op het standpunt dat aan het einde van het minnelijke schuldsaneringstraject, zij
alsnog het restant van de nog openstaande bedragen zouden incasseren.
In 2013 is er door Budgetadvies Bureau Deventer een zaak gevoerd waarbij de rechter werd gevraagd het
CJIB verplicht te laten meewerken aan een minnelijke regeling en algehele kwijting te verlenen voor het
restbedrag aan het einde van het schuldsaneringstraject.
Het CJIB voert verweer bij de rechtbank op grond van het feit dat zij een convenant hebben gesloten met
de brancheorganisatie van schuldhulpverleners, de NVVK. Daarin staat dat bij een minnelijk akkoord het
CJIB na afloop van het schuldsaneringstraject alsnog overgaat tot het incasseren van de restschulden.
De rechter stelt zich op het standpunt dat de aanvrager van de minnelijke regeling niets te maken heeft
met een convenant tussen NVVK en CJIB omdat deze daarin geen partij is en omdat het CJIB geen
andere reden aanvoert als weigering om mee te werken. De rechter heeft daarom geoordeeld dat het CJIB
verplicht wordt mee te werken aan het minnelijke akkoord.
Wat dus betekent dat ze niet na afloop van dit traject alsnog de resterende bedragen kunnen invorderen.
Bovendien is de rechter van oordeel dat het doel van de afgedwongen minnelijke regeling is om tot een
schone lei te komen en dat de handelswijze van het CJIB strijdig is met dat doel.
De uitspraak van de rechter in bovengenoemde zaak is heel belangrijk omdat hiermee de toon is gezet
(jurisprudentie) voor eventueel volgende zaken. Dus, mocht je hopeloos klem zitten met het CJIB en niet in
aanmerking komen voor een wettelijke schuldsanering dan zijn er via de eventueel afgedwongen
minnelijke regeling ook mogelijkheden om een akkoord te sluiten met het CJIB, waarbij dan in de praktijk
slechts een gedeelte van de openstaande bedragen wordt betaald.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8815:toch-mogelijkheid-om-van-cjibschuld-af-te-komen&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Wetenschappers vermoeden dat planeet X en planeet Y echt bestaan
Ons zonnestelsel telt op dit moment acht planeten. Na Neptunus treffen we nog een paar dwergplaneten
aan, zoals Pluto, Sedna en Quaoar, maar dan houdt het op. Er is tot nu toe nog nooit een grote planeet
buiten de baan van Neptunus ontdekt. Een internationaal team van onderzoekers verwacht dat deze
zogenoemde planeet X wel bestaat. Sterker nog: uit wiskundige berekeningen blijkt dat de kans groot is dat
er minimaal twee grote, onontdekte transneptuniaanse planeten bestaan.
De grootste Kuipergordelobjecten tot nu toe gevonden.
Wetenschappers denken dat de grote planeten de banen van extreme transneptuniaanse objecten (ETNO’s)
verstoren. Volgens algemene theorieën zouden de ETNO’s op een
afstand van 150 astronomische eenheden (150 x de afstand aarde –
zon) om de zon draaien met een inclinatie van nul graden. Uit
observaties blijkt dat de ETNO’s zich niet volgens het boekje gedragen.
De afstand tot de zon varieert van 150 AE tot 525 AE en daarnaast is de
gemiddelde inclinatie twintig graden.
“We hebben een goede reden om te vermoeden dat onzichtbare
krachten de verdeling van ETNO’s beïnvloeden”, concludeert
wetenschapper Carlos de la Fuente Marcos van de Complutense
universiteit van Madrid. “De meest logische verklaring is dat onbekende
planeten op een grote afstand van de zon aan de ETNO’s trekken.”
Stel, we kunnen met een ruimteschip voorbij de baan van Neptunus
reizen. Hoeveel van deze grote planeten komen we dan tegen? “Dat
weten we nog niet”, zegt astrofysicus De La Fuente Marcos. “Uit onze berekeningen leiden we af dat het
gaat om minimaal twee planeten, en misschien zelfs meer!”
HL Tauri
De twee papers van de onderzoekers verschijnen in het wetenschappelijke journaal Monthly Notices of the
Royal Astronomical Society Letters. Daar noemen de wetenschappers tevens een probleem. Volgens de
huidige modellen van planeetvorming kunnen er geen planeten in een circulaire baan ontstaan buiten de
baan van Neptunus. Aan de andere kant: de ALMA-radiotelescoop heeft onlangs een flinke protoplanetaire
schijf gefotografeerd rondom de ster HL Tauri, waardoor er wellicht toch planeten kunnen vormen op enkele
honderd AE’s van een moederster.
Wordt vervolgd
De komende maanden worden er meer resultaten gepubliceerd, waardoor de bewijslast alleen maar groter
wordt. “Als blijkt dat onze berekeningen kloppen, dan is dit een revolutionaire vondst”, zegt de bescheiden
De la Fuente Marcos.
http://www.scientias.nl/wetenschappers-vermoeden-dat-planeet-x-en-planeet-y-echt-bestaan/
Madonna: “Ik weet wie bij de echte Illuminati horen”
in Het Complot 16 januari 2015
Zangeres Madonna heeft gezegd ze door het nummer ‘Illuminati’, dat eind vorig jaar werd gelekt, uit te
brengen niet toegeeft dat ze lid is van het illustere genootschap. Ze zei dat ze weet welke personen wel bij
de Illuminati horen.
‘Illuminati’ werd afgelopen december samen met 12 andere nummers op internet gezet. Ze vormen het
nieuwe album van Madonna, ‘Rebel Heart’. Het ging volgens de Queen of Pop slechts om een aantal demoopnames die nog niet af zijn en al maanden geleden werden gestolen.
Ze heeft het nummer gemaakt met Kanye West. Volgens sommigen is dat het bewijs dat Madonna bij de
Illuminati hoort. “Ik word er vaak van beschuldigd dat ik bij de Illuminati hoor, maar weet je wat het is, ik weet
welke personen erbij horen,” aldus de zangeres in gesprek met Rolling Stone.
Volgens Madonna zijn wetenschappers, kunstenaars en filosofen uit de periode van de Verlichting de echte
leden van het geheime genootschap. De zangeres claimt dat beroemdheden en politieke figuren niet bij de
geheime groep horen.
Het dertiende studioalbum Rebel Heart is de opvolger van MDNA, dat in 2012 is verschenen. Onder de
nummers zijn onder andere ‘Bitch I’m Madonna’ (met Nicki Minaj), ‘Unapologetic Bitch’ en ‘Illuminati’.
[NME]
© Copyright (c) NineForNews.nl
https://www.youtube.com/watch?v=DaKwdTARhjw
http://www.ninefornews.nl/madonna-ik-weet-wie-bij-de-echte-illuminati-horen/
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Charlie Hebdo, een andere hypothese!
De aanslag op het satirische weekblad Charlie Hebdo liep uit op een
waar bloedbad dat weten we nu allemaal heel goed! Niemand kon
ontsnappen aan dit nieuws. Alle Franse bedrijven in ons land vroegen
één minuut stilte om 12 uur op donderdag jl.
Maar, kijkend naar wat achtergrondinformatie zagen we een ander
patroon opdoemen waar nog niemand een woord over heeft gezegd.
Natuurlijk is het beschamend voor de democratie dat juist journalisten
die satirische tekeningen en verhalen in elkaar spinnen worden
vermoord in de naam van een terreurgroep met als doel ANGST te
verspreiden mede persvrijheid en vrijheid van meningsuiting aan banden
proberen te leggen. Zelfs deze terreurgroepen zijn het niet eens met elkaar. Ze haten elkaar en eisen beiden
de aanslagen in Parijs op. De tegenstelling zat hem in het feit dat beide terreurgroepen de aanslag op
hebben geëist nadat beide verschillenden terroristengroepen onafhankelijk van elkaar de één IS noemde als
opdrachtgever en de andere Al Qaida uit Jemen. En daardoor gingen we als degelijke
onderzoeksjournalisten een keertje denken voor onszelf!
Wie? Extremisten! Ze waren beruchte en opstandige mensen en stonden al lang bij de politie bekend. Ze
hadden een uitgebreid strafblad en enkelen waren al eens berecht. Toch ontsnapten ze aan de haviksogen
van het justitiële apparaat ondanks het dreigende gevaar dat er van deze extremisten uitging.
Wat? De extremisten sloegen hun slag op het moment dat er bij Charlie Hebdo een redactievergadering
bezig was waardoor bijna alle journalisten aanwezig waren! Ze kenden of herkenden niemand. Ze schoten in
het wilde weg ondanks alle andere verhalen! Dat wil zeggen dat de voorbereiding door iemand anders werd
gedaan en niet door henzelf!
Waar? Frankrijk, Parijs! Parijs, DE STAD die als de meest romantische gemeenschap op aarde te boek
staat en een idee dat in vele mensen hun hoofd leeft! Een stad waar grote schilders, poëten en schrijvers
werden en worden geschapen in hun eigen leefgemeenschap!
Wanneer? De keuze van het tijdstip is ZEER opmerkelijk om een aanslag te plegen. Precies op het moment
dat Frankrijk duidelijke kritiek heeft op alle EU sancties tegen Rusland waardoor ze daar met twee
vliegdekschepen blijven zitten die al miljarden hebben gekost en nu liggen te roesten in de dokken omdat
Rusland ze niet mag aanschaffen! Ook Duitsland en Italië hebben soortgelijke boodschappen naar de EU
top gestuurd.
Turkije is al passé want dat land heeft zijn banden met Rusland reeds aangehaald! Turkije heeft zijn kar
gekeerd. Niet langer opposant voor NAVO, EU en Amerika! Europa leidt namelijk meer onder de sancties
dan Rusland zelf! Toen dat duidelijk werd, is Amerika samen met de OPEC landen begonnen om de
olieproductie op te voeren waardoor alle brandstof aanmerkelijk goedkoper is geworden. Tegelijkertijd
lanceerden de westerse banken een aanval op de Russische munt, de roebel, om het Russische bedrijven
onmogelijk te maken om nog leningen af te sluiten in het westen.
Dit is trouwens een typisch Amerikaanse redenering, want wij verbruiken niet de helft van de energie die een
Amerikaan gebruikt. Europa heeft goedkoper, natuurlijk voedsel nodig, geen Amerikaanse of Duitse GGO
troep, en vooral minder belastingen!
Het resultaat hiervan is, dat Turkije nu goud levert aan Rusland om de munt nog wat sterker te maken voor
de toekomst, China gas, treinen en spoorwegen in Rusland heeft aangekocht en India 12 kernreactoren
heeft besteld! Alles via het BRICS systeem, onafhankelijk van het westerse financiële apparaat, BIS,
‘Nationale bank’ en SWIFT! Rusland kan niet worden gekwetst. Dat is allemaal schijn. De vele tankterminals
die nu doorheen China worden gebouwd door Gazprom zijn het ultieme bewijs. Dat brengt de aanslag in een
heel ander daglicht en het zou ONS niet verbazen dat Amerika, Obama en zijn verrotte CIA achter de
aanslag in Parijs zitten.
Waarom? Omdat Amerika zijn zeggenschap in Europa aan het verspelen is. Omdat Amerika zijn grip
verliest op het Europese volk en daardoor op regeringen! Europa dendert economisch harder achteruit dan
Rusland. Amerika heeft al veel beloofd maar tot op dit moment nog geen ZAK gedaan om het Europese volk
te helpen en de lasten van de sancties te verzachten. Aan geleend Amerikaans schijtpapier hebben WIJ als
burgers niets. Dat verdwijnt per direct in de diepe steekzakken van alle Europese banken. En, dat schorem
laat ons veel liever de hongerdood sterven dan ons te helpen.
Hoe? Tja, hoe moet het nu verder? Wat gaan we doen met deze hypothese? Wel, dat is verder aan u! Wij
dringen er alleen maar op aan om beginnen te denken voor uzelf! Amerika is DE TERRORIST in de
wereld. Rusland wil vrede. Door de moordpartijen van alle geallieerden in de zandbakken van Afghanistan
en Irak hebben we zeer zeker de woede van de mensen daar op onze hals gehaald. Zonder kijf en verdient!
Wordt het dan nu geen tijd om de banden te verbreken met Amerika? Natuurlijk is het maar een idee. Maar,
het is niet omdat een paar extremistische islamitische malloten een bijna voltallige redactie van een satirisch
tijdschrift hebben uitgemoord dat alles geen opgezet CIA spel kan zijn. Het beste voorbeeld is Oekraïne.
Dat Amerikaanse wicht,Nuland, haar telefoongesprek is over heel de wereld gegaan en heeft van al onze
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Europese regeringen een stelletje idioten gemaakt en hen in hun hemd gezet. Waarom blijven ZIJ achter
Amerika en Obama staan? Dat is de kardinale vraag! Tot nu toe hebben Amerikaanse ‘adviezen’ nog niets
anders opgeleverd dan meer economische achteruitgang in Europa!
Denk een keer voor uzelf!
‘Emotie is een slechte raadgever!’
http://boinnk.nl/blog/86415/charlie-hebdo-een-andere-hypothese/

Rusland laat de Europese Commissaris voor Energie in de kou staan
GAZPROM-EU: 6-0
Gisteren woensdag 14 januari onderhandelde de EU met Gazprom in Moskou. De onderhandelaars van de
EU had drie doelen:
1. Rusland te dwingen om verlenging van de speciale winter prijzen op de gaslevering aan Oekraïne uit te
breiden tot eind maart,
2. Rusland te dwingen tot het doen van verdere eenzijdige concessies door het forceren van alle Europese
energie aankopen door middel van de nieuwe "Europese Energie Unie",
3. Rusland te dwingen om het geannuleerde Zuidstroom gaspijpleidingsproject te herroepen en aan te
leggen in overeenstemming met de beperkende regels van het derde energiepakket.
De Russische reactie was een koude douche.
Ten eerste, Gazprom zei dat er geen behoefte is aan een speciaal zomerakkoord omdat er voor de
Oekraïense gasaankopen al een geldig contract bestaat.
In de praktijk betekent dit dat alle concessies die Kiev voor het winterseizoen heeft ontvangen van tijdelijke
aard zijn en er geen ruimte is voor onderhandelingen. Als de EU verzekerd willen zijn van hun gasdoorvoer
via Oekraïne zal er druk op Kiev gezet moeten worden om de bestaande afspraken na te komen. Als Kiev
gas nodig heeft dat zij niet kan betalen –met als gevolg dat er gevaar dreigt voor leveringen aan de EUlanden – is het niet het probleem van Rusland. Hetzelfde geldt voor de gasschulden van Kiev; de EU zal
zowel de Oekraïense gasschulden als eventuele toekomstige gasaankopen moeten betalen.
Ten tweede, Gazprom kondigde aan dat de Zuidstroom gaspijpleiding ter ziele is en niet zal worden
gerealiseerd. Het project bezweek onder druk van de VS en de EU. Het grootste obstakel was het Derde
Energiepakket dat de EU pas later indiende. Een grote beperking van het eigen gebruik van de pijplijn door
Gazprom zelf; Gazprom mocht slechts gebruikmaken van 50% van de capaciteit van de Zuidstroom en zou
worden gedwongen om de resterende 50% van de transportcapaciteit aan derden aan te bieden. Hoewel
alle overeenkomsten tussen Gazprom en de verschillende doorvoer- en verbruikende landen werden
gemaakt vóór het derde energiepakket in werking zou treden, eist de Europese Commissie nu dat dit met
terugwerkende kracht wordt toegepast. De oplossing van Rusland is als volgt: Gazprom zal de pijpleiding
naar Turkije bouwen en uitbreiden naar de Grieks-Turkse grens. De pijpleiding zal eindigen in een
opslagplaats voor gasdistributie in de buurt van de grens met de EU. Als de EU gas wil kopen, zullen zij zelf
een pijpleiding naar Turkije moeten bouwen op eigen kosten. Het zal ook nodig zijn om de
transportcapaciteit tussen de Zuid-Europese lidstaten uit te breiden - en dat doen onder hun eigen Derde
Energiepakket beperkingen.
De laatste klap van de arrogante EU was de verklaring dat Gazprom -na de voltooiing van de gasrotonde en
de Turkse pijplijn- Gazprom alle doorvoer van gas via Oekraïne zou moeten beëindigen. Russisch gas zal
alleen beschikbaar zijn via Turkije! Het Oekraïense netwerk van pijpleidingen zal uitsluitend worden gebruikt
voor gaslevering aan de Oekraïne. Gazprom heeft haar beslissingen gebaseerd op de instabiliteit van de
Oekraïne en de hoge doorvoerrisico's.
Maroš Šefčovič, sinds enkele weken de Europese Commissaris voor Energie Unie moet de ergste dag van
zijn leven hebben gehad. De EU arrogantie knalde tegen een bakstenen muur. Het is schandalig hoe
Duitsland heeft bekonkeld zijn eigen gastoevoer via de Noordstroom pijpleiding veilig te stellen en
vervolgens alle mogelijke middelen te gebruiken om de Zuidstroom pijpleiding te saboteren. Er is geen
betere aanleiding om het conflict tussen Noord en Zuid Europa aan te wakkeren. De toekomstige gebruikers
van de Zuidstroom pijpleiding zijn de VS vast eeuwige dankbaar voor het om zeep helpen van dit project.
Turkije zal handenwrijvend kijken naar de benarde situatie van de EU, zich verheugend op de toekomstige
inkomsten van de gasdoorvoer. Turkije is na Duitsland ook nog eens de grootste klant van Gazprom. De
grootste verliezer zal Oekraïne zijn, 's werelds meest vooraanstaande dief en afperser van gas. Ondanks
alle arrogante praatjes heeft de EU geen echt alternatief voor Russisch aardgas. Brussel zal zijn trots
moeten inslikken en tot bezinning moeten komen.
Nu wachten we vol spanning op de westerse mainstream media en wat voor draai zij aan het verhaal gaan
geven.
door Aleksei Kettunen
Zie ook: http://www.zerohedge.com/news/2015-01-14/russia-cuts-ukraine-gas-supply-6-european-countries
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NASA wetenschapper sterft onder verdachte omstandigheden (video)
Net zoals we in de financiële wereld ook in het afgelopen jaar veel
vreemde sterfgevallen hebben gezien, zo is daar en zo mogelijk ook al
veel langer sprake van in de wetenschappelijke wereld.
Daar sterven al jarenlang soms briljante wetenschappers op
onverklaarbare en/of onnatuurlijke manieren.
Veel van die sterfgevallen hebben bijvoorbeeld betrekking
op wetenschappers die zich bezighielden met onderzoek naar
de planeet Nibiru oftewel planet X.
Vorige week vrijdag kwam er een NASA wetenschapper op een niet
natuurlijke manier om het leven.
Alberto Behar was een 47-jarige onderzoeker die werkzaam was voor het NASA Jet Propulsion Laboratory.
Behar was nauw betrokken bij de Curiosity Rover van NASA, hetzelfde voertuig waar wij zoveel interessante
foto’s van ontvangen met bewijs van leven op Mars.
Daarnaast was Behar helikopter vlieginstructeur, beroepsvlieger en
gecertificeerd reddingszwemmer.
Alberto Behar kwam om het leven toen zijn eenmotorig vliegtuig vlak na
vertrek van het Van Nuys vliegveld in Los Angeles zomaar “uit de lucht
viel”.
Op de volgende foto zie je het wrak zoals dat er na de crash uitzag.
Nu valt een vliegtuig normaal gesproken niet zomaar uit de lucht. Ook
een eenmotorig toestel niet, zelfs niet nadat de motor uitvalt. Het wordt
dan als het ware een zweefvliegtuig, is nog normaal bestuurbaar en kan door een ervaren piloot zonder al te
veel problemen aan de grond worden gezet.
Als je goed kijkt naar de foto van het gecrashte toestel dan zie je iets merkwaardigs. Het lijkt alsof er een
soort explosie is geweest waardoor het cockpit- en motorgedeelte volledig is weggevaagd.
Wanneer er inderdaad een explosie heeft plaatsgevonden dan is dat uiteraard heel verdacht en zou een
aanwijzing kunnen zijn dat men Behar heeft willen vermoorden.
Hij zou daarmee niet de eerste wetenschapper zijn die onder verdachte omstandigheden sterft. Op de
website van Steve Quayle kun je het volledige overzicht zien van wetenschappers die de laatste jaren onder
verdachte omstandigheden zijn gestorven.
Hoort Behar thuis in die rij omdat hij misschien van plan was om de wereld te vertellen dat er wel degelijk
leven is op Mars?
https://www.youtube.com/watch?v=hCPOkhIqHGY - Bron: Ufo Sigthings Hotspot
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8811:nasa-wetenschapper-sterftonder-verdachte-omstandigheden&catid=38:wetenschap&Itemid=51

Is het na Zwitserland de beurt aan Denemarken om de banden met de eurozone te verbreken?
Nu duiken er geruchten op dat er een ander land is die de koppeling met
de euro ongedaan wil maken. Dat meldt GMtechnicals. Investeerders,
beleggers en zelfs overheden worden steeds nerveuzer bij de gedachte
dat de economie binnen de eurozone zich nooit meer gaat kunnen
herstellen.
Een van die overheden is de Deense. Volgens GMtechnicals heeft de
Deense centrale bank daardoor de rente moeten verlagen om te beletten
dat beleggers hun kapitaal zouden overbrengen naar Denemarken; een
vlucht uit het economische blok zou de Deense munt ongecontroleerd
doen toenemen in waarde waardoor het Scandinavische land heel wat
euro’s zou moeten inkopen om de vaste koers te handhaven.
En, dat is net iets wat de Denen willen vermijden. Wie wil immers een munt kopen waarvan hij/zij zeker is dat
de wisselkoers gaat zakken?
Je zou bijna denken dat hoe dichter de ECB-vergadering nadert, hoe zenuwachtiger de niet-eurolanden
worden.
Bron: Beurs.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/gaat-na-zwitserland-ook-denemarken-koppeling-met-euro-verbreken/
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Kinderen gearresteerd en opgesloten wegens bezoek paus
We leven in een wereld waarin alles draait om perceptie. Het
bespelen van jouw werkelijkheid.
Wanneer de paus dus op bezoek komt dan dient de stad volledig
opgeruimd te zijn en mogen er geen zwerfkinderen meer te zien zijn.
Hoe kan het dat de leider van één van de instituten op deze aarde die
verantwoordelijk is voor het misbruiken van ontelbare kinderen, de
Rooms Katholieke Kerk, wordt aanbeden alsof God in eigen persoon
op bezoekt komt wanneer hij ergens ter wereld een land aandoet?
Een leider die bovendien nog eens Jezuïet is en hoofd van een
organisatie die al sinds medio vorige eeuw is overgestapt op het
satanisme.
Wanneer deze man een land als de Filipijnen bezoek dan is die hele
natie in rep en roer.
Gisteren landde hij in Manilla voor een vijfdaags bezoek en misschien
is dat op het moment dat hij uit het vliegtuig stapte zijn pauselijk petje
door de wind werd weggerukt, wel een voorteken.
Zelfs een tropische storm zal niet kunnen voorkomen dat de
komende dagen miljoenen mensen het bezoek van de paus zullen
willen bijwonen en wanneer dat gebeurt dan wel in een netjes
opgeruimde stad.
Dat is de reden dat er de afgelopen week talloze dakloze kinderen in
Manilla, waarvan sommigen zo jong als 5 jaar, zijn gearresteerd in
een poging om een “schone stad” te presenteren aan de paus.
Na hun arrestaties worden ze dikwijls als dieren in een kooi
vastgeketend of in een cel gegooid samen met zware misdadigers.
Soms worden ze op deze manier maanden lang vastgehouden
voordat ze weer op straat worden losgelaten.
Niet alleen worden ze opgesloten met zware misdadigers, maar
tijdens die periode zijn ze ook nog eens prooi voor fysiek en seksueel
misbruik, terwijl de bewakers discreet de andere kant opkijken.
De kinderen moeten slapen op betonnen vloeren die ook gelijk als
eettafel fungeren en hebben vaak niets anders dan een emmer als
WC. Er zijn intussen duizenden kinderen gearresteerd. Een praktijk
die vaker wordt gehanteerd in Manilla wanneer er iets bijzonders is.
hetzelfde gebeurde tijdens een Aziatische economische top in 1996.
Overal langs de route die de paus zal nemen worden kinderen
weggeplukt onder bruggen en andere schuilplaatsen waar ze zich
ophouden.
Wanneer de loslopende kinderen zijn “opgeruimd” ziet het
miljoenenpubliek het volgende beeld:
Eén grote show waarbij “de kerkvader” weer eens probeert aan te
tonen hoe nederig hij eigenlijk wel niet is en waarbij hij uiteraard de NWO weer wat verder promoot met te
zeggen dat kapitalisme de wortel is van alle kwaad.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Zo schreef hij enkele weken geleden een document waarin hij het kapitalisme “de nieuwe tirannie” noemde.
Daarin roept hij dan ook op tot structurele veranderingen waardoor er
volledige gelijkheid onder mensen zal ontstaan en dit uiteraard onder
leiding van een centrale wereldregering.
Miljoenen mensen zullen gehypnotiseerd naar hem luisteren en
voldaan huiswaarts keren.
Ondertussen kunnen de opgesloten kinderen van Manilla niet
wachten totdat hij zijn biezen weer heeft gepakt en richting Vaticaan
is vertrokken. Mensen, dit kan zo niet langer!
Bronnen: Sott Net, Mail Online, AD
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8810:kinderen-gearresteerd-enopgesloten-wegens-bezoek-paus&catid=37:wereld&Itemid=50
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"De Holocaust gaat nog steeds door"
Holocaust-overlevende ziet Eurabië ontstaan
"Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor ik tientallen
familieleden. Dat we niet hebben geleerd van de Holocaust is
een groter trauma dan de Jodenvervolging zelf. De Holocaust
gaat door tot op de dag van vandaag." Zvi Eyal is 15 jaar als
de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. In september 1944
ontsnapt Zvi met zijn broer uit Westerbork.
Zijn broer begrijpt wat hen te wachten staat. Op een avond in
september 1944 wagen ze een ontsnappingspoging. Ze
slagen erin om een gat in het prikkeldraad te knippen. Als de sirene klinkt als signaal om terug te keren naar
hun kazernes, gaan de twee ervandoor. Ze worden achtervolgd door de Duitsers. Wanhopig kloppen ze bij
allerlei huizen aan om te worden opgevangen. Wonder boven wonder kunnen ze bij iemand onderduiken.
Tijdens een vluchtpoging wordt zijn vader door de Gestapo gevangengenomen. Zijn moeder keert na de
oorlog uit Theresienstadt terug; zijn vader is in Auschwitz vermoord.
Holocaust gaat door
Maar Zvi wijst niet op het trauma van de Holocaust, "maar het trauma van een wereld die niet iets
veranderd". Yad Vashem, een instelling waar de Joodse slachtoffers van de Holocaust worden herdacht,
noemt hij belangrijk. "Maar laat het meer zijn dan een graf van herinneringen. Bij de ingang zou een groot
bord moeten staan met berichten over het huidige antisemitisme. Ik heb honderden uitknipsels van actuele
Jodenhaat. De Holocaust gaat door. Ik ben ervan overtuigd dat de Joden zullen verdwijnen uit Europa
vanwege antisemitisme, dat is veroorzaakt door onwetendheid en vooroordelen. Deze symptomen leiden tot
deze diagnose: een zieke maatschappij."
Na een geschiedenis vol Jodenvervolging onder leiding van Romeinen, christenen en communisten is het
volgens Zvi nu de beurt aan aanhangers van de islam. De 89-jarige emeritus hoogleraar verwijst naar het
boek 'Eurabië'. De term zeg het al: de Europese politiek en cultuur staat steeds meer onder invloed van de
islam. Auteur Bat Ye'or maakt duidelijk dat de Europese Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie,
immigratie van Arabieren stimuleerde in ruil voor Arabische olie. Volgens Zvi is de islam "voor een deel" de
kern van dé oorzaak van het tegenwoordige antisemitisme. "Maar het grootste probleem is dat jullie
(Europeanen, red.) de geschiedenis niet kennen."
Niet naar anderen wijzen
"Op die bodem kan iedere antisemitische plant groeien en bloeien. Niet zij, de moslims, zijn schuldig. Wij,
Europeanen, zijn schuldig." Ter illustratie verwijst hij naar het begrip 'appeasementpolitiek'. Een begrip dat
wordt gebruikt om te verwijzen naar diplomatieke beleid gericht op het vermijden van oorlog door concessies
te doen aan een andere macht. "Dit gebeurt momenteel ten opzichte van de islam. In Groot-Brittannië zijn al
plaatsen waar de shariawetgeving wordt toegepast. Als jullie die politiek-correcte houding niet begrijpen,
gaan jullie naar de bliksem," waarschuwt de Holocaust-overlevende.
Dit jaar staat de wereld, 70 jaar na de Holocaust, stil bij de gruwelijke Jodenvervolging onder leiding van de
nazi's. Maar Zvi wil dat we breder kijken dan alleen de Holocaust. "Het antisemitisme gaat al 2.000 jaar door.
Vroeger waren het de Romeinen en de christenen die zich daaraan schuldig maakten. Nu is het de islam."
Hij benadrukt het belang van opvoeding. "Als je je kinderen niet leert wat er gisteren is gebeurd, volgt er
geen verandering. Een herinnering is een aaneenschakeling van schakels. Iedere keer als er een nieuwe
schakel bijkomt, wordt een vorige schakel vergeten."
God vermoord in Auschwitz
Tenslotte benoemt Zvi de Schepper. "God blies Zijn geest in de mens, staat in het begin van de Bijbel.
Daarom staat in het joodse geloof centraal dat het leven beschermd moet worden. Binnen het jodendom
word je als een held beschouwd wanneer je iemands leven redt. En dus kunnen we zeggen: In Auschwitz
werd God vermoord. Maar binnen de islam is het leven ná de dood het allerbelangrijkste. Niet het leven zelf.
Dat is een groot verschil. Daarom is het een wonder dat het Joodse volk nog steeds bestaat. En we hebben
nog veel wonderen nodig om te blijven bestaan."
Over het leven van Zvi schreef Petra van der Zande een boek, genaamd Een open deur.
Christenen voor Israël (CvI) heeft nauwe contacten met Holocaust-overlevenden. Bezoek hier de website
van CvI.
http://www.cip.nl/artikel/46526/De-Holocaust-gaat-nog-steedsdoor?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=A1
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Wijze woorden van een Egyptische dictator over radicale islam
door Arend Jan Boekestijn 17 jan 2015
De Amerikaanse president Barack Obama kreeg de Nobelprijs
voor zalvende woorden in Caïro die niets oplosten. Hoeveel meer
recht heeft de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi dan wel
niet op diezelfde prijs voor het spreken van de waarheid?
Ondanks dat de Franse politie de redactieburelen van satirisch
tijdschrift Charlie Hebdo in de gaten hield, wisten de jihadisten er
binnen te dringen en een slachting aan te richten. Het vrije Westen
is immers niet in staat om alle aanslagen te voorkomen. Frankrijk
werd in de jaren tachtig en negentig van de afgelopen eeuw al
geteisterd door aanslagen van fundamentalisten. Dat is dus ruim vóór 11
september 2001, wat de mythe ontkracht dat de westerse interventies in Irak en
Afghanistan ons al deze ellende hebben bezorgd. Westerse zelfhaat lijkt echter
onuitroeibaar.
Deze week in Elsevier
Over nasleep van de aanslagen in Parijs, met onder meer de vraag waarom
Frankrijk de dreiging niet serieus nam. Lees de nieuwste Elsevier, bijvoorbeeld
via Blendle, of neem een abonnement, zodat u nooit meer iets mist!
Grote fout
Zo heb ik in binnen- en buitenland weer commentatoren horen zeggen dat wij al
deze fundamentalistische ellende over onszelf hebben afgeroepen.
Als het Westen Saddam Hussein had laten zitten, dan werden de soennieten
nog steeds voorgetrokken en hadden zij geen reden om zich aan te sluiten bij
IS. Het was volgens deze commentatoren dus een grote fout om Saddam af te
zetten. Maar diezelfde Saddam-apologeten betogen vaak vijf minuten later dat de westerse steun voor
akelige dictators in het Midden-Oosten het islamitisch terrorisme vleugels heeft gegeven. Het Westen is dus
altijd producent van terrorisme, of we Saddam laten zitten of niet. Saddam-apologeten zoeken hun kracht
kennelijk niet in consistentie.
Doodleuk
Het is triest om te moeten constateren hoe, zelfs nadat de halve redactie van een satirisch magazine wordt
uitgemoord door jihadisten, westerse zelfhaters de schuld toch nog bij het Westen weten te leggen.
Zo schreef Financial Times-commentator Tony Barber dat het stupide was van Charlie Hebdo om moslims te
beledigen. Hier wordt dus de causaliteit doodleuk omgekeerd. De jihadisten moorden niet uit vrije wil, maar
onze beledigingen dwingen hen ertoe! Wat een gotspe.
Waarop wij ook weer worden getrakteerd door bijna alle Duitse en Franse politici, is de claim dat de aanslag
in Parijs natuurlijk niets heeft te maken met de islam. Iedereen die de verschrikkelijke beelden bekeek, kon
vaststellen dat de daders luid en duidelijk 'Allah is groot' riepen.
Profeet
Zij schreeuwden eveneens dat de profeet nu was gewroken. Hoeveel bewijs is er nog nodig dat het hier
jihadisten betreft? Kennelijk schieten veel mensen bij een aanslag automatisch in een politiek correcte
kramp. Wat je ook niet mag zeggen, is dat de levenswijze van de profeet zelf overeenkomsten heeft met die
van jihadisten. Er komen in de Koran immers nogal wat onthoofdingen voor van mensen die de profeet
hebben verraden. Jihadisten willen graag het leven van de profeet imiteren en in Parijs is dat heel aardig
gelukt. Natuurlijk zijn de meeste moslims vredelievend en walgen zij van deze barbaarse acties. Waar het
echter om gaat, is dat elke ideologie en elke religie een gewelddadige potentie bezit en dat het hoog tijd is
dat ook moslims zich hierin gaan verdiepen. Ook de wijze waarop de islam omgaat met afvalligen en
ongelovigen, is onaangenaam.
Ware dictator
Interessant genoeg heeft de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi hier onlangs op gewezen. Sisi heeft
zich ontpopt als een ware dictator die de Moslimbroederschap op alle manieren het leven zuur maakt. Toch
kunnen ook dictators soms verstandige dingen zeggen. Zo hield Sisi onlangs een nieuwjaarstoespraak voor
islamitische geleerden in Caïro waarin hij vaststelde dat de islamitische wereld wordt verscheurd door
extremisten die haat en verderf zaaien. Hij riep de Korangeleerden op om nu eindelijk eens te stoppen om
altijd en overal het Westen zwart te maken. Wat een contrast met de Amerikaanse president Barack Obama,
die in het begin van zijn ambtsperiode in Caïro zoete broodjes kwam bakken en er niets voor terugkreeg!
Kerstviering
Sisi bezocht een kerstviering in een koptische kerk in Caïro. Geen enkele Egyptische president ging hem
voor. Helaas zal Sisi, die in fanatieke moslimkringen wordt gehaat omdat hij zijn religieuze voorganger
Mohammed Morsi heeft afgezet, de islam niet kunnen hervormen. Obama kreeg de Nobelprijs voor zalvende
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woorden die niets oplosten. Hoeveel meer recht heeft Sisi dan wel niet op diezelfde prijs voor het spreken
van de waarheid?
http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/1/Wijze-woorden-van-een-Egyptische-dictator-over-de-radicaleislam-1685999W/?cmpid=NLC%7celsevier_dagelijks%7c2015-0117%7cWijze_woorden_van_een_Egyptische_dictator_over_de_radicale_islam

Zwitserland schrijft historie met verbreken koppeling zwitserse frank aan euro
Jean Wanningen
Gisteren verraste de Zwitserse centrale bank vriend en vijand met het loslaten van de koppeling
(‘peg’) tussen de euro en de Zwitserse Frank. De markten reageerden onmiddellijk en heftig.
Sinds september 2011 heeft de Zwitserse centrale bank haar munt gekoppeld aan de euro en wel op een
plafond van €/CHF 1,20. Gisteren heeft de Zwitserse centrale bank echter besloten om die koppeling (‘peg’)
tussen de Zwitserse munt en de euro los te laten. Als belangrijkste reden noemde de Zwitserse centrale
bank, dat het in de huidige complexe internationale setting weer baas wilde zijn over haar eigen monetaire
beleid. Om dat plafond van 1,20 te handhaven had de bank de afgelopen drie jaar grote hoeveelheden
euro’s moeten opkopen, waardoor ook de waarde van de frank onder druk was komen te staan [omdat hier
tegenover Zwitserse franken gedrukt en in omloop gebracht werden, red.]. Met het loslaten van de koppeling
zal naar verwachting van de centrale bank binnen zes maanden een nieuw evenwicht ontstaan, dat de juiste
waarde van de frank weerspiegelt.
Gevolgen
De reacties waren enorm. ‘Paniek’, dat was gisterochtend kort voor elf uur de beste omschrijving om het
sentiment op de valutamarkten te beschrijven. Onvervalste paniek. Niemand -ik herhaal- niemand had
deze move van de Zwitserse centrale bank aan zien komen.
De gevolgen logen er niet om: binnen dertien minuten steeg de Zwitserse frank bijna dertig procent in
waarde ten opzichte van de euro (en vijf-en-twintig procent ten opzichte van de us-dollar). De Zwitserse
beurs verloor bijna tien procent en olie steeg aanvankelijk vijf procent, om daarna weer sterk terug te vallen,
zie onderstaande grafiek.
Een analist sprak zelfs over een ‘Swiss tsunami’. In onderstaande grafiek is de Zwitserse ‘lawine’ goed te
zien: Bron: Die Welt
Financieel analist Holger Zschaepitz sprak zelfs van een de facto
vertrek van Zwitserland uit de euro:
Wintersport naar Zwitserland wordt duurder
De president van de Zwitserse centrale bank, Thomas Jordan,
verklaarde tijdens een toelichtende persconferentie dat hij de
financiële markten had willen ‘verrassen’. Dat mag met recht een
understatement worden genoemd, gelet op de heftige reacties van
de markten. De appreciatie van de Zwitserse munt betekent, dat
Zwitserland bijna twintig procent duurder is geworden voor het
buitenland. Niet goed indien u plannen had om op wintersport te
gaan naar Davos, maar evenmin voordelig voor de talrijke Zwitserse
multinationals, die hun exportpositie aangetast zien worden. De vraag is thans opportuun: waarom?Waarom
besloten de Zwitsers dan om juist nu deze stap te nemen?
Wat vindt de markt er van?
Follow The Money heeft een aantal marktkenners om hun mening gevraagd. Hieronder enkele reacties.
Lukas Daalder, CIO van Robeco Investment Solutions verklaarde op de vraag waarom de Zwitserse centrale
bank juist nu deze stap had genomen:
“Dat komt door de QE plannen (geldmarkt verruimende plannen, red.) van de ECB. Hun
‘beleggingsportefeuille’ (in euro’s, red.) begon ook wel erg groot te worden”
Diens collega bij Robeco Jeroen Blokland:
‘De positie van de Zwitserse centrale bank werd onhoudbaar, zeker nu met de aanstaande QE plannen van
de ECB. De Zwitserse centrale bank is een relatief kleine bank, die niet vol met euro’s wil komen te zitten.
De koppeling was sowieso altijd bedoeld als een tijdelijke maatregel. Natuurlijk dalen de koersen van de
Zwitserse multinationals hier wel door, aangezien die veel in winst in het buitenland maken. Die winsten
worden nu minder waard. Hij haalde Goldman Sachs aan, die zei:”This is a massive message from SNB to
the market : ECB is going to do QE, and it’s going to be big..” De markt loopt hier in elk geval al op vooruit,
aldus Blokland.’
Ook DFT-columnist Alexander Sassen van Elsloo was ronduit stellig over de reden waarom de Zwitsers nu
de koppeling hebben doorbroken:
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‘De recente USD-EUR move heeft deze ruimte gecreëerd. Maar hoe dan ook, het is een schop van de SNB
(de Zwitserse centrale bank, red.) jegens de EUR. Het vooruitzicht van QE door ECB heeft wellicht de
emmer doen overlopen. Dat ze bij de SNB beseffen dat ze daar niet tegenop kan/wil boksen, wil wel wat
zeggen. In breder perspectief, is dit voor de beleggers die enten op centrale bank beleid een uiterst
onverwachte move. ‘Geloof van beleggers dat centrale banken zich aan hun woord houden heeft forse deuk
opgelopen’. Cognitieve dissonantie, dan wel het geloof van beleggers dat centrale banken zich aan hun
woord houden en beleggers dus zekere winsten zullen opleveren, heeft nu een flinke deuk opgelopen. Al
met al kan deze SNB beslissing weleens de eerste wake-up-call zijn naar de markt die niets anders gewend
is dan zekere winsten (nul risico), die door de centrale banken wordt verschaft. Als de daadwerkelijke risico’s
weer moeten worden ingeprijsd, dan kan dat niet anders dan een crash veroorzaken.‘
De meest expliciete reactie kwam wellicht van Willem Middelkoop, die op weg was naar… Zwitserland.
Volgens Middelkoop is dit besluit van historische betekenis: de Zwitsers weigeren om nog langer mee te
doen aan ‘the race to the bottom’, aldus de goeroe.
‘De Zwitsers weigeren om nog langer mee te werken aan ‘the race to the bottom’
Hij beschouwde het als de belangrijkste monetaire gebeurtenis sinds het uitbreken van de financiële crisis in
2008. Middelkoop:
‘Alle belangrijke economische blokken in de wereld (VS, EU, Japan) willen hun export stimuleren en hun
munt goedkoop maken cq. houden. Zwitserland heeft vandaag (gisteren, red.) gezegd: wij doen hier niet
langer aan mee.’
Volgens Middelkoop is voor de Zwitsers het breekpunt bereikt. De koppeling aan de euro liet de balans van
de centrale bank exploderen. Nu de ECB ook nog vrijwel waardeloos schatkistpapier op gaat kopen werd de
euro een te zwakke munt om de Zwitserse franc nog aan te blijven koppelen. Na het loslaten van deze
koppeling zagen we niet voor niets onmiddellijke enorme appreciatie van de koers van de Zwitserse frank.
Bovendien stond het Zwitserse bankwezen al onder druk, men moest iets doen om de positie van
Zwitserland als veilige haven te herstellen volgens Middelkoop. Op onze vraag of hij dacht dat de stap was
afgestemd met de ECB antwoordde hij dat hij dat niet gelooft. Hooguit is de ‘ECB kort van tevoren op de
hoogte gesteld’.
Euroresearcher André ten Dam tenslotte, sloot zich bij de overigen aan:
‘De Zwitsers hebben de euro en de redding daarvan met de koppeling sinds 2011 zowel moreel en als
financieel gesteund. Maar door het voortdurende ‘zwakke munt’ beleid van de ECB gaat de wisselkoers van
de euro in toenemende mate onderuit zonder dat er enig uitzicht is op herstel. Juist integendeel, Draghi c.s.
hebben te kennen gegeven dat we als gevolg van het ECB-beleid rekening moeten houden met een
structureel lage wisselkoers van de euro. Wellicht dat het advies, een dag eerder, van de advocaat-generaal
van het Europese Hof van Justitie dat de OMT plannen van de ECB niet illegaal zouden zijn, de druppel is
geweest voor de Zwitsers om dit besluit te nemen. Want daardoor zou de ECB zich gelegitimeerd kunnen
voelen om nu de QE-geldsluizen open te zetten. Door de koppeling met de euro nu los te laten, voorkomen
de Zwitsers dat de franc in die neergaande euro-spiraal wordt meegezogen en daarmee dus ook de
koopkracht van de Zwitsers.
‘Zwitserland streeft evenwichtige wisselkoers en koopkrachtbehoud na’
Zwitserland streeft kennelijk nu een evenwichtige wisselkoers van de franc na waarbij zowel de koopkracht
van de Zwitsers als de exportpositie van het Zwitserse bedrijfsleven op evenwichtige wijze worden gediend.
Dat zouden bijvoorbeeld ook Duitsland en Nederland, waarvoor de euro immers veel te goedkoop is
geworden en daarmee de koopkracht in deze landen ernstig heeft aangetast, ook moeten doen. Probleem
voor de Duitsers en de Nederlanders is echter dat zij geen eigen valuta of valutaire-rekeneenheid meer
hebben maar ‘gevangen’ zitten in de euro en daarmee overgeleverd zijn aan de onmogelijkheid van de “onesize-fits-all” euro en de grillen van de ECB om ‘alles te doen’ teneinde deze feitelijk reeds in 2010 overleden
gemeenschapsmunt te redden. Al met al hebben de Zwitsers feitelijk het vertrouwen opgezegd in het Euro
Pact en in de aanpak om problemen in de Euro zone op afzienbare termijn effectief het hoofd te kunnen
bieden.’
Aldus Ten Dam.
Niemand had deze stap voorzien
In de commentaren valt op dat niemand deze stap van de Zwitsers heeft voorzien. Men concludeerde dat
beleggers voortaan niet meer blind konden varen op uitspraken van centrale bankiers, met alle mogelijke
gevolgen van dien. Wel vroegen commentatoren zich af wat dit betekende voor de betrouwbaarheid van de
Zwitserse centrale bank. De bekende financieel journalist Ambrose Evans-Pritchard hierover:
Wat de verdere gevolgen zullen zijn is afwachten, maar voor de euro is dit vanzelfsprekend geen goede
ontwikkeling.
Het is tijd om in actie te komen. In een wereld waar alles om geld draait, kunnen we alleen samen het
verschil maken
Aansluiten bij FTM
http://www.ftm.nl/exclusive/zwitserland-schrijft-historie-met-verbreken-koppeling-zwitserse-franc-aan-euro/
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“Aanslag op Charlie Hebdo uitgevoerd door Amerikaanse speciale troepen”
in Het Complot 15 januari 2015 17:00 72 Reacties 30,687 Bekeken
De aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo op 7 januari is uitgevoerd door goed getrainde speciale
troepen uit de Verenigde Staten en niet door de gebroeders Kouachi, die zijn gedood door de Franse politie.
Dat schrijft de Amerikaanse oud-onderminister en oud-redacteur van de Wall Street Journal Paul Craig
Roberts op zijn website.
Hij vraagt zich af hoe het kan dat zogenaamde islamitische terroristen ‘bereid waren te sterven als martelaar,
terwijl de twee professionals die Charlie Hebdo aanvielen vastbesloten waren om te ontsnappen en daar
opvallend genoeg nog in slaagden ook’. Het lijkt alsof het twee compleet verschillende duo’s waren, aldus dr.
Roberts.
Twee dagen na de aanslag op Charlie Hebdo werden Saïd en Chérif Kouachi gedood nadat ze in een
drukkerij in het Franse plaatsje Dammatin-en-Goële in het nauw waren gedreven. Volgens dr. Roberts is de
terroristische aanslag in Parijs een false flag-operatie geweest, uitgevoerd door de CIA in samenwerking met
de Franse inlichtingendienst. Hij voegde toe dat de CIA meer macht heeft over de Franse inlichtingendienst
dan de president van Frankrijk.
De veel gelezen columnist haalde ook uit naar de Amerikaanse media omdat ze niet objectief genoeg
zouden zijn en als een ministerie van propaganda voor Washington zouden fungeren. “Amerikanen zijn
slecht geïnformeerd. De geschiedenis is een aaneenschakeling van false flag-operaties,” zei dr. Roberts.
“Toch doen Amerikanen zulke operaties af als ‘samenzweringstheorieën’, wat laat zien dat de overheid erin
geslaagd is het volk te hersenspoelen.”
Verderop in zijn artikel trekt Roberts een parallel met de gebeurtenissen op 11 september 2001. “Als we de
officiële versie van de gebeurtenissen op 9/11 moeten geloven, zijn 19 moslims zonder enige steun van
overheden of inlichtingendiensten de National Security Council (NSC), alle 16 Amerikaanse
inlichtingendiensten, Dick Cheney en alle neoconservatieven op hoge posities, de vliegveldbeveiliging, de
NAVO en de Mossad te slim af geweest.”
[Paul Craig Roberts]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/aanslag-op-charlie-hebdo-uitgevoerd-door-amerikaanse-speciale-troepen/
“Aanslag Charlie Hebdo draagt stempel van geheime diensten”
in Het Complot 17 januari 2015
Jean-Marie Le Pen, erevoorzitter van de rechts-nationalistische
politieke partij Front National, heeft volgens een Russische krant
gezegd dat de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo ‘de
stempel van geheime diensten draagt’. Hij gaf later een verklaring
waarin hij de uitspraak ontkende en zei dat zijn betoog onjuist was
vertaald.
De 86-jarige Le Pen betwijfelt of de broers Saïd en Chérif Kouachi de
aanval konden hebben gepland en uitgevoerd zonder dat de inlichtingendiensten ervan op de hoogte waren,
aldus de krant Komsomolskaya Pravda.
“Ik denk niet dat de Franse autoriteiten achter deze misdaden zitten, maar ze hebben er wel voor gezorgd
dat deze aanslag kon gebeuren,” zei hij. Het feit dat het identiteitsbewijs van één van de broers in de
vluchtauto is gevonden, is voor Le Pen mogelijk bewijs voor de betrokkenheid van inlichtingendiensten.
Jean-Marie Le Pen (AFP)
De achtergelaten ID-kaart doet hem denken aan de aanslagen op 11 september 2001. Toen werd tussen de
brandende puinresten van het World Trade Center op magische wijze het onbeschadigde paspoort van één
van de vermoedelijke kapers gevonden.
Le Pen sloot zich niet aan bij de wijdverbreide steunbetuiging ‘Je Suis Charlie’ na de aanslag in Parijs. Hij
liep ook niet mee in de mars ter ere van de slachtoffers. “Je ne suis pas Charlie,” zei hij volgens Le Figaro in
zijn videobloog. Hij betreurt de dood van de redactieleden van het weekblad, maar ziet de mars als een ‘door
de media geënsceneerde bijeenkomst’.
Bij de aanval op de redactie van Charlie Hebdo kwamen 12 mensen om het leven. De verdachten werden
later gedood toen ze een man gijzelden in een drukkerij in het plaatsje Dammartin-en-Goële.
[Le Figaro]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/aanslag-charlie-hebdo-draagt-stempel-van-geheime-diensten/
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De eerste bankier in 2015 is alweer gesneuveld
Het afgelopen jaar hebben we een trend gezien van hooggeplaatste
mensen in de financiële wereld die een niet natuurlijke dood gestorven
zijn. Het lijkt dat deze trend zich voortzet want de eerste bankier die in
2015 onder vreemde omstandigheden dood wordt aangetroffen, is alweer
een feit.
Mensen die vorig jaar op de lijst zijn geplaatst zijn bankiers of andere
hooggeplaatste functionarissen uit de financiële wereld die niet na een
ziekbed zijn gestorven, maar volkomen onverwacht door allerlei vreemde oorzaken zoals verdachte
zelfmoord, regelrechte moord of een bizar ongeluk.
Zo zijn we het vorige jaar geëindigd met een lijst van 36 verdachte doden in de financiële wereld. Ze hadden
één factor gemeen en dat is dat zij vanwege hun posities veel inside kennis bezaten over de financiële
wereld.
Verder hebben wij vorig jaar ontdekt dat veel grote (Amerikaanse) banken hun personeelsleden voor
aanzienlijke sommen geld verzekeren, waarbij in sommige gevallen de werknemers dood veel meer waard
zijn voor de bank dan levend.
Veel verder dan dat zijn we eigenlijk niet gekomen.
Omdat het mysterie van al deze doden nog niet is opgelost, zullen wij ook voor dit nieuwe jaar een lijst
bijhouden van vreemde sterfgevallen binnen de financiële wereld.
Het laatste geval in 2014 was de verdwijning en vervolgens aan de kust aangespoelde Belgische ING
bankier Geert Tack. Het eerste geval in 2015 vertoont enige overeenkomsten met deze zaak.
We hebben het dan over de 45-jarige Michael Flanagan uit Engeland.
Flanagan was hoofd van de buitenlandse valutahandel van de National Australia Bank in Londen. Daar
woonde hij ook, samen met zijn vrouw en jonge zoon.
Enkele dagen geleden werd het dode lichaam van Michael Flanagan gevonden op de helling van
de Helvellyn, een berg in het Engelse Lake District.
Flanagan was vermist sinds 8 januari toen hij personeel van het hotel waar hij verbleef in het Lake District
vertelde dat hij op pad ging om naar de top van de berg Helvellyn te wandelen. Dat was het laatste dat
iemand van hem heeft gezien of gehoord.
Vier dagen later, op maandag, werd zijn levenloze lichaam aangetroffen op de berghelling. Volgens de
politie is er geen sprake van een misdrijf, maar waardoor hij dan wel om het leven is gekomen is niet
duidelijk.
Flanagan had 7 jaar gewerkt voor zijn huidige werkgever en daaraan voorafgaand was hij plaatsvervangend
directeur bij de Engelse bank HSBC en daarvoor had hij gewerkt bij de Royal Bank of Scotland.
Een vriend van Michael Flanagan, een valutahandelaar uit Singapore, Tony Brown, reageerde heel
verbaasd en geschokt. Volgens hem was Flanagan een opgewekt en joviaal iemand.
Een aardige, opgewekte joviale bankier die klaarblijkelijk in zijn eentje voor een wandeling gaat en
vervolgens dood wordt aangetroffen, zonder dat er sprake is van enig misdrijf of verdachte omstandigheden.
Alles kan natuurlijk, maar ook hier hebben we weer te maken met een vreemde, niet verklaarde onnatuurlijke
dood van een belangrijk iemand uit de financiële wereld.
Daarom wordt Michael Flanagan bankier nummer 1 op ons lijstje voor 2015.
1) Michael Flanagan, 45, head Foreign Exchange, National Australia Bank, Londen, Engeland
Voor de volledigheid, hieronder de lijst zoals die door ons is bijgehouden voor het jaar 2014:
1) David Bird, 55, long-time reporter for the Wall Street Journal working at the Dow Jones news room
2) Tim Dickenson, a U.K.-based communications director at Swiss Re AG
3) William Broeksmit, 58, former senior manager for Deutsche Bank
4) Ryan Henry Crane, age 37, JP Morgan
5) Li Junjie, 33, Hong Kong JP Morgan
6) Gabriel Magee, 39, age JP Morgan employee
7) Mike Dueker, 50, who had worked for Russell Investments
8) Richard Talley, 57, was the founder and CEO of American Title (real estate titles)
9) James Stuart Jr. 70, Former National Bank of Commerce CEO was found dead in Scottsdale, Ariz
10) Jason Alan Salais, 34 year old IT Specialist at JPMorgan since 2008
11) Autumn Radtke, 28, CEO of First Meta, a Singapore-based virtual currency trading platform
12) Eddie Reilly, 47, investment banker, Vertical Group, New York
13) Kenneth Ballando, 28, investment banker, Levy Capital, New york
14) Joseph A. Giampapa, 55, corporate bankruptcy lawyer, JP Morgan Chase
15) Jan Peter Schmittmann, 57, voormalig topbestuurder ANB/AMRO, Laren, Nederland
16) Juergen Frick, 48, CEO Bank Frick & Co AG, Liechtenstein
17) Benoît Philippens, 37, directeur BNP Parisbas Fortis Bank, Ans, België.
18) Lydia…, 52, bankier Bred-Banque-Populaire, Parijs
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19) Andrew Jarzyk, 27, bankier, PNC Bank, New York
20) Carlos Six, 61, Hoofd Belastingdienst en lid CREDAF, België
21) Jan Winkelhuijzen, 75, Commissaris en Fiscalist (voormalig Deloitte), Nederland.
22) Richard Rockefeller, 66, achterkleinzoon elitebankier John D. Rockefeller, Amerika
23) Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria), 45, bankeigenaar, zakenman en derivatenhandelaar, Iran
24) Lewis Katz, 76, zakenman, advocaat en insider in de bancaire wereld, Amerika
25) Julian Knott, Directeur Global Operations Center JP Morgan, 45, Amerika
26) Richard Gravino, IT Specialist JP Morgan, 49, Amerika
27) Thomas James Schenkman, Managing Director Global Infrastructure JP Morgan, 42, Amerika
28) Nicholas Valtz, 39, Managing Director Goldman Sachs, New York, Amerika
29) Therese Brouwer, 50, Managing Director ING, Nederland
30) Tod Robert Edward, 51, Vice President M & T Bank, Amerika
31) Thierry Leyne, 48, investeringsbankier en eigenaar Anatevka S.A., Israël
32) Calogero Gambino, 41, Managing Director Deutsche Bank, Amerika
33) Shawn D. Miller, 42, Managing Director Citigroup, New York, Amerika
34) Melissa Millian, 54, Senior Vice President Mass Mutual, Amerika
35) Thieu Leenen, 64, Relatiemanager ABN/AMRO, Eindhoven, Nederland
36) Geert Tack, 52, Private Banker ING, Haaltert, België
Bronnen: Deutsche Wirtschaftsnachrichten ; NZ Herald
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8817:de-eerste-bankier-in-2015-isalweer-gesneuveld&catid=15:financieel&Itemid=28

Islamitische staat vs. Saudi-Arabië
In de media wordt uitgebreid bericht over de sadistische praktijken
van de Islamitische Staat. ‘Onze’ bondgenoot Saudi-Arabië doet
echter nauwelijks onder voor hen in barbaarsheid, maar daar hoor
je een stuk minder over.
In de afgelopen week ging een video viral waarin IS-militanten
homo’s bestraften door hen van een dak te gooien. In SaudiArabië kun je echter ook de doodstraf krijgen voor
homoseksualiteit
De Islamitische Staat en Saudi-Arabië lijken qua nog veel meer
straffen erg op elkaar. Middle East Eye heeft het allemaal op een
rijtje gezet:
Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.
Via: Washington Post

AIVD en MIVD zijn onderdanige amateurs
Volgens klokkenluider Edward
Snowden lopen de Nederlandse
inlichtingendiensten als makke
schaapjes achter hun Amerikaanse
collega’s aan. In de VS worden zij
gezien als ondergeschikten die
inhoudelijk niet veel te bieden
hebben.
Uit een bericht op Nu.nl:
Jullie diensten werken in feite voor
de Amerikanen. Ze voeren gewoon
uit wat wij ze vragen”, aldus
Snowden over de AIVD en MIVD. “De Amerikanen geven er dan informatie
voor terug.”
Volgens Snowden zien de Amerikanen Nederland als ondergeschikte, die
altijd “onbegrensde toegang” biedt. “De Amerikanen waarderen de AIVD en MIVD niet vanwege hun
capaciteit, maar vanwege de altijd soepele medewerking.”
Een grafische weergave van de verhoudingen tussen Nederland en de Verenigde Staten.
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Wie is ‘Madame Rothschild’ die beweert dat de Mossad achter aanslagen Parijs zit?
Ze noemt zichzelf ‘Madame Rothschild’ en zou in werkelijkheid de
naam Ellie Katsnelson dragen. Deze madame Rothschild zou in onmin met
haar familie zijn gevallen en daarom allerlei zaken exposen. De vraag is
natuurlijk hoe serieus we deze dame moeten nemen en of ze überhaupt wel
echt bestaat. Voor iedereen die nog niet weet wie de familie Rothschild is, is
een kleine toelichting wellicht wenselijk. Deze oud Ashkenazi joodse
bankiersfamilie staat er om bekend wereld oorlogen te hebben gefinancierd
via allerlei schimmige constructies. Ze financierden naar verluidt beide
kanten van deze oorlogen, waaruit op te maken zou zijn dat deze oorlogen
an sich volledig georkestreerd zijn. Het is de familie die in feite wereldwijd de
macht over de geldstromen heeft. Nu nog steeds, want centrale banken zijn
nog steeds privé eigendom. Het vergt wat graafwerk om dat goed in beeld te
krijgen en de officiële geschiedschrijving zal dat zeker niet voor u ophelderen, net zo min als dat financiële
experts zullen toegeven dat deze familie de machtigste ter wereld is, omdat zij het wereldwijde monetaire
systeem in hun greep hebben. Nu is geld slechts een middel om grip op volkeren te houden. Ik noem het de
moderne slavenketting. Achter de schermen zijn het echter wel Ashkenazi joodse zionistische machthebbers
die bepalen wat er op het wereldwijde schaakbord gebeurt. Zij orkestreren oorlogen en organiseren ‘false
flags’ om te bereiken wat ze voor ogen hebben. Dit gaat via de eeuwenoude stelregel ‘Problem, Reaction,
Solution’. Men creëert een probleem; wacht op de reactie (chaos) en biedt de oplossing aan. Zo kan weer
menig politiestaat maatregel doorgevoerd worden na de aanslagen in Parijs.
Wat is er nu gevaarlijker voor deze machthebbers, dan dat er mensen opstaan die deze valse vlag
aanslagen ontmaskeren? Is het dan niet uitermate slim als je zelf een complottheorie lanceert (vanuit eigen
gelederen), die misschien wel volledig waar is, maar die absurd overkomt en belachelijk gemaakt wordt door
het idee dat deze uitgesproken wordt door een vermeende afvallige uit de familie? Is het niet slim om
iemand die zogenaamd uit de gratie gevallen is een verhaal te laten vertellen, waardoor iedereen denkt:
“Ach, dat is lariekoek. Dat is gewoon een gestoord mens dat om aandacht verlegen zit! Waarschijnlijk
bestaat ze niet eens.” En zo wordt een verhaal dat misschien wel volledig accuraat ‘bulls eye’ in de roos
schiet, tot een ridicuul fantasieverhaal gedegradeerd. Wie zal het zeggen? In ieder geval is het interessant
om te onthouden dat ook het blad Charlie Hebdo van de familie Rothschild is (zie hier).
Ellie Katnelson a.k.a. Madame Rothschild legt in dit artikel uit dat de Mossad – de Israëlische geheime
dienst – achter de aanslagen in Parijs zit. Ze schrijft aan de eigenares (met de naam Lasha) van
het blog Darkmoon.me [citaat] “Moslims hadden niets – ik herhaal, niets – te maken met het bloedbad dat
vorige week in Parijs plaatsvond. Een paar jonge dames die ik ken en die actief zijn in de Palestijnse
beweging – met uw eigen landgenoot, George Galloway, geloof ik – legden twee dagen geleden alles aan
mij uit. Dit hele evenement werd georganiseerd in Brussel. Zelfs Ahmed Merabet, de eerste Franse
politieman die naar verluidt werd doodgeschoten, is eigenlijk geen moslim: zijn echte naam is Avigdor, en de
naam van zijn broer is Maloch, onlangs gewijzigd in Melek. Het zijn allemaal crypto-Joden in dienst van de
Israëlische inlichtingendienst, dat wil zeggen: Mossad agenten.
Avigdor is op dit moment in Buenos Aires en zal daar zes jaar blijven, een standaard procedure voor
diegenen die diep in dergelijke Israëlische psyops zitten. Daarna zal hij weer de kop opsteken met een
nieuwe identiteit, tegen die tijd zal de bevolking natuurlijk alles over de aanslagen van Parijs vergeten zijn.
Ken je Gladio nog? Zo niet, je maakt dat nu mee. Lasha, ik sta erom bekend eindeloos te kunnen kletsen en
schrijven, zelfs langdradig soms. Dit is het dus voor nu. Ik zal je in maart een e-mail sturen, als ik terug naar
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kom vanuit Sydney. Hopelijk zal er tegen die tijd geen gedonder meer
zijn en kunnen we rustig van een glas wijn genieten samen, zoals dat hoort bij twee koninginnen: de één een
drama queen (ik), de ander een ‘mysterie koningin’ (jij). PS: Ten aanzien van de Parijse farce. Ik vergat het
bedrag te noemen dat de spelers betaald krijgen. Dat is € 666.000 of dollar, afhankelijk van het land waar
het evenement plaatsvindt. Het bedrag mag willekeurig en onbelangrijk voor je klinken, maar als je eenmaal
weet hoe belangrijk numerologie en tekenen zijn voor de kabbalistische Joden, beginnen dingen op zijn
plaats te vallen. Bovendien is het getal zes weer aan de orde zoals je ziet. Dat is immers tevens het aantal
jaren waarna de commando’s die de operatie uitvoeren, weer de kop opsteken. Ze moeten zes jaar een low
profile onberispelijk en respectabel leven leiden onder hun nieuw nieuwe identiteit. Als ze uiteindelijk weer in
het “volle daglicht” tevoorschijn komen, is dat nooit in het land wat oorspronkelijk hun toneel was.
Dus Avigdor, de “held” van de Parijse operatie en de rest van zijn ‘partners in crime’, zullen elders een nieuw
leven beginnen: met een nieuwe identiteit, nieuwe papieren en een nieuw paspoort. Zelfs in een mooi nieuw
huis wordt voorzien. Alles wat nodig is om hen in staat te stellen een nieuwe start in het leven te maken,
zal aan deze agenten worden gegeven, waaronder een vrouw of partner die ook een undercoveragent is.
Niets, helemaal niets, wordt aan het toeval overgelaten. Bron linkvermeldingen: Darkmoon.me
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/18/wie-is-madame-rothschild-die-beweert-dat-de-mossad-achteraanslagen-parijs-zit/
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Pakistan in HAARP-watersnood? “Een nieuwe zet op het Grote Schaakbord”
Geopolitiek
Het begrip geopolitiek geeft aan dat dit een politiek betreft die
wereldomspannend is. Het is de politieke uiting van het moderne
geglobaliseerd economische denken. Daar waar de economische belangen
van bepaalde landen in andere delen van de wereld tot nationale
veiligheidsbelangen worden verklaard, zoals de Verenigde Staten – met als
puppetmasters de Rothschilds vanuit the City of London – dat al tijden
plegen te doen, wordt een uitgekiende strategisch politiek-militaire visie op
de langere termijn een noodzakelijkheid. Dat zij die deze visie hebben
ontwikkeld, door de jaren heen zich steeds weer op belangrijke beleidsbepalende of adviserende posities
hebben bevonden, mag als een logisch uitvloeisel worden beschouwd van het geopolitieke denken en doen.
Waarmee er door de decennia en zelfs eeuwen heen voor een consistente en een continuerende politieke
lijn werd gezorgd.
Eén van de belangrijkste mensen met zo’n visie in onze tijd is Zbigniew Brzezinski. Hij is een man die al
meer dan vijftig jaar een prominente rol speelt in de buitenlandse politiek van de VS. Hij adviseerde de
presidenten Kennedy, Johnson en Reagan. Hij zorgde er voor dat de toenmalige gouverneur van Georgia,
Jimmy Carter, toetrad tot de Trilateral Commission, die door Brzezinski en David Rockefeller in 1973 was
opgezet. Waarna hij Carter’s nationale veiligheidsadviseur werd, toen deze in 1977 tot president van de VS
werd verkozen. Brzezinski stond in het centrum van de Amerikaanse macht toen in 1979 het regime van de
sjah in Iran ten gronde ging en in diezelfde periode de Soviets Afghanistan binnenvielen. Zie voor een aantal
zeer interessante interviews met Brzezinski.
Wie is deze man?
Brzezinski is een Pools-Amerikaans politieke wetenschapper, die net als Henri Kissinger en Samuel
Huntington tot de belangrijkste Amerikaanse geostrategen wordt gerekend. Het feit dat deze man al meer
dan vijftig jaar een medebepalende factor is in de buitenlandse politiek van de VS, laat zien dat zijn invloed
groot is. Hij adviseerde zowel Republikeinse als Democratische presidenten. In 2000 was hij de
buitenlandadviseur van presidentskandidaat John McCain. Terwijl bij de laatste verkiezingen in 2008, waar
McCain de tegenstander was van Obama, Brzezinski de adviseur van de laatste werd. Dat Brzezinski Senior
zijn zonen op hetzelfde pad heeft gebracht, maakt duidelijk dat deze familie zich tot een dynastie van belang
binnen de VS heeft gemaakt. Zijn zoon Mark is namelijk eveneens een adviseur van Obama. Daarentegen
was Zbigniew Brzezinski’s zoon Ian de adviseur van McCain tijdens diens laatste campagne. Hiermee mag
overduidelijk zijn, dat het ogenschijnlijk competitieve Amerikaanse tweepartijensysteem één grote farce is.
Een biografisch citaat uit de Wikipedia:
Brzezi?ski was verbonden aan Amnesty International, de Council on Foreign Relations, de Atlantic Council,
de National Endowment for Democracy enFreedom House. Hij was een directeur van de Trilaterale
Commissie, waarvoor hij nog steeds actief is. Brzezi?ski is professor Amerikaanse buitenlandse politiek
aan Johns Hopkins University‘s School of Advanced International Studies (Baltimore) en onder meer
verbonden aan het Centre for Strategic and International Studies in Washington. Hij is tevens adviseur van
Amerikaanse en internationale ondernemingen. Ook schrijft hij boeken en artikelen.
Een indrukwekkende staat van dienst dus. Wat echter in het bovenstaande het meest opvalt is dat hij zich
ook met Amnesty International heeft bemoeid. Dit roept natuurlijk de nodige vragen op ten aanzien van de
zuiverheid van die club. Want de geopolitieke visie van de heer Brzezinski is over het algemeen geen visie
waar de belangen van individuele mensen en mensenrechten mee gediend zijn. Zaken waar Amnesty zich
juist sterk voor maakt. Zou men hier kunnen spreken van een controlled opposition?
Brzezinki’s visie
Het is interessant om de visie van het invloedrijke meesterbrein eens onder de loep te nemen. Hij heeft deze
vanaf 1956 in verschillende boeken weergegeven. De bekendste, ‘The Grand Chessboard: American
Primacy and its Geostrategic Imperatives’, schreef hij in 1997. Dit boek is een neerslag van zijn totale
geostrategische visie ten aanzien van Europa en Azië. Voor Brzezinski is het Euraziatische continent het
belangrijkste gebied ter wereld, waar Amerika (lees de Rotschilds) haar invloed op economisch en politiekmilitair gebied stevig moet verankeren en onder haar heerschappij moet zien te krijgen c.q. houden.
Wat betreft Europa is dat na de oprichting van de NAVO, als uitvloeisel van de ontstane
machtsverhoudingen ten gevolge van WOII, geen enkel probleem. Door de val van het IJzeren Gordijn in
1989 en de toetreding van vele Oost Europese satellietstaten van de voormalige Soviet Unie tot diezelfde
NAVO, is die invloed uitgebreid tot aan de grenzen van Rusland. Dit is een voortzetting van de zogenoemde
‘containment-politiek, waarbij Rusland omringd wordt door landen die vrienden van de VS zijn. Ook de
voormalige Soviet-repubklieken in Centraal-Azië, de Trans-Kaukazische republieken, zijn binnen de
invloedsfeer van Amerika en de NAVO gebracht. Men voert diezelfde containment-politiek ten aanzien van
China, denk daarbij aan Taiwan, Zuid-Korea, Japan en ook India.
Het Grote Spel

N I E UW S B R I E F 217 – 31 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 1 9

Dit alles is een belangrijk deel van het historische spel op het Grand Chessboard dat Eurazië heet. Een spel
e
dat al enkele eeuwen wordt gespeeld en tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. In de 19 eeuw was
the British Empire de belangrijkste westerse speler in dit spel, die via Rusland de rest van Azië in haar macht
probeerde te krijgen. (Brittannia rules the waves o.l.v. de Rothschilds) Ze voerden tussen 1839 en 1860 twee
opiumoorlogen met China in het kader van machtsuitbreiding in dat gebied.
De Engelsen zaten ook in India (toen nog inclusief Pakistan en Bangladesh) en waren bang dat het
toenmalige Russische Tsarenrijk, door haar uitbreidende invloed in het zuiden van Azië, de Britse
Kroonkolonie India zouden gaan inpikken. Ook toen al speelde Afghanistan hierbij een belangrijke rol. De
Britten vochten ook daar al twee oorlogen en hebben het land daarbij ook bezet. Zo bezien lijkt de
geschiedenis zich de afgelopen decennia te hebben herhaald.
Toen de invloed van het Russische Rijk zich steeds verder naar het zuiden uitbreidde baarde dit de Britse
koloniale bezetters van het Indisch Subcontinent zorgen. De legers van de Russische tsaren onderwierpen
het ene khanaat na het andere en de Britten waren bang dat Afghanistan een uitvalsbasis zou kunnen
vormen voor een Russische invasie in Brits India. De Britten besloten de Russen daarom voor te zijn en als
eerste Afghanistan te bezetten, wat leidde tot de Eerste Anglo-Afghaanse Oorlog. Het lukte de Britten niet
Afghanistan te bezetten vanwege hevig verzet van de Afghanen. De Britten veranderden daarom hun
strategie: ze beschouwden Afghanistan voortaan als een bufferstaat tussen Brits Indië en het Russische Rijk
en stelden marionetten aan als koning.
De Russen bleven echter hun invloed naar het zuiden toe uitbreiden. In 1865 werd Tasjkent geannexeerd en
drie jaar later werden Samarkand en Buchara Russische vazallen, waarna de rivier de Amu Darja de
zuidelijke grens van het Russische Rijk was. In 1878 stichtten de Russen een ambassade in Kaboel en
stookten de Afghaanse koning Sher Ali tegen de Britten op, wat tot de Tweede Anglo-Afghaanse Oorlog
leidde. De Britten wisten hierin hun invloed over Afghanistan te herstellen en stelden een nieuwe koning aan.
Het huidige geopolitieke machtspel is dus een voortzetting van een historische strijd om macht en
e
heerschappij op het Euraziatische continent. Dit spel noemden de Engelsen in de 19 eeuw ‘The Great
Game’. Het Grote Spel op het Grote Schaakbord. Lokale heersers zijn daarbij slechts de pionnen, die door
de onzichtbare Rothschild-hand worden verplaatst of desnoods uit het spel verwijderd. Brzezinski’s visie is
dus de moderne weergave van dit spel. Hij is de meesterstrateeg die de regels van het Grote
Wereldschaakspel tot in de finesses beheerst. Sterker nog, hij meent die regels (in opdracht van de
Rothschilds) zelf te kunnen maken.
Was in deze zin de rivaliteit tussen schaakgrootmeester Bobby Fischer en de Russische grootmeesters
misschien meer dan een simpel spel? Fischer werd in 1972 voor het eerst wereldkampioen door Boris
Spasky te verslaan.
Het was niet zomaar een match tussen twee schakers, maar een prestigestrijd tussen de Sovjet-ideologie en
die van de Verenigde Staten, uiteraard sterk onder invloed van de Koude Oorlog.
Het grote belang van Eurazië
Wanneer men naar de wereldkaart kijkt en de plaats van het Euraziatische continent in ogenschouw neemt,
dan valt op dat dit continent een bijzonder strategische ligging heeft en tevens van een enorme omvang is.
Het is de grootste landmassa op aarde. Ook het Midden-Oosten maakt hier deel van uit.
afbeelding.
Eurazië bevat driekwart van ’s werelds
energiereserves en daarnaast vele andere
belangrijke grondstoffen. Tevens woont het
grootste deel van de wereldbevolking op deze
uitgestrekte landmassa. Degene die dit continent
in zijn macht heeft, heeft wereldmacht. Het spel
lijkt erg veel op het oorlogspel Risk.
Daarnaast is met name Europa, om preciezer te
zijn het Duitstalige Midden-Europa, vanaf de
e
ste
18 tot aan het begin van de 20 eeuw de drager
geweest van belangrijke vernieuwende impulsen op cultureel, sociaal, economisch en spiritueel gebied.
Deze impulsen zouden een bijdrage hebben kunnen leveren aan een toenemend geestelijk ontwaken, een
grote bewustzijnsontwikkeling, een vrijwording en vereniging van de mensheid. Voor de strategische
plannen van de spelbepalers van het Grote Spel was en is die vernieuwende ontwikkeling alles behalve
gewenst. De vele oorlogen in Europa van de afgelopen eeuwen waren dan ook voor een belangrijk deel er
op gericht om die vernieuwende impulsen onschadelijk te maken. Dit deed men door de aanwezige
verdeeldheid kunstmatig aan te scherpen en er een met name op economisch gebied afhankelijk makende
nepeenheid (EU) voor in de plaats te stellen. Dit is voor een groot deel gelukt en Europa maakt als NAVOpartner op militair gebied en als erkend eenduidige partner, door de EU, op economisch gebied deel uit van
de partij van de spelbepalers.
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“Europe is America’s essential geopolitical bridgehead in Eurasia. America’s stake in democratic Europe is
enormous. Unlike America’s links with Japan, NATO entrenches American political influence and military
power on the Eurasian mainland. With the allied European nations still highly dependent on U.S. protection,
any expansion of Europe’s political scope is automatically an expansion of U.S. influence. Conversely, the
United States’ ability to project influence and power in Eurasia relies on close transatlantic ties.
Bij het in stand houden en versterken van de transatlantische banden tussen de VS en Europa speelt de
Bilderberg-groep een heel belangrijke rol, naast de Trilateral Commission en de Council on Foreign
Relations. De strijd gaat nu om een verdere invloeduitbreiding in Rusland en China, die nog steeds de
grootste tegenspelers zijn in het Grote Spel op het Grote Schaakbord Eurazië. Opnieuw speelt Afghanistan
daarbij een belangrijke rol.
Brzezinki’s zetten ten aanzien van Afghanistan
Toen eind jaren ’70 de Soviet Unie c.q. Rusland opnieuw haar invloed in Afghanistan deed gelden, door daar
een communistisch marionettenregime te installeren, maakten de Rothschild-clan en haar marionetten zich
grote zorgen. Brzezinski als haar strategisch meesterbrein wist daar wel een oplossing voor. De mede door
hem zelf als president geïnstalleerde voormalige gouverneur uit Georgia, Jimmy Carter, wist hij zo te
bespelen dat deze zijn fiat gaf aan een in eerste instantie financiële ondersteuning van de islamitische
vrijheidsstrijders, de Mujahedeen, in Afghanistan. De eerder aangeraden video, zie , laat het door Carter
ondertekende document zien waarin die zaak officieel werd beklonken. Deze bijzonder slimme zet van
Brzezinski om de Mujahedeen te ondersteunen leidde er uit uiteindelijk toe, geheel volgens zijn verwachting
en opzet, dat op 24 december 1979 de Soviets Afghanistan binnenvielen.
In een interview met het Franse tijdschrift Le Nouvel Observateur in 1998 geeft Brzezinski onomwonden toe,
dat het de bedoeling was om met behulp van CIA-sponsoring van de Mujahedeen een dusdanige
islamitische tegenkracht in Afghanistan te laten ontstaan, dat de Russen zich genoodzaakt zouden voelen
om het land binnen te vallen om hun macht aldaar te behouden. Citaat uit het interview:
Le Nouvel Observateur: Former CIA director Robert Gates states in his memoirs: The American secret
services began six months before the Soviet intervention to support the Mujahedeen [in Afghanistan]. At that
time you were president Carters security advisor; thus you played a key role in this affair. Do you confirm this
statement?
Zbigniew Brzezinski: Yes. According to the official version, the CIA’s support for the Mujahedeen began in
1980, i.e. after the Soviet army’s invasion of Afghanistan on 24 December 1979. But the reality, which was
kept secret until today, is completely different: Actually it was on 3 July 1979 that president Carter signed the
first directive for the secret support of the opposition against the pro-Soviet regime in Kabul. And on the
same day I wrote a note, in which I explained to the president that this support would in my opinion lead to a
military intervention by the Soviets.
Le Nouvel Observateur: When the Soviets justified their intervention with the statement that they were
fighting against a secret US interference in Afghanistan, nobody believed them. Nevertheless there was a
core of truth to this…Do you regret nothing today?
Zbigniew Brzezinski: Regret what? This secret operation was an excellent idea. It lured the Russians into the
Afghan trap, and you would like me to regret that? On the day when the Soviets officially crossed the border,
I wrote president Carter, in essence: “We now have the opportunity to provide the USSR with their Viet Nam
war.” Indeed for ten years Moscow had to conduct a war that was intolerable for the regime, a conflict which
involved the demoralization and finally the breakup of the Soviet Empire.
Daarmee hadden de Russen hun eigen Vietnam-moeras waarin ze, zoals de historische feiten hebben
aangetoond, zijn verzopen. Het droeg voor een belangrijk deel bij aan Brzezinski’s opzet om het Sovietimperium te ontmantelen. Het was dus een belangrijke zet om de macht van de Soviet Unie te breken, als
inleiding op het ontmantelen van haar macht in Oost-Europa. Waarna dat deel van het Euraziatisch
continent kon worden ingelijfd bij de partij van de Rothschild-spelbepalers. Na de val van het Sovietimperium was het zaak de Centraal-Aziatische republieken uit de communistische sfeer los te weken.
De volgende zet
Nadat de Russen Afghanistan waren binnengevallen en de Mujahedeen het niet meer alleen afkonden met
financiële hulp, werden zij op slinkse wijze via Pakistan van modern militair materieel voorzien, zoals Stinger
luchtdoelraketten. Ook dit laat het eerdere filmpje zien.
Maar daarmee was Afghanistan nog niet volledig onder controle gebracht. Om dit toch mogelijk te maken
bedacht het geostrategische meesterbrein Brzezinski het volgende. De financiële en later ook militaire steun
aan de Mujahedeen, zou deze vrijheidsstrijders tot een belangrijke machtsfactor in het land maken. Hun
fundamentalistisch islamitische karakter baarde Brzezinski in die tijd geen enkele zorg. Integendeel. Hij zag
daarin juist een strategische kans om in de toekomst de wereldbevolking verder te kunnen splijten langs
religieuze scheidslijnen. De in de jaren ’90 uitgroeiende macht van de Mujahedeen was de basis voor wat
later de Taliban werd genoemd, die een snelle opmars maakten door het land. Met behulp van Saoedi
Arabische financiering werd Osama Bin Laden, een lid van een bevriende Soedische elitefamilie van de
Bushes, naar Afghanistan gehaald. Daar mocht hij de Taliban aan gaan voeren en deze tot de fake Al
Qaeda ombouwen, om daarmee als toekomstige zondebok te kunnen gaan functioneren.
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9/11
Brzezinki’s boek ‘The Grand Chessboard’ is vier jaar voor de aanvallen op het WTC in New York en het
Pentagon geschreven. Hij insinueert echter in dat boek dat de Amerikaanse bevolking een nieuw Pearl
Harbor nodig heeft om weer eensgezind achter de agressieve oorlogspolitiek van de regering te kunnen
gaan staan.
“The attitude of the American public toward the external projection of American power has been much
more ambivalent. The public supported America’s engagement in World War II largely because of
the shock effect of the Japanese attack on Pearl Harbor.”
Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar de strekking van het citaat uit zijn boek is niet mis te verstaan.
Het is het uitvoeren van wat Naomi Klein in haar boek de shockdoctrine noemt. Het is dan ook geen toeval
dat in hetzelfde jaar als het verschijnen van Brzezinski’s boek (1997) een denktank gevormd werd, genaamd
Project for the New American Century (PNAC). Deze kwam in het jaar 2000 met een visiestuk betreffende de
toekomstige buitenlandse politiek van de VS en het uitbreiden van haar wereldmacht. Daarin werd precies
datgene verwoord dat Brzezinski vermeed exact te zeggen.
Section V of Rebuilding America’s Defenses, entitled “Creating Tomorrow’s Dominant Force”, includes the
sentence: “Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long
one, absent some catastrophic and catalyzing event––like a new Pearl Harbor”
De denktank functioneerde vanaf 1997 tot en met 2006. Na de eerste verkiezing van George W. Bush tot
president was er een hele lijst van deelnemers aan het PNAC, zeventien in totaal, die deel uit gingen maken
van Bush’ regering en adviseurbrigade.
The PNAC exerted influence on high-level U.S. government officials in the administration of U.S. President
George W. Bush and affected the Bush Administration’s development of military and foreign policies,
especially involving national security and the Iraq War.
Wat er kort na de 9/11-aanvallen gebeurde is meer dan bekend. De goed voorbereidde Al Qaeda-kaart werd
gespeeld en Afghanistan werd voor de zoveelste maal in haar geschiedenis door een vreemde mogendheid
onder de voet gelopen, met opnieuw vele geslachte offers onder de bevolking als gevolg. Meesterstrateeg
Brzezinski kon tevreden zijn.
Four years after the publication of The Grand Chessboard, Brzezinski’s recommended chess move was
made: The U.S. and NATO invaded Afghanistan and expanded into Central Asia where Russian, Chinese
and Iranian interests converge and where the basis for their regional cooperation existed, and Western
military bases were established in the former Soviet republics of Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan,
where they remain for the indefinite future.
In het interview met Le Nouvel Observateur wordt aan Brzezinski gevraagd of hij geen spijt heeft van het
financieren van de toen toekomstige ‘terroristsiche Islamfundamentalisten’. Zijn antwoord daarop is
opmerkelijk.
Le Nouvel Observateur: And also, don’t you regret having helped future terrorists, having given them
weapons and advice?
Zbigniew Brzezinski: What is most important for world history? The Taliban or the fall of the Soviet Empire?
Some Islamic hotheads or the liberation of Central Europe and the end of the cold war?
Le Nouvel Observateur: “Some hotheads?” But it has been said time and time again: today Islamic
fundamentalism represents a world-wide threat…
Zbigniew Brzezinski: Rubbish! It’s said that the West has a global policy regarding Islam. That’s hogwash:
there is no global Islam. Let’s look at Islam in a rational and not a demagogic or emotional way. It is the first
world religion with 1.5 billion adherents. But what is there in common between fundamentalist Saudi Arabia,
moderate Morocco, militaristic Pakistan, pro-Western Egypt and secularized Central Asia? Nothing more
than that which connects the Christian countries…
Het Grote Spel moet verder
Na Afghanistan volgde Irak, om de geopolitieke en economische belangen aldaar veilig te stellen. Tevens
heeft men van daaruit een bruggenhoofd kunnen scheppen voor een mogelijke aanval op Iran, dat naar het
lijkt als nog enig tegenstribbelende pion in die regio fungeert. Maar een andere buurstaat van Afghanistan,
Pakistan, blijkt ook niet volledig mee te willen werken met de Pax Americana. De onlangs door WikiLeaks
gepubliceerde documenten over de oorlog in Afghanistan hebben een sterke band aangetoond tussen de
Pakistaanse Inter-Services Intelligence (ISI) en de Taliban. Volgens de CFR, waar Brzezinski ook deel
vanuit maakt, hebben de WikiLeaks-onthullingen zeker een invloed op de Amerikaans-Pakistaanse
betrekkingen. Zie . De CFR heeft op haar website er een speciaal artikel aan gewijd. Zie is sowieso wel
interessant om te bekijken.
De aanhoudende beschuldigingen aan het adres van Pakistan betreffende samenwerking met de Taliban
zorgen al jaren voor NAVO-bombardementen in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied. De onthullingen
van WikiLeaks lijken er op te wijzen dat Pakistan daardoor tot zondebok wordt verheven ten aanzien van het
mislukken van een overwinning op de Taliban. Voor Brzezinski en de zijnen een mooie strategische kans dit
uit te kunnen buiten en het Pakistan moeilijk te maken. Misschien is daarmee WikiLeaks ook een
gecontroleerde oppositie.
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Moderne wapens
Enkele maanden geleden was er binnen de Amerikaanse regering al sprake van om Pakistaan binnen te
vallen en daar een gewilliger vazallenregime te installeren. Dit zou echter opnieuw een enorme belasting zijn
voor de Amerikaanse grondtroepen, die inmiddels al op alle continenten, behalve Australië, worden ingezet.
De ontwikkelingen van de laatste decennia in de wapentechnologie hebben het echter mogelijk gemaakt om
op een heel nieuwe manier oorlog te voeren. Zelfs op een manier die er voor een grote meerderheid der
mensen niet als oorlog uitziet. De wapens die hiertoe zijn ontwikkeld zijn dusdanig geavanceerd, dat de
mogelijkheid van hun bestaan voor velen ongeloofwaardig is. Het merendeel van deze wapens zijn
gebaseerd op stralingstechnologie, waarbij men op verschillende manieren gebruik maakt van energetische
stralingsbundels. Eén van de meeste bekende is HAARP. Met dit stralingswapen kan men het weer
beïnvloeden, aardbevingen veroorzaken en nog veel meer.
Zo gaat de Venezolaanse president Hugo Chavez er van uit dat de aardbeving op Haïti, begin februari dit
jaar, door de Amerikanen is veroorzaakt.
De Venezolaanse leider Hugo Chavez zegt dat de Verenigde Staten achter de aardbeving in Haïti zitten.
Volgens de man zou de Amerikaanse marine op het eiland een experimentele wapentest hebben
gedaan. Aan de Spaanse krant ABC vertelt Hugo Chavez dat de aardbeving in Haïti een opgezet plan is. De
Verenigde Staten zouden volgens hem beschikken over een tektonisch wapen dat grote aardschokken kan
veroorzaken.
Ook zijn eerdere rampen als de tsunami in Zuid-Oost Azië en de grote aardbeving in China aan het gebruik
van HAARP toegeschreven. Maar ook de zich onlangs voordoende enorme overstromingen in Oost-Europa,
met name in Polen, worden aan hetzelfde satanische wapen toegeschreven.
As the death toll in Poland has risen to 15 in the worst floods in decades, there is growing concern that the
country is being subjected to new and dangerous weather modification weapons. The extremely unstable
weather has even hit nearby Austria, which has had 67% more rain than usual this May as well as icy
temperatures and also snow in the eastern parts.
This heavy rain was preceded by massive chemtrail spraying, according to witnesses. On Sunday morning,
on Polsat TV News, a “science expert” said that sulfate aerosols – droplets of sulphuric acid – are being
sprayed into the atmosphere as climate coolers as part of the fight against „global warming“. Could the
secret spraying with sulfate aerosols have contributed to the recent flooding in Poland and destablisation on
a massive scale?
Destabilisering van Pakistan
Dat het gebruik van HAARP ook ten grondslag zou liggen aan de watersnoodramp in Pakistan en de
overstromingen in China in het kader van een algehele destabilisatie van die regio’s, was het eerste dat ik
dacht toen ik er van hoorde. Het past binnen de geopolitieke strategie van meesterbrein Brzezinski en de
spelbepalers. De visie van Brzezinski is zo strategisch ver vooruitziend dat hij in zijn boek ‘Between two
ages’, dat in 1970 uitkwam, al verwees naar de technologische mogelijkheid van weersmanipulatie als
geostrategisch wapen.
World renowned scientist Dr. Rosalie Bertell confirms that “US military scientists … are working on weather
systems as a potential weapon. The methods include the enhancing of storms and the diverting of vapor
rivers in the Earth’s atmosphere to produce targeted droughts or floods.” (2) Already in the 1970s, former
National Security advisor Zbigniew Brzezinski had foreseen in his book “Between Two Ages” that:
“Technology will make available, to the leaders of major nations, techniques for conducting secret warfare, of
which only a bare minimum of the security forces need be appraised… [T]echniques of weather modification
could be employed to produce prolonged periods of drought or storm.”
Dat ik niet de enige ben, die achter de ramp in Pakistan de werking van HAARP zoekt, laat Amerikaanse
filmpje zien. Maar ook sommige Pakistani’s hebben dezelfde gedachte, zoals je hieronder kunt lezen.
All started suddenly and thousands died, millions displaced, hundreds of villages vanished in the matter of
just 4 days!!…strangely there were no weather warnings, no alarms..none of the global met offices was able
to predict torrential downpours that precipitated the worst floods in Pakistan’s history. Was HAARP involved?
We have investigated this matter and concluded that HAARP is being used in Pakistan and of course how
can we ignore India’s Baglihar & Kabul’s Sarobi Dams contribution in this perfect plan! This Flood Disaster is
More Manmade than Natural?. The choice of starting point was perfect.. all the flood is going in downstream
i.e. Khyber (Hills) to Karachi (Sea)… it is designed to submerge entire Pakistan and bring up the worst crises
and chaos ever happened.. they know they cant win a war with Nuclear armed Pakistan – it would be a
mutual destruction, so they have other ways to do it!
Het is Brzezinki’s strategisch doel om zowel China als Rusland te isoleren en ze te ontdoen van bevriende
bondgenoten. Pakistan is al heel lang een bondgenoot van China. De VS heeft er voor gekozen om
vanwege strategische redenen een bondgenootschap met India aan te gaan. Verder is het voor de
spelbepalers zaak om er voor te zorgen, als laatste zet op het Grote Schaakbord, dat de alliantie tussen
China en Rusland wordt opgebroken en zij tegen elkaar worden uitgespeeld.
“Potentially, the most dangerous scenario would be a grand coalition of China, Russia, and perhaps Iran, an
`anti-hegemonic’ coalition united not by ideology but by complementary grievances. It would be reminiscent
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in scale and scope of the challenge posed by the Sino-Soviet bloc, though this time China would likely be the
leader and Russia the follower. Averting this contingency, however remote it may be, will require a display of
U.S. geostrategic skill on the western, eastern, and southern perimeters of Eurasia simultaneously.”
Het Grote Spel zal echter, ongeacht hoe goed het gespeeld wordt, nooit ook maar één winnaar
kennen. Als het spel tot het eind toe zal worden uitgespeeld zullen er slechts verliezers zijn.
Brzezinski en zijn spelbepalende opdrachtgevers weten dat. Zij gaan echter tegen beter weten in
door met het te spelen. Het Grote Schaakbord Eurazië is te groot voor zo een kleine groep om het
volledig te kunnen bezitten en controleren. Uiteindelijk zal het vals spelen hen noodlottig worden en
zullen zij van het schaakbord, met achterlating van de stukken, verdreven worden.
Auteur: Arend Zeevat
Bron Afbeelding(en): saketvora @ Flickr.com
Originele artikel:
http://www.argusoog.org/2010/08/pakistan-in-haarp-watersnood-een-nieuwe-zet-op-het-grote-schaakbord/
http://hetuurvandewaarheid.info/2011/01/07/pakistan-in-haarp-watersnood-%E2%80%9Ceen-nieuwe-zet-ophet-grote-schaakbord%E2%80%9D/

Amerika zelf slachtoffer van sancties tegen Rusland
Afgelopen week hebben we een mooi voorbeeld kunnen zien van
wat er in de praktijk gebeurt met al de opgelegde sancties tegen
Rusland.
De bedoeling van Amerika is uiteraard altijd geweest om Rusland
pijn te doen en wel zodanig dat het land uiteindelijk op de knieën
zal gaan en zich voegen naar de almachtige wil van
Amerika/Israël.
Wat waarschijnlijk niet de bedoeling was, althans voor het
publiek, is dat Amerika zichzelf in de voet zou schieten, maar er
zijn steeds meer voorbeelden waarbij juist dat is wat er gebeurt.
De afgelopen jaren wisten steeds meer Russen Egypte te vinden als vakantieland. Alleen al in 2014
kwamen er zo’n 3 miljoen mensen uit Rusland en allemaal namen ze een zak met Dollars mee die ze in
Egypte uitgaven.
In december echter, met het wegvallen van de Roebel, kwam de klad in het toerisme en waren er ineens
de helft minder boekingen. Voor Egypte is dat een dreun want de Russen leverden een belangrijke
bijdrage aan hun toeristenindustrie.
Daarom hebben ze nu wat creatieve maatregelen bedacht zoals het afzien van visakosten voor Russische
toeristen voor de komende vier maanden. Russen die een vakantiereis boeken naar Egypte betalen
voorlopig niet de verplichte 25 Dollar visakosten.
Alhoewel dat een leuk gebaar is, zal dat niet echt de doorslag geven en daarom hebben de twee landen
de koppen bij elkaar gestoken om een echte oplossing voor dit probleem te vinden.
Die ligt wederom in het uitsluiten van de Amerikaanse Dollar. Volgens de Egyptische Minister van
Toerisme, Hisham Zaazou, zijn de voorbereidingen hiervoor al vergevorderd en zou het nieuwe systeem al
in februari in werking kunnen treden.
Het nieuwe mechanisme houdt in dat men onderling de Russische Roebel zal gaan gebruiken als
betaalmiddel en niet meer de Amerikaanse Dollar. De exacte details worden nu door beide Centrale
Banken in die landen uitgewerkt.
De Russen kopen met hun Roebels toeristenvouchers voor reis- en accommodatiekosten. Egypte zal deze
Roebels accepteren en deze weer gaan gebruiken voor importbetalingen vanuit Rusland.
En zo snijdt het mes voor zowel Rusland als Egypte aan vele kanten. Op deze manier kan Egypte een fors
deel van hun toeristenindustrie in leven houden. Klanten die ze anders gegarandeerd kwijt zouden zijn
geraakt.
Rusland zal ongetwijfeld enkele interessante aanbiedingen hebben gedaan aan Egypte voor de aankoop
van Russische producten waarvan de Russische economie ook zal profiteren.
In het gehele bovenstaande scenario is er eigenlijk maar één echte verliezer en dat is Amerika. Want de
vraag naar Dollars is wéér een stukje minder geworden.
Als dit proces snel genoeg doorgang vindt, ook op andere gebieden en met andere landen, dan bereikt
Amerika met de sancties tegen Rusland niets anders dan hun eigen ondergang.
Bron: Itar Tass
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8832:amerika-zelf-slachtoffer-van-sanctiestegen-rusland&catid=37:wereld&Itemid=50
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EU-parlement neemt resolutie aan die oorlog tegen Rusland mogelijk maakt
De globalisten in Washington en Brussel zijn opnieuw een
stap dichterbij de verwezenlijking van hun plannen met
Oekraïne gekomen nu het Europese Parlement afgelopen
week zonder enige ruchtbaarheid een resolutie heeft
aangenomen waarmee de weg vrijgemaakt wordt voor oorlog
tegen Rusland. Daarmee handelt de EU voor de zoveelste
keer in strijd met de belangen van de gewone Europese
burger, die in een financieel en economisch toch al moeilijke
tijd helemaal niet op weer een (wereld?)oorlog zit te wachten.
Resoluties tegen Russische ‘agressie’
In het op 15 januari aangenomen Zittingsdocument B8-00/2014(1) veroordeelt het EP de ‘terroristische
daden’ in Oekraïne, en wordt de EU opgeroepen om zowel een plan tegen de Russische ‘informatieoorlog’
op te stellen als de defensie van Oekraïne te versterken. De sancties tegen Rusland moeten net zo lang van
kracht blijven totdat Rusland zijn ‘agressieve’ beleid in Oekraïne opgeeft, de wapenstilstand respecteert, zijn
troepen terugtrekt en ophoudt de separatisten te steunen.
Deze resolutie is de Europese versie van de op 4 december met 411 tegen 10 stemmen aangenomen
Amerikaanse H.Res.758, waarmee Oekraïne, Moldavië en Georgië tot toekomstig NAVO-gebied en vallende
onder Amerikaanse soevereiniteit werden verklaard.
De bekende libertarische politicus Ron Paul waarschuwde nog dezelfde dag dat deze resolutie neerkwam op
een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van Rusland. Paul noemde H.Res.758 een van de ergste
wetten die ooit in de VS zijn aangenomen, een wet die bomvol halve waarheden en hele leugens stond over
de zogenaamde Russische ‘agressie’ tegen Oekraïne.
NAVO zet stappen naar volgende massaslachting
Zoals het gehoorzame lakeien betaamt stelde de EU amper 2 weken later nieuwe sancties in tegen Rusland,
zoals aanvullende export- en investeringsverboden. Dat deze sancties de Europese economie veel grotere
schade aanbrengen dan de Amerikaanse, werd daarbij voor lief genomen.
Vorige week stemde het EP met zijn eigen resolutie in met H.Res.758, die tevens een opdracht om de
gevechtsklaarheid van de Amerikaanse en NAVO-troepen te controleren bevatte, alsmede ook een
eventueel beroep op Artikel 5, waarmee de NAVO-lidstaten beloven elkaar militair te hulp te schieten.
Kortom: vijf weken na de VS verklaarde ook de EU zich feitelijk bereid om desnoods een oorlog tegen
Rusland te voeren om Oekraïne.
Deze dramatische stap naar de volgende massaslachting op ons continent kon geruisloos aan de burgers in
Europa voorbijgaan, omdat de politiek en media bol stonden van de islamitische terreuraanslagen in Parijs.
Sommige analisten suggereren zelfs dat deze aanslagen een beetje té goed op het voor de EU juiste
moment kwamen om nog als ‘toevallig’ te kunnen worden gezien.
VS wil totale controle over Eurazië
Eind jaren ’90 stelde NWO-topman Zbigniew Brzezinski –de kwade genius achter de ramppresidenten
Carter en Obama en de recente toenadering tot Iran- in zijn ‘The Grand Chessboard’ (vertaald als o.a. ‘De
enige wereldmacht’) dat het doel van de Amerikaanse buitenlandpolitiek de totale controle over Eurazië is,
ten koste van Rusland en China. Sinds 4 december 2014 is dat doel de officiële Amerikaanse staatsdoctrine
geworden, die op 15 januari 2015 kritiekloos door de EU werd onderschreven.
Oorlog als oplossing voor onhoudbare schulden
Er zullen lezers zijn die denken dat het zo’n vaart niet zal lopen, want niemand wil toch wéér een
wereldoorlog, ook niet in Brussel?
Bedenk dan dat in de afgelopen jaren de staatsschulden in Europa door het overeind houden van de euro tot
recordhoogtes zijn gestegen, en zeker in het licht van de sterk achterblijvende economische groei
onhoudbaar zijn. Historisch werden niet meer terug te betalen staatsschulden doorgaans ‘opgelost’ door
tegen een soms doelbewust gecreëerde ‘boze macht’ een grote oorlog te beginnen of uit te lokken.
Ondanks het gegeven dat burgers aan beide kanten de vrede willen bewaren en niet tegen elkaar willen
vechten, heeft de Westerse elite opnieuw Rusland tot die ‘kwade macht’ gebombardeerd. Of en wanneer dat
inderdaad tot een gewapend treffen leidt is onzeker, maar de voortekenen – zoals de aanhoudende strijd in
Oekraïne en de anti-Rusland resoluties – laten zien dat Washington en Brussel nog steeds stevig
doormarcheren op het gekozen oorlogspad.
Xander - (1) KOPP
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Poetin tekent wet voor verplichte GMO-labeling
Goed nieuws
President Poetin heeft de “Russian Federation Code of Administrative
Offences” getekend als wet, met inbegrip van een nieuw artikel waarin de
aansprakelijkheid voor de schending van bindende voorschriften voor
etikettering van levensmiddelen die GMO’s bevatten wordt vastgesteld.
Volgens persbureau TASS werd de wet op de laatste dag van 2014 ondertekend.
Eerst ingediend door de “Federal Service for Supervision of Consumer Protection” (een dienst die toeziet op
consumenten bescherming) legt het wetsvoorstel boetes op voor voor vage of onduidelijke etikettering op
voedingsmiddelen die genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevatten.
Inbeslagname en boetes
Volgens de nieuwe wet zullen individuele ondernemers geconfronteerd worden met inbeslagname van de
producten en kan het bedrijf een boete krijgen van maximaal 150.000 roebel ($ 5.300).
President Poetin heeft in 2014 gezegd dat Rusland zijn burgers dient te beschermen tegen overconsumptie
van producten die genetisch gemanipuleerde organismen bevatten. Dimitri Medvedev, de minister president
van Rusland, volgde deze verklaring met de eigen uitspraak dat: “Rusland niet van plan is om GMO’s te
importeren”, alhoewel er nog steeds grote hoeveelheden GMO-voedsel in Rusland worden geïmporteerd.
Het lijkt erop dat de volledige raad van politici bezorgd is over haar land. De Russische minister van
Landbouw, Nikolai Fyodorov, vindt dat Rusland een GMO-vrij land moet blijven. Op een vergadering van
plattelandsafgevaardigden, georganiseerd door “Verenigd Rusland” zei hij dat “de regering haar burgers niet
zal vergiftigen”. Daarnaast is er een grote groep van senatoren van de Russische Federatie die afgelopen
februari een voorstel hebben ingediend dat moet onderzoeken of de import en distributie van GMOproducten in Rusland helemáál verboden kan worden.
Winst voor tegenstanders GMO
Dit is een enorme winst voor de voorstanders van anti-GMO over de hele wereld. Als het Russische
ministerie kan opkomen voor de gezondheid van haar burgers en etikettering van GMO-producten verplicht
stellen, dan kunnen, en hopelijk zullen, andere landen dat ook doen.
Bron: EarthWeAreOne.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/poetin-tekent-wet-voor-verplichte-gmo-labeling/
Monsanto’s sinistere rol in de Oekraïense oorlog
Wat u niet verteld wordt over Monsanto, IMF en de
Wereldbank
Het IMF en de Wereldbank helpen de biotechindustrie in de
oorlog in Oekraïne. Vergis u niet; datgene wat er nu gebeurt in
Oekraïne is diep verbonden met de belangen van Monsanto,
Dow, Bayer en andere grote spelers in het spel van de
producenten van giftig voedsel.
Monsanto heeft een kantoor in Oekraïne. Terwijl zij dit niet op iedere hoek van de straten schreeuwen, is het
de gewoonte van het Amerikaanse leger om bases te plaatsen in gebieden die ze onder politieke controle
willen krijgen. De opening van dit kantoor viel samen met leningen van het IMF en de Wereldbank, bedoeld
voor de aankoop van Oekraïense landerijen, allemaal ter ondersteuning van een overname door de
biotechindustrie. Voorheen was er voor de particuliere sector een verbod op grondbezit in Oekraïne, maar dit
verbod werd opgeheven, precies op tijd voor Monsanto om zijn vleugels uit te slaan in Oekraïne.
In feite is het zo dat het IMF na een paar politieke manoeuvres Oekraïne
een lening heeft verstrekt ter waarde van 17 miljard dollar, maar alléén
als Oekraïne zijn grenzen zou openen voor genetisch gemanipuleerde
landbouw en de verkoop van Monsanto’s giftige chemicaliën. Hierdoor
wordt een van de meest ongerepte landbouwgronden van Europa
vergiftigd en vernietigd. De grootste dealer van landbouwmachines,
“Deere”, zal samen met zaadproducenten ‘Dupont’ en ‘Monsanto’ voor
een ‘hoogtepunt’ gaan zorgen in Oekraïne. Onder het mom van ‘hulp’ is
er een claim gelegd op de uitgestrekte agrarische rijkdom van Oekraïne.
Het land is ‘s werelds derde grootste exporteur van maïs en op vier na de grootste exporteur van tarwe.
Oekraïne heeft diepe, rijke zwarte grond waarop bijna alles kan groeien, en haar vermogen om grote
hoeveelheden genetisch gemanipuleerd graan te produceren is de reden van de biotechindustrie om het in
alle haast over te nemen.
Bron: NaturalSociety.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/monsantos-sinistere-rol-in-de-oekraiense-oorlog/
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De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati; Adam Weishaupt
Bron: Qnews.nl - http://pieterstuurman.blogspot.nl/
De huidige werkelijke machtsstructuur in de
wereld is gebaseerd op de ideeën van Adam
Weishaupt. Hij was een professor (rechten) aan
de universiteit van Ingolstadt, Beieren. Weishaupt
deed rond 1775 onderzoek naar het mechanisme
van macht. Hij kwam tot de conclusie dat de
traditionele machtsstructuren uiteindelijk altijd omvielen, en dus tijdelijk waren. Dit vanwege twee ‘zwakten’:
ethiek en ijdelheid. Waar ging het (volgens Weishaupt) mis?
-IJdelheid
In de loop van de geschiedenis wilden machthebbers hun macht aan iedereen kenbaar maken door zichzelf
te laten zien aan het volk dat ze onderdrukten. Met zoveel mogelijk pracht en praal, paleizen, standbeelden,
monumenten, etc. Daarnaast met glimmend opgepoetste legers in de familiekleuren van de heersende
koning of keizer als vertoon van hun macht.
Volgens Weishaupt maakte dit de machthebber kwetsbaar, aangezien het volk altijd op een bepaald moment
zodanig ontevreden werd dat het in opstand kwam. Door de grote zichtbaarheid van de machthebber, werd
deze altijd het object van de opstand en als zodanig aangevallen en uiteindelijk van zijn positie verstoten.
-Ethiek
Iedere wet, in iedere cultuur en in iedere tijd, is gebaseerd op twee universele ethische waarden: ‘Gij zult niet
stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.
Toch is iedere machtsstructuur gebaseerd op stelen en doden. Om het doel (macht) te kunnen bereiken,
moest er dus een rechtvaardiging gevonden worden om te kunnen stelen en doden. Die rechtvaardiging
werd gevonden in een ‘ideaal’. Om dat hogere ideaal te kunnen bereiken, moesten er offers gebracht
worden: ‘Het doel heiligt de middelen’.
Die rechtvaardiging gold voor de buitenwereld (bevolking), voor de medewerkers van de heerser (leger,
ambtenaren, etc.), maar vooral ook voor de machthebber zelf, die, door zelf in het ideaal te geloven, kon
leven met zijn geweten. Want ook hij wist dat stelen en doden verkeerd is.
De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt
Het zwakke punt hierbij is (volgens Weishaupt) dat de ideologie aan slijtage onderhevig is en dus in de loop
der tijd haar waarde verliest. Daarmee verliest ze haar kracht, en op een moment zal de bevolking er niet
meer intrappen en genoeg krijgen van het moorden en stelen, en zal hij de koning of keizer van de troon
stoten. Ook kan het gebeuren dat de machthebber zelf de rechtvaardiging van zijn daden niet meer gelooft,
en zich geleidelijk meer gaat gedragen naar zijn geweten, waarbij hij in de zelfde mate van geleidelijkheid
zijn macht verliest.
Weishaupt bewoog zich in kringen van de meest invloedrijke figuren uit zijn tijd. In
de hoogste regionen van de vrijmetselarij, waarvan hijzelf ook lid was, kwam hij in
aanraking met topmensen uit de politiek, de handel en de bancaire wereld. Zo
verzamelde hij een elitaire groep om zich heen. Samen met hen ontwikkelde
Weishaupt (op basis van zijn ideeën) een systeem dat puur gebaseerd was op
rationaliteit, en niets anders nastreefde dan pure, ongefilterde macht, zonder de
hierboven genoemde valkuilen.
Macht die systematisch zou groeien en logischerwijs uiteindelijk zou resulteren in
totale macht over de totale wereld. Deze macht zou in handen zijn van een kleine
super-elite. De machtsstructuur zou (als het plan consequent ten uitvoer gebracht
zou worden) ook oneindig zijn in tijd, en zou dus altijd blijven bestaan.
Het systeem van Weishaupt en zijn club vond wereldwijd al snel gehoor bij de
top-elite die hierin kansen zag om haar eigen positie te versterken. Het zou de
architectuur van macht voorgoed veranderen.
De gedachte was dat, om het doel te bereiken (oneindige macht, zowel in omvang als in tijd), de
machthebbers of degenen die de macht nastreefden moesten afzien van ijdelheid en ethiek.
-IJdelheid
Om het behoud van de macht te waarborgen, moeten de werkelijke machthebbers onzichtbaar zijn. Ze
mogen nooit pronken met hun macht, niemand mag weten dat zij de machthebbers zijn, beter nog: niemand
mag weten dat ze bestaan. Op die manier kunnen ze nooit het doelwit worden van opstanden, en dus ook
nooit van hun positie verstoten worden.
Omdat het volk in haar beleving macht altijd associeert met één of enkele personen, moet de macht een
gezicht krijgen voor de buitenwereld. Een gezicht dat inwisselbaar is en van wie de bevolking denkt dat het
van de werkelijke machthebber is. Een steeds wisselend gezicht waarin de bevolking na verloop van tijd
haar vertrouwen zou verliezen, en dat dan vervangen zou worden door een ander gezicht.
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Hiermee werd de basis gelegd voor de moderne ‘democratieën’. Door het volk zelf te laten kiezen (in een
vastgestelde frequentie) voor de nieuwe ‘machthebber’, zou het volk een gevoel van vrijheid ervaren en dat
zou gunstig zijn om opstanden te voorkomen. Wanneer het volk ontevreden zou worden, wat na verloop van
tijd altijd zou gebeuren, dan koos het gewoon een ander gezicht, en dan had het weer even hoop op
verbetering, waarna de teleurstelling zou leiden tot het kiezen van weer een ander gezicht, enzovoorts. Op
deze manier zou de werkelijke en onzichtbare machthebber zijn handen vrij hebben en onaantastbaar zijn.
Zolang hij zich niet zou laten verleiden tot de ijdelheid om zijn macht te etaleren.
-Ethiek
Om pure, onverdunde macht te verkrijgen en te behouden, mag het geweten van de machthebber geen
enkele rol spelen. Er mag geen enkel ander ideaal aan ten grondslag liggen dan de macht zelf. De mate
waarin gedood en gestolen moet worden, wordt uitsluitend bepaald door het effect dat deze zaken hebben
op het uitbreiden en voortduren van die macht. Of het nou gaat om het doden van enkele mensen, of
miljoenen, het enige criterium is het effect op de mate van macht.
Omdat Weishaupt en zijn kring ook mensen waren (dat wisten ze zelf ook), en dus een geweten hadden,
moesten ze zichzelf conditioneren zodat ze zich konden losmaken van de beperkingen die dat geweten
opwierp. Hiervoor gebruikten ze het systeem van tegengestelde krachten.
Om het geweten onschadelijk te maken, moesten er tegenpolen komen voor de universele ethische
waarden: ‘Gij zult niet stelen’ en ‘Gij zult niet doden’.
Voor de eerste waarde (stelen) bedacht men: de verering van kapitaal. Kapitaal boven bezit. Het
kapitalistische systeem gaat ervan uit dat de meest succesvolle het recht heeft om zich bezit toe te eigenen
dat eerst een ander toebehoorde. Dat is diefstal, maar men noemt het ‘verdienen’.
Aangezien zij, de machthebbers, het meest succesvol zouden zijn, konden zij zichzelf, in elke mate die het
doel (pure macht) zou bevorderen, kapitaal toe-eigenen (stelen/verdienen) zonder zich ethisch bezwaard te
voelen (later onder meer verwoord in ‘Survival of te fittest’- Charles Darwin).
Voor de tweede waarde (doden) moest men zichzelf op een andere manier conditioneren. Weishaupt en
consorten besloten dat zijzelf de top van de machtspiramide zouden vormen en dat alleen zijzelf zouden
beslissen over leven en dood, in welke mate en hoeveelheid dan ook, en dat het enige doel daarvan de
onverdunde macht was.
Om het geweten uit te schakelen, begonnen ze een cultus van doodsverering. Door de dood een hogere
waarde te geven dan het leven, compenseerden ze hun eigen menselijke neiging om te aarzelen bij het
doden van grote hoeveelheden mensen. Deze cultus van doodsverering is nu terug te vinden in
genootschappen als bijvoorbeeld Skull & Bones en Bohemian Grove: ‘geheime’ en besloten
genootschappen waarin uitsluitend mensen in hoge machtsposities en uitsluitend op uitnodiging kunnen
toetreden. Men vindt er alle kopstukken uit het bedrijfsleven, militaire wereld, politiek en de bancaire wereld.
Weishaupt noemde zijn club (de voorloper op de moderne ‘denktanks’) de Illuminati. Oftewel de Verlichten.
Verlicht zoals ‘verlicht’ in tegenstelling tot ‘bezwaard’. Dus niet bezwaard om te doden en te stelen om pure
macht te vergaren. Deze orde der Illuminati werd opgericht op 1 mei 1776, en een paar jaar later verboden.
Het streven van het genootschap ging echter onverminderd door, nu zonder naam, en dat was in het kader
van de theorie alleen maar een voordeel aangezien een genootschap zonder naam en zonder gezicht niet
bestreden kon worden. Wel bediende het genootschap zich van occulte symboliek. Occult wil zeggen
‘verborgen’ en dus alleen te begrijpen door ingewijden. Als symbool werd gekozen voor de afbeelding van
een piramide waarvan de punt enigszins boven de rest van de piramide zweeft, en voorzien is van een
alziend oog. Het symbool van de piramide werd niet zomaar gekozen. Deze piramide gaf de machtsstructuur
aan, die Weishaupt en zijn club voor ogen hadden.
De gehele maatschappij zou moeten worden ingericht naar de vorm van een piramide, waarbij de absolute
machthebbers (zijzelf) zich zouden bevinden in de punt, en alziend en alwetend zouden zijn. Direct
daaronder zou er een compartiment zijn dat iets breder is en zou bestaan uit mensen die door de top zouden
worden toegelaten in hoge machtsposities, en die een groot deel van de agenda zouden kennen, maar niet
alles. Deze groep moest hoofdzakelijk gewetenloos zijn, maar niet helemaal, en moest dus enigszins
geloven in een ideologie. Met iedere stap naar een lager en dus breder compartiment van de piramide,
neemt het aantal personen toe en de macht daarvan af. Daarmee neemt ook de kennis van de werkelijke
agenda af, met daaraan gekoppeld een toenemend geloof in de aangeboden ideologie (bijvoorbeeld
democratie). In de laagste compartimenten bevindt zich het volk dat geen enkele kennis heeft van de
agenda, dat volledig gelooft in de ideologie en dat denkt voor zichzelf te werken of voor een ‘goede zaak’,
maar dat in werkelijkheid werkt voor de voltooiing van de agenda, zonder dat het volk dat zelf weet.
Deze piramidestructuur vinden we tegenwoordig in elke grote organisatie. Een bank bijvoorbeeld. Een
baliemedewerker van een bank heeft geen enkel idee van de agenda van employees die in aanmerking
komen voor de beruchte bonussen, en deze groep heeft op haar beurt weer geen enkel idee van de
werkelijke agenda van de directie, die op haar beurt weer weinig idee heeft van de werkelijke agenda van de
top van de centrale banken. In het Engels heet dat: compartmentalisation, wat een samentrekking is van de
woorden ‘compartment’, en ‘mentalisation’.
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Ieder bedrijf vormt dus een piramide, en alle bedrijven en instanties ter wereld bij elkaar, vormen samen
weer een piramide, met in de top de absolute wereldmacht, die, geheel volgens het systeem van Weishaupt,
voor het publiek onzichtbaar is. Presidenten en ministers-presidenten (van wie het volk denkt dat ze de
macht hebben), staan hier ruim onder en zijn inwisselbaar. De werkelijke machthebbers (precies volgens
Weishaupts plan), zijn niet inwisselbaar en blijven zo in de top van de piramide.
De afbeelding van deze piramide (het symbool van de Illuminati) is onder meer te vinden op het huidige
dollarbiljet. In de voet van de piramide staat het oprichtingsjaar van de Illuminati – 1776 – in Romeinse
cijfers. Verder zijn er de Latijnse teksten:
Annuit Coeptis, wat zoiets wil zeggen als: ‘onze missie is geslaagd’, en Novus Ordo Seclorum, wat betekent:
‘Nieuwe Wereldlijke Orde’, tegenwoordig meestal vertaald in ‘New World Order’.
De architectuur van de macht volgens oprichter van de Illuminati Adam Weishaupt
Het plan van Weishaupt en zijn club was
uitermate doordacht, en de praktijk heeft
bewezen dat het precies zo werkt als het bedacht
was. Het plan gaat ervan uit dat het nooit
ontmaskerd kan worden, aangezien de enkeling
die het doorziet, onmiddellijk zal worden
teruggefloten door zijn omgevingsgenoten die
zich in hetzelfde compartiment van de piramide
bevinden. Hij zal worden teruggefloten omdat hij
een bedreiging zal vormen voor het
geloofssysteem dat gangbaar is in dat compartiment: de norm.
Mensen die zich hoger in de piramide bevinden zijn beter op de hoogte van de agenda, en zouden dus een
gevaar kunnen vormen, maar doen dat niet vanwege het proces van natuurlijke selectie. Slechts degenen
met een beperkt geweten, kunnen zich opwerken in de piramide, en bovendien zijn de beloningen voor een
hogere positie in de piramide zodanig groot, dat het belang om zichzelf te handhaven groter is dan de roep
van het geweten (zie de bonusstructuur bij banken).
De enige achilleshiel van het piramidesysteem bevindt zich (net als bij Achilles zelf) aan de onderkant.
Daarin leeft het overgrote deel van de bevolking, en alleen al door haar aantal vertegenwoordigt deze groep
een enorme macht. Deze massa moet dus voortdurend onder controle gehouden worden om de voorkomen
dat ze ‘wakker wordt’.
Door deze groep onderling te verdelen, fragmenteert haar kracht en neemt daarmee in gevaar af. Deze
verdeling wordt bereikt door onder de bevolking min of meer fictieve groeperingen te creëren, en de
perceptie hiervan zodanig te sturen dat deze groepen elkaar als vijand beschouwen en zich door elkaar
bedreigd voelen. De bevolking zal dan vanzelf om bescherming vragen en daarvoor aan de machthebber
meer zeggenschap geven in de veronderstelling door die machthebber beschermd te worden. Dat gaat ten
koste gaat van de vrijheid van de bevolking, en is daarmee ten bate van de macht.
Om dit doel te bereiken moet de informatiestroom beheerst worden om daarmee de perceptie van de
bevolking te kunnen bepalen.
Daarnaast moet de bevolking zo arm mogelijk gehouden worden waardoor de aandacht totaal wordt
opgeslokt door werk, geld(problemen) en het gevecht voor overleving. De vruchten van de arbeid van de
bevolking, mogen in geen geval bij die bevolking zelf terechtkomen, aangezien dat tot financiële, materiële
en mentale vrijheid zou leiden. En die vrijheid zou de percipieerde noodzaak voor leiderschap verminderen
en daarmee dus het bestaansrecht van de leiders ondermijnen. De bevolking zal dus voortdurend veel
harder moeten werken dan feitelijk nodig is.
Hierdoor wordt natuurlijk ook veel meer geproduceerd dan bruikbaar is. Deze productie moet dus worden
vernietigd. Hiervoor bestaan twee instrumenten: oorlog en belasting.
-Belasting
De arbeid van de bevolking wordt gewaardeerd in geld. Geld maakt de talenten en inspanningen van
mensen uitwisselbaar. Wanneer iemand voor 100 geldeenheden (euro, dollar) arbeid verricht, zou hij
daarvoor in principe ook weer voor 100 eenheden (euro, dollar) aan arbeid van een ander moeten kunnen
terugkopen. Door van die 100 er 50 aan belasting te vorderen, verdampt dus de helft van zijn arbeid.
Belasting wordt geheven op basis van angst, bijvoorbeeld: ‘als jullie niet betalen, dan kunnen we de orde
niet handhaven en dan vallen jullie ten prooi aan criminelen’ of ‘als jullie niet betalen, warmt de aarde op en
zal jullie land overstromen’ of ‘als jullie niet betalen zijn jullie asociaal, en stoppen we je in de gevangenis’,
etc. Dit systeem ontneemt de bevolking dus gedeeltelijk (in dezelfde verhouding als het percentage aan
belasting) de toegang tot de producten die ze zelf geproduceerd heeft. Wel blijft de materiële overproductie
op deze manier bestaan. De oplossing hiervoor is oorlog.
-Oorlog
Oorlog dient twee doelen: één daarvan is angst zaaien, waardoor de bevolking om bescherming vraagt en
bereid is te betalen voor een leger of om zelf deel uit te maken van dat leger.
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Maar een ander belangrijk doel is: het vernietigen van (de resultaten van) arbeid (producten). Zo wordt
voorkomen dat die producten bij de bevolking terechtkomen en dat dit zal leiden tot (meer) financiële vrijheid
van die bevolking.
Dit vernietigen gebeurt zowel voor en tijdens de oorlog, als na de oorlog. Voor de oorlog vindt die
vernietiging plaats door het produceren van wapens. Deze grote industrie vraagt veel arbeid, en dat is
zinloze arbeid, in die zin dat het niet leidt tot het produceren van producten waar de bevolking iets aan zou
kunnen hebben. Degenen die werken aan een vliegdekschip of een tank, kunnen zich gedurende hun
inspanning niet inzetten voor zaken die de bevolking ten goede komen, zoals het bouwen van huizen, het
maken van voedsel of kleding. Het is dus een efficiënte manier om de resultaten van arbeid te vernietigen.
Tijdens de oorlog vindt de vernietiging plaats door de destructie van arbeid uit het verleden, zoals
gebouwen, fabrieken, wegen en infrastructuren, etc. die dan na de oorlog allemaal opnieuw moeten worden
opgebouwd.
Verder beperkt het toekomstige productie door het doden van een deel van de beroepsbevolking. Soldaten
zijn jonge mensen in de kracht van hun leven, en vormen, buiten oorlogstijd, de kern van de
beroepsbevolking. Door deze groep uit te dunnen (laten sneuvelen) in de oorlog, neemt de naoorlogse
werkkracht af, en zal de overgebleven bevolking harder moeten werken om het hoofd boven water te
houden.
Een bijkomend voordeel van oorlog is dat het veel geld kost en dus leidt tot schuld van alle betrokken
partijen. Het geld voor de te voeren oorlog wordt uitgeleend door de machthebbers, en daarmee wordt de
afhankelijkheid van alle oorlogvoerende partijen aan die machthebbers groter, hetgeen weer tot meer macht
leidt.
Het is dus noodzakelijk om voortdurend oorlogen uit te lokken, te stimuleren en te financieren. Het mooiste
zou natuurlijk zijn, een oorlog tegen een fictieve tegenstander. Een oorlog die nooit gewonnen kan worden
en dus altijd kan blijven voortduren (‘War on Terror’).
Het is daarbij absoluut noodzakelijk dat de machthebbers in de top van de piramide, de totale zeggenschap
hebben over al het geld.
Weishaupt wist dat en betrok vanaf het begin bankiers bij zijn club. Deze bankiers waren bijzonder
geïnteresseerd in de theorieën van Weishaupt, aangezien ze voor zichzelf een toonaangevende rol
voorzagen in de nieuwe structuur. In de tijd van Weishaupt was de monetaire macht versnipperd over een
groot aantal, veelal kleine banken. Dat maakte het systeem onbestuurbaar voor de machthebbers. Door de
oprichting van de centrale banken waarbinnen zich het totale monopolie over het totale monetaire systeem
bevindt, is deze macht gecentraliseerd en is dat probleem oplost.
De implementatie hiervan vond haar rechtvaardiging in een serie economische crises die hiervoor speciaal
door de top van de piramide waren opgezet. De bevolking leed grote armoede en riep om een oplossing. Die
werd geboden in de centralisatie van de bancaire en financiële macht onder het motto: ‘Dit mag nooit meer
gebeuren’. Precies zoals het nu gebeurt met de huidige crisis, die de bancaire macht verder zal centraliseren
door het laten ‘omvallen’ van banken, waardoor er in aantal minder overblijven ( =centraliseren van macht)
en waardoor extra toezicht (= macht) wordt gerechtvaardigd.
Met bovenstaande instrumenten wordt het de bevolking zo moeilijk mogelijk (zo niet onmogelijk) gemaakt
om haar krachten te bundelen en een gevaar te vormen voor de top van de piramide.
Dit alles heeft de uitvoering van Weishaupts plan mogelijk gemaakt. Het plan dat inderdaad heeft geleid tot
een steeds groeiende, verborgen macht. Macht waarvan de omvang op dit moment het einddoel (de totale
macht) benadert. Pas als dit doel bereikt is, zal de ware aard van het spel en haar bedoelingen niet meer
verborgen zijn, en zal de bevolking kennis maken met het desastreuze gevolg: de totalitaire wereldstaat
waarin de bevolking in totale slavernij zal moeten leven.
Of Weishaupts voorspelling, dat deze macht eeuwig zou duren, zal uitkomen, moet nog blijken.
Zoals George Orwell zei: de enige kans voor het doorbreken van de macht ligt bij de proles (het ‘gewone
volk’). Maar daarvoor moet het volk zich eerst bewust worden van het spel. Pas dan kunnen de mensen een
keuze maken om het spel niet meer mee te spelen waardoor het brede fundament (de onderste laag) van de
piramide zal afbrokkelen. En daarmee zal de gehele piramide instorten.
[Pieter Schuurman – NineFprNews,nl]
http://boinnk.nl/blog/86587/de-architectuur-van-de-macht-volgens-oprichter-van-de-illuminati-adamweishaupt/
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Oekraïne onderhandelt met zware artillerie
Recent heeft de junta in Kiev besloten tot een (vierde!) algehele mobilisatie.
50.000 mannen van 18 tot 60 jaar dienen zich voor de dienst te melden en zullen onder de wapenen worden
gebracht.
Op 16 januari j.l. zou er een hernieuwde vredesbespreking in Minsk plaatsvinden, de beide gekozen
presidenten van de Donbass Republieken waren die dag present, echter de Oekraïense vertegenwoordigers
lieten verstek gaan zonder opgaaf van reden.
Wij weten inmiddels wat die reden was.
Pjotr Walzmann Porochenko wilde een betere onderhandelingspositie innemen. In de nacht van vrijdag op
zaterdag lanceerde hij een offensief tegen de milities rond Donetsk om te proberen de volledig in puin
geschoten luchthaven van Donetsk. Dit soort ten dode opgeschreven offensieven bestaan uit twee
elementen. Het eerste element is een frontale aanval op de posities van de milities en het tweede is het met
zwaar geschut bestoken van de achterliggende woonwijken in de stad, over het front heen. Met tientallen
doden en gewonden tot gevolg.
Toen men echter na 24 uur de balans opmaakte, moest Pjotr Walzmann Porochenko toelaten dat het restant
van de aanvalsbrigade, bestaande uit infanterie en gepantserde eenheden, tot achter de linies moest
worden teruggetrokken. Een blamage voor de junta leider, want één derde van de manschappen was
gesneuveld en meer dan de helft van de (gepantserde) voertuigen was vernietigd of geconfisqueerd. Dit
betekent een verlies van 300 manschappen, 60 tanks en 100 vrachtwagens.
Vervolgens doet Pjotr of er niets aan de hand is en laat in de Westerse media weten, dat het nu toch de
hoogste tijd wordt om over echte vrede te onderhandelen…..
http://de.sputniknews.com/politik/20150119/300671959.html
Deze psychopathische aartsleugenaar is een onbetrouwbaar sujet.
Wij, Nederlanders steunen dit volstrekt onbetrouwbare sujet.
Tot onze schrik vernemen wij thans, dat de reden van deze nederlaag
inmiddels bekend is. In de pers horen we nu voor de zoveelste keer, dat
Russische troepen de Oekraïners hebben aangevallen. Voor de zoveelste keer
ontkent Rusland niet dat er ook Russische vrijwilligers aan de gevechten
deelnemen. Naast Serviërs, Tsjetsjenen, Fransen, Spanjaarden en Grieken
maken zij een aanzienlijke meerderheid uit. Pjotr beweert echter telkens weer,
dat het de geregelde Russische troepen zijn, die de milities te hulp schieten. Hij
heeft dit nodig om ons, Nederlanders eveneens in zijn al lang en breed verloren
oorlog voor een compleet kapot land te betrekken. Mochten geregelde
Russische eenheden wél worden ingezet, dan is het pleit binnen een week
beslecht en kan Pjotr met zijn oligarchen club van zijn pensioen in Zwitserland
genieten. Zijn miljarden achterna.
NovoRossiya leeft
Het gebied van de guerilla tegen de aanvoerlijnen van Pjotr de Veldheer, wordt
met de dag groter. Ook de oblast Kharkov levert strijders. Het eerste doel is
Dnjepropetrovsk, de machtsbasis van oligarch Kolomoisky en zijn ultra laffe nazi bataljons. Doelwit twee is
uiteraard Kiev, naast het veilig stellen van de grootste kerncentrale ter wereld in Zhaporozia, waar
regelmatig ongelukken gebeuren. Pjotr en zijn maffiamaatjes in het nauw zullen niet schromen een
Chernobyl in het kwadraat aan te richten als ze niets meer hebben te verliezen. Het rode gedeelte is bevrijd
gebied, roze is partizanengebied. Een groot gedeelte van het schaliegas wingebied wordt onder controle
gehouden door de guerilla’s.
Pjotr laat zich beschermen door zwaarbewapende
veiligheidstroepen van Aegis Inc., een particuliere
organisatie.
Pjotr vertrouwt namelijk zijn eigen troepen niet meer.
Pjotr heeft groot gelijk, want de kans is groter, dat hij door
eigen mensen om zeep wordt geholpen dan door de
“rebellen” uit de Donbass.
Zijn privé jet naar Zwitserland staat al te ronken……
Oekraïne verslindt miljarden om de oorlog te kunnen blijven
volhouden. Dat is geen particulier geld, dat is ONS geld.
Hun particuliere gestolen vermogen is veilig gesteld in nota
bene Zwitserland, het land van de onbegrensde mogelijkheden.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/21/oekraine-onderhandelt-met-zware-artillerie/
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De zeepbel spat uiteen... wanneer?
Een andere en vernieuwende visieop geld en economie - 29 december 2014
De implosie van de kredietpiramide zal plotseling plaatsvinden, zodra men, van de ene op de andere dag,
het vertrouwen verliest in de houdbaarheid daarvan. Centrale Bankiers, die iedereen een rad voor de ogen
hebben gedraaid, doordat zij de normale speculatie-angst uit het casino dachten te verbannen, zullen dan
worden verguisd. Maar goed ook, dat zij allemaal een Zwitsers paspoort bezitten, waardoor zij zich te zijner
tijd kunnen schuilhouden in de onneembare vesting van de Bank of International Settlements (BIS) te Basel.
Zij zullen van schrik verstijven, omdat zij warempel zelf geloof hadden gehecht aan hun, zogenaamde,
magische krachten om het verboden paradijs, namelijk onbeperkte schuld, eeuwig te laten voortduren met
hun ongekende, monetaire experimenten. Men kan gerust stellen, dat de krankzinnigen zich een tijdje (de
laatste 20 jaar) meester hadden gemaakt van het gekkenhuis.Toekomstige generaties zullen zich afvragen,
hoe het toch mogelijk is geweest, dat zij de wereld zo op sleeptouw hadden kunnen nemen.
De bezeten monetaire superstimulering heeft niets te maken met duurzame economische groei. Het is als
een lekker uitziende cake met alle vereiste ingrediënten, die in de oven mooi omhoog komt, maar helemaal
in elkaar zakt, als die eenmaal eruit wordt gehaald. Sta hier eens even bij stil: de stijging van het
gerapporteerde Bruto Nationaal Product wereldwijd in de laatste 2 decennia van zo’n 100%, is een aberratie,
een abnormale afwijking van wat men, historisch gezien, had mogen verwachten. Het is het onhoudbare
resultaat van de krankzinnige ‘Keynesiaanse’ monetaire maatregelen, die het ‘fiat’-kredietsysteem hebben
opgeblazen en geleid hebben tot totaal bedrieglijke prijzen. Er zal straks een hele hoge prijs moeten worden
betaald voor dit ongedisciplineerde monetaire systeem! Vroeger, voor 1971, was er sprake van een
koppeling aan een bepaalde standaard, die sneuvelde als gevolg van de blunder van structurele
begrotingstekorten. Als deze standaard niet was verlaten, dan was de totale wereldschuld niet zo hoog
geweest als nu (tegen de 500% als percentage van het BNP voor de grotere, ontwikkelde landen), zou de
riskante derivatenberg niet zo gigantisch zijn geweest als nu (minstens $ 700.000 miljard, 7 maal zo groot
als de wereldeconomie), en zou de wereldeconomie ook inderdaad veel kleiner geweest dan nu. Welnu,
opgelet! De wereldeconomie wordt in de komende decennia een ernstig kopje kleiner gemaakt, want het valt
allemaal niet meer te behappen. Deze monetaire supernova, waarbij, in amper 6 jaar, de totale wereldwijde
beurswaarde van aandelen alleen al omhoog spoot met 300% tot $ 75000 miljard, vanwege de meest
grootschalige kredietexpansie ooit, spat straks uit elkaar.
Luister naar wat de markt ons probeert te vertellen. De Bloomberg
Grondstoffenindex is nu afgegleden naar een lager niveau dan tijdens de
financiele crisis van 6 jaar geleden. Hoelang duurt het nog, voordat de
aandelenmarkten zich er opeens van bewust worden, dat de wereld afstevent op
een enorme economische afkoeling? Het alarmerende nieuws begint hier en daar
geleidelijk aan door te dringen. Vele kopstukken kunnen niet zeggen, wat ze
denken, maar de huidige cyclus lijkt totaal anders dan anders. De monetaire
autoriteiten verliezen hun controle op het financiële systeem, welke uit zijn
evenwicht raakt. De superstimulering kan de inkrimping en sanering van krediet
niet meer tegenhouden. Maar het onzinnige beleid van Nul-rente en
Kwantitatieve Verruiming (QE) heeft wel geleid tot het alom negeren van overduidelijke beleggingsrisico’s en
is juist een recept om het financiële systeem om zeep te helpen. Men is volslagen blind geworden voor alle
zeepbellen in kredietgedreven activa, die hierdoor zijn ontstaan en die onherroepelijk zullen barsten. De
enige reden om iets, vooral de riskante rommel, te kopen, was omdat het steeg! Een schijnmarkt van neptransacties (‘madeliefjes’) heeft zich van de wereld meester gemaakt. De risico’s zijn niet verdwenen, maar
ze zijn voor de onschuldige massa onzichtbaar gemaakt. Het huishoudboekje van de wereld staat op
springen, want de Debetzijde, de Achilleshiel van het Nul-rente beleid, is helemaal uit de hand gelopen.
Alsof de, jarenlange, onafgebroken opwaartse trend van de beursindices, de trieste solvabiliteitssituatie in de
wereld, aan zijn laars kan blijven lappen. De eindeloze Carry Trades van duizenden miljarden, met
ontzaglijke hefbomen, die zo heerlijk het verschil proberen op te strijken tussen een
Nul-financiering en eventuele rente en rendement, en die verantwoordelijk zijn voor de
valse prijsstelling van allerlei activa, zijn tot een kwalijke ondergang gedoemd. Dan pas
komen de werkelijke activaprijzen uit de bus. Men kan niet bezorgd genoeg zijn, als
deze slingerbeweging plotseling de verkeerde kant opgaat. De professionele flitshandel
(70% van de beuromzet) zal dan zorgen voor het meest historische eenrichtingsverkeer
in aandelen naar beneden ooit (‘een kolossale flitscrash’)! De deuren van alle
effectenbeurzen worden dan dichtgegooid. De economische depressie van ruim 80 jaar
geleden, toen de kredietpiramide, als percentage van de totale economie, veel geringer
was, viel nog mee vergeleken met het monster, dat ons straks staat op te wachten. Het
uur van de waarheid komt akelig snel op ons af en er rinkelt echt geen bel, als het eenmaal zover is!
Het moet geen verbazing wekken, dat bedrijfsinvesteringen nog nooit zo zijn achtergebleven als in de laatste
2 decennia. Er is teveel onzekerheid over de eindvraag. Daarom werd al dat confetti-geld van de Centrale
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Banken aangewend voor de, bonusgedreven, inkoop van eigen aandelen, fusies en overnames, ongeacht
de waarderingen, net zoals in 2007, net voor de vorige crisis. Ook toen was bijna 25% van de ‘winst’-cijfers
uit de lucht gegrepen, doordat allerlei kostenposten, vrij legaal, werden weggelaten. Wat kan de
bedrijfsboekhouding (‘financial engineering’) iedereen toch steeds weer beduvelen. Pas sinds kort, is de
Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) eindelijk een onderzoek begonnen naar het
wegmoffelen van bedrijfsschuld en het opkrikken van kunstmatige bedrijfswinst. De propaganda van de
meeste beleggingsanalisten zal dan ongetwijfeld eindelijk worden doorgeprikt. De waardering van de,
cyclisch-aangepaste, S&P 500 index, is 6 maal het historisch gemiddelde van de afgelopen 50 jaar. De
Russell 2000 index staat liefst op 85 maal de gerapporteerde winst!
En dan het kaartenhuis China, waar de kredietbubbel in amper 15 jaar zeker 25 maal is gegroeid tot een
veelvoud van de economie, die gedurende die tijd 900% toenam. Deze onnatuurlijke economische expansie
verklaart de eenmalige, nog nooit eerder vertoonde, parabolische beweging in peperdure
grondstoffenprijzen, die tot 2008, alle historische prijscycli achter zich liet, vanwege
infrastructuurstimuleringen aldaar, niet vanwege reele vraag en aanbod. Er was sprake van valse vraag! De
leegstand is nog steeds ongehoord. Verder dienden bepaalde grondstoffenvoorraden, zoals koper, als
onderpand voor allerlei financieringen, met een schier eindeloos hergebruik van zekerheden
(rehypothekering). Wat een onecht schimmenspel! Het is zonneklaar, dat de grondstoffenprijzen structureel
op hun retour zijn. De gemiddelde historische prijzen liggen echter nog 50 tot 70% lager dan nu! Dit geldt
ook voor de olieprijs, die in de jaren ‘90 rond de $ 20.- stond, gelijk aan de reele, na aftrek van inflatie, prijs
van 100 jaar daarvoor. De $ 100.- prijs was te danken aan het monetaire oppompbeleid (en de
Futuresmarkt!), niet aan de reële vraag! Olie is nu slechts verantwoordelijk voor 31% van ‘s werelds energie
tegenover 46% zo’n 41 jaar geleden. Het OPEC-kartel heeft zijn greep op de olie-markt verloren. Het is een
‘ieder-voor-zich’ kartel geworden, met oliereserves, die waarschijnlijk veel lager zijn dan de officiële
schattingen.
Er volgt nu een grondstoffenmalaise van tientallen jaren. Dit keer wordt de
glijvlucht naar beneden niet onderbroken door een eventueel cyclisch
herstel: de wereld zit immers volgepropt met schuld (‘Peak Debt’!) en met
onrendabele investeringen. Hoort u al het gedonder van de opkomende
financiële storm? Wordt het nu duidelijk, dat een groot gedeelte van de
Chinese economie niet voor herhaling vatbaar is en daarom wegvalt?
Daarom is China’s schuld, als percentage van haar economie, nog veel
groter dan het lijkt. China’s staalsector is nu 10 maal zo groot als die van
Amerika en de bezettingsgraad is hard op weg om in te storten naar 50%.
Meer dan de helft van alle mijnbouw in de wereld gaat straks in de mottenballen. Het ziet er zuur uit voor de
$ 9000 miljard in illiquide schuldpapier van de zogenaamde Opkomende Landen. Is uw pensioenfonds ook
de klos? Vergelijk het rustig maar met de Amerikaanse spoorweghausse in de 19de eeuw en de
daaropvolgende, bijna 30-jarige, economische depressie. Ook toen bleef het grootste gedeelte van het
gigantische spoorwegnet onbenut. Niets en niemand kan overcapaciteit wegtoveren. De natuur doet op een
gegeven moment gewoon zijn werk zelf wel.
De meeste, hoogstbetaalde, financiële deskundigen ter wereld rekenden in 2014 op hogere economische
groei, inflatie, grondstoffenprijzen en rente. Het tegenovergestelde is gebeurd en wat er aan economische
groei werd geregistreerd, is uiterst twijfelachtig. Nog nooit zijn de internationale statististische gegevens zo
misleidend geweest als nu. Maar dat neemt niet weg, dat de meesten nog steeds ervan uitgaan, dat de rente
in kwaliteitslanden alleen maar kan stijgen, terwijl elke nominale stijging slechts tijdelijk is in een wereld, die
meer deflatoir wordt met de dag. De implosie van de kredietpiramide zal plotseling plaatsvinden, zodra men,
van de ene op de andere dag, het vertrouwen verliest in de houdbaarheid daarvan. Centrale Bankiers, die
iedereen een rad voor de ogen hebben gedraaid, doordat zij de normale speculatie-angst uit het casino
dachten te verbannen, zullen dan worden verguisd. Maar goed ook, dat zij allemaal een Zwitsers paspoort
bezitten, waardoor zij zich te zijner tijd kunnen schuilhouden in de onneembare vesting van de Bank of
International Settlements (BIS) te Basel. Zij zullen van schrik verstijven, omdat zij warempel zelf geloof
hadden gehecht aan hun, zogenaamde, magische krachten om het verboden paradijs, namelijk onbeperkte
schuld, eeuwig te laten voortduren met hun ongekende, monetaire experimenten. Men kan gerust stellen,
dat de krankzinnigen zich een tijdje (de laatste 20 jaar) meester hadden gemaakt van het
gekkenhuis.Toekomstige generaties zullen zich afvragen, hoe het toch mogelijk is geweest, dat zij de wereld
zo op sleeptouw hadden kunnen nemen.
DIEDERIK SCHMULL
3 Januari, 2015
WESTCLIFF-On-SEA, Essex, U.K.
http://adbroere.nl/web/nl/columns/de-zeepbel-spat-uiteen.wanneer.php
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De feminisering van de westerse man
Ik heb een hekel aan winkelen. Daarmee doel ik op kledingzaken. Zo nu
en dan moet je toegeven en ga je mee met je partner. Meestal zit ik na
een kwartier ergens op een krukje wat te spelen met mijn telefoon. De
afdeling die het meest indruk op mij maakt is de herenmode. Ik kijk altijd
vol bewondering naar de etalagepop, die volgens de winkel de moderne
en hippe man moet uitbeelden. Skinnyjeans, een broek die te kort is
waardoor de enkels zichtbaar zijn en een overhemd dat tot de knieën
reikt. Ligt het aan mij of ziet dit er belachelijk uit? Is het verkeerd om te zeggen dat de hedendaagse man
verwijfd raakt?
Metroseksuele mannen
Volgens bronnen uit de modewereld is de metroseksuele man nu algemeen geworden. Een metroseksuele
man is iemand die overdreven veel aandacht besteedt aan zijn uiterlijk. Het is te begrijpen dat iemand er
verzorgd uit wil zien. Wie wil dit nou niet? De metroseksuele man brengt het verzorgen van zichzelf echter
naar een geheel ander niveau. Hij gebruikt huidcrème, epileert zijn wenkbrauwen, scheert zijn benen en
draagt föhnkapsels. Al met al staat hij bijna langer voor de spiegel dan een vrouw. Toch beweren
metroseksuele mannen hetero te zijn. Als de term metroseksueel niet zou bestaan, zouden we zo iemand
identificeren als een persoon die twijfelt over zijn geaardheid en in een extreem geval als transgender.
Hipsters
Een andere subcultuur die we vandaag de dag veel terug zien is de hipstercultuur. Een hipster zet zich af
tegen de maatschappij en wil het liefst zoveel mogelijk verschillen van “normale” mensen. Een interessant
aspect van de hipstercultuur, is dat het niet alleen een jeugdcultuur is. Vele volwassenen kleden en
gedragen zich als hipsters. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het eten van quinoa zaden, glutenvrije producten of
speltbrood. Verder kopen zij het liefst bier dat afkomstig is van microbrouwerijen. Ook het gebruiken van een
(ouderwetse) racefiets is populair, ondanks het feit dat zij niet aan wielrennen doen.
Uiteraard hebben hipsters ook een eigen kledingstijl. Het is vrij moeilijk te definiëren hoe een hipster zich
met zijn kledingstijl probeert uit te drukken, maar over het algemeen zijn er twee type hipsters. Het eerste
type houdt er van te focussen op de “ruige” aspecten van de man. Denk hierbij aan een volle baard en een
houthakkershemd. Vreemd genoeg gaat dit gepaard met een grote mate van dubbelzinnigheid. Deze ruige
aspecten steken schril af tegen de skinnyjeans die ook gedragen wordt. Wat probeert een man met
skinnyjeans uit te drukken? Probeert hij de vormen van zijn benen en achterste te accentueren? Houdt hij
ervan dat zijn scrotum dagelijks in de verdrukking komt?
Het tweede type heeft overeenkomsten met het eerste type, maar richt zich niet meer op de “ruige” aspecten
van de man. Dit tweede type laat verbluffend veel overeenkomsten zien met
een homoseksueel. Net zoals bij de metroseksuele man bestaan er bij
mannelijke hipsters elementen die normaalgesproken geclassificeerd zouden
worden als vrouwelijk of homoseksueel gedrag. Wat is er toch aan de hand?
Voetballers
Professionele voetballers genieten een hoog aanzien bij zowel mannen als
vrouwen. Helaas is het voetbal de afgelopen jaren sterk veranderd. Zo zijn er
elementen geïntroduceerd die niks meer met de sport te maken hebben.
Sommige voetballers hebben zulke ingewikkelde kapsels dat alleen een kapper
het voor de wedstrijd in model gebracht kan hebben.
Soms lijken voetballers op gevaarlijke criminelen of kooivechters met hun vele
tatoeages. Toch heeft hun gevaarlijke uiterlijk niets te maken met hun gedrag op het veld. Sinds de
introductie van de schwalbe is de sport een stuk onaantrekkelijker geworden. Tegenwoordig gaan
voetballers neer als een stervende zwaan bij de minste of geringste aanraking. Ze maken zichzelf belachelijk
in vergelijking met een bokser die al drie keer neergeslagen is, maar toch doorvecht. Zelfs de vrouwelijke
voetballers zijn taaier dan hun mannelijke collega’s.
De maatschappij
De feminisering heeft vaak onbewust veel invloed op de hedendaagse maatschappij. Neem
bijvoorbeeld dit rapport van de Verenigde Naties. Het is blijkbaar belangrijker dat er even veel mannelijke als
vrouwelijke nieuwslezers zijn, dan dat het nieuws kwalitatief goed is. Ook is een goed gevoel belangrijker
dan doeltreffendheid. Zo wilde de politie van Amsterdam meer “culturele diversiteit” binnen het korps. In
plaats van zich te richten op hobby’s als culturele diversiteit, zouden ze meer aandacht moeten besteden
aan het oplossingspercentage dat al jaren erg laag ligt.
Welke mannen zijn vandaag de dag eigenlijk rolmodellen voor Nederlandse jongens? Binnen het onderwijs
is er bijvoorbeeld al jaren een tekort aan mannelijke leraren. Voetbal kan rekenen op eindeloos veel zendtijd,
terwijl sporten als boksen, judo en gewichtheffen amper zendtijd krijgen. Verder zijn op tv homoseksuele
presentatoren overgerepresenteerd en is het doodnormaal dat een kind twee vaders of moeders heeft. De
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feminisering van de rechtstaat heeft als gevolg dat er steeds lichtere straffen opgelegd worden, dit tot de
frustratie van veel mensen.
Het ontbreken van mannelijke rolmodellen heeft verregaande gevolgen voor de maatschappij. Volgens
socioloog en criminoloog Jan Dirk de Jong hunkeren jongens naar een stevig rolmodel. Doordat positieve
mannelijke rolmodellen ontbreken, zijn jongeren eerder geneigd op te kijken naar criminelen. Ook zullen zij
eerder radicaliseren. Laat dat nou precies een probleem zijn waar Nederland en Europa vandaag de dag
mee kampt.
Het is duidelijk dat de feminisering zich in een vergevorderd stadium bevindt. Is dit echter een positieve
ontwikkeling? Zal de feminisering ons voorspoed brengen?
http://curiales.nl/2015/01/22/de-feminisering-van-de-westerse-man/

EU zegt: Bisfenol A is gezond!
Er is/zijn zoveel onzin, verdraaide feiten, propaganda en leugens in het nieuws, dat het voor een blog als
deze uiteraard niet bij te houden is. Maar dit bericht is toch wel weer een mooi voorbeeld van de invloed van
de chemieindustrie in onze federale overheid van de EU:
The European Food Safety Authority’s (EFSA) re-evaluation of Bisphenol A (BPA) exposure and toxicity
states that BPA, an endocrine disruptor, poses no health risk to consumers of any age group at current
exposure levels. Volgens de EU is Bisfenol A dus gezond. Verre van, uiteraard. Meer na de breek.
OK, de EU zegt niet dat het gezond is, maar schadelijk is het zeer zeker niet, volgens de EFSA, de
Europese Voedselveiligheid Autoriteit. En als iemand het moet weten, is het toch wel deze prachtige,
beschermende autoriteit?
Een blik op de algemene kennis over Bisfenol A:
Het is bekend dat residueel bisfenol A in verpakkingen van polycarbonaat of epoxycoatings kan migreren
naar de voedingsmiddelen en zo door de mens opgenomen worden. Bisfenol A is irriterend voor de ogen, de
huid en de luchtwegen. Herhaald of langdurig contact kan de huid gevoelig maken.
Bisfenol A is een zogenaamde endocriene disruptor, dit wil zeggen dat het het menselijk hormoonstelsel kan
beïnvloeden. BPA is een xenohormoon, een lichaamsvreemd hormoon. Sedert de jaren ’30 van de 20e
eeuw is bekend dat bisfenol A een (zwak) oestrogeen is. Ofwel een xeno-oestrogeen.
De mogelijke effecten van blootstelling aan lage doses van bisfenol A op de vruchtbaarheid en voortplanting
is het onderwerp van een groot aantal wetenschappelijke studies en discussies
Het effect op de vruchtbaarheid en voortplanting is onderwerp van discussie en onderzoek. Nou, de EU weet
het dus beter: Bisfenol A, vanaf nu gewoon veilig! Net als Aspartaam dus, en, en, en…
Wat heerlijk moet het toch zijn als chemiebedrijf dat je zelf eigenaar bent van devoedselveiligheid
organisaties! De voorbeelden van voedselonveiligheid zijn helaas eindeloos.

Christen geschorst na gebed voor moslima
gepubliceerd donderdag 22 januari 2015 10:35 door Jeffrey Schipper
Een christelijke verpleegkundige uit Groot-Brittannië is geschorst nadat ze
een gebed uitsprak voor een moslima. Victoria Wasteney bad voor haar
islamitische collega Enya Newaz in verband met haar
gezondheidsproblemen. Victoria wordt beschuldigd van een
bekeringspoging en is door het ziekenhuis in Londen voorlopig geschorst,
meldt The Telegraph.
Het was naar eigen zeggen goed bedoeld en een oprecht gebaar om haar onrustige collega te
ondersteunen. Victoria legde haar hand op de knie van haar vriendin Enya. Nadat ze vroeg of ze mocht
bidden, waarna Victoria zei: "God, ik vertrouw erop dat U haar rust, vrede en genezing zal geven." Nadat
Enya een klacht indiende, werd de christen geschorst. Enya zou hebben beweerd dat dit een poging was om
haar te bekeren. Victoria denkt dat zij onder druk is gezet voordat ze deze klacht indiende.
Belachelijk
Victoria ontkent dat ze haar collega wilde bekeren. "We bespraken onze overtuigingen, maar ik heb zeker
niet gezegd dat mijn geloof de enige weg is. Ik zou niet eens weten hoe ik iemand zou moeten dwingen om
te geloven. Het is belachelijk dat mensen niet openlijk mogen uitkomen voor hun geloof. Willen we nu zover
gaan dat mensen bang zijn om collega's uit te nodigen voor een doopdienst of bruiloftsceremonie, uit angst
dat iemand zich beledigd voelt?"
De vrouw gaat haar schorsing aanvechten en wordt gesteund door de organisatie Christian Legal Centre
(CLC), die christenen juridisch bijstaat.
http://www.cip.nl/artikel/46937/Christen-geschorst-na-gebed-voormoslima?utm_campaign=nieuwsbrief&utm_source=A2
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“Heil Satan”
Paus Franciscus op zijn recente bezoek in de Filipijnen. Geen commentaar!

“Sensationele nieuwe info over de dood van prinses Diana”
in Het Complot 17 januari 2015
‘Truth, Lies, Diana’ is een nieuw controversieel theaterstuk over de dood van prinses Diana. In het stuk laat
de Britse acteur Jon Conway zich kritisch uit over het establishment, de pers en het rechtssysteem.
“Ik denk dat nu het juiste moment is om het verhaal te vertellen,” zei Conway. “De laatste paar jaren heeft
het Britse volk het vertrouwen verloren in veel van de dingen die door het establishment zijn gezegd.” Hij
pleit voor een heropening van de zaak.
Diana scheidde in 1996 na een huwelijk van 15 jaar van prins Charles. Het jaar daarop kwamen Lady Di en
haar vriend Dodi Al-Fayed om bij een auto-ongeluk in Parijs. In het theaterstuk wordt gesuggereerd dat prins
Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, opdracht heeft gegeven tot haar dood en daarnaast zou
Diana’s ex James Hewitt de vader zijn van prins Harry.
Een oud-legerofficier was bereid zijn herinneringen aan Diana te delen met Conway. Het stuk is gebaseerd
op het nieuwe boek How They Murdered Princess Diana van John Morgan. Volgens de officiële versie van
de gebeurtenissen was de dood van Diana een ongeluk, maar velen zijn er nog steeds van overtuigd dat de
prinses is vermoord. Het lichaam van Diana was vlak na haar dood tot twee keer toe gebalsemd met
formaldehyde, volgens sommigen om sporen uit te wissen. Het is in Frankrijk bovendien verboden om een
lichaam te balsemen als er later nog een autopsie moet worden verricht.
Hoewel is gezegd dat de chauffeur van Diana dronken was, is er overtuigend bewijs waaruit blijkt dat hij voor
de crash nuchter was. Franse en Britse autoriteiten zeiden dat Henri Paul een alcoholist was, terwijl hij vlak
voor zijn dood nog was onderworpen aan een uitgebreid medisch onderzoek, waaruit bleek dat zijn lever
geen tekenen vertoonde van alcoholmisbruik. Op camerabeelden is te zien dat Paul vlak voordat hij achter
het stuurt kruipt alert is, glimlacht en in de lobby van het hotel hurkt om zijn schoenveter te strikken.
De media maakten onterecht melding van ‘paparazzi’, een fout die nooit is rechtgezet. De voertuigen die
achter de Mercedes reden waren volgwagens. De paparazzi hadden de tunnel op het moment van de crash
nog niet bereikt. Zullen de vragen van mensen die sceptisch zijn over de dood van Diana ooit worden
beantwoord?
[MailOnline] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/sensationele-nieuwe-info-de-dood-van-prinses-diana/
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Openbaar aanklager Argentinie zwijgen opgelegd
Een openbaar aanklager in Argentinië wordt dood aangetroffen in zijn
woning enkele uren voordat hij met belastende verklaringen komt tegen
president Christina Kirchner.
Het verhaal voert terug naar een bomaanslag in Buenos Aires op een
Joods Centrum in 1994 die alle kenmerken had van een Mossad False
Flag operatie.
Er gebeuren vreemde dingen in Argentinië. Openbaar aanklager,
Alberto Nisman, wordt dood aangetroffen enkele uren voordat hij met
belastende verklaringen zal komen voor een commissie van het Congres tegen de huidige president van
Argentinië Christina Fernández de Kirchner.
Het verhaal begint met één van de ergste terroristische aanvallen die Argentinië ooit heeft meegemaakt en
dat is de bomaanslag op een Joods cultureel centrumin het centrum van Buenos Aires in 1994 waarbij 85
mensen de dood vonden.
Zoals vaak met dit soort aanslagen wordt onmiddellijk met de vinger
naar landen zoals Iran gewezen als schuldige, zo ook in dit geval.
Echter, na jaren van onderzoek is er nooit enig bewijs gevonden.
Wel zijn er talloze onderzoekers die aanwijzingen hebben voor dat we
hier te maken hebben met een aanval uitgevoerd door de Mossad, één
van de vele False Flag operaties die in de loop der tijd door deze club
zijn uitgevoerd.
Een van de redenen voor die aanval was dat Argentinië iedere verdere samenwerking met Iran zou
stopzetten op het gebied van nucleaire energieontwikkeling. Zo was Argentinië bezig met het installeren van
een nucleaire reactor in Iran en verkocht raketten aan dat land.
Onmiddellijk na de aanslag wijzen Amerika en Israël in tandem met de vinger naar Iran, zonder dat er ook
maar iets is onderzocht. Iran ontkent in alle toonaarden, maar dat maakt niet uit.
De president van Argentinië is op dat moment Carlos Menem (Islamitische achtergrond en zoon van
Syrische immigranten). Volgens onder meer onderzoeker en auteur Norberto Ceresole willen de Joden
Menem kwijt omdat hij zich alsmaar bemoeit met de handel in drugs die ferm in handen van de Joden is.
Zij beschuldigen Menem er dan ook van dat 10 miljoen Dollar op een nummerrekening in Luxemburg heeft
ontvangen om de Iraniërs buiten schot te houden. Vanaf 2003 wordt Menem opgevolgd als president door
de rijke Joodse Néstor Kirchner.
Deze blijft president tot het aflopen van zijn ambtstermijn in 2007 en wordt vervolgens opgevolgd door zijn
vrouw Christine, de huidige president. Néstor Kirchner is in 2010 overleden aan een hartaanval.
De dood aangetroffen aanklager Alberto Nisman wilde Christine Kirchner ervan beschuldigen dat zij door
middel van geheime besprekingen met Iran ervoor zou zorgen dat Iran formeel buiten schot bleef, volgens
Nisman een cover up, voor wat betreft de betrokkenheid van Iran bij de bomaanslag in 1994.
De reden zou zijn dat hierdoor de handel met Iran weer hervat zou kunnen worden. Het zou dan vooral gaan
om Iraanse olie die geruild zou kunnen worden voor graan uit Argentinië.
Nisman werd afgelopen zondagavond dood aangetroffen in zijn appartement in Buenos Aires. Naast het
lichaam werd een 22 mm pistool aangetroffen en het eerste wat de autoriteiten deden, was verklaren dat het
hier om zelfmoord ging.
Enkele dagen eerder had een Argentijnse krant, The Clarin Daily, al een bericht geplaatst waarin Nisman
gezegd zou hebben: “Dit alles kan mij mijn leven kosten”.
Volgens de laatste berichten valt de zelfmoordtheorie van Nisman in duigen
omdat nader onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sporen van buskruit
zijn gevonden op zijn handen, iets dat normaal gesproken wel het geval is
wanneer iemand een pistool afvuurt.
Een groot deel van de bevolking gelooft er ook helemaal niets van dat
Nisman zelfmoord heeft gepleegd en trok de straten op met onder andere
de kreet: “Yo soy Nisman”, “Ik ben Nisman".
Bronnen: Zerohedge, Yahoo News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8833:openbaar-aanklager-argentiniezwijgen-opgelegd&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Waarom het noordelijk poolijs moet smelten (video)
Het smelten van de ijskappen in het noordelijk poolgebied is de meest
gebruikte “reden” voor maatregelen tegen wereldwijde opwarming.
Terwijl het er alle schijn van heeft dat onder andere geo-engineering wordt
gebruikt om deze ijskappen bewust te laten smelten.
Ondanks dat zonder enige twijfel is aangetoond dat er gedurende de laatste
18 jaar geen enkele opwarming van de aarde heeft plaatsgevonden, blijven
de discussies over deze niet bestaande opwarming regelmatig oplaaien.
Veel overheden en grote bedrijven gebruiken het omstreden feit van
smeltend poolijs op de Noordpool als bewijs dat CO2 de primaire oorzaak is
van wereldwijde opwarming. Dat zijn dezelfde overheden en bedrijven
trouwens die ook gelijk een claim leggen op de waardevolle grondstoffen
onder het ijs (13 procent van de wereld oliereserve), die kunnen worden
bemachtigd wanneer het ijs zou smelten. Naast het voordeel van nieuwe
snellere scheepvaartroutes.
De vraag ontstaat dan ook of het smelten van het ijs op de noordpool niet wordt veroorzaakt door kunstmatig
ingrijpen van de mens in de vorm van wat we tegenwoordig noemen geo-engineering. Gezien de enorme
financiële belangen die gemoeid zijn met het hele circus van wereldwijde opwarming is dit een legitieme
vraag. De discussie over het ijs op de noordpool begon in de jaren '70 toen klimaatdeskundigen
verkondigden dat zij geloofden dat er een nieuwe ijstijd op komst was. Eén van hen was wetenschapper
Stephan Schneider die zelfs suggereerde dat het met opzet smelten van het poolijs wel eens een manier
kon zijn om de schade van de komende ijstijd te beperken.
Bijzonder is dat minder dan tien jaar later Schneider zijn standpunt over de komende ijstijd volledig had
bijgesteld en opeens fanatiek supporter werd van de theorie van wereldwijde opwarming en wees hij naar
het smeltende ijs op de Noordpool als bewijs hiervoor. Waarom zou een wetenschapper zijn mening zo
drastisch bijstellen in een dergelijke korte periode?
Het voorspelde smelten van het ijs in het Noordpoolgebied brengt veel economische, financiële, geopolitieke
en militaire implicaties met zich mee. Dat is ook de reden dat overheden en megabedrijven zich roeren
rondom deze gevoelige kwestie.
Iedere overheid die denkt ook maar de minste vorm van een claim te hebben op een deel van dat gebied
maken plannen voor exploitatie van de grondstoffen. De grootste claims zijn afkomstig van Amerika,
Canada en Rusland en al deze landen hebben een aanzienlijke militaire aanwezigheid in het gebied en zien
zichzelf graag als de toekomstige regionale Noordpool Supermacht.
Wetenschappers hebben ondanks het overweldigende bewijsmateriaal pas sinds kort toegegeven dat ze
uitgebreid hebben besproken hoe het ijs op de Noordpool gesmolten kan worden. In dezelfde adem
ontkennen ze in alle toonaarden dat ze ooit één van deze methoden hebben gebruikt.
Hierna volgen een aantal manieren om het ijs te smelten op de Noordpool, zoals deze door de wetenschap
zijn besproken. Er is ondersteunend bewijs dat laat zien dat sommige in de praktijk ook daadwerkelijk zijn
gebruikt.
Zwarte Roet
Het idee om zwarte roet op het ijs te sproeien is afkomstig van het idee dat een zwarte laag op gletsjers een
aanzienlijke hoeveelheid zonlicht zou absorberen en als gevolg daarvan het ijs zou smelten. Het voorbeeld
dat je ziet op de volgende foto, genomen in Groenland, is volgens wetenschappers het gevolg van
industriële vervuiling, maar volgens veel activisten is dit bewijs van bewuste pogingen om het ijs te smelten.
Nucleaire explosies
Het idee om nucleaire explosies te gebruiken is afkomstig van nogal wat
wetenschappers, waaronder de eerder genoemde Schneider. Deze legt uit
dat de hitte van ontploffende nucleaire bommen de regio tijdelijk zou
verwarmen en dat hierdoor het ijs zou smelten. Hoewel niemand toegeeft
dat deze methode ooit is gebruikt, zijn er de afgelopen 50 jaar meer dan
100 nucleaire explosies geweest in de poolstreken.
De meeste hiervan zijn afkomstig uit Rusland die in de periode 1955 tot
1990 88 atmosferische, 29 ondergrondse en 3 onderwaterbommen liet
exploderen. Daarnaast zijn er tientallen “vreedzame nucleaire explosies” geweest in het Russisch gedeelte
van het poolgebied. Dit duurde tot ver in de jaren tachtig en deze bommen werden gebruikt voor seismische
onderzoeken, mijnonderzoek en het blussen van branden op olievelden.
Het verminderen van de ozonlaag
Gedurende de afgelopen jaren is er een aanzienlijke afname geweest van onze ozonlaag en dan in het
bijzonder in de poolgebieden. De zeer gerespecteerde meteoroloog Harry Wexler stelde in 1963 voor dat de
poolgebieden sneller verwarmd zouden kunnen worden door gebruik te maken van vliegtuigen die chloor of
broom in de stratosfeer moesten sproeien om op deze manier de ozonlaag te vernietigen.
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Er zijn wetenschappers die hebben vastgesteld dat er een aanzienlijke verandering heeft plaatsgevonden in
onze UV index. Dit is de beschermende laag die onze planeet afschermt van schadelijke straling door de
zon. Wanneer deze afneemt dan zal de zon sneller het ijs doen smelten. Zoals door veel zogenaamde geoengineers wordt gesteld is één van de consequenties van wat wij noemen chemtrails de afname van de
ozonlaag.
Het manipuleren van de Jetstream (straalstroom)
Zoals uitgebreid besproken in de documentaire “Why in the world are They Spraying?” is duidelijk geworden
dat geo-engineers de mogelijkheid hebben om door het sproeien in de atmosfeer van aluminiumoxide en
andere chemicaliën de jetstream te manipuleren en om te buigen, waardoor weerpatronen in bepaalde
gebieden volkomen veranderen.
Eén van de gevolgen van dat ombuigen is het fenomeen dat we sinds kort kennen en dat is de zogenaamde
Polar Vortex. De Jetstream voor de kust van Californië wordt omgebogen richting poolgebied waardoor daar
warmere weersomstandigheden ontstaan en er de ergste droogte in de afgelopen 1000 jaar in Californië
ontstaat. Aan de andere kant wordt door deze Polar Vortex ijskoude lucht centraal Noord Amerika
binnengevoerd.
Dit doet zich niet alleen voor in Amerika, maar laat een vergelijkbaar effect zien in het Midden Oosten.
Landen die in geen honderd jaar sneeuw hebben gezien, worden nu ineens bedolven.
Hegeliaanse dialektiek
Hegeliaanse dialectiek is een instrument dat gebruikt wordt om de gedachten van het slapende volk te
manipuleren om er zo voor te zorgen dat zij veranderingen accepteren die ze normaal gesproken zouden
verwerpen.
De hegeliaanse dialectiek zit erg simpel in mekaar:
1. Creëer een probleem
2. Controleer het probleem
3. Bied oplossing aan
In dit geval werkt deze Hegeliaanse dialectiek als volgt:
1) Creëer het probleem: Zorg dat je express en systematisch de ijskappen op de Noordpool smelt, daarbij
onder andere gebruikmakend van geo-engineering.
2) Controleer het probleem: Fabriceer een publieke reactie door gemanipuleerde instemming, door het
promoten van het idee dat er iets gedaan moet worden (het publiek bijvoorbeeld verkopen dat het poolijs
smelt als gevolg van de CO2 toename en de wereldwijde opwarming en de absolute noodzaak om daar nu
wat aan te doen).
3) Bied oplossingen aan: het invoeren van extra belasting, vermindering CO2 uitstoot en de vorming van een
wereldregering die de tot dan toe illegale geo-engineering programma’s legaal gaat maken om de
wereldwijde opwarming te bestrijden. Een wereldregering die nodig is om de planeet te redden van alle door
de mens aangerichte schade (Agenda 21).
Conclusie
Alhoewel er de laatste tijd weer discussies oplaaien over of er nu wel of geen poolijs is gesmolten, bestaat er
geen enkele twijfel dat dit argument gebruikt is om wereldwijde wetgeving en andere maatregelen om
wereldwijde opwarming te bestrijden, te introduceren.
Omdat de technologie om het ijs te smelten bestaat en omdat overheden en megabedrijven steeds meer
belangstelling krijgen voor de noordelijke poolstreken is het noodzakelijk voor de rest van de wereld om deze
hele ontwikkeling nauwlettend in de gaten te houden.
Het plan is dat er alleen al dit jaar 500 nieuwe klimaatwetten van kracht zullen worden. Deze wetgeving is
grotendeels tot stand gekomen met als basis het smeltende ijs in het
noordelijk poolgebied. Het vermoeden bestaat dat deze wetten
bedoeld zijn als een tussenstap naar het legaal maken van geoengineering, waarbij een wereldoverheidsapparaat wordt gecreëerd
die in staat zal zijn om een nieuw wereldwijd belastingregime neer te
zetten.
Dit scenario ontvouwt zich recht voor onze neus en zal leiden tot
steeds verdergaande overdracht van rijkdom naar een kleine elite en
beperkingen van onze vrijheden.
Agenda 21, binnenkort in een theater bij u in de buurt.
Bron: State of the Nation
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8835:waarom-het-noordelijk-poolijsmoet-smelten&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wie wil er nog in Europa blijven?
Vluchtelingen uit Afrika en andere gebieden willen nog wel graag naar
Europa komen, maar dat is waarschijnlijk omdat ze een totaal vertekend
beeld van de werkelijkheid hebben.
Mensen die beter geïnformeerd zijn, willen in het algemeen niets liever
dan hun eigen land terug of helemaal verdwijnen uit de Europese Unie.
Zo heeft een mini referendum in Engeland de afgelopen week
aangetoond dat maar liefst 80 procent van de bevolking van de landen in
de Europese Unie de EU wil verlaten en weer gewoon verder wil als zelfstandig land.
Het was een mini referendum georganiseerd door enkele politici waarbij ongeveer 15.000 mensen hun stem
uitbrachten. De uitslag is duidelijk en het zal waarschijnlijk ook niet al te lang meer duren voordat Engeland
hun eigen weg weer zal gaan.
Voor ons ligt dat anders. Ons land ís Europa, zit gevangen en zal nimmer de Unie verlaten. Ons land is dan
ook niet voor niets het bangste land van Europa en zal alles doen wat opdrachtgever Amerika/Israël van ons
verlangt.
Net zoals de Europese Unie als geheel volledig onder controle staat van de wensen van Amerika/Israël en
volledig naar hun pijpen danst zoals de afgelopen week weer bleek.
We hebben enige tijd geleden in Amerika een resolutie (H.Res.758) goedgekeurd zien worden die door Ron
Paul de slechtste wetgeving ooit werd genoemd. Gebaseerd op leugens en niets anders dan een
goedkeuring voor de komende Derde Wereldoorlog.
Kwade tongen beweren dat de recente aanslagen in Parijs bewust op touw zijn gezet om de aandacht af te
leiden van zaken die op dat moment in het Europese parlement plaatsvonden.
Daar werd namelijk in opdracht van Amerika/Israël een variatie van de Amerikaanse resolutie door het
Europees Parlement goedgekeurd zonder dat eigenlijk iemand hiervan op de hoogte was.
Ook hier betreft het een leugenachtig document waarin Rusland wordt veroordeeld voor hun agressie in de
Oekraïne. Kortom, net zoals Amerika, heeft nu ook Europa het licht op groen gezet voor een oorlog tegen
Rusland.
Vorige week stemde het EP met zijn eigen resolutie in met H.Res.758, die tevens een opdracht om de
gevechtsklaarheid van de Amerikaanse en NAVO-troepen te controleren bevatte, alsmede ook een
eventueel beroep op Artikel 5, waarmee de NAVO-lidstaten beloven elkaar militair te hulp te schieten.
Kortom: vijf weken na de VS verklaarde ook de EU zich feitelijk bereid om desnoods een oorlog tegen
Rusland te voeren om Oekraïne.
Niemand van de burgers van de Europese Unie wil een oorlog met Rusland, maar dat weerhoudt ongekozen
“leiders” er niet van om de weg vrij te maken voor een militair conflict, waarvan niemand weet waar en hoe
het zal eindigen.
De Europese Unie is volledig verkwanseld aan diegenen die de New World Order willen vestigen. Amerika
onder regie van Israël moet de heersende macht gaan worden in Eurazië en dit zal gaan ten koste van
Rusland en China.
Naast dat de Europese Unie een voertuig is in handen van de architecten van Groot Israël, zal het ook nog
eens veel extra geld wegtrekken bij burgers want de volgende fase in het plan is dat er Europese
belastingen zullen komen. Bovenop alle nationale belastingen die in het land zelf betaald dienen te worden.
Voor grote bedrijven die actief zijn in meer dan één lidstaat moet er in de hele Europese Unie een uniform
belastingstelsel komen. Op die manier wil de Europese Commissie belastingontwijking tegengaan.
Met andere woorden, het introduceren van Europese belastingen. Zo mag de burger uiteindelijk nog eens
extra meebetalen aan een club bureaucratische, geldverslindende, ongekozen meelopers/jaknikkers die
achter de rug van de bevolking om de weg vrijmaken voor een allesvernietigende oorlog.
Ondertussen draait de propaganda op volle toeren verder en weet Telegraaf verslaggever Rusland, Pieter
VodkaWaterdrinker, te melden dat er al 6.000 Russische soldaten zijn gesneuveld in het oosten van de
Oekraïne. Meer stompzinnige leugens die op geen enkele manier onderbouwd kunnen worden en die ervoor
zorgen dat Rusland permanent wordt gedemoniseerd.
Wanneer al die bootvluchtelingen dit soort informatie voorhanden hadden dan zouden ze waarschijnlijk,
desnoods zwemmend, snel terugkeren naar de Afrikaanse kusten.
Bronnen: Express, Xander Nieuws
Lang Leve Europa http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8834:wie-wil-ernog-in-europa-blijven&catid=37:wereld&Itemid=50
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Ongehoorzaamheid aan overheid officieel een psychiatrische stoornis
‘Kwart van Amerikaanse bevolking heeft mentale aandoening’
U bent het niet eens met de overheid, vraagt zich af of ze u wel de
waarheid vertellen en het goede met u voor hebben, en bent van plan
om hen niet meer in alles te gehoorzamen? Dan bent u al vanaf 2013
officieel psychisch ziek en lijdt u aan ODD, Oppositional Defiant
Disorder, oftewel een Oppositioneel Opstandige Gedragsstoornis
(OOG). Deze omvat alle mensen niet ‘zich niet conformeren, en
twijfelen aan (de) autoriteiten’. Sommige critici zijn bang dat deze
nieuwe stoornis in de toekomst als voorwendsel gebruikt zal worden
om alle tegenstanders van bijvoorbeeld de EU en het milieubeleid monddood te maken en desnoods in
inrichtingen op te sluiten. In de meest recente (vijfde) versie van het internationaal gehanteerde DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) worden mensen met OOG omschreven als ‘negatief,
vijandig en openlijk ongehoorzaam’ en ‘snel geïrriteerd’. De eerste versie van het DSM verscheen ongeveer
een eeuw geleden en bevatte 7 stoornissen; in de vierde editie van 2010 was dat aantal al gegroeid naar
374, een stijging met maar liefst 77 psychiatrische aandoeningen in slechts 7 jaar tijd.
‘Mentaal gezond zijn steeds moeilijker’
Psycholoog dr. Paula Caplan was destijds een van de critici van het DSM-IV, en zei in een interview dat het
er sterk op leek dat het ‘steeds moeilijker wordt om mentaal gezond te zijn... Nieuwe mentale ziekten
bevatten arrogantie, narcisme, over-creativiteit, cynisme en antisociaal gedrag. In het verleden waren dat
‘persoonlijkheidskenmerken’, maar nu zijn het ziekten. En natuurlijk zijn daar behandelingen voor.’
‘Kwart van Amerikaanse bevolking heeft stoornis’
De kritiek is dan ook dat vooral de farmaceutische industrie en zorgsector geholpen worden door steeds
meer mentaal zieke of ‘gestoorde’ mensen. Die hebben immers bijna allemaal medicijnen en therapeuten
nodig. Zo steeg het aantal patiënten in Amerikaanse psychiatrische instellingen van 355.000 in 1955 naar
ruim 4 miljoen in 2007. Ook met medicijngebruik loopt de VS voorop: in 2010 slikte één op de vier vrouwen
in Amerika pillen (zoals het bekende Prozac) voor een bepaalde psychiatrische aandoening, en zou in totaal
een kwart (!) van de bevolking aan een mentale stoornis lijden.
Wel of geen medicatie?
Sceptici beweren vaak dat de meeste van deze medicijnen sowieso niet werken of zelfs een averechts effect
hebben. Klinische studies en ervaringen wijzen echter uit veel mensen er wel degelijk baat bij hebben. In
Nederland wordt er overigens veel voorzichtiger omgegaan met het stellen van psychiatrische diagnoses en
het voorschrijven van medicijnen dan in de VS.
Tegenstanders van psychofarmaceutische middelen wijzen nogal eens op Albert Einstein, die in onze tijd
hoogstwaarschijnlijk de diagnose ADHD en ook OOG zou hebben gekregen, omdat hij zich zo verzette
tegen autoriteit. De redenatie is dat Einstein nooit zo briljant had kunnen zijn als hij ‘onder’ de medicatie had
gezeten, maar dat valt natuurlijk nooit te bewijzen.
Vroege hulp kan erger voorkomen
Voorstanders van het DSM zeggen dat het aantal stoornissen in het handboek enkel is gegroeid omdat de
kennis omtrent mentale aandoeningen zo is toegenomen. Waar vroeger mensen met bepaalde
psychiatrische problematiek aan hun lot werden overgelaten, hun leven lang worstelden, werden
buitengesloten of in een inrichting belandden (‘gek’ werden verklaard), kunnen zij nu tijdig –of in ieder geval
eerder- worden gesignaleerd en geholpen.
Misbruik door politici
Medici, psychologen en psychiaters zullen ongetwijfeld het beste met hun patiënten voor hebben, maar
politici zouden al die stoornissen wel eens voor hun eigen doeleinden kunnen misbruiken, zo vrezen
sommige commentatoren. Voorbeeld: al in 1959 verklaarde Sovjetleider Nikita Krushchev dat ‘het duidelijk is
dat mensen die zich tegen het communisme verzetten mentaal niet normaal zijn.’
Daar maakten de Sovjets meteen werk van; alle oppositie werd monddood gemaakt, gearresteerd en in
psychiatrische inrichtingen of werkkampen (in onder andere het beruchte Siberië) gestopt. (1)
Milieufreaks willen ‘klimaatontkenners’ gestoord verklaren
De afgelopen jaren gaan er in bepaalde kringen opnieuw stemmen op om mensen met een afwijkende, nietpolitiek correcte mening op de één of andere manier uit te schakelen. Vooral vanuit de linkse milieuhoek
wordt nogal eens gesuggereerd dat ‘klimaatontkenners’ –in werkelijkheid klimaatrealisten- geen stem
zouden mogen hebben, feitelijk ziek en ‘gestoord’ zijn en daarom verplicht behandeld zouden moeten
worden. Ook vanuit Brussel zijn vergelijkbare suggesties gehoord over burgers die zich openlijk verzetten
tegen de EU. De autoriteiten kunnen sinds 2013 in theorie officieel een beroep doen OOG, ‘anti-autoritair
gedrag’, om tegenstanders van hun beleid ‘legaal’ de mond te snoeren. Het behoeft geen uitleg dat op het
moment dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren de fascistische staat een feit zal zijn.
Xander - (1) Acting-Man blog via Zero Hedge
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Dit is wat we bijdrukken om economie te redden: 1.140.000.000.000 euro
22/01/15
Historisch De Europese Centrale Bank heeft vandaag zijn economisch herstelplan voor de eurozone
aangekondigd. Zoals verwacht gaat de ECB aan geldcreatie doen, het drukt dus geld bij. En dat in totaal
voor maar liefst 1.140 miljard euro, veel meer dan werd gedacht. Dat bedrag kan bovendien nog oplopen,
want de ECB gaat door met de geldcreatie en het aankoopprogramma tot de inflatie in Europa stabiel rond 2
% staat. Om u een idee te geven: de Nederlandse krant 'De Volkskrant' berekende vorig jaar dat 5 miljard
euro (als je het in briefjes van 500 euro drukt) de ruimte van een halve scheepscontainer zou innemen. Wat
de ECB nu gaat bijcreëren, komt dus neer op 114 scheepscontainers tjokvol briefjes van 500 euro.
Alle ogen van de financiële wereld waren vandaag gericht op Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank
(ECB) besliste hoe ze de kwakkelende Europese economie weer uit het slop zal proberen te trekken.
Europese bazooka
Er wordt in totaal niet minder dan 1,14 biljoen euro in de Europese economie gepompt
U kan de verklaring van ECB-voorzitter Mario Draghi hier integraal teruglezen.
Er werd vooral uitgekeken naar de details over de "Europese bazooka" die wordt ingezet in de vorm van het
massaal opkopen van staatsobligaties, in economentermen 'kwantitatieve verruiming' of 'quantitative
easing' (QE). Mario Draghi kondigde aan vanaf maart 2015 te beginnen met een Europees
aankoopprogramma voor obligaties.
De ECB zal voor 60 miljard euro per maand aan obligaties aankopen, de meerderheid via staatsleningen
bij overheden, maar ook in de privé-sector. De centrale bank verwacht die maatregel tot september 2016 vol
te houden, maar in elk geval "tot we een duurzame verbetering in de inflatie zien", aldus Draghi.
In totaal zal er op die manier minstens 1.140 miljard euro, of 1,14 biljoen, bijgedrukt worden en in de
Europese economie gepompt. Het bedrag ligt nog veel hoger dan de totale som die de voorbije dagen
circuleerde. The Wall Street Journal sprak gisteren nog over 'amper' de helft, 600 miljard euro.
80 procent van de risico's die verbonden zijn aan het aankoopprogramma komen bij de verschillende
nationale banken te liggen. Vooral Duitsland drong daar op aan. De
Europese effectenbeurzen verwelkomen het nieuws en gingen meteen na de aankondiging verder omhoog.
Met de beslissing om staatsobligaties aan te kopen, is het de eerste keer ooit dat dat taboe sneuvelt.
Door massaal geld bij te drukken en dat bedrag meteen te spenderen aan het opkopen van obligaties bij
de banken, wil de ECB extra geld in de Europese economie pompen. Banken zouden dan minder
terughoudend moeten worden om consumenten en bedrijven kredieten toe te staan. Bovendien moet ook
deinflatie daardoor weer omhoog. Die staat nu historisch laag, in december zelfs onder nul, terwijl de ECB
streeft naar een inflatie van net geen 2 procent.
Verdeelde reacties
Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © belga.
Vraag is of dat ook lukt. De nieuwe ECB-strategie kent
evenveel voorstandersals tegenstanders. Zo toonde professor Paul De
Grauwe zich eerder deze week in De Morgen nog een hevige voorstander.
Econoom Geert Noels sprak dan weer van "monetaire hocus-pocus".
Ook veel minder enthousiast was bijvoorbeeld onze minister van Financiën
Johan Van Overtveldt (N-VA), vanmorgen in De Standaard. Van Overtveldt
vreest dat de maatregel weinig effect zal hebben. Hij plaatst zich daarmee op
de lijn van Duitsland, een van de felste tegenstanders van QE. Het is dan ook
uitkijken naar hoe de Duitsers in de raad van bestuur van de ECB zullen stemmen.
Rente blijft laag
Wat al eerder vast stond, is dat de lage rentetarieven in de eurozone ongewijzigd blijven.
Het rentebesluit voldeed aan de verwachtingen. De herfinancieringsrente in de eurozone ging in september
omlaag naar het historisch lage niveau van 0,05 procent en blijft daar. De depositorente blijft min 0,2
procent, wat inhoudt dat financiële instellingen rente moeten betalen om middelen bij de ECB onder te
brengen.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2191086/2015/01/22/Dit-is-wat-we-bijdrukken-omeconomie-te-redden-1-140-000-000-000-euro.dhtml
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Wat motiveerde massamoordenaar Mladić?
Op 16 mei 2012 begon het proces tegen de voormalig Bosnisch-Servische
generaal Ratko Mladić. In Nederland wordt Mladić vooral herinnerd als
iemand die een hoofdrol speelde in het bloedbad van Srebrenica. De man
heeft de Nederlandse overheid alsook het leger ernstig in de verlegenheid
gebracht. Meer weten we echter niet over hem, evenals de Joegoslavische
Burgeroorlog in het algemeen. Veel Serviërs zien Mladić tot op de dag van vandaag als een held. Komt dit
omdat alle Serviërs bloeddorstige mensen zijn? Natuurlijk niet. Wat bracht Mladić ertoe het bloedbad aan te
richten? Wie de oorlogen in Bosnië en Kosovo aandachtig bestudeerd, zal angstvallig veel overeenkomsten
vinden met de huidige situatie in de moslimwereld.
(meer…) Lees meer
Op 11 september 2001 boorden verschillende vliegtuigen zich in de torens
van het World Trade Center in New York, evenals het Pentagon in
Washington. De minister van buitenlandse zaken van de Taliban, Wakil
Ahmed Muttawakil, veroordeelde de aanslagen. Twee dagen na de aanslag
liet de Taliban via hun ambassadeur in Pakistan weten, bereid te zijn
Osama bin Laden uit te leveren, mits er voldoende bewijs bestond voor zijn
schuld.
(meer…) Lees meer
Ieder jaar ontvangt Turkije meer dan 600 miljoen euro van de Europese
Unie. Uiteraard wordt dit gefinancierd door de Europese belastingbetaler.
De Europese elite zou Turkije graag bij de EU zien, dat terwijl het land
grotendeels in Azië ligt. Het land voldoet lang niet aan alle criteria die door
deze zelfde elite opgesteld zijn. Om het land klaar te stomen voor EUlidmaatschap wordt er dus veel geld in het land gepompt. Komen Turkse
waarden en cultuur wel overeen met de Europese? Veel Europeanen zien
een Turks lidmaatschap met argusogen aan. Sterker nog, Turkije vormt een rechtstreekse bedreiging voor
Europa.
(meer…) Lees meer
Demografie is allesbepalend. Europa, waaronder Nederland, kampt al
jarenlang met negatieve demografische cijfers. Dit is voornamelijk te wijten
aan de vergrijzing evenals het lage geboortecijfer. Veel mensen zien een
laag geboortecijfer als een positieve ontwikkeling; er wonen immers al
teveel mensen in Nederland. Dit is een zeer naïeve gedachte en getuigt
van weinig kennis over het onderwerp. Demografie is de doorslaggevende
factor voor onze waarden, cultuur, economie en toekomst. Het is vooral die
toekomst die er momenteel niet al te rooskleurig uit ziet.
(meer…) Lees meer
President François Hollande noemde de aanslag op Charlie Hebdo “een
daad van exceptionele barbaarsheid.” Europa stond versteld van de mate
van geweld die de jihadisten bereid waren te gebruiken. Maar is deze
verbazing terecht? Westerse staten hebben zeer bedenkelijke rollen
gespeeld in de burgeroorlogen van Syrië en Libië. Sommigen beweren dat
door deze bemoeienis de Franse regering medeverantwoordelijk is voor de
aanslag. Het westen heeft jarenlang dictators als Khadaffi en Mubarak
getolereerd. Khadaffi was zelfs goed bevriend met enkele staatshoofden. Na het uitbreken van totale chaos
gedurende de Arabische Lente koos men zonder na te denken de kant van de rebellen. Deze rebellen waren
gematigd, althans dat werd ons verteld.
Deze “gematigde” rebellen werden in het westen de hemel in geprezen. Vrijheidsstrijders werden ze
genoemd. Diederik Samsom gaf zelfs aan begrip(!) te hebben voor de jihadstrijders die naar Syrië trokken.
Bij andere westerse leiders was het niet anders. Volgens David Cameron moest Assad ten koste wat het
kost vertrekken. De Amerikaanse neocon en oorlogsstoker John McCain heeft zelfs persoonlijk overlegd met
de Syrische rebellen. Ook Hollande drukte uit dat het van belang was de Syrische rebellen te bewapenen.
Achteraf gezien blijken veel gematigde rebellen helemaal niet zo gematigd te zijn. Het gematigde Vrije
Syrische Leger heeft nog maar een fractie van de manschappen die zij jaren geleden hadden. Veel strijders
hebben ondertussen de overstap gemaakt naar radicale groeperingen zoals ISIS en Al-Qaeda. Ze zouden
de door het westen geleerde technieken, geld en wapens met zich meenemen.
Het westen had nooit partij moeten kiezen gedurende de Arabische Lente. Wat veel mensen vergeten is dat
de burgeroorlog in Syrië ook deel uitmaakt van de al 1400 jaar durende strijd tussen soennitische en
sjiïtische moslims. Miljoenen mensen worden over de kling gejaagd omdat beide partijen menen de islam op
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de juiste manier te belijden. De Syrische burgeroorlog was een uitgesproken kans geweest om radicale
elementen in onze maatschappij te traceren, te laten vertrekken naar Syrië en vervolgens nooit meer terug
te laten keren.
Helaas is dit niet het geval. Het westen kiest openlijk partij voor “gematigde” rebellen, omdat zij na de
overwinning behaald te hebben een westerse georiënteerde democratie zullen opbouwen. Dat is een zeer
naïeve gedachte. Nu we erachter zijn gekomen dat de gematigde rebel niet bestaat, weten we ook dat zij
onze waarden en manier van leven net zo erg verachten als het regime van Assad.
Het wordt ook steeds duidelijker hoe nutteloos een organisatie als de Verenigde Naties is. De machtigste
landen op aarde gebruiken hun vetostem maar wat graag, waardoor ingrijpen onmogelijk is. Ook was de VN
de eerste die zich uitsprak tegen de gasaanval in 2013, die volgens hen door Assad georkestreerd was.
Hoewel daar nooit bewijs voor gevonden was, was het westen bijna bereid te interfereren in Syrië.
Godzijdank is dit nooit gebeurd, het zou de zoveelste mislukte en geldverslindende operatie zijn. Geen enkel
islamitisch land zit op een westerse interventie te wachten, laten we gehoor geven aan hun wensen. Er dient
geen westers leven meer opgeofferd te worden aan de brandhaard die het Midden-Oosten heet.
We moeten stoppen met denken dat we de politieman van de wereld zijn. Steeds maar weer zijn we
verbijsterd wanneer mensenrechten geschonden worden of wanneer er chemische wapens gebruikt zijn.
Vervolgens komt het met Botox gevulde hoofd van John Kerry wel even vertellen dat deze manier van
oorlogvoering niet humaan is. De gedachte dat oorlog humaan uitgevochten kan worden, is als een ziektein
het hoofd van de westerse man.
Helaas is het de Europese burger die de prijs moet betalen voor zijn
incapabele overheid. De gebroeders Kouachi, die verantwoordelijk waren
voor de aanslag in Parijs, waren al langere tijd in beeld bij de Franse
veiligheidsdiensten. Ten eerste hebben zij de broers laten terugkeren naar
Frankrijk, terwijl men wist dat zij in de door oorlog geteisterde landen Syrië
en Yemen hadden gevochten. Verder hebben zij de broers geen strobreed
in de weg gelegd om contacten te leggen, wapens te verkrijgen en de
aanslag uit te voeren.
Dit falen hebben de medewerkers van Charlie Hebdo evenals de
bezoekers van de Joodse supermarkt met de dood moeten bekopen. Hollande stelde een dag van nationale
rouw in. Daar stonden ze dan, arm in arm. Hollande, Cameron, Erdogan.. Allen hebben ze de rebellen
voorzien van training, geld en wapens. Ze zouden voor een krijgsraad moeten verschijnen voor het
bevoorraden van de vijand. Helaas zijn hun krokodillentranen voor veel mensen genoeg.
http://curiales.nl/category/buitenland/

Nederlandse zorg nummer 44 van de wereld
Uit onderzoek van het onafhankelijke bureau Numbeo blijkt
dat Japan de beste gezondheidszorg ter wereld heeft.
Nederland moet maar liefst 43 landen voor zich duiden op
de ranglijst.
Numbeo heeft voor het onderzoek onder andere gekeken
naar hoe modern de apparatuur is, de snelheid van de zorg,
de competentie van het personeel, de gastvrijheid in
zorginstellingen en de kosten van de zorg (zwaarwegend).
De top vijf van de wereld bestaat uit Japan, Bahrein,
Taiwan, Frankrijk en Thailand. De landen met de slechtste
gezondheidzorg zijn juist Honduras, Azerbeidzjan,
Mongolië, Irak en Vietnam.
Hoe kan het dat uitgerekend een derdewereldland als Thailand zo
hoog staat? Het Aziatische land kent uitstekende private
ziekenhuizen, die voor relatief weinig geld de beste artsen en een
vijfsterrenluxe bieden. Westerse zorgtoeristen komen er daarom
graag.
Nederland eindigt met een beschamende 44e plaats vlak achter
Tsjechië, Albanië en de Verenigde Staten. Vooral de inefficiëntie en
hoge kosten lijken ons land te nekken.
De top 10 van de wereld.
Europees gezien is de Nederlandse zorg de nummer 17. Frankrijk,
Malta, Denemarken, Oostenrijk, Cyprus en België zijn de koplopers
in ons werelddeel: Klik op de kaart voor een uitvergroting.
Bron: businessinsider.com
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Paus ontsnapte op Filipijnen aan moslim moordaanslag; Extra bewaking Vaticaan
Moslims zullen vierde poging wagen om Europa te veroveren
Paus Franciscus is tijdens zijn bezoek aan de Filipijnen afgelopen week
(foto) ontsnapt aan een moordaanslag door moslimterroristen. Vlak voor
de publieke mis in Rizal Park in de hoofdstad Manila joeg de politie op vier
aan Al-Qaeda verbonden mannen, maar die wisten in de commotie te
ontsnappen. De agenten die belast zijn met de beveiliging van het
Vaticaan kregen van de teruggekeerde paus te horen dat er ‘schaduwen
en gevaren’ aankomen, omdat islamitische terreurgroepen hem al talloze
malen met de dood hebben bedreigd. Is Franciscus wellicht de paus die
volgens de beroemde profetie van Fatima in de eindtijd, als Rome half in puin is geschoten, zal worden
vermoord? Franciscus benadrukte dat ‘wij christenen worden opgeroepen om niet te wanhopen of de moed
te verliezen.’ Overigens ontkende de Filipijnse regering na afloop van zijn bezoek dat er een moordaanslag
op hem werd voorbereid.
Waarschuwing voor aanslagen Italië
De Italiaanse autoriteiten hebben na het besluit om wapens te leveren aan de Koerden die tegen ISIS
vechten gewaarschuwd dat belangrijke christelijke plaatsen, waaronder het Vaticaan, het doelwit van
islamitische aanslagen kunnen worden. De Sint Pietersbasiliek en het luchtruim boven Vaticaanstad worden
extra bewaakt. Er vechten minstens 50 uit Italië afkomstige moslims aan de kant van ISIS.
‘Vaticaan zal moslim worden’
Vorig jaar noemde ISIS de leider van het Katholieke Kerk de ‘drager van valse waarheid’, en zwoer dat
Rome op een dag zal worden aangevallen door moslims en zal worden vernietigd. ‘Wij moslims geloven dat
de hele wereld op een dag een islamitische staat zal zijn. Ons doel is om ervoor te zorgen dat zelfs het
Vaticaan moslim zal zijn. Misschien zal ik dat niet meer meemaken, maar die tijd zal zeker komen,’ zei de
Italië prekende imam Ismar Mesinovic, die Europese moslims ronselt voor de jihad.
In de katholieke profetie van zuster Lucia, wereldwijd bekend als het ‘Geheim van Fatima’, wordt onder
andere voorspeld dat er in de eindtijd een paus zal worden vermoord. Ook paus Pius X (1903-1914) zou
visioenen hebben gehad waarin hij zag hoe deze –mogelijk allerlaatste- paus in het half Rome over de lijken
van vermoorde geestelijken stapt en op een nabij gelegen berg bij een kruis zal knielen, alwaar hij zal
worden doodgeschoten.
Vierde moslimaanval op Europa gaat komen
In het jaar 849 lukte het de moslims al eens om de Sint Pietersbasiliek te plunderen. Voordat paus Leo IV
e
hen verdreef wisten ze grote aantallen christenen te vermoorden. In de 16 eeuw probeerden de
Ottomaanse Turken onder leiding van Sultan Mehmet II eveneens Rome te veroveren. Mehmet pochte dat
hij zijn paard ‘van het hoge altaar in de St.Pieter’ zou laten eten.
De moslim invasie vond in het zuiden van Italië plaats. De stad Otranto werd bestormd en 12.000 burgers
werden afgeslacht, de meesten omdat ze weigerden zich te bekeren tot de islam. De rest van de bevolking
werd in slavernij afgevoerd. ISIS doet in onze tijd exact hetzelfde; recent kregen 800 gevangen de keus
tussen de islam of de dood. Ze weigerden allemaal zich te bekeren, waarna ze werden vermoord en aan de
honden gevoerd. Drie keer in de historie probeerden de moslims Europa te veroveren, en een vierde poging
gaat zeker komen zodra de Turken hun Ottomaanse Rijk hebben hersteld, volgens hun eigen planning
uiterlijk in 2023. Ook Israël zal dan het doelwit van een massale aanval worden.
Xander - (1) Philstar, (2) Shoebat

Reporter klapt uit de school en geeft toe Al het nieuws is nep! (Video)
Een top Duitse journalist en redacteur Dr Udo Ulfkatte is zojuist openbaar gegaan met een aantal
schokkende bekentenissen. Hij heeft in feite toegegeven wat ieder van ons die de alternatieve media zoals
World Unity lezen al een lange tijd weten, en dat is: De gehele mainstream media is totaal nep! Hij ging in
een zeer gedetailleerde monoloog in deze video hierop in en klapte uit de school over alles! Hij sprak over
hoe de CIA controle krijgt over alle belangrijke journalisten. Hij is ziek van het liegen en besloot openbaar te
gaan met alles wat hij weet. Hij had al drie hartaanvallen achter de rug en besloot dat het hem niet meer kon
schelen wat ze met hem zouden doen! Hij is een echte held in mijn boek!
Dit is een geweldige video, die gedeeld moet worden met ieder mens die nog niet is wakker geworden en
nog steeds gelooft, dat alles wat ze zien op Fox News en de rest van de media-fraude waar is! Voor het
eerst in de geschiedenis is er een bekende journalist naar voren getreden, heeft zijn hoofd boven het
maaiveld uitgestoken, en vertelde ons alle geheimen! Ons reguliere nieuws is volledig nep en hij vertelt je
hoe het werkt! Help ons deze video viraal te laten gaan!
https://www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o
http://worldunity.me/reporter-klapt-uit-de-school-en-geeft-toe-al-het-nieuws-is-nep-video/
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Chaos in Franse steden: Duizenden vierkante kilometers overgenomen door moslims
Bekende Franse moslimgeestelijke: ‘Stad Roubaix en noorden van Marseille zijn nu mini islamitische
staatjes’
Franse straten bezet door biddende moslims. Grote delen van
Franse steden zijn ontaard in poelen van chaos en geweld waar
geen Fransman of agent meer durft te komen, en moeten als
verloren worden beschouwd.
De Westerse politiek en media doen er al jaren alles aan om het
bestaan van door moslims beheerste ‘no go zones’ te ontkennen,
omdat berichtgeving hierover tevens de erkenning zou zijn dat de
integratie en multiculturele samenleving goeddeels zijn mislukt. In
Frankrijk, waar het aantal moslims de kritieke grens van 10%
heeft bereikt, sijpelen de laatste tijd toch diverse berichten,
onderzoeken en documentaires door het embargo op negatieve berichten over de islam heen. De
onthutsende realiteit is dat er inmiddels vele duizenden vierkante kilometers Frans grondgebied als verloren
moeten worden beschouwd. Zelfs brandweer, ambulances en politie durven er vanwege het grove geweld
door moslimjongeren niet meer te komen.
‘Franse wet vervangen door Sharia’
In het in 2011 gepubliceerde 2200 pagina’s tellende rapport ‘Banlieu de la République’ (Voorsteden van de
Republiek), dat werd opgesteld door onder andere de zeer gerespecteerde politieke wetenschapper en
islamkenner Gilles Kepel, werd geconstateerd dat het departement Seine-Saint-Denis –waar 600.000 van de
1,4 miljoen inwoners (veelal Marokkaanse en andere Afrikaanse) moslims zijn, die in sommige wijken al een
meerderheid van ruim 70% hebben- en andere Parijse gebieden ‘afgescheiden islamitische samenlevingen’
zijn geworden, die totaal zijn afgesloten van de Franse staat. Hier heerst niet langer de Franse wet, maar die
van de Sharia.
Politiek correcte orde verbergt moslimgeweld
Voor de duidelijkheid: de meeste moslims kiezen er bewust voor om niet te integreren en willen zelf in
getto’s wonen. Ze worden gestimuleerd door imams, die doelbewust een parallelle islamitische samenleving
in Frankrijk en de rest van Europa willen creëren. Dat is ze, mede dankzij de Europese gevestigde orde die
wat de islam betreft van geen kwaad wil horen, heel goed aan het lukken.
De bekende schrijver en journalist Laurent Obertone (‘France: A Clockwork Orange’) zegt dat er inmiddels
talloze wijken en complete voorsteden zijn ‘waar wij Fransen zelfs niet meer durven komen. Natuurlijk praat
niemand hier openlijk over, maar ook degenen die ‘lange leve het multiculturalisme’ en ‘Parijs is prachtig’
roepen wagen zich niet in die voorsteden.’ Volgens Obertone zorgt de politiek er bewust voor dat het vele,
vaak buitensporige geweld van moslims niet of nauwelijks in de media komt.
‘Mini islamitische staatjes’
Alleen al in Frankrijk zijn er vele honderden door moslims beheerste no-go zones, die ontstaan zijn omdat
het hen door de politiek werd toegestaan hun eigen cultuur en wetten te houden, in plaats van zich aan te
passen. Desondanks blijft de linkse en liberale gevestigde orde het bestaan van deze gebieden ontkennen.
Maar het zijn ook moslims zelf die erkennen dat deze zones bestaan. Fabrice Balanche, een bekende
moslimgeestelijke die les geeft aan de universiteit van Lyon, vertelde onlangs aan Radio Télévision Suisse
dat ‘er gebieden zijn in Frankrijk, zoals de stad Roubaix, zoals het noorden van Marseille, waar de politie
geen stap durft te zetten, waar de autoriteit van de staat totaal afwezig is, waar mini islamitische staatjes zijn
gevormd.’
‘Niet langer Frankrijk, maar islamitische republiek’
De Franse schrijver en politieke journalist Éric Zemmour verklaarde tegen BFM-TV iets vergelijkbaars: ‘Er
zijn nu plaatsen in Frankrijk, vooral in de voorsteden, waar het geen Frankrijk meer is. Salafistische
islamisten islamiseren sommige buurten en voorsteden. In deze wijken is het niet langer Frankrijk, maar een
islamitische republiek.’ In een ander interview zegt Zemmour, wiens laatste boek ‘De Franse Zelfmoord’
heet, dat zijn land door het multiculturalisme en de heersende politieke correctheid wordt verwoest.
Politicus Frank Guiot schreef dat delen van Évry, een wijk in het zuiden van Parijs, in no-go zones zijn
veranderd waar de politie niet meer kan komen uit angst om te worden aangevallen. Volgens Guiot probeert
de politiek de ‘sociale vrede’ te bewaren door de politieagenten te verbieden hun wapens te gebruiken als ze
worden aangevallen.
No-go zones in talloze steden
De socialistische burgemeester van Amiens, Gilles Demailly, gaf toe dat een compleet district in zijn stad
een ‘no-go zone is waar je niet langer een pizza kan bestellen of een arts bij je thuis kan laten komen.’
Europe 1, één van de grootste TV-zender van Frankrijk, noemde zelfs heel Marseille een ‘no-go zone’ nadat
de overheid zich gedwongen zag om de CRS (Franse ME) op de vele moslimbendes af te sturen. De Franse
minister van Binnenlandse zaken sprak letterlijk van het ‘heroveren’ van 184 vierkante kilometers Marseille
die door moslimbendes worden gecontroleerd.
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De mogelijk bekendste Franse krant Le Figaro karakteriseerde het centrum van Perpignan als een ‘ware nogo zone waar agressie, antisociaal gedrag, drugshandel, de moslim gemeenschap, raciale spanningen en
stammengeweld’ ervoor zorgen dat niet-moslims gedwongen worden te vertrekken. De krant schreef ook dat
het Les Izards district in Toulouse een no-go zone is waar Arabische drugsbendes de straten terroriseren.
Wetteloze moslimbendes creëren ‘de hel van Frankrijk’
Le Parisien omschreef delen van Grigny, een wijk in het zuiden van Parijs, als een ‘wetteloze zone’ die wordt
geplaagd door moslimbendes, ‘wier leden geloven dat ze de heersers van de wereld zijn.’ Ook Grenoble
zucht onder totaal uit de hand lopend moslimgeweld. In Roubaix, vlakbij de Belgische grens, voelen de
bewoners zich ‘verbannen in hun eigen land’, en willen hun eigen milities vormen omdat de politie niets
tegen de moslimbendes durft te ondernemen.
In augustus vorig jaar berichtte het magazine Valeurs Actuelles dat Frankrijk inmiddels meer dan 750
gebieden telt ‘waar de wet van de Franse Republiek niet langer van toepassing is.’ Onder de kop ‘Hel in
Frankrijk’ schreef het blad dat grote delen van Frankrijk in een dictatuur zijn veranderd waar de politie ‘wordt
begroet met mortiervuur’ en ‘door projectielen gedwongen wordt zich terug te trekken’.
Alternatieve samenleving
Het magazine schreef ook over Trappes, een wijk in westelijk Parijs, waar de islam en zware criminaliteit –
zoals bijna overal- hand in hand gaan. Moslimcriminelen dwingen er een ‘alternatieve samenleving’ af die
alle banden met Frankrijk heeft verbroken, zo verklaarde de lokale politiecommandant. Als niet-moslim moet
je je volgens hem niet meer in die wijk wagen, omdat je onmiddellijk van al je bezittingen wordt beroofd en in
elkaar wordt getrapt. In de steden Nantes, Tours en Orléans is het al even erg. Hele wijken zijn daar
veranderd in ‘slagvelden’, aldus Valeurs Actuelles. De weinige Fransen die er nog wonen worden dagelijks
geconfronteerd met de dwang van de moslimgemeenschap, het verdwijnen van de eigen Franse cultuur en
de welig tierende criminaliteit.
Hele voorsteden veranderd in criminele getto’s
Hier is een documentaire te bekijken over een no-go zone in de Parijse voorstad Clichy Montfermeil. Op
ongeveer 3 minuten is te zien hoe de moslims reageren als de politie eraan komt. De grote zender TF1 zond
deze anderhalf uur durende docu uit over moslimbendes in no-go zones in Parijs. TV3 deed hier hetzelfde
met wijken in het noorden van de Franse hoofdstad. Dit is een drie kwartier durende Engelstalige docu over
de no-go zones in Marseille. In deze vier minuten worden de gevaarlijkste wijken van Frankrijk getoond, en
hier die in Parijs, hier in Lille en hier in Lyon.
Russia-1 maakte deze documentaire over de no-go zones in Parijs. De presentator begint: ‘We zijn in Parijs,
het Barbès kwartier, een paar minuten van de beroemde Montmartre. Het is bijna onmogelijk een Europeaan
te ontdekken. Sommige straten in Parijs doen denken aan een Oosterse bazaar. De Parijse voorsteden zijn
criminele getto’s geworden waar zelfs de politie niet durft te komen.’ Verborgen camera’s laten zien hoe
deze moslimgebieden worden beheerst door misdaad, geweld, drugshandel en wetteloosheid.
‘Frankrijk op rand enorme sociale explosie’
In een 120 pagina’s tellende studie getiteld ‘No-Go Zones in de Franse Republiek: Feit of Fictie?’ werden
vele tientallen wijken genoemd ‘waar de politie en gendarmerie de orde van de Republiek niet meer kan
handhaven, of niet meer kan komen zonder het risico te lopen op confrontaties en bekogeld of zelfs fataal
beschoten te worden.’ Het eerder genoemde 2200 pagina’s tellende onderzoeksrapport waarschuwde dat de
6,5 miljoen moslims in Frankrijk –het hoogste aantal in de EU- het land op de rand van een enorme sociale
explosie hebben gebracht. Belangrijkste oorzaak is de weigering van de moslims zich aan de Franse cultuur
aan te passen en te integreren. Het probleem wordt verergerd omdat in moskeeën een parallelle islamitische
samenleving en het handhaven van de Sharia juist wordt gepromoot.
Botsingen met Chinezen
Moslims richten hun pijlen ook op andere allochtone groepen, vooral degenen die wél willen integreren. De
levendige Chinese gemeenschap in Aubervilliers, die voor veel economische voorspoed heeft gezorgd, werd
het doelwit van aanvallen, berovingen en afpersingen. De politiek correcte socialistische burgemeester van
de stad riep de Chinese bedrijven op om meer Arabischer en Afrikaanse moslims in dienst te nemen, omdat
het geweld tegen hen dan wel zou stoppen. De reactie van de Chinezen: moslims werken niet hard en ze
eisen en klagen teveel. Nadat de politiek weigerde de Chinezen te beschermen, dreigden deze de Chinese
maffia in te schakelen. De moslims reageerden vervolgens met een petitie waarin de uitzetting van de
Chinezen werd geëist. Onvoorstelbaar: Vanaf 2012 verplicht de gemeente Aubervilliers niet-moslimmannen
die met een moslima willen trouwen zich eerst te bekeren tot de islam. ‘Met andere woorden: bij gemengde
huwelijken heerst de Marokkaanse wet over de Franse wet,’ schreef Charlie Hebdo hierover.
Moslims nemen openbare scholen over
Le Figaro publiceerde vorig jaar een onderzoek waaruit blijkt dat moslims steeds meer openbare scholen
overnemen en daar de Sharia onderwijzen. Franse meisjes moeten op de speelplaats gesluierd zijn, in de
kantine mag alleen halal voedsel worden geserveerd en gymzalen worden gebruikt voor de dagelijkse
gebeden tot Allah. Op islamitische feestdagen is in steden zoals Nimes en Toulouse 90% van de
moslimscholieren niet aanwezig. Toen de vorige Franse premier Nicolas Sarkozy de moslims die
politieagenten aanvallen als ‘bendes’ omschreef, viel de hele linkse gevestigde orde in het land over hem
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heen. In Nederland zien we een vergelijkbare tendens: nog vorig jaar riep het kabinet Rutte het programma
Opsporing Verzocht op om niet meer zoveel Marokkaanse misdadigers te laten zien. Eerder hadden ze
PVV-leider Geert Wilders verkettert omdat die openlijk had gepleit voor minder criminele Marokkanen.
Kritieke grens in NL bijna bereikt
Ook in Nederland begint het aantal moslims met officieel ruim 1 miljoen – maar onofficieel (inclusief illegalen)
al zo’n 1,6 miljoen – hard naar de kritieke grens van 10% te gaan. Omdat in Den Haag dezelfde door Brussel
geëiste politiek correcte ziekte heerst die de islam in alles in bescherming neemt, valt zeer te vrezen dat ook
onze steden en wijken ten prooi zullen vallen aan dezelfde chaos en geweld waar Frankrijk nu aan ten onder
dreigt te gaan.
Xander - (1) Gatestone Institute

Al geschrokken vandaag?? Dan zal je het nu doen!!!
Dit is interessant....
Margarine was origineel gemaakt om kalkoenen vet te mesten.
Toen bleek dat de kalkoenen eraan overleden wilden de investeerders die de research hadden betaald
hun investering terug en staken de koppen bij elkaar om te bespreken hoe ze alsnog hun geld konden
terugkrijgen.
Het originele product was wit van kleur en had geen enkele voedingswaarde. Dus voegden ze wat gele
kleurstof toe en verkochten het aan de consument om te gebruiken in de plaats van boter! Wat vind je
daarvan...is dat geen slimme oplossing...gewoon wat kleur- en smaakstoffen toevoegen en klaar is kees!
Weet jij... het verschil tussen boter en margarine?
Lees door tot het einde...het wordt reuze interessant...
·
Beiden hebben dezelfde hoeveelheid aan calorieen.
·
Boter heeft een ietsie pietsie hogere hoeveelheid verzadigd vet, namelijk 8 gram tegenover 5 gram
voor margarine.
·
Volgens een recente medische studie aan Harvard verhoogt het eten van margarine de kans op
hartziekten bij vrouwen met 53% tegenover het eten van dezelfde hoeveelheid boter
·
Het eten van boter verhoogt de opname van vele andere voedingstoffen in voeding.
·
Boter heeft vele gezondheidsvoordelen voor het lichaam, margarine heeft er maar enkelen, en dan
nog alleen omdat ze extra zijn toegevoegd.
·
Boter smaakt zoveel beter dan margarine en het kan de smaak van andere voedingstoffen
verhogen.
·
Boter bestaat al sinds eeuwen, terwijl margarine nog geen 100 jaar bestaat.
En nu de margarine....
·
Margarine bestaat uit zeer grote hoeveelheden transvetzuren.
·
Het verdriedubbelt de kans op ziekten aan de kransslagaders.
·
Het verhoogt het gehalte aan lipoproteine-a en dus de kans op arteriosclerose.
·
Vervijfvoudigt de kans op kanker.
·
Verlaagt de kwaliteit van moedermelk.
·
Ondermijnt het immuunsysteem.
·
Verlaagt de insuline respons.
En hier is het meest beanstigende feit...het meest interessante feit.....
De samenstelling van margarine verschilt maar 1 molecule met plastic en heeft 27 ingredienten die
ook in verf zitten....
Deze twee factoren alleen al waren voor mij genoeg om margarine, en alle andere producten die
gehydrogeneerd zijn, te vermijden voor de rest van mijn leven. ( gehydrogeneerd wil zeggen: bewerken
van de moleculaire structuur en/of samenstelling)
Try this at home! ( probeer dit thuis even)
Koop een kuipje margarine en zet het open in je garage of een andere schaduwrijke plek. Binnen enkele
dagen kun je het volgende constateren:
·
Geen vlieg, zelfs niet die vervelende fruitvliegjes, zullen er op af komen. Dit zegt toch al wat, niet?
·
Het gaat niet rotten of vies ruiken, dit komt omdat het totaal geen voedingswaarde heeft.
·
Niets kan er op groeien, zelfs die minuscule kleine micro-organismen kunnen hier geen groeiplekje
op vinden.
·
Waarom...? omdat het bijna plastic is.
·
Zou jij je tupperware bakje smelten om op je boterham te smeren? Nee toch?
Pass the butter on please!
Een oud Chinees spreekwoord zegt: Als iemand iets waardevols met je deelt en jij kunt er je voordeel mee
doen, heb je de morele verplichting om dit te delen met anderen....
Geef de boter even door wil je!
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Een vergeten tragedie in Frankrijk
Een bizar maar waargebeurd verhaal over een klein dorp waar
vrijwel iedereen opeens krankzinnig werd.
Het pittoreske Franse dorpje Pont-Saint-Esprit werd op een
warme zomerdag in 1951 opeens getroffen door massale
krankzinnigheid. Veel bewoners begonnen te hallucineren en
deden de meest vreemde handelingen.
Op 16 augustus 1951 voltrok zich een drama in dit charmante
dorpje.
Zo probeerde een man zichzelf te verdrinken omdat hij dacht
door slangen te worden opgegeten. Een andere man riep dat hij
een vliegtuig was en sprong uit een raam op de tweede verdieping, waarna hij zijn beide benen brak.
Het kan echter nog gekker; een dorpsbewoner dacht dat zijn hart uit zijn lichaam was ontsnapt en smeekte
een dokter om het terug te plaatsen. Daarnaast probeerde een elfjarige jongen zijn oma te wurgen.
Er overleden minstens vijf mensen door de massale krankzinnigheid en tientallen werden in gekkenhuizen
opgenomen. Uiteindelijk werden bijna vijfhonderd mensen getroffen door het vreemde incident.
De autoriteiten zeiden dat het een uitbraak van ergotisme was, veroorzaakt door een fout van de lokale
bakker. Ergotisme is een ziekte die veroorzaakt wordt door het eten van met moederkoorn besmet graan.
Moederkoorn is een gevaarlijke schimmel die bij inname darmkrampen, doorbloedingsproblemen en
hallucinaties kan veroorzaken. In de middeleeuwen werden veel mensen door besmetting getroffen.
In de jaren vijftig was ergotisme echter zo goed als uitgestorven in Frankrijk. Veel inwoners van Pont-SaintEsprit geloofden daarom niet dat de ziekte de oorzaak was van de krankzinnigheid. Er werd gespeculeerd
over menselijke experimenten.
Zestig jaar later bleken de sceptici gelijk te hebben. Een Amerikaanse onderzoeksjournalist ontdekte in
staatsarchieven dat Pont-Saint-Esprit het slachtoffer was geworden van een geheim CIA-experiment.
In samenwerking met het Amerikaanse leger had de CIA het dorp vergiftigd met LSD. De geheime dienst
onderzocht destijds de mogelijkheden om de (gemanipuleerde) drug in te zetten als biologisch wapen.
De besmetting van Pont-Saint-Esprit was onderdeel van een veel groter programma. In
project Artichoke werd met drugs geprobeerd gedachten te controleren en de vijand te bestrijden. Ook jonge
Amerikaanse soldaten werden daarvoor geslachtofferd als onwetende proefkonijnen.
De inwoners van Pont-Saint-Esprit hebben nooit een schadevergoeding ontvangen, en de
verantwoordelijken zijn niet gestraft voor deze ongelooflijke misdaad.
Moraal van het verhaal? Overheden zijn in staat de meest verschrikkelijk misdaden te plegen en ze nog te
verbergen ook. Blijf dus ook bij rampen kritisch volgen wat zij doen.
https://www.youtube.com/watch?v=LUY-WHQ_BDY

De koning heeft niets te zoeken in Saudi-Arabië
Willem-Alexander en Bert Koenders van Buitenlandse Zaken gaanvandaag naar Saudi-Arabië om een
rouwbeklag voor de overleden koning Abdullah bij te wonen. Ze eren daarmee een dictator die
verantwoordelijk is voor de meest gruwelijke daden.
Abdullah, die overleed in de nacht van donderdag op vrijdag, gaf leiding aan een regime dat:
– jaarlijks zo’n 80 mensen onthoofdt, met name voor tovenarij, overspel en drugshandel.
– in grote delen van de wereld terroristische groeperingen steunt, waaronder de jihadisten die tegen
president Assad van Syrië vechten.
– atheïsten als terroristen ziet en vrouwen verbiedt om auto te rijden.
– een kritische blogger veroordeelt tot duizend zweepslagen en tien jaar opsluiting.
– opstanden met harde hand neerslaat.
– een strafmaat hanteert die vrijwel identiek is aan die van de Islamitische Staat.
Het is onverstandig om Saudi-Arabië te boycotten of geen handelsmissies meer naar het land te
ondernemen. Maar de laatste eer bewijzen aan een koning die voor zoveel tirannie verantwoordelijk was
gaat toch iets te ver. Koenders en Willem-Alexander kunnen dan ook maar beter meteen rechtsomkeert
maken en terug naar Nederland komen.
Met dank aan Washington’s Blog.
http://galeboetticher.com/author/galeboetticher/
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Parijs in perspectief
Na de aanslag op Charlie Hebdo ontstond er een massahysterie in Europa. Wie de berichtgeving niet al te
kritisch volgde dacht dat ons continent onder een ongekende golf van terreur was terechtgekomen.
Onterecht, want Europa kent een lange geschiedenis van terreur en de gebeurtenissen in Parijs waren niet
dodelijker dan vele andere aanslagen. Een greep uit de in Europa gepleegde terroristische aanvallen sinds
1970 met meer doden dan bij Charlie Hebdo (12):
1970: bomaanslag op Swissair vlucht 330 boven Zwitserland (47 doden)
1971: bomaanslag in Belfast (15 doden)
1972: gijzeling bij Olympische Spelen in München (17 doden)
1973: aanslag en gijzeling op luchthaven Rome Fiumicino (33 doden)
1974: bomaanslag op TWA vlucht 841 boven Ionische Zee (88 doden)
1974: bomaanslagen in Dublin (35 doden)
1974: bomaanslagen in Birmingham (21 doden)
1980: bomaanslag op station van Bologna (85 doden)
1980: bomaanslag op Oktoberfeest in München (13 doden)
1982: bomaanslag in disco in Noord-Ierland (17 doden)
1984: bomaanslag op sneltrein bij Florence (17 doden)
1985: bomaanslag in restaurant in Madrid (18 doden)
1985: bomaanslag op Air India vlucht 182 boven Ierland (329 doden)
1985: aanslagen op balies van El Al in vliegvelden van Wenen en Rome (19 doden)
1987: bomaanslag in winkelcentrum in Barcelona (21 doden)
1988: bomaanslag op Pan Am vlucht 103 boven Schotland (270 doden)
1998: bomaanslag in Noord-Ierland (29 doden)
2004: bomaanslagen op forensentreinen in Madrid (191 doden)
2005: bomaanslagen op metro en bus in Londen (52 doden)
2011: bomaanslag in Oslo en schietpartij op eiland Utoya (77 doden)
In de jaren zeventig en tachtig waren er veel meer (zware) terroristische aanslagen in Europa dan
tegenwoordig. Gelukkig werd er toen niet zo hysterisch gereageerd als nu, want dan zouden we inmiddels in
een totalitaire politiestaat leven. Overheden gebruiken aanslagen namelijk vaak om burgerlijke vrijheden te
beperken, en dit keer wordt dat hen wel heel makkelijk gemaakt.

Bestaat Al-Baghdadi dit keer wel?
Steeds meer mensen vragen zich af of de huidige leider van de Islamitische Staat, Abu Bakr al-Baghdadi,
wel bestaat. Zijn voorganger, Abdullah Rashid al-Baghdadi, was namelijk een fictief figuur. Volgens het
Amerikaanse leger werd hij gespeeld door acteur Abu Adullah al-Naima.
Abdullah Rashid zou tot zijn overlijden in 2010 het hoofd zijn geweest van de Islamitische Staat in Irak,
waarna hij zou zijn opgevolgd door Abu Bakr. Onder de leiding van laatstgenoemde zou de Islamitische
Staat vervolgens zijn uitgegroeid tot de machtige organisatie die het nu is.
Het vreemde is echter dat Abdullah Rashid al-Baghdadi nooit bestaan heeft, althans niet als we nota bene
het Amerikaanse leger mogen geloven. Uit een artikel van The New York Times (2007):
Brigadier-generaal Kevin Bergner, de belangrijkste woordvoerder van het Amerikaanse leger, zei dat de
mysterieuze Baghdadi in werkelijkheid een fictief karakter is wiens opgenomen verklaringen werden
uitgesproken door de oude acteur Abu Abdullah al-Naima.
Het figuur al-Baghdadi zou bedacht zijn om de buitenlandse invloed op de Islamitische Staat te verbergen.
Baghdad is de hoofdstad van Irak, dus met zo’n naam zou het leiderschap Iraaks moeten lijken, terwijl het
dat volgens de krant niet was. Dat brengt ons bij de huidige leider: Abu Bakr al-Baghdadi. Zou hij wel echt
bestaan? Zijn naam maakt hem in ieder geval wel verdacht, en de weinige beschikbare beelden van de
leider helpen ook niet mee. Het is goed mogelijk dat de Islamitische Staat gewoon een frontorganisatie is
van de Verenigde Staten, Turkije, Saudi-Arabië en bondgenoten. Die landen doen er in ieder geval alles aan
om de Islamitische Staat te helpen. Zo is het een publiek geheim dat Turkije de jihadisten steunt. Volgens
Iran en Iraakse parlementariërs levert ook de VS direct wapens aan de Islamitische Staat. De
bombardementen door de westerse coalitie zijn (bewust?) in ieder geval erg ineffectief.
Er is dus een reëele mogelijkheid dat de huidige leider, Abu Bakr Al-Baghdadi ook bedacht is om de rol van
de NAVO en haar Arabische bondgenoten te verbergen. Zo lijkt de Islamitische Staat een authentieke
organisatie van anti-westerse jihadisten.
Met zekerheid valt dit echter niet te zeggen, dus het is verstandig om over het bestaan van de huidige AlBaghdadi nog geen conclusies te trekken. Verdacht is het echter wel, en dus blijft het belangrijk om de
berichtgeving over de Islamitische Staat kritisch te volgen.
http://galeboetticher.com/author/galeboetticher/page/2/
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Operatie Gladio
Tijdens de Koude Oorlog bouwde de NAVO in Europa een geheim netwerk op van voornamelijk rechtsextremisten. Als de Sovjet-Unie West-Europa zou binnenvallen en bezetten dan zou dat netwerk de kern van
het verzet moeten vormen en inlichtingen verschaffen aan de Amerikanen.
In de praktijk werden de militanten vooral gebruikt om de politiek te beïnvloeden. Door het plegen van
aanslagen werden Europese regeringen in het NAVO-gareel gehouden als ze daarvan teveel dreigden af te
wijken. Toen de Communistische Partij aan de macht dreigde te komen in Italië werden meerdere aanslagen
gepleegd door het netwerk in naam van links-extremisten. De operatie was succesvol, want de communisten
verloren daarna hun momentum en de NAVO-vriendelijke partijen bleven aan de macht.
Het bestaan van het netwerk – bekend als Operatie Gladio – werd in 1990 toegegeven door de Italiaanse
premier Andreotti, waarna een politieke rel volgde. Er kwam een onderzoek, maar dat werd tegengewerkt
door (medeplichtige) Italiaanse politici, militairen en machtige zakenmannen.
Operatie Gladio raakte daarna in de vergetenheid, maar gelukkig verscheen er in 2009 een uitstekende
documentaire over het onderwerp. Bekijk deze hieronder:
https://www.youtube.com/watch?v=k83L3I6Z35w

Het falen van de euro
Volgens Alexander Pechtold en consorten heeft de euro ons land
een stuk rijker gemaakt. Zonder de gemeenschappelijke munt zou
Nederland in een economische afgrond storten. De statistieken
bewijzen echter het tegendeel. De EU-landen zonder euro doen
het over het algemeen een stuk beter dan de eurolanden. Zo groeit
de
economie er een stuk harder: Klik op de grafiek voor een
uitvergroting. Ook hebben de landen zonder euro gemiddeld een lagere werkloosheid: Klik op de grafiek
voor een uitvergroting. En dat allemaal zonder veel schulden. De landen met de hoogste staatsschuld liggen
zonder uitzondering in de eurozone: Klik op de kaart voor een uitvergroting.
De Nederlandse regering geeft miljarden uit om de euro te redden, terwijl de Europese landen zonder die
munt het economisch gezien uitstekend doen. Het wordt tijd om ons bij hen aan te sluiten.
Via: The Economist

De nieuwe mannenmode in Parijs: zichtbare piemels
Door: Tine Kintaert - 23/01/15 - 10u40 Bron: Daily Mail
Deze week passeert heel wat bizarre mannenmode over
de catwalk in Parijs, maar vooral de show van Rick
Owens deed stof opwaaien, letterlijk. Volgens de
ontwerper zijn zichtbare piemels blijkbaar dé nieuwe
trend in de modewereld.
We hebben medelijden met de personen die op de eerste
rij zaten bij Rick Owens in Parijs. Zijn collectie aan losse,
vormeloos gedrapeerde gewaden was weinig speciaal,
ware het niet dat hij bij sommige creaties op heel
strategische plaatsen gaten had gesneden. De
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toeschouwers kregen dan ook duidelijk bewijs dat de
modellen mannelijk waren. Origineel, dat wel, maar we
vermoeden ook allesbehalve praktisch.
© getty.© epa.
http://www.hln.be/hln/nl/40/Style/article/detail/2192278/2015/01/23/De-nieuwe-mannenmode-in-Parijszichtbare-piemels.dhtml

Waarom zijn we niet solidair met Griekse werkers? (video)
Een fiks deel van de Nederlandse bevolking is van mening dat
Griekenland iedere stuiver van hun schuld terug dient te betalen.
De Griekse werkende bevolking moet dit gaan betalen terwijl ze
nooit iets van al dat geleende geld hebben gezien omdat het
gebruikt is om de banken te redden.
Volgens het EenVandaag opiniepanel vindt 75 procent van de
Nederlanders dat er geen duimbreed moet worden toegegeven
aan de eis van de Grieken om de schulden minimaal te halveren.
Griekenland heeft een totaalschuld van ongeveer 317 miljard Euro,
waarvan 256,5 aan de Europese belastingbetaler.
Het geld dat in Griekenland is gepompt is niet ten goede gekomen aan de bevolking, maar is gebruikt om de
banken te redden.
‘De Grieken’ die al die miljarden kregen waren de Griekse banken en oligarchen, de superrijken, en de
internationale banken die Griekse schulden hadden gekocht. De gewone Griek heeft van al dat geld echter
niets gezien – integendeel, het land is in een diepe sociale crisis gestort en balanceert op het randje van de
Derde Wereldstatus.
Wel betekent dit in de praktijk dat iedere Griekse werker een schuld heeft van 88.000 Euro met een
gemiddeld(!) maandsalaris dat zo langzamerhand gezakt is naar 1.200 Euro per maand.
Het is deze werker die een schuld terug moet betalen uit een steeds kariger wordend loon en bovendien
geld waar hij of zij nooit iets van gezien heeft.
Je ziet uit de resultaten van de opinieonderzoeken hoe erg de bevolking in ons land is geprogrammeerd. In
plaats van: "de Grieken moeten iedere stuiver terug betalen", zouden ze er beter aan doen om zich solidair
te verklaren met de Griekse bevolking en ook weigeren om nog langer schulden te betalen ontstaan louter
en alleen om de banken te redden.
Dat is ook de mening van het Ierse Tweede Kamerlid Paul Murphy die oproept om solidair te zijn met de
werkende klasse in Griekenland en te weigeren om nog langer te betalen voor schulden voortkomend uit de
redding van banken die de ellende zelf hebben veroorzaakt. En daar tot op heden ongegeneerd mee
doorgaan.
Volgens Murphy moeten schulden kwijtgescholden worden en niet alleen voor Griekenland, maar ook voor
andere landen.
Naast Griekenland gaan er nu in andere Europese landen ook steeds meer stemmen op om te stoppen met
het betalen van onzinnige bedragen en te bezuinigen ten koste van de bankiers. Vooral in Italië en Hongarije
is dit duidelijk te merken.
Waar wel hele verrassende ontwikkelingen plaatsvinden is toch wel Spanje. Daar is als vanuit het niets de
zusterpartij van de Griekse Syriza als een raket omhoog geschoten in de Spaanse peilingen. Het is de linkse
partij Podemos en zoals het er nu voorstaat zullen zij met glans de verkiezingen winnen aan het einde van
dit jaar. Dan is er wéér een land dat absoluut iets revolutionairs zal willen doen aan hun enorme
schuldenberg.
Wanneer we met z'n allen wakker worden en zien wat er werkelijk gebeurt dan zal nooit 75 procent van
ondervraagden eisen dat de Griekse bevolking nog langer moet worden geplunderd om de bankiers te
redden.
Dat wakker worden in dit land heeft nogal wat voeten in de aarde want:
“Maar zoals we afgelopen week al constateerden: de Nederlanders vinden dat klaarblijkelijk prima, want zij
stemmen volgens de recente peilingen massaal op D66, de cynische ‘democraten’ die juist openlijk streven
naar de opheffing van de Nederlandse democratie en soevereiniteit, en pleiten voor de oprichting van een
federaal Europa, waarin Brussel alle macht in handen heeft.”
https://www.youtube.com/watch?v=pYynhjEs6xk
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8881:waarom-zijn-we-niet-solidairmet-griekse-werkers&catid=37:wereld&Itemid=50

N I E UW S B R I E F 217 – 31 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 5 2

Franse overheid moet zich verantwoorden voor aanslag in Parijs
Door de golf van emoties na de aanslag op Charlie Hebdo lijkt vrijwel iedereen kritiekloos te accepteren wat
hen verteld wordt. De Franse overheid is echter (mede-)verantwoordelijk voor de twaalf doden bij het
magazine, ongeacht welke versie van de gebeurtenissen je gelooft.
Er zijn twee reële mogelijkheden. De eerste is dat het een valse-vlagaanval was, uitgevoerd door (elementen
binnen) de Franse overheid en haar bondgenoten. Al eeuwenlang organiseren overheden aanslagen in
naam van de vijand om de bevolking zo ver te krijgen bepaalde vrijheden op te geven en zich achter de
leider te scharen. https://www.youtube.com/watch?v=sNRh1vlGksk
De tweede mogelijkheid is dat de aanslag het werk was van moslimfundamentalisten die boos waren over
anti-islamitische cartoons. In Syrië zouden zij de gevechtservaring opgedaan hebben die nodig was om de
aanval uit te kunnen voeren. Ook in dit geval is de Franse overheid medeverantwoordelijk.
De opstand tegen het Syrische regime is volledig vanuit het westen georganiseerd. Twee jaar voor het begin
van de opstand werd deze al gepland. De voormalige Franse minister van Buitenlandse Zaken, Roland
Dumas, zei in een interview:
Ik was in Engeland twee jaar vóór de opstand in Syrië voor andere zaken. Ik had een ontmoeting met hoge
Britse ambtenaren, die mij vertelden dat ze iets planden in Syrië.
Hij liet geen onduidelijkheid bestaan over wat dat ‘iets’ precies was:
Groot-Brittanië organiseerde een invasie van rebellen in Syrië.
Dumas zei ook:
De operatie gaat ver terug in de tijd. Deze was voorbereid, vooropgezet en gepland.
Groot-Brittanië, de VS, Frankrijk en andere bondgenoten hebben vervolgens de rebellen met training, grote
hoeveelheden wapens en ander materiaal gesteund. Uit een eerder artikel van deze auteur:
Duizenden tonnen aan wapens, waaronder granaatwerpers en M79 anti-tankwapens, zijn de afgelopen jaren
naar de Syrische rebellen gestuurd. De Britse krant The Daily Telegraphmeldt, op basis van berichten uit de
Kroatische media, dat:
“… 3000 ton aan wapens, geproduceerd in het voormalige Joegoslavië, is in 75 vliegtuigladingen vanaf het
vliegveld van Zagreb [de hoofdstad van Kroatië, GB] naar de rebellen getransporteerd, grotendeels via
Jordanië.”
Het artikel is duidelijk over de opdrachtgevers:
“De transporten werden naar verluidt betaald door Saudi-Arabië, op verzoek van de Verenigde Staten.’’
Opvallend verder is dat volgens The Daily Telegraph ook wapens uit andere Europese landen zijn geleverd.
Het is niet duidelijk uit welke landen, maar het is dus zeker niet uitgesloten dat ook Nederland erbij
betrokken was. Wat volgens de krant wel duidelijk is, is dat:
“Het van Britse militaire adviseurs bekend is dat ze opereren in landen grenzend aan Syrië, waar ze samen
met Fransen en Amerikanen training geven aan rebellenleiders en voormalige Syrische legerofficieren.”
De wapenleveranties worden bevestigd door de New York Times:
“Met hulp van de CIA hebben Arabische staten en Turkije hun militaire hulp aan de Syrische rebellen sterk
verhoogd in de laatste maanden”
De krant spreekt daarbij zelfs over grotere aantallen dan de Daily Telegraph:
“De luchtbrug […] breidde zich afgelopen jaar uit tot een voortdurende en steeds groter wordende stroom, zo
laten de data zien. Het is uitgegroeid tot onder andere meer dan 160 militaire vrachtvluchten door
Jordaanse, Saudische en Qatarese vrachtvliegtuigen, die landen op Esenboga Airport in de buurt van
Ankara, en in mindere mate ook op andere Turkse en Jordaanse vliegvelden.”
Er bestaat geen twijfel over de betrokkenheid van de Franse overheid:
President François Hollande zei op donderdag dat Frankrijk wapens heeft geleverd aan de rebellen die
tegen het Syrische regime van Bashar al-Assad vechten.
Het westen heeft de chaos gecreëerd in Syrië waarin jihadisten konden aarden. De vermeende
verantwoordelijken voor de aanslag op Charlie Hebdo, Said en Cherif Kouachi, zijn daar vervolgens getraind
in terrorisme.
Mocht de tweede versie van de gebeurtenissen waar zijn, dan was er in Parijs dus sprake van blowback:
Blowback zijn de onbedoelde consequenties van een geheime operatie die terugslaan op de agressor. Voor
de burgers die eronder lijden lijkt het effect maar een willekeurige gebeurtenis, omdat zij niet op de hoogte
zijn van de geheime operatie die – gevoerd in hun naam – de wraakacties heeft uitgelokt.
Of de aanslag in Parijs nu een valse-vlagoperatie is of daadwerkelijk het werk van gefrustreerde, in Syrië
getrainde, terroristen; in beide gevallen is de Franse regering medeverantwoordelijk. In plaats van als makke
schaapjes achter president Hollande aan te lopen, zou het Franse volk dan ook een onderzoek moeten
eisen naar het handelen van haar regering. Politieke consequenties mogen niet uitblijven.
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Tegenstrijdigheden in verhaal Parijse aanslag
Op basis van spaarzame informatie lijken de media en politici hun conclusies al getrokken te hebben over de
aard van de aanslag in Parijs en de daders. Er zitten echter flinke tegenstrijdigheden in het verhaal.
– De daders zijn strenggelovige moslims, maar minimaal één van hen drinkt alcohol en rookt wiet.
De aanslag op het hoofdkantoor van Charlie Hebdo zou gepleegd zijn uit wraak voor de publicatie van antiislamitische prenten. De daders riepen tijdens het schieten dat zij waren gekomen uit naam van Allah. Niet
verrassend, want volgens de media zijn het moslimfundamentalisten.
Cherif Kouachi, één van de drie verdachten, is volgens zijn advocaat echter helemaal geen strenggelovige
moslim. Hij dronk alcohol en rookte wiet, terwijl de Islam dat ten strengste verbiedt. De volkskrant schreef
vandaag:
Volgens zijn advocaat is Cherif geen vrome moslim. ‘Hij drinkt, rookt wiet en slaapt met zijn vriendin’, aldus
Vincent Ollivier.
Is dat niet vreemd? Een man zet zijn leven op het spel om in naam van de Islam een aanslag te plegen,
maar tegelijkertijd doet hij alles wat Allah verbiedt. Dat is erg onwaarschijnlijk.
– De daders plegen de aanslag met militaire precisie, maar laten vervolgens hun ID-kaarten in de
vluchtauto liggen.
De verantwoordelijken lijken de aanslagen zeer professioneel voorbereid te hebben. Zo konden ze goed met
zware wapens omgaan, wisten ze precies wanneer de redactievergadering was en konden ze ook nog
succesvol ontsnappen.
Het is dan ook opmerkelijk dat de daders wel zo dom waren om hun id-kaarten in de vluchtauto achter te
laten. Opnieuw de Volkskrant:
Volgens weekblad Le Point kwam de politie [de verdachten] op het spoor doordat zij hun identiteitskaart
hadden laten liggen in hun vluchtauto. Ze reden na de aanslag weg in een zwarte Citroën C3, maar lieten
die al snel achter. Ze vervolgden hun weg in een andere auto, maar lieten hun id-kaarten achter.
Hoe konden de daders vrijwel perfect de aanslag uitvoeren, maar toch zo dom zijn om hun id-kaarten mee te
nemen en ze vervolgens ook nog achter te laten in de vluchtauto? Zo maak je het de politie wel heel erg
makkelijk. Het is waarschijnlijker dat de aanslagplegers bewust de id-kaarten van de verkeerde personen
hebben achtergelaten. Dat laat echter compleet open wie de daadwerkelijke daders waren, en conclusies
daarover kunnen dan ook lastig getrokken worden. Bovenstaande tegenstrijdigheden in het verhaal van de
Parijse aanslag komen na slechts één dag al naar voren. Het is goed mogelijk dat er in de komende tijd – nu
steeds meer ‘informatie’ naar buiten komt – nog veel meer contradicties aan het daglicht komen.
Het is dan ook zeer belangrijk om de berichtgeving kritisch te blijven volgen. De media en politici lijken hun
mening al opgemaakt te hebben over de aard van de aanslagen, terwijl het nog allerminst duidelijk is wat er
daadwerkelijk gebeurd is.
http://galeboetticher.com/author/galeboetticher/page/5/

Kritiek op westers beleid in Oekraïne groeit
De kritiek op het westerse beleid in Oekraïne groeit. Eerder noemden Henry Kissinger en expresidentskandidaat Ron Paul het zeer onverstandig om de confrontatie met Rusland te zoeken. Nu komen
ook regisseur Oliver Stone en president Milos Zeman van Tsjechië met negatief commentaar.
Oliver Stone, bekend van films als JFK en Wall Street, zegt dat de opstand die de regering Yanukovich
omverwierp niet democratisch was, maar het werk van westerse inlichtingendiensten. Het was een coup om
de invloedssfeer van de Verenigde Staten uit te breiden.
De Volkskrant schrijft:
Filmregisseur Oliver Stone heeft in een statusupdate op Facebook de Maidan-revolutie in Oekraïne van
begin dit jaar een coup van de CIA genoemd. ‘Veel getuigen denken dat de schutters die veertien
politieagenten en 45 demonstranten doodden en 45 mensen verwondden door pro-Westerse facties zijn
geïntroduceerd – met de vingerafdrukken van de CIA erop.’
Stone zegt verder dat mensen zich niet moeten afvragen wat Rusland in Oekraïne doet, maar wat de
Verenigde Staten in dat land te zoeken hebben. Hij is van plan om een film te maken over de
gebeurtenissen.
Ook de Tsjechische president Milos Zeman kwam met kritiek. Hij zei in een interview met de krant Pravo dat
de opstand tegen Yanukovich niet democratisch was, en dat Oekraïne nu in een burgeroorlog verwikkeld is.
Vooral de door het westen aangestelde premier Yatsenyuk krijgt veel kritiek van Zeman. De Oekraïense
premier zou alleen maar geïnteresseerd zijn in oorlog, en niét in een vreedzame oplossing voor het conflict
dat al duizenden levens heeft gekost.
Zeman zei letterlijk:
Ik denk dat [Yatsenyuk] een premier van oorlog is, want hij wil geen vreedzame oplossing voor het conflict.
Lees een uitgebreide analyse van de situatie in Oekraïne hier.
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Dode bankier nummer drie (weer) van ABN/AMRO
Het aantal dode bankiers in het nieuwe jaar 2015 schijnt nog sneller te verlopen
dan in het voorgaande jaar.
Met een nieuw jaar dat slechts enkele weken oud is, hebben we nu al de derde
dode (Nederlandse) bankier.
Afgelopen maandagochtend werden vrienden en collega’s opgeschrikt door het
bericht dat Chris van Eeghen zelfmoord had gepleegd.
Hij werkte in Amsterdam voor de ABN/AMRO in de functie van “head of
syndicate and corporate finance markets”.
Ook hier is er weer sprake van een bekend patroon, namelijk dat er geen enkele aanwijzing is dat Van
Eeghen plannen had om zichzelf van het leven te beroven.
Ogenschijnlijk een succesvol bankier, afkomstig uit wat maandblad Quote omschrijft als een roemruchte
patriciërsfamilie.
Chris was ook een bekende verschijning in het Amsterdamse uitgaanscircuit en genoot zelfs enige tijd
landelijke bekendheid als mogelijk nieuwe minnaar/vriendje van Tatjana Simic.
Volgens Quote:
In bancaire kring had hij een goede reputatie. Op zijn Linkedin-profiel noemt een collega-bankier hem een a
total pro! Recent was hij betrokken van de uitgifte van c.onverteerbare aandelen om de schuld van
vastgoedvehikel Wereldhave te herfinancieren.
Van Eeghen werkte al voor de ABN/AMRO sinds 2006 en daarvoor onder andere bij Rabobank en bij
Kempen & Co.
Niemand legt een verband tussen zijn werkzaamheden bij de bank en de dood van Chris. Volgens een oud
collega echter had hij wel een opvallende verandering gemaakt op zijn Facebookpagina waarbij hij zijn
functie veranderde naar 'former' head of syndicate at ABN Amro Corporate Finance & Capital Markets. Het
voormalig hoofd van die afdeling.
Hoe dan ook, niemand in zijn naaste omgeving had iets dergelijks aan zien komen. Zoals een andere
collega zegt: ‘We waren geen hele dikke vrienden, maar ik sprak hem vaak in die tijd. We stonden
regelmatig in de kroeg op de Zuidas, ik kwam hem ook nog wel eens tegen in de Coffee Company in de
Beethovenstraat. Hij was altijd vrolijk, goed gemutst, en op het oog had hij alles wat je hartje begeerde. Hij
zat nooit in de put, was nooit down, dus ik was hogelijk verbaasd. Ik vind het onbegrijpelijk.’
Chris was alleenstaand en had een zoon uit een vorige relatie. Een zoon die vorig jaar te horen had
gekregen dat hij was genezen van kanker. Klaarblijkelijk was Chris op dit moment niet echt gelukkig in de
liefde, maar dat is op zich uiteraard geen reden voor zelfmoord.
Er zijn geen details bekendgemaakt over op welke wijze Chris zich van het leven zou hebben beroofd, dus
daar zijn ook geen aanknopingspunten te vinden. Vorig jaar kwam ABN/AMRO ook al in het nieuws
vanwege de mysterieuze dood vanvoormalig topbankier Jan Peter Schmittman.
De bank heeft verder geen enkel commentaar gegeven en hiermee wordt Chris van Eeghen dode nummer
drie op onze lijst van vreemde/verdachte sterfgevallen in de financiële wereld voor 2015.
1) Michael Flanagan, 45, head Foreign Exchange, National Australia Bank, Londen, Engeland
2) Omar Meza, 33, Vice President, AIG, Los Angeles, Amerika
3) Chris van Eeghen, 42, Head of Syndicate and Corporate Finance Markets, ABN/AMRO, Amsterdam,
Nederland
Voor de volledigheid, hieronder de lijst zoals die door ons is bijgehouden voor het jaar 2014:
1) David Bird, 55, long-time reporter for the Wall Street Journal working at the Dow Jones news room
2) Tim Dickenson, a U.K.-based communications director at Swiss Re AG
3) William Broeksmit, 58, former senior manager for Deutsche Bank
4) Ryan Henry Crane, age 37, JP Morgan
5) Li Junjie, 33, Hong Kong JP Morgan
6) Gabriel Magee, 39, age JP Morgan employee
7) Mike Dueker, 50, who had worked for Russell Investments
8) Richard Talley, 57, was the founder and CEO of American Title (real estate titles)
9) James Stuart Jr. 70, Former National Bank of Commerce CEO was found dead in Scottsdale, Ariz
10) Jason Alan Salais, 34 year old IT Specialist at JPMorgan since 2008
11) Autumn Radtke, 28, CEO of First Meta, a Singapore-based virtual currency trading platform
12) Eddie Reilly, 47, investment banker, Vertical Group, New York
13) Kenneth Ballando, 28, investment banker, Levy Capital, New york
14) Joseph A. Giampapa, 55, corporate bankruptcy lawyer, JP Morgan Chase
15) Jan Peter Schmittmann, 57, voormalig topbestuurder ANB/AMRO, Laren, Nederland
16) Juergen Frick, 48, CEO Bank Frick & Co AG, Liechtenstein
17) Benoît Philippens, 37, directeur BNP Parisbas Fortis Bank, Ans, België.
18) Lydia…, 52, bankier Bred-Banque-Populaire, Parijs
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19) Andrew Jarzyk, 27, bankier, PNC Bank, New York
20) Carlos Six, 61, Hoofd Belastingdienst en lid CREDAF, België
21) Jan Winkelhuijzen, 75, Commissaris en Fiscalist (voormalig Deloitte), Nederland.
22) Richard Rockefeller, 66, achterkleinzoon elitebankier John D. Rockefeller, Amerika
23) Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria), 45, bankeigenaar, zakenman en derivatenhandelaar, Iran
24) Lewis Katz, 76, zakenman, advocaat en insider in de bancaire wereld, Amerika
25) Julian Knott, Directeur Global Operations Center JP Morgan, 45, Amerika
26) Richard Gravino, IT Specialist JP Morgan, 49, Amerika
27) Thomas James Schenkman, Managing Director Global Infrastructure JP Morgan, 42, Amerika
28) Nicholas Valtz, 39, Managing Director Goldman Sachs, New York, Amerika
29) Therese Brouwer, 50, Managing Director ING, Nederland
30) Tod Robert Edward, 51, Vice President M & T Bank, Amerika
31) Thierry Leyne, 48, investeringsbankier en eigenaar Anatevka S.A., Israël
32) Calogero Gambino, 41, Managing Director Deutsche Bank, Amerika
33) Shawn D. Miller, 42, Managing Director Citigroup, New York, Amerika
34) Melissa Millian, 54, Senior Vice President Mass Mutual, Amerika
35) Thieu Leenen, 64, Relatiemanager ABN/AMRO, Eindhoven, Nederland
36) Geert Tack, 52, Private Banker ING, Haaltert, België
Quote ; Bloomberg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8843:dode-bankier-nummer-drieweer-van-abnamro&catid=15:financieel&Itemid=28

Wees niet bang voor terrorisme
Na de aanslagen in Parijs hebben Fransen een recordaantalkalmeringsmiddelen geslikt. Ook in Nederland
zeggen veel mensen banger te zijn geworden voor terrorisme. Dat is echter onterecht, want de kans om bij
een terroristische aanval te overlijden is miniem.
In de afgelopen vijftien jaar zijn negen mensen in Nederland slachtoffer geworden van terrorisme: Pim
Fortuyn, Theo van Gogh en zeven doden bij de aanslag op Koninginnedag 2009. Daarbij hanteren we nog
één van de meest ruime definities van terreur, namelijk het zonder wettige grond plegen van ernstig geweld
met een politiek of religieus doel.
Door terrorisme vallen dus 0,6 doden per jaar in Nederland. Om te laten zien hoe weinig dat is, zijn hier
enkele vergelijkingen:
– In dezelfde periode stierven jaarlijks gemiddeld 79 Nederlanders door een val uit bed. Dat betekent dat de
kans om te overlijden door een val uit bed 132 keer groter is dan door een terroristische aanval.
– In dezelfde periode stierven jaarlijks gemiddeld 204 Nederlanders door een val van een trap of trede. Dat
betekent dat de kans om te overlijden door een val van een trappetje 340 keer groter is dan door een
terroristische aanval.
– In dezelfde periode stierven jaarlijks gemiddeld 23 Nederlanders door een val in of uit een gebouw of
bouwplaats. Dat betekent dat de kans om te overlijden door een val in of uit een gebouw 38 keer groter is
dan door een terroristische aanval.
– In dezelfde periode stierven jaarlijks gemiddeld 6 Nederlanders door verdrinking in een badkuip. Dat
betekent dat de kans om te overlijden door verdrinking in bad 10 keer groter is dan door een terroristische
aanval.
– In dezelfde periode stierven jaarlijks gemiddeld 78 Nederlanders aan vergiftiging door drugs. Dat betekent
dat de kans om te overlijden door vergiftigde drugs 129 keer groter is dan door een terroristische aanval.
– In dezelfde periode stierven jaarlijks gemiddeld 5 Nederlanders door een aanval van een zoogdier. Dat
betekent dat de kans om te overlijden door de aanval van een zoogdier 9 keer groter is dan door een
terroristische aanval.
De aanslagen in Parijs zijn zeer tragisch, maar er is werkelijk geen enkele reden om nu bang binnen te
blijven of politici weer allemaal vrijheidsbeperkende maatregelen te laten nemen. De kans om te overlijden
door terrorisme is kortom minimaal.
Toelichting: alle bovenstaande cijfers zijn afgerond en zijn (m.u.v. die over terrorisme) afkomstig van het
Centraal Bureau voor de Statistiek. De gemiddeldes zijn berekend op basis van de cijfers uit 2000, 2005,
2010 en 2013 (het meest recente cijfer).
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En toen... verscheen er 1100 miljard Euro uit het niets
Wij zouden iedereen die krap bij kas zit willen aanraden om zich zo
snel mogelijk om te scholen naar het beroep Centrale Bankier.
Welk probleem je namelijk ook tegenkomt in je leven, geld tekort
heb je in ieder geval nooit meer want je drukt het gewoon zelf bij.
De Europese Centrale Bank onder leiding van de Italiaan en ex
Goldman Sachs medewerker Mario Draghi heeft de afgelopen
week het historisch besluit genomen zo'n 1100 miljard Euro bij te
drukken.
Een astronomisch bedrag dat eerst niet bestond en nu gewoon uit
het niets wordt gecreëerd. Voor doorsnee mensen is het volkomen onbegrijpelijk wat hier allemaal gebeurt
en economen doen net alsóf ze het begrijpen, maar ook zij hebben eigenlijk geen flauw idee.
Wat duidelijk is, is dat er straks plots 1100 miljard meer Euro’s zijn dan er eerst waren. Dat heet eigenlijk
toveren want normaliter kan dit niet.
De achterliggende bedoeling schijnt te zijn om inflatie in de hand te
werken omdat men vindt dat we dit nodig hebben.
De inflatie in de eurozone moet zo snel mogelijk weer gaan stijgen
richting het niveau van net onder de 2 procent waar de Europese
Centrale Bank (ECB) naar streeft. De centrale bank zal daar alles
aan doen wat binnen zijn mogelijkheden en mandaat ligt, zei
president Mario Draghi vrijdag.
Wat er echter niet bij verteld wordt is dat niet wij, maar de Centrale
Banken inflatie nodig hebben:
“Inflatie is niet alleen een noodzaak voor de inkomsten van de
centrale bank, maar ook een middel om invloed uit te oefenen op de
gebruikers van geld.”
Kortom, het is weer het oude liedje en alleen de bankiers zullen beter worden van al dit extra geld.
Wij ontvingen het volgende schrijven van een trouwe lezer (dank) die zo zijn eigen, in onze ogen logische,
gedachten heeft over de laatste actie van de Europese Centrale Bank:
En daar gaan we weer QE (redactie: quantitative easing) voor de EU, het zogenaamde medicijn tegen de
kwakkelende economie en de lage inflatie.
Het is toch wel weer zeer wonderlijk dat er in een democratisch Europa 1100 miljard euro wordt gegeven
aan de financiële instellingen zonder dat er ook maar een enkel democratisch proces aan vooraf gaat.
Of we het nu willen of niet, de komende anderhalf jaar heeft elke Europese burger, ongeacht zijn leeftijd, er
een schuld bij van 2200 euro's. Heeft deze beslissing van de ECB mij doen verbazen, absoluut niet. Het past
wederom perfect in het toekomst plaatje.
In mijn directe omgeving zijn er maar weinig die überhaupt in de gaten hebben wat er nu eigenlijk precies is
gebeurd. Volgens de mainstream media wordt er nu 1100 miljard euro in de economie gepompt, een grotere
leugen kun je mijn inziens niet verkondigen.
Het volgende gaat namelijk gebeuren. De ECB gaat elke maand 60 miljard euro aan waardeloze
staatsleningen en leningen van bedrijven opkopen, bij bedrijven moet je denken aan pensioenfondsen en
andere financiële instellingen. Deze overheden en financiële instellingen krijgen ineens geld in de schoot
geworpen voor iets waarvoor zij normaliter niks meer voor zouden krijgen het zijn namelijk de waardeloze,
lees niks meer waard leningen, die worden opgekocht.
Deze spelers bezitten nu ineens kapitaal waar ze iets mee kunnen doen en nu HOOPT de ECB dat dit geld
wordt gebruikt om de economie te stimuleren.Uiteraard weten we wel beter, een financiële instelling gaat dit
geld echt niet gebruiken om burgers of bedrijven leningen te geven, dit om de dood simpele reden dat het
rendement op deze leningen ongelooflijk laag zal zijn door de lage rente standen, die door deze QE
trouwens nog lager zullen worden.
Deze spelers zijn alleen maar belust op nog meer geld en winst en zullen dit geld gaan investeren in
aandelen, obligaties en derivaten. Hier kan namelijk een mooi rendement worden gehaald en zijn de
topbestuurders weer verzekerd van een vette bonus. Ik vrees dat er nog geen 1 procent van de 1100 miljard
in de reële economie terecht zal komen.
Conclusie, dat deze QE is ingevoerd om de reële economie te stimuleren is klink klare onzin.
De tweede reden dat deze QE is ingevoerd is om het deflatie spook te laten verdwijnen en dus om de inflatie
aan te wakkeren. Door deze QE zal de euro nog verder in waarde dalen, als gevolg daarvan worden de
export producten goedkoper maar de import producten duurder.
Men HOOPT dat hierdoor de export binnen de EU zal aantrekken en dat door de stijgende prijzen van de
importproducten de inflatie zal toenemen. Deze inflatie zal voornamelijk op rekening komen van de stijgende
energiekosten, die worden namelijk betaald in dollars. Dit zal uiteraard alleen kunnen gebeuren als de
dalende prijs van olie stopt. Blijft de olieprijs dalen dan zal energie ook niet duurder worden.
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We moeten namelijk niet vergeten dat het lage inflatiecijfer bijna volledig op naam kwam van de dalende
olieprijs, vandaar ook mijn verwondering dat dit als argumentatie werd gebruikt voor de QE.
Al met al mogen we ons nu wel gaan afvragen wie zijn hier nu bij gebaat en wie gaat hier iets verliezen.
Duidelijk is dat de financiële instellingen wederom de grote winnaars zijn, zij hebben bij sommige leningen
wederom enorme risico's genomen en de QE heeft deze risico's nu volledig bij de belastingbetaler
neergelegd.
Tevens zullen de financiële instellingen nu nog veel grotere risico's aangaan aangezien deze toch worden
gedekt door het QE programma. Ook de overheden in landen als Spanje, Portugal en Frankrijk varen hier
wel bij. Deze landen krijgen nu financieel meer lucht en achten zich zeer waarschijnlijk niet meer
genoodzaakt hervormingen door te voeren.
Uiteraard zeggen de ECB en onze vriend Dijsselbloem dat deze landen nu wel hun verantwoordelijkheid
moeten nemen, wat denk jezelf, dit jaar nog niet zo'n naïeve opmerking gehoord.
Er wordt dus zonder enig democratisch proces 1100 miljard euro weggeven in de HOOP dat bepaalde
landen hun verantwoordelijkheid nemen, wetende dat deze landen dat in de laatste 20 jaar nog nooit hebben
gedaan.
Het lijkt mij nu wel duidelijk wie de grote verliezers zijn bij deze QE aktie, de burgers uiteraard.
Een hogere inflatie houdt simpel weg in dat het leven duurder wordt. Doordat het leven duurder wordt
verwacht men dat mensen uitgestelde aankopen nu gaan uitvoeren. Men vergeet echter dat alleen al in
Nederland circa 2 miljoen gezinnen onder grote financiële druk staan, ik ben dan ook benieuwd over hoeveel
uitgestelde aankopen we het dan eigenlijk hebben. Door de inflatie zal ook de koopkracht nog verder dalen
en zullen nog meer gezinnen in financiële nood raken, denk maar niet dat de bezuinigingen zullen worden
teruggedraaid.
De rente op de spaarrekeningen zullen nog verder dalen, het lijkt mij dan ook wijs om uw geld maar bij de
bank weg te halen. Valt een bank om dan heb je tenminste je geld nog, en kom niet met het argument aan
dat de overheid garant staat voor uw spaargeld want dat is ook niet in Cyprus gebeurd.
Mijn conclusies waarom er een QE is ingevoerd zijn als volgt.
1. De situatie in Europa is dusdanig wanhopig dat men wel genoodzaakt was om deze QE aktie te gaan uitvoeren, anders was de boel geklapt in de komende maanden.
2. Prop de burgers zoveel mogelijk op met schulden hou je ze mooi onder controle en lekker rustig.
3. De ECB is geen onafhankelijke instelling meer, men gaat zich nu direct bemoeien met de nationale
politiek. Oftewel, de democratie is nu echt de nek omgedraaid. Hetzelfde is trouwens gebeurd bij onze
eerste kamer.
4. Een argumentatie om 1100 miljard weg te geven in de HOOP dat het beter zal gaan, zou bij mijn
werkgever een reden zijn om mij op staande voet te ontslaan. Minimaal zou ik de opmerking krijgen of ik wel
bij mijn volle verstand ben.
5. De hele boel wordt nu zo ongelooflijk opgeblazen dat de knal die hierop gaat volgen onwaarschijnlijk luid
zal zijn, zo luid dat niet velen het zullen kunnen na vertellen.
6. Als vele topeconomen aangeven dat dit een zeer slecht en tevens ook een zeer gevaarlijk plan is en dat
niemand, ook niet Nederland en Duitsland, dit hebben kunnen tegen houden, doen mij concluderen dat er
een kleine bancaire elite aan de touwtjes trekt. Een elite die alleen aan zich zelf denkt en niet aan de
honderden miljoenen Europese burgers.
Wederom een droevige dag voor ons hardwerkende en vredelievende Europese burgers, wederom genaaid
door enkele psychopaten.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8845:en-toen-verscheen-er-1100miljard-euro-uit-het-niets&catid=15:financieel&Itemid=28

Jij mag geen kinderen krijgen
Misschien valt er over niet al te lange tijd een brief van de overheid
op jouw deurmat waarin je wordt medegedeeld dat jij niet geschikt
wordt geacht voor het ouderschap.
De Staat die letterlijk beslist over leven en dood en ongeveer 80
procent van de bevolking vindt dat een prima idee.
De discussie over of mensen zich wel of niet mogen voortplanten is
in alle hevigheid losgebarsten via vooral propagandakanon de
Telegraaf.
Het is niet voor niets dat dit medium deze zaak aanzwengelt en deskundigen aan het woord laat die van
mening zijn dat lang niet iedereen recht heeft op het krijgen van kinderen.
Aanleiding voor deze verplichte sterilisatiecampagne is de moord op de 20-jarige verstandelijk
gehandicapte Daniëlle uit Groningen door haar 46-jarige stiefvader. Volgens de aanklager kampt deze Geert
W. met “stoornissen” en heeft hij volgens deskundigen levenslange dwangverpleging nodig.
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Het publiek wordt bij deze zaak betrokken en gevraagd of zij het ermee eens zijn dat er onder bepaalde
omstandigheden sprake moet zijn van verplichte anticonceptie omdat sommige mensen niet het recht
zouden moeten hebben om ouder te worden.
De uitkomst van een dergelijke enquete bij Powned is ronduit schokkend te noemen. Maar liefst 80 procent
van de ondervraagden vindt verplichte anticonceptie een goed idee.
Het merendeel van de bevolking vindt het dus
prima om de beslissing of zij wel of geen
kinderen mogen krijgen in handen van de Staat
te leggen. Waarschijnlijk in de veronderstelling
dat zij zelf uiteraard prima geschikt zijn om ouder
te worden en het hen dus niet zal treffen.
Los van het gegeven dat het moreel verwerpelijk
en bovendien levensgevaarlijk is dat een
overheid gaat beslissen over de voorplanting van
mensen, kunnen de criteria over wie wel of niet
mag voortplanten op ieder moment worden bijgesteld door diezelfde overheid.
De discussie gaat nu voornamelijk over zwakbegaafde mensen, maar wordt al doorgetrokken naar mensen
die andere problemen hebben zoals psychiatrische of alcohol- en drugsverslaving.
Zoals we in een artikel in 2013 schreven, heeft met de komst van het nieuwe handboek voor de psychiatrie
iedereen die iets voelt of emoties toont een geestelijke stoornis.
Want onder de nieuwe “geestesziekten” die broodnodig “behandeld” moeten worden bevinden zich condities
zoals 'hamsteren' (jaja, a la Albert Heijn) en internetverslaving. Zo is er ook een afwijking die misschien wel
op iedereen van toepassing is, “General Anxiety Disorder”, oftewel GAD. Ieder mens voelt zich af en toe wel
eens wat gespannen als ze bijvoorbeeld iets niet zo alledaags moeten doen. Zoals het bezoeken van een
psychiater. Als je dus wat nerveus overkomt bij zo’n gesprek vertoon je al symptomen van GAD en dien je
behandeld te worden.
Bijna alle vormen van vrij normaal gedrag zijn binnenkort gerubriceerd als mentale afwijking. Iemand die een
geliefde heeft verloren lijdt vanaf nu aan “Major Depressive Disorder” en dient “behandeld” te worden.
Iemand die wat last heeft van heimwee heeft vanaf vandaag “Seperation Anxiety Disorder” en dient uiteraard
hoognodig “behandeld” te worden. Iemand die regelmatig dingen verdacht vindt, zoals wij, leidt aan
“Paranoid Personality Disorder” en dient zeer dringend “behandeld” te worden. (Redactie: schot voor open
doel, we weten het.)
Al met al betekent dit dat de overheid naar willekeur kan besluiten wie wel of geen kinderen zou mogen
krijgen. Houd iemand zich niet perfect aan de voorgeschreven regeltjes, heeft kritiek op het officiële beleid of
gelooft de officiële informatie niet? Dan is dat uiteraard een geestelijke afwijking en mag diegene zich
absoluut niet voortplanten om zo te voorkomen dat we nog meer toekomstige dissidenten zullen creëren.
De vraag is of de 80 procent vóór-stemmers enig idee hebben waar ze eigenlijk voor stemmen. Het
merendeel is waarschijnlijk volkomen naïef en denkt dat zij nooit diegenen zullen zijn die een dergelijk lot zal
treffen. Totdat ook zij ergens in hun leven “een fout” maken, waardoor ze ook in een categorie terechtkomen
waarvan de overheid van mening is dat die zich absoluut niet mag vermenigvuldigen.
Mensen die teveel geld kosten, te lastig zijn, niet in het ideaalbeeld passen, moeten of worden opgeruimd of
in ieder geval tegengehouden worden bij de voortplanting. Orwell in het kwadraat.
Het past bij de strategie van de ontwrichting van de maatschappij, waarbij het traditionele gezin aan alle
kanten ondermijnd dient te worden. Waarbij de meest bizarre levensvormen als norm worden gepromoot en
waar kinderen liefst vanaf heel jonge leeftijd onder controle van de staat komen.
Een maatschappij waar niemand meer weet wie wat is en waar social media zoals Facebook vorig jaar meer
dan 50 verschillende soorten geslachten introduceerde om uit te kiezen.
Dit nieuwe keuzemenu werd afgelopen donderdag gelanceerd in voorlopig alleen Amerika. Daar hebben
vanaf nu 159 miljoen Facebook gebruikers de keuze uit meer dan 50 geslachtssoorten.
Onderaan dit artikel staat een lijst met alle omschrijvingen waaruit je kunt kiezen. Woorden zoals fluid
gender (vloeibaar geslacht), bi-gender, intersex of transsexual moeten dan duidelijk maken watvoor iemand
jij bent. Daarnaast kun je dan nog kiezen of je een “haar”, “hem” of “hen” bent.
Volgens Facebook wordt deze optie geïntroduceerd omdat er een duidelijke behoefte bestaat bij het publiek
om te kunnen kiezen uit meer opties dan alleen maar vrouwelijk of mannelijk.
De maatschappij wordt stapje voor stapje voorbereid op dat de staat uiteindelijk alles zal bepalen voor de
bevolking en dat gaat ver. Zó ver zelfs dat ze letterlijk zullen gaan beslissen over leven en dood.
Ook in het programma EenVandaag werd vanavond vooral positief gesproken over bemoeienis van de
overheid bij onze voortplanting.
80%, willen jullie dat echt?
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8838:jij-mag-geen-kinderenkrijgen&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Islam excuuscultuur: Turken verbranden blank 19-jarig hoogzwanger meisje omdat ze abortus
weigerde
Duitse rechters erkennen islamitische eerwraak als cultureel
gebruik - ‘In Turkije zijn eerwraakmoorden op zwangere vrouwen
net zo normaal als het dagelijkse ontbijt’
In Duitsland raken twee nieuwe termen in zwang: ‘islam-korting’
en ‘migrantenbonus’. Die zijn ontstaan omdat criminele moslims
in Duitsland voor dezelfde, vaak zware misdaden veel lagere
straffen krijgen dan autochtone Duitsers, en dat enkel omdat ze
zich beroepen op hun islamitische (excuus)cultuur. In Berlijn werd
een 19 jarig Duits meisje dat zwanger was van haar Turkse vriend meegenomen naar een bos, in haar buik
gestoken en levend verbrand, omdat ze weigerde abortus te laten plegen. Haar Turkse vriend zou namelijk
in zijn eer worden aangetast als hij een kind bij een blank meisje zou hebben verwekt.
Zere knie moslima erger dan verbranding blank meisje
Enkele dagen geleden reed een Duitse automobilist in de stad Braunschweig per ongeluk tegen een
moslima aan. Haar knie werd heel licht geraakt. De familie van het slachtoffer beweerde echter dat het opzet
was, en dat de inzittenden islamofobische taal hadden gebezigd.
Natuurlijk grepen de politiek correcte landelijke media dit verhaal onmiddellijk aan om gezamenlijk
‘Vermoedelijke racisten rijden moslima met auto aan’ te koppen. Hoewel de politie het onderzoek nog niet
heeft afgerond, vonden er stille solidariteitsmarsen plaats, werden er lichtketting-demonstraties
georganiseerd en spraken politici er schande van. Totaal anders ging het toen een blank meisje het
slachtoffer werd van een gruwelijke moord door allochtonen. De 19 jarige Maria P. was hoogzwanger van
haar Turkse vriend, die echter een abortus eiste. Toen ze dat niet wilde voelde hij zich in zijn eer aangetast,
nam hij haar met een vriend mee naar het bos, stak haar daar twee keer in haar buik, overgoot haar met
benzine en stak haar in brand. Uit pathologisch onderzoek bleek dat ze op dat moment nog leefde.
Duitse rechters erkennen islamitische eerwraakmoorden
Hoe reageerden de media hierop? Nauwelijks. Ten eerste werd zoals overal gebruikelijk is in West Europa
de afkomst van de daders zorgvuldig verborgen gehouden, ondanks het feit dat de politie officieel
bevestigde dat het om Turken ging, die bovendien bekenden het meisje te hebben vermoord.
Stelt u zich eens voor hoe de media en politiek zouden hebben gereageerd als het omgekeerde het geval
was geweest, en een zwangere moslima zou zijn verbrand door een stel Duitse jongens. Er zouden
dagenlang protestmarsen zijn georganiseerd, en de actualiteit- en praatprogramma’s op TV zouden vol
zitten met politici die zouden zweren keihard op te treden tegen dit soort islamofobische haatmisdaden.
Nu slechts een blank Duits meisje dat het slachtoffer is blijft het doodstil, ook vanuit de
moslimgemeenschap. De Turkse daders kunnen hoogstwaarschijnlijk op veel begrip en coulantie rekenen,
want Duitse rechtbanken erkennen inmiddels islamitische eerwraak als cultureel vaststaand feit.
Islam-korting / migrantenbonus
Een jaar geleden kreeg een Duitse Afghaan nog zo’n ‘islam-korting’ nadat hij zijn hoogzwangere vriendin in
haar rug had gestoken. De rechter oordeelde dat het de man niet streng aangerekend kon worden, omdat hij
‘op grond van zijn culturele en religieuze afkomst gedwongen werd’ om zijn eer te verdedigen.
Inmiddels wordt dit in Duitsland ook wel een ‘migrantenbonus’ genoemd, want als een etnische Duitser een
zwangere Turkse neersteekt krijgt hij een veel hogere straf dan een Turk die een hoogzwangere Duitse
e
neersteekt. ‘Als Duitser ben ik dus in mijn eigen thuisland een 2 klasse mens geworden, met instemming
van de gerechtelijke macht,’ constateert auteur en journalist Udo Ulfkotte.
Alleen pro-islam is politiek correct
Op dezelfde wijze is de anti-islambeweging PEGIDA het doelwit geworden van de media en politiek, die stug
volhouden dat er helemaal geen islamisering bestaat in Europa. Ondertussen wordt in heel West Europa
steeds meer rekening gehouden met de culturele en religieuze gewoonten, wensen en eisen van migranten,
vooral als deze uit islamitische landen afkomstig zijn.
Eerwraakmoorden in Turkije net zo normaal als ontbijt
Volgens universitaire studies zijn in Turkije eerwraakmoorden op zwangere vrouwen net zo normaal als het
dagelijkse ontbijt. In veel moslimlanden, waaronder Jordanië en Pakistan, worden ze dan ook nauwelijks
bestraft. Wereldwijd wordt 90% van alle eermoorden in moslimfamilies gepleegd. Als de daders van
Westerse rechters hun islam-korting of migrantenbonus krijgen, wordt dit ‘culturele gebruik’ dus alleen maar
aangemoedigd.
Koran moedigt geweld tegen vrouwen aan
Sommigen zullen vast wel weer beweren dat geweld tegen vrouwen niet wordt goedgekeurd door de islam,
maar het tegendeel is het geval. In Sura 4:33 van de Koran staat dat ‘rechtschapen vrouwen in de
afwezigheid (van hun echtgenoten) gehoorzaam en zorgzaam zijn. Als u echter bang bent dat ze
weerspanning is, waarschuw haar, verban haar uit uw slaapvertrek en sla haar.’ In Sura 2:228 wordt
bevestigd dat ‘mannen een trede hoger staan dan u (vrouwen)’. Een vrouw met een eigen wil en een
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zelfstandige levenskoers zonder mannelijke bewaking en controle is in de islam ‘oneervol’, en mag daarom
naar believen door mannen worden bestraft. Dit discriminerende, middeleeuwse vrouwenbeeld mag echter
met instemming van de Westerse autoriteiten in moskeeën en op Koranscholen worden onderwezen. De
gevolgen zien we ondanks het media-embargo op negatieve berichten over de islam overal, of de
slachtoffers nu Hatun, Gülsüm of Maria heten.
Leugenpers symptoom van diep gezonken Europa
De Westerse leugenpers kan er trots op zijn er opnieuw in te zijn geslaagd de moslimdaders zo goed
mogelijk te hebben beschermd. Want dat is het wat ze met hun wegkijken, bagatelliseren, negeren en
ontkennen doen: het beschermen en verdedigen van een religieuze ideologie, die op alle fronten op extreem
gespannen voet staat met alle Westerse waarden waar zo lang voor gestreden en gevochten is.
Omgekochte, corrupte journalisten en politiek correcte media die achter islamitische eerwraakmoorden
staan, en etnische blanke Europeanen die in toenemende mate tweederangs burgers in hun eigen land
worden – wie had ooit kunnen denken dat het eens vrije Europa zo diep zou zinken.
Xander - (1) KOPP

Minidrones gaan je DNA afpakken
Binnen niet al te lange tijd zullen drones ter grootte van een vlieg
jouw DNA en ander biometrisch materiaal van je afpakken of je wilt
of niet.
Een Harvard professor verklaarde in Davos dat dit geen kwestie is
óf dit zal gebeuren, maar dat dat een zekerheid is en dat privacy
zoals wij die kennen dood is.
Zoals we gezien hebben bevond zich een machtige boevenbende
de afgelopen dagen in het Zwitserse Davos bij het World Economic
Forum.
Voor hen zal het volgende verhaal van Harvard professor Margo Seltzer dan ook als muziek in de oren
hebben geklonken.
Tijdens een lezing in Davos "waarschuwde" Seltzer dat in de nabije toekomst miniatuur drones je DNA af
zullen pakken, of je wilt of niet.
De strekking van haar boodschap was dat privacy compleet dood is en dat wanneer overheden en/of
verzekeringsmaatschappijen willen beschikken over jouw DNA zij dit zullen pakken door middel van een
miniatuurdrone, zonder dat je hier iets tegen zult kunnen doen.
Voor je gevoel zal het zijn of er een vlieg op je arm of been is neergestreken en je hebt waarschijnlijk niet
eens in de gaten dat je te maken hebt met een drone.
Seltzer, professor in computerwetenschappen, vertelde aanwezigen, “Pivacy zoals wij die kenden in het
verleden is niet langer haalbaar. De manier waarop wij nu nog over privacy denken is dood”.
Volgens Seltzer zal het niet lang meer duren voordat drones ter grootte van een vlieg permanent burgers in
de gaten zullen houden. Dat niet alleen, maar indien gewenst zullen ze op verzoek van overheden en
bedrijven DNA en andere biometrische gegevens verzamelen. “Het is dan ook geen kwestie óf dit zal
gebeuren, het gebeurt nu al”, zei Seltzer. “Wij leven vandaag de dag in eenoberveringsmaatschappij”.
Zij stelde verder dat dit soort minidrones gebruikt zouden moeten worden voor goedwillende projecten zoals
het naar binnen gaan in een ziekenzaal met ebolapatiënten om bacteriën onschadelijk te maken.
Een collega van professor Seltzer, Sophia Roost, vertelde het gezelschap dat we binnenkort in een tijdperk
van genetisch McCarthyisme leven. Dat houdt in dat mensen worden beschuldigd van revolutionaire plannen
of verraad zonder dat daar enig bewijs voor is. Wat zij bedoelt is dat wanneer het genetisch materiaal dat jou
is afgepakt door de minidrones aantoont dat jij wel eens een revolutionair zou kunnen zijn dan wordt je op
basis daarvan al bij voorbaat schuldig verklaard.
Om deze alarmerende berichten te compenseren werd er een technische ondernemer aan het woord
gelaten, Anthony Goldbloom, die zonder blikken of blozen durfde te vertellen dat het jonge mensen niet
langer kan schelen dat zepermanent worden geobserveerd. Dat ze heel graag bereid zijn om hun privacy in
te ruilen voor gemak.
Hij ging zelfs nog een stap verder door te zeggen, “Mensen gedragen zich vaak beter wanneer ze weten dat
hun gedragingen worden geobserveerd”.
Misselijkmakende berichten uit een steeds zieker wordende maatschappij.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8850:minidrones-gaan-je-dnaafpakken&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Westerse soldaten in Oekraïne
De westerse autoriteiten zeggen dat Russische troepen in het geheim meevechten aan de kant van de
Oekraïense separatisten. Er blijken nu echter ook uit het westen afkomstige soldaten in het Oost-Europese
land te vechten. Niet voor de rebellen, maar voor het regeringsleger. Toen een reporter aan een Oekraïens
uitziende soldaat iets wilde vragen over het bombardement op de stad Marioepol, kreeg zij een kort
antwoord in perfect Engels. De man zei met een Australisch of Brits accent dat zij op moest rotten, en liep
vervolgens met zijn collega’s snel weg. https://www.youtube.com/watch?v=jW1JdOXdJkU
De soldaat wilde duidelijk niet op beeld verschijnen en spreekt blijkbaar geen Oekraïens, want anders had hij
de vraag wel in die taal beantwoord. Dat maakt het onwaarschijnlijk dat hij slechts een eenzame vrijwilliger
was die uit idealisme voor het Oekraïense leger is gaan vechten. Een logischere verklaring is dat de man en
zijn collega’s huurlingen zijn voor een privaat leger zoals Academi (vroeger Blackwater), of onderdeel
uitmaken van een geheime militaire missie. Wat er precies aan de hand is valt niet te zeggen, maar er
spelen zich duidelijk dingen af in Oost-Oekraïne die voor het publiek verborgen moeten blijven.
http://galeboetticher.com/2015/01/26/westerse-soldaten-in-oekraine/

Zorgverzekeraars dwingen huisartsen wurgcontracten te accepteren
Huisartsen ‘doodziek’ van vrekkig VGZ
Huisartsen hebben problemen met de zorgverzekeraars….
Huisartsen doodziek van vrekkig VGZ….
Vrije artsenkeuze wordt ingeperkt i.v.m. te grote macht zorgverzekeraars….
Zorgverzekeraars veroorzaken steeds meer
maatschappelijke reuring. De zorgverzekeraars zijn al te
machtig met hun lobbyisten, dicteren de wet in de Eerste en
Tweede Kamer, en controleren de markt.
Concurrentie?.., laat me niet lachen.
Hogere prijzen en een onacceptabele uitholling van de
zorgvoorwaarden zijn het resultaat van de privatisering. In
totaal zijn er vier moedermaatschappijen met vierenvijftig aanbieders van zorg, die allemaal een flinke winst
willen maken ten koste van de verzekerden in dit kleine land.
De premie kan naar 30 euro per maand, indien de politiek het Ziekenfonds weer in leven zou roepen. Wij
zouden als consument miljarden besparen, één allrisk polis hebben, één toezichthouder en beheerder.
Privatisering van de zorg heeft tot krankzinnige premies geleid, uitholling van de zorgvoorwaarden,
zakkenvullerij, bonussen door 54 verschillende zorg aanbieders die allemaal flink willen verdienen, allemaal
reserves kweken en reclame maken voor hetzelfde product. Al jaren pleit ik voor één royale allrisk,
restitutiepolis/vrije artskeuze, voor 30 euro, maar de politiek durft niet, omdat zij bang is haar kansen op een
toekomstig mooi baantje in de zorg te verspelen..
Het is te gek voor woorden dat 54 zorgaanbieders met toestemming van de politiek de zorgzoekers
plunderen! Ik ben 71 jaar en verplicht om mee te betalen aan bijv. vruchtbaarheidsonderzoeken,
anticonceptie, bevalling, elektrische epilatie/laserbehandeling, ivf, kinderopvang, kraamzorg, etc. Waanzin,
hoe krijg je het verzonnen?
Er zou één allrisk zorgverzekering moeten komen, desnoods onderverdeeld in mensen onder en boven de
50 jaar met de Staat als enige aanbieder. Wij zouden miljarden kunnen besparen, reken maar mee;
 reserves zorgverzekeraars 10 miljard,
 winst verzekeraars 2013: 1,5 miljard,
 onregelmatigheden declaraties 800 miljoen,
 reclame 500 miljoen,
 totaal 12,8 miljard.
 15 miljoen verzekerden besparen dan 850 euro per jaar.
 Per maand 70 euro, nieuwe premie maximaal 30 euro per maand.
In deze berekening is nog geen rekening gehouden met bijkomende spin-off besparingen op dubbel
personeel, gebouwen, wagenparken, bonussen, salarissen directie etc. Verdere mogelijke besparingen zijn
nog mogelijk als wij de krenten en rozijnen halen uit de regelingen in Duitsland en België. 10 jaar geleden
hadden wij al een burgerregering, burgerjury en bindend volksreferendum moeten hebben voor volksberaad
en inspraak. De Zwitserse regering raadpleegt regelmatig het volk via een bindend volksreferendum,
waardoor er meer betrokkenheid en vertrouwen is in de politiek.
Onze politici zetten de inspraak van de burgers gelijk buiten de deur, zodra ze gekozen zijn.
Auteur: Kees de Vries
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/zorgverzekeraars-dwingen-huisartsen-wurgcontracten-te-accepteren/
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Breaking: rusland en de verenigde staten sluiten deal
Gelezen:
Waarom moeten 300 miljoen Amerikanen 500 miljoen Europeanen verdedigen tegen 140 miljoen Russen?
Goede vraag.
Misschien omdat Corporate D.C. in Washington namens de Crown City Temple in London de erfgenaam van
het Derde Rijk is? Omdat de militaire macht van de EU compleet is uitgehold?
Het Europa van de EU anno 2015 is niets anders dan een hersteld Habsburgs imperium. De voormalig
opstandige gebieden als de Noordelijke Nederlanden en Duitsland zijn daadwerkelijk bezette gebieden en
worden strak gecontroleerd en aangestuurd door wat “Baron” Evelyn de Rothschild noemde “the powers
that be”. Een enkele ketterse beweging als die in Hongarije of Tsjechië zal geen lang leven beschoren zijn.
De aartsrivaal van het rooms-katholicisme, niet de islam, maar de Oosters-Orthodoxe kerk zijn nog
geworteld in Servië en Griekenland en worden al sinds de vierde eeuw bestreden door kruisridders en
jihadisten. De grote kluif ligt in Moskou, het Derde Rome. De Tsaar van Rusland maakte niet voor niets
aanspraak op Constantinopel/Istanboel.
Maar welke berichten bereiken ons thans?
Leest u even met ons mee en zet uw voelsprieten op scherp:
“Russian rocket producer Energiya has signed a $1 billion contract with US Orbital Sciences Corporation
for the delivery of 60 RD-181 engines, the company’s press service said Friday in a statement.”
Dit lezen we in Sputnik News – een staatsgecontroleerd Russisch medium.
Voorts worden we gewaar dat de Russen de gaskraan naar
Oekraïne nu definitief dicht willen draaien en de volgende
oplossing hebben om te kunnen blijven leveren:
“The planned shift in the flow of Russian gas from Ukraine
to Turkey will turn Ankara into a key route for European-bound
natural gas exports, in what will be a historic project for Ankara,
political analysts told Sputnik Turkey on Thursday. The fact that
there is no other option to this [Turkish Stream] project makes
Turkey one of the key routes for natural gas deliveries.”
Ook dit artikel vinden we Sputnik News.
Het eeuwige aspirant EU lid Turkije wordt in een luxe positie gemanoeuvreerd door Rusland. Erdogan hekelt
aan de lopende band de intolerantie van Europa ten opzichte van de Turkse medemens.
Wat zou het toch fijn zijn, als alles was zoals het lijkt. dat Rusland met Poetin aan de kant van
vrijheidslievende mensen staat. Dat er nog op iemand hoop kan worden gevestigd. Dat er ook nog zoiets als
rechtvaardigheid bestaat. Dat niet alles zo zwart is, als zwartgalligen het zien. Dat er ook positieve energie
wordt gegenereerd in plaats van het overheersende negatieve onderbuik gevoel. Helaas is het waarschijnlijk
nog erger dan wij vermoeden. Een geheime agenda bepaalt achter de schermen wat er gebeuren moet. Het
mensdom is volgend en is altijd een stap te laat. Op de beurs, bij valuta-speculaties, bij prijsvorming, bij
informatievoorziening. Er zijn zelfs hele volksstammen die thans verheugd aan de pomp goedkope benzine
staan te tanken……
Wat voltrekt zich nu onder onze ogen?
Terwijl de Russische sancties tegen de EU hard beginnen door te werken, de oorlogstrommel door de
Amerikanen wordt geroerd, maakt Rusland een deal met “aartsvijand” Amerika en NATO lid Turkije. Waar
“Europa” staat in deze verwarde toestand is wel duidelijk: aan de zijlijn. Het machteloze Europa heeft zich de
wet laten voorschrijven door de Amerikanen – afgezien van het feit dat zowel Washington als Brussel
hebben te dansen naar de pijpen van The Crown. En we weten wie de regie heeft achter The Crown.
Het aardse bestaan van de mens kunnen we indelen in drie langs elkaar heen lopende, maar perfect
aansluitende dimensies.
[1] Het virtuele bestaan is een afleiding met behulp van de massa-media. Spook terreur, oorlogshitserij,
angst voor jihadisten, angst voor een crisis. Het absorberen van een negatieve energiestroom ervaren we
als de dagelijkse gang van zaken. Wat we zien is er en wat we niet te zien krijgen is er niet, zo simpel is het.
De mens is terug geprogrammeerd naar een virtueel bestaan en de verschaffers van informatie kunnen
doen en laten wat men wil. De grote massa is onder controle en heeft zich neergelegd bij een slavenrol.
[2] Het werkelijke bestaan met het besef dat we door iets of iemand worden gemanipuleerd, misleid,
aangestuurd en ronduit belazerd. We kunnen er de vinger niet achter krijgen. Velen willen dat systeem
bestrijden, maar dit is contraproductief, want er is sprake van een geweldsmonopolie. Er zijn een paar
groepen die hiertegen in het geweer komen. Syrië, Iran, Servië, Griekenland en niet te vergeten de
“rebellen” van de Donbass.
[3] De werkelijkheid. Achter de schermen gaan de zaken gewoon door. De EU kondigt sancties af en de
Amerikanen maken de deals met de Russen. NATO-lid Turkije kan de EU maken en breken, met hulp van
Rusland. Niet Oekraïne kan nog langer de gasaanvoer manipuleren, nu kan Turkije dat.
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De militaire (terreur) tak van de Antieke Wereld Orde is gevestigd in Washington D.C. Alle Amerikaanse
staten zijn onderworpen aan een kartelwet in Corporate D.C., waar nimmer over is gestemd. de 300 miljoen
Amerikanen zijn werktuig van die militaire tak. Raketmotoren kan men al niet eens meer zelf bouwen. Die
worden thans betrokken bij de “vijand”. Waarom wordt nu Europa als kop van jut gebruikt? Omdat in alle 220
oorlogen in 230 jaar van de paepsch-aangestuurde verenigde staten van Turtle Island NOOIT een land is
aangevallen dat werkelijke weerstand kon bieden aan Corporate D.C. De natte droom van oorlogshitsers als
Soros en Soetoro is dat de langzaam verpauperende EU in grote paniek raakt en het op een conflict met
Rusland aan laat komen. Daarom moet eerst de schuld bij Rusland worden gelegd, de eerste poging (het
neerhalen van Vlucht MH-17) is mislukt.
Wie is er nog te vertrouwen?
Niemand.
Je kunt alleen nog jezelf vertrouwen. Door het systeem wat ons onderwerpt te bestrijden, delven we als
gevolg van geweldsmonopolie het onderspit. Daarom doen de meeste mensen er willens en wetens aan
mee. Daarom spreken wij hier altijd over misdaden tegen de mensheid….
…. NAMENS U, NEDERLANDSE BELASTINGBETALER(S).
Wij dienen niet alleen de Habsburgse EU en de oorlogszuchtige Noord Atlantische Terreur Organisatie te
verlaten. Wij dienen eerst en vooral het “koninkrijk” der Nederlanden te verlaten. Nederland is van de
Nederlanders, meer dan de helft is met blote handen aan de zee ontworsteld. De Vrede van Münster is een
valse start geweest, na twee eeuwen oorlogvoering rechtgetrokken bij de instelling van de totaal verzwakte
Bataafsche Republiek en vervolgens overgedragen aan een criminele inteeltfamilie, die zich al meer dan
tweehonderd jaar onwettig bediend van parasitaire willekeur. Aangestuurd door The Crown in London,
waaruit is gebleken dat de roemruchte Tachtigjarige Oorlog tegen de misdadige contra-reformatie voor niets
is uitgevochten.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/16/breaking-rusland-en-de-verenigde-staten-sluitendeal/#more-40032

Leerlingen moeten paswoord Facebook opbiechten aan leerkrachten
Wanneer scholen het gedrag van hun leerlingen buiten de schoolpoorten
controleren, is dat een ernstige bedreiging voor hun privacy
Kade Crockford © kos.
Mogen scholen het wachtwoord van Facebook of Twitter vragen?
 Ja
 Neen
Resultaat
Illinios wil deze maatregel gebruiken in de strijd tegen cyberpesten. Als
leerlingen verdacht worden van pestgedag op Facebook, Twitter of Instagram
heeft het schoolbestuur sinds 1 januari het recht om een pragmatisch beleid te voeren. Maar de Triad
schoolgemeenschap gaat wel heel ver met hun beleid.
Leigh Lewis van de Triad Community Schools geeft zelf aan dat leerlingen strafrechterlijk vervolgd kunnen
worden, indien ze hun paswoord niet geven. "Als ons onderzoek sociale media omvat, hebben we alle recht
om hun wachtwoord te vragen", stelt Lewis.
Bedreiging
Dat Amerikanen het niet zo nauw nemen met hun privacy is al langer bekend. Maar volgens directrice Kade
Crockford van de Massachusetts's American Civil Liberties Union loopt het de spuigaten uit. "Wanneer
scholen het gedrag van hun leerlingen buiten de schoolpoorten controleren, is dat een ernstige bedreiging
voor hun privacy."
Federale wetgeving
Volgens Crockford is de kans groot dat de interpretatie van de wetgeving flagrant in strijd is met de
grondwet. Ze haalt ook aan dat de politiediensten de mogelijkheid hebben om zich te verdiepen in
Facebookaccounts van pesters. Maar dat scholen nu dezelfde macht krijgen als politieagenten is voor haar
een brug te ver. In de Verenigde Saten is het trouwens niet abnormaal dat de wetgeving van de staat de
federale wetgeving tegenspreekt.
"Op de Triad Community scholen hechten we veel belang aan de privacy van onze leerlingen", klinkt het in
een persbericht van de schoolgemeenschap. "Maar die rechten moeten afgewogen worden met de veiligheid
van andere leerlingen en de schoolomgeving."
CAH Social Networking Website
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2192286/2015/01/23/Leerlingen-moeten-paswoordFacebook-opbiechten-aan-leerkrachten.dhtml
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Oekraïne onderhandelt met zware artillerie
Recent heeft de junta in Kiev besloten tot een (vierde!) algehele mobilisatie.
50.000 mannen van 18 tot 60 jaar dienen zich voor de dienst te melden en zullen onder de wapenen worden
gebracht.
Op 16 januari j.l. zou er een hernieuwde vredesbespreking in Minsk plaatsvinden, de beide gekozen
presidenten van de Donbass Republieken waren die dag present, echter de Oekraïense vertegenwoordigers
lieten verstek gaan zonder opgaaf van reden.
Wij weten inmiddels wat die reden was.
Pjotr Walzmann Porochenko wilde een betere onderhandelingspositie innemen. In de nacht van vrijdag op
zaterdag lanceerde hij een offensief tegen de milities rond Donetsk om te proberen de volledig in puin
geschoten luchthaven van Donetsk. Dit soort ten dode opgeschreven offensieven bestaan uit twee
elementen. Het eerste element is een frontale aanval op de posities van de milities en het tweede is het met
zwaar geschut bestoken van de achterliggende woonwijken in de stad, over het front heen. Met tientallen
doden en gewonden tot gevolg.
Toen men echter na 24 uur de balans opmaakte, moest Pjotr Walzmann Porochenko toelaten dat het restant
van de aanvalsbrigade, bestaande uit infanterie en gepantserde eenheden, tot achter de linies moest
worden teruggetrokken. Een blamage voor de junta leider, want één derde van de manschappen was
gesneuveld en meer dan de helft van de (gepantserde) voertuigen was vernietigd of geconfisqueerd. Dit
betekent een verlies van 300 manschappen, 60 tanks en 100 vrachtwagens.
Vervolgens doet Pjotr of er niets aan de hand is en laat in de Westerse media weten, dat het nu toch de
hoogste tijd wordt om over echte vrede te onderhandelen…..
http://de.sputniknews.com/politik/20150119/300671959.html
Deze psychopathische aartsleugenaar is een onbetrouwbaar sujet.
Wij, Nederlanders steunen dit volstrekt onbetrouwbare sujet.
Tot onze schrik vernemen wij thans, dat de reden van deze nederlaag inmiddels bekend is. In de pers horen
we nu voor de zoveelste keer, dat Russische troepen de Oekraïners hebben aangevallen. Voor de zoveelste
keer ontkent Rusland niet dat er ook Russische vrijwilligers aan de
gevechten deelnemen. Naast Serviërs, Tsjetsjenen, Fransen, Spanjaarden
en
Grieken maken zij een aanzienlijke meerderheid uit. Pjotr beweert echter
telkens weer, dat het de geregelde Russische troepen zijn, die de milities
te
hulp schieten. Hij heeft dit nodig om ons, Nederlanders eveneens in zijn al
lang en breed verloren oorlog voor een compleet kapot land te betrekken.
Mochten geregelde Russische eenheden wél worden ingezet, dan is het
pleit binnen een week beslecht en kan Pjotr met zijn oligarchen club van
zijn
pensioen in Zwitserland genieten. Zijn miljarden achterna.
NovoRossiya leeft
Het gebied van de guerilla tegen de aanvoerlijnen van Pjotr de Veldheer,
wordt met de dag groter. Ook de oblast Kharkov levert strijders. Het eerste
doel is Dnjepropetrovsk, de machtsbasis van oligarch Kolomoisky en zijn
ultra laffe nazi bataljons. Doelwit twee is uiteraard Kiev, naast het veilig
stellen van de grootste kerncentrale ter wereld in Zhaporozia, waar
regelmatig ongelukken gebeuren. Pjotr en zijn maffiamaatjes in het nauw
zullen niet schromen een Chernobyl in het kwadraat aan te richten als ze
niets meer hebben te verliezen. Het rode gedeelte is bevrijd gebied, roze is
partizanengebied. Een groot gedeelte van het schaliegas wingebied wordt
onder controle gehouden door de guerilla’s.
Pjotr laat zich beschermen door zwaarbewapende veiligheidstroepen van Aegis Inc., een particuliere
organisatie.
Pjotr vertrouwt namelijk zijn eigen troepen niet meer.
Pjotr heeft groot gelijk, want de kans is groter, dat hij door eigen mensen om zeep wordt geholpen dan door
de “rebellen” uit de Donbass.
Zijn privé jet naar Zwitserland staat al te ronken……
Oekraïne verslindt miljarden om de oorlog te kunnen blijven
volhouden. Dat is geen particulier geld, dat is ONS geld. Hun
particuliere gestolen vermogen is veilig gesteld in nota bene
Zwitserland, het land van de onbegrensde mogelijkheden.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/21/oekraineonderhandelt-met-zware-artillerie/
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Onmenselijke wreedheden Israelische leger (video)
Zoals bekend heeft men in Israël geen hoge pet op van
mensen die niet tot de eigen soort horen en zeker niet
van Palestijnen.
Om een oude Palestijnse vrouw water te geven voor een
propagandafoto en haar daarna door het hoofd te
schieten, gaat echter werkelijk alle
voorstellingsvermogen te buiten en getuigt van een
compleet gebrek aan menselijkheid.
Veel is er geschreven over de wreedheden van Israël ten
opzichte van de Palestijnen, maar het volgende verhaal
behoort wellicht tot één van de ergste.
De volgende foto is genomen tijdens het offensief van
het Israëlische leger in de Gazastrook in de zomer van
vorig jaar. Je ziet een Israëlische soldaat die een oude
Palestijnse vrouw te drinken geeft.
De woordvoerder van het Israëlische leger, Avichay
Adraee, gebruikt deze fotoals voorbeeld van de
humaniteit van het Israëlische leger ten opzichte van
inwoners van de Gazastrook.
De werkelijkheid wordt beschreven door Ahmad Qdeh,
een journalist van Al-Aqsa TV, die getuige was toen dit
gebeurde. Het klopt inderdaad dat de Israëlische
soldaat de 74-jarige vrouw, Ghalya Ahmad Abu-Rida, te
drinken gaf uit zijn fles. Enkele minuten nadat de foto
was genomen echter schoot diezelfde soldaat haar in
het hoofd van een afstand van een meter en keek toe
hoe ze doodbloedde.
Ghalya was geboren in 1941 en woonde in een kamer dichtbij het huis van
haar broer in de wijk Abu-Rida van de plaats Khuza’ a. Ze had geen
kinderen. De buurt waar zij woonde was één van de eersten die te maken
kreeg met de invasie van het Israëlische leger.
Volgens een neef van Ghalya, Majed Abu-Rida, was zijn tante slechtziend en
kon nauwelijks nog iets onderscheiden. Ook hij bevestigde dat onder het
mom van humaniteit zijn tante in koelen bloede is vermoord.
Het Israëlische leger zou aan de bewoners van Khuza’a opdracht hebben
gegeven om te evacueren. Ghalya die naast slechtziend ook een zwak gestel
had, weigerde te vertrekken omdat ze dacht dat ze vanwege haar hoge
leeftijd en gebreken wel uitgezonderd zou zijn. Nadat het merendeel van de
bewoners was vertrokken, bleef zij zitten waar ze zat.
Omdat de foto door het Israëlische leger werd gebruikt, dacht de familie dat Ghalya veilig in handen van het
Israëlische leger was. Pas nadat er op 3 augustus een wapenstilstand was gesloten werd Ghalya gevonden,
doodgebloed en met een schotwond in het hoofd.
Ghalya is één van de slachtoffers van deze 51 dagen durende oorlog die aan 2.200 Palestijnen het leven
heeft gekost en 11.000 van hen heeft verwond.
Het volgende is wat de Amerikaanse journalist Chris Hedges erover te zeggen heeft:
Ook binnen het Israëlische leger zelf begint her en der onrust te ontstaan en zijn er soldaten die niet langer
kunnen accepteren wat er allemaal voorvalt.
David Icke zegt daar het volgende over:
Het interview met de voormalig IDF soldaat Eran Efrati waar David Icke naar verwijst, volgt hier:
Bronnen: Middle East Monitor, David Icke
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8853:onmenselijke-wreedhedenisraelische-leger&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Financiële oorlog escaleert : Zwitserland doet mee met Pentagon / UK / BRICS-alliantie
Vertaling van het artikel van Benjamin Fulford d.d. 19 januari 2015)
De radicale duik van de Euro vorige week
tegenover de Yen, de Amerikaanse dollar en
vooral de Zwitserse Frank is een duidelijke
indicatie van de strijd over de controle van het
financiële systeem en over de wereld, komt tot
een climax. Zwitserland is bezig om hun Franc
los te koppelen van de Euro en die beweging
kwam een week voor bijeenkomst van de Elitetop in Davos, Zwitserland gaat naar verwacht van
start met een speech van China’s nummer 2, Li
Keqiang.
Dit is de eerste keer in vijf jaar dat de Chinese regering een belangrijke afgezant naar Davos heeft gestuurd.
De toespraak zal gericht zijn op de aanpak van de internationale situatie door China en zal mogelijke
oplossingen aanreiken voor de diverse internationale problemen. Deze meeting in Davos meeting heet “A
New Global Context”, een naam die bewust is losgekoppeld van de fascistische New World Order (NWO). In
gesloten vergaderingen, zo meldden de Chinese overheidsbronnen, bespreekt Li de Chinese/Zwitserse
financiële integratie. Dit geeft duidelijk aan dat de Zwitserse bankwereld, met inbegrip van de centrale bank
van de centrale banken van de BIS, zijn toegetreden tot de BRICS-landen / UK / en de Pentagon alliantie.
Dit was de grootste beweging in een week die werd gekenmerkt door veel ogenschijnlijk ongerelateerde
dramatische gebeurtenissen. Misschien is de beste manier om alle andere chaotische en vaak bizarre
incidenten die vorige week plaatsvonden te begrijpen, door te gaan denken in termen van een bendeoorlog.
Dan kunnen we beginnen een aantal van deze zaken met elkaar te verbinden.
Ten eerste, denk nog even Christine Lagarde, het Franse hoofd van het IMF, die eind vorig jaar een
ultimatum stelde aan de mensen in Washington DC om ofwel in te stemmen met de hervorming van het IMF,
of het IMF zou in januari verder gaan zonder hen.
Toen in januari de Franse president Francois
Hollande opriep tot een einde aan de door de
Amerikanen georkestreerde sancties tegen
Rusland, was er direct daarna een fake attack
tegen het Franse Magazine Chalie Hebdo.
Deze werd gevolgd door een grote PR
campagne, een bijeenkomst van Europese
leiders en de hoofden van sommige ‘clientstates’,
zoals je hier kunt zien.
Merk op dat er geen Amerikaanse, Russische,
Chinese, Indiase leiders etc. opdagen voor dit PR-evenement. Wat we in plaats daarvan zien, is een
bijeenkomst van Rothschild-dienaren. Dit zijn de mensen die zich proberen vast te klampen aan de controle
over het financiële stelsel in de wereld, met behulp van de door het IMF uitgegeven SDR’s (Special Drawing
Rights) die worden gesteund door de hulpbronnen van de wereld, als vervanging van de dollar ofwel de
yuan. Deze groepering roept op tot hervorming van het stemrecht binnen het IMF, maar slechts een
beperkte hervorming zodat ze nog steeds de leiding hebben.
In elk geval pleegde na deze grote nep-show en provocatie van religieuze conflicten een Franse
politiechef (die belast was met het onderzoek, red.) zelfmoord.
Naar aanleiding daarvan hebben de Russen plotseling alle gas naar Europa via Oekraïne afgesneden en
vertelden ze de Europeanen dat zij hun gas via Turkije en
Griekenland geleverd moesten krijgen.
De Russen vertelden ook aan de Grieken, wanneer ze de
Euro zouden loslaten, dat Rusland enorme hoeveelheden
landbouwproducten van ze zou kopen. Deze twee moves
vanuit Rusland, kwamen net vóór de Griekse algemene
verkiezingen, waarvan wordt verwacht dat men gaat
stemmen op een politieke partij die een einde wil maken
aan de schuldslavernij van de Euro maffia.
Terwijl al deze zaken speelden, werd de kanaaltunnel die
Engeland verbindt met Frankrijk stilgelegd door de rook.
Op ditzelfde moment lag een vloot van Chinese
oorlogsschepen toevallig aangemeerd in Engeland.
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Er waren ook een aantal behoorlijk ‘funky’ dingen gaande vorige week met paus Franciscus in de Filippijnen.
Franciscus werd gefotografeerd tijdens het maken van een satanisch teken terwijl hij meldde dat ‘iedereen
die zijn moeder beledigt een ‘punch’ zou krijgen’.
Het is vermeldenswaard dat senior P2 van de vrijmetselaarsloge Marco Di Mauro, deze schrijver officieel
heeft uitgenodigd voor een ontmoeting met de paus tijdens zijn bezoek aan de Filipijnen. Echter, Di Mauro
verdween op mysterieuze wijze voor de aankomst van de paus zodat er geen ontmoeting kon worden
geregeld. Di Mauro was in de Filippijnen op zoek naar goud voor een nieuw financieel systeem dat onder
controle zou staan van de vrijmetselaars en het Vaticaan. Blijkbaar vond een hogere macht dat geen goed
idee.
Het is duidelijk dat zowel de Europeanen en de P2 vrijmetselaars onder vuur liggen om te voorkomen dat ze
de controle behouden of herwinnen over het internationale financiële systeem.
Hoe zit het met de situatie in de VS? De zaken gaan daar ook niet goed voor de gangsters in Washington
DC.
Al langere tijd liegen ze over de economische situatie terwijl het maar blijft verslechteren. Nu hebben ze
weer een deadline in het verschiet als betalingstermijn op 31 januari en daar worstelen ze mee. Zoals alerte
nieuwsbrieflezers reeds hebben opgemerkt, heeft de IRS laten doorschemerendat het is stilgelegd vanwege
een gebrek aan financiering.
Bovendien hebben schutters vorige week meerdere schoten afgevuurd op het huis van de Amerikaanse
vice-president Joe Biden. Dit kwam tijdens een voortdurende crisis tussen medewerkers van de geheime
dienst.
Ondertussen is er ook een enorm document met een dump aan bewijzen gaande tegen George Bush Sr. en
zijn zogenaamde Nazi neo-con-groep. Bush is niet gesignaleerd bij het verlaten van het ziekenhuis en veel
mensen in zijn netwerk, die zich uit angst verborgen hielden komen nu uit hun schuilplaatsen.
Nu hebben de FBI en het ministerie van Justitie gezegd dat ze aanklachten gaan starten tegen de misdrijven
van de voormalige generaal en CIA-hoofd David Petraeus, volgens meerdere zakelijke berichten in de
media. Echter, noch de FBI, noch het ministerie van Justitie hebben, zoals ze momenteel worden bestuurd,
de morele status die nodig is om een dergelijke aanklacht af te dwingen.
Het Pentagon en de andere agenten moeten het militaire rechtssysteem kunnen uitvoeren op een manier die
niet tot een algemene heksenjacht gaat leiden op oorlogsmisdadigers zoals Bush Jr., Donald Rumsfeld, enz.
Ze hebben ook de juridische instrumenten die nodig zijn om corrupte politici uit Washington DC af te zetten.
Mensen als George Soros, die is ontmaskerd als een van de degenen die het geld heeft geleverd om de
rassenrellen in Ferguson te provoceren, moeten ook gevangen worden gezet zoals de andere criminelen.
Zodra dit is gebeurd, zijn het Pentagon en de ‘white hats agency’ verplicht om de Republiek der Verenigde
Staten van Amerika te herstellen en ervoor te zorgen dat de overheidsgelden en de Amerikaanse dollar
worden vervangen.
De heerschappij van de Cabal over de wereld in het algemeen kan binnenkort afgelopen zijn als er
gecoördineerd een stap wordt gezet door de Britse / BRICS / Pentagon alliantie.
De Satan aanbiddende kabbalisten circelen nu rond oorlogsmisdadiger Benyamin Netanyahu zoals te zien is
op de foto in Parijs.
Japanse slaaf-premier Shinzo Abe werd naar Israël geroepen om de slavendrijver Netanyahu te ontmoeten,
die Abe zal opdragen om het Japanse financiële stelsel te blijven plunderen voor de Satanisten. Netanyahu,
zoals we eerder hebben gezegd, is de man die dreigde om alle Japanse kerncentrales te vernietigen, tenzij
dat land hun holdings zouden afstaan. Voor deze en vele andere redenen moet de druk om Netanyahu af te
zetten worden voortgezet tot dat beest eindelijk in de gevangenis zit waar hij thuishoort.
Hetzelfde geldt voor de gangster familie die het land Saoedi-Arabië vernoemd hebben naar zichzelf. Insha’
Allah, de nakomelingen van Ibn Saud zullen uit hun huizen gesleept worden en worden vermoord door hun
eigen mensen als ze niet de wapens oppakken tegen de Wahab Satanisten.
Ondanks dat heeft de strijd om de cabal omver te werpen het niveau bereikt van zuivering op slechts een
paar afzonderlijke gevallen na die nog opgelost moeten worden.
Zodra dat klaar is volgt er een enorme campagne om de armoede te beëindigen, stopt de vernietiging van
het milieu en kan deze aarde veranderen in het paradijs zoals het ooit bedoeld was.
————–Einde vertaling artikel Benjamin Fulford—————Voor degenen die (ex-) State Senator en financieel deskundige Dave Schmidt volgen, die regelmatig
interviews met the ambassador van de zo genoemde ‘Red Dragon family’ uitzendt, zie hier zijn meest
recente video van 17 januari over de financial reset.
https://www.youtube.com/watch?v=ecdcFjD1bd8
© Irma Schiffers
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Paniek in Davos?
Op dit moment vind er in het Zwitserse Davos het zogenaamde
World Economic Forum plaats.
Alle rijken en machtigen der aarde verzamelen zich daar om de
stand van de wereldeconomie door te nemen en ongetwijfeld
om verdere snode plannen te beramen ten koste van de rest
van de wereldbevolking.
Het is een complete verzameling van de wereldelite met naar
schatting 40 staatshoofden en daarnaast 2500 andere
topfiguren uit het zakenleven en andere
hoogwaardigheidsbekleders.
Zo kan natuurlijk de beruchte Al Gore ook niet ontbreken om
zijn agenda voor wereldwijde opwarming nog wat verder te
pushen. Alle deelnemers zijn zich natúúrlijk bewust van de grote schade die de mens volgens hen aan het
klimaat toebrengt en dus komen de dames en heren aan in Davos in een ongekend groot aantal privé
vliegtuigen.
Maar liefst 1.700 privétoestellen zijn inmiddels geland en de drukte werd zo groot dat het Zwitserse leger
een aparte militaire basis heeft moeten openen om de stroom vliegtuigen te kunnen verwerken.
Oh, een toegangskaartje voor deze interessante vergadering kost ongeveer 40.000 Dollar.
Deze week werd bekend uit een Oxfam onderzoek
dat de rijkste 1 procent van de mensheid ongeveer
de helft bezit van de rijkdommen in de wereld.
Volgens een miljardair die daar ook aankwam is dit
een bittere teleurstelling.
Harland Dorrinson, eigenaar van een hedgefund,
vertelde aan verslaggevers in Davos het volgende:
“Ik denk dat ik namens veel van mijn collega
miljardairs spreek als ik zeg dat ik dacht dat we het
veel beter deden dan dat”. Hij ziet het rapport van
Oxfam dan ook als een wake-up call en dat het
hoog tijd wordt dat ze het veel beter gaan doen.
“Om eerlijk te zijn dachten velen van ons dat het kopen van politici, het herschrijven van belastingwetgeving
en het verbergen van geld in offshore locaties wel voldoende was. Maar, als het eind van het liedje is dat na
al die moeite en uitgaven we slechts de helft van de wereld bezitten dan is het duidelijk dat we meer moeten
doen, veel meer”.
Dat wordt dan ook één van de doelstellingen van Davos, waarbij Dorrinson en zijn vriendjes zullen broeden
op manieren om tegen 2025 ook de andere helft van de wereld in bezit te hebben.
Dat is één kant van de zaak, de andere kant is dat er via bepaalde klokkenluiders andere informatie naar
buiten komt.
Dat is dat er dit jaar zoveel mensen aanwezig zijn in Davos omdat er toch wel wat paniek in de tent is. Dat
heeft dan weer alles te maken met de onverwachtebeslissing van de Centrale Bank in Zwitserland om de
koers van de Franc niet langer te koppelen aan de Euro.
Er zijn mensen die dit zien als het begin van de ineenstorting (imploderen) van het systeem en velen van de
rijken der aarde maken zich dan ook zorgen.
Eén van de berichten die de ronde doet, is dat in de achtergrond de derivatenmarkt in elkaar begint te
klappen en wanneer dit gebeurt dan is het inderdaad einde oefening. Men ziet de actie van Zwitserland dan
ook een beetje als de kanarie in de kolenmijn.
Het vertrouwen is behoorlijk weg want wanneer Centrale Banken onverwacht dit soort beslissingen kunnen
nemen waarbij diverse partijen gigantische hoeveelheden geld hebben verloren dan is alles mogelijk en
wordt iedereen nerveus.
Daarnaast hebben we natuurlijk de onzekere situatie met Griekenland en bankruns die in de achtergrond
plaatsvinden. En daarvan is bekend dat deze gemakkelijk kunnen overslaan naar andere landen en wanneer
dát gebeurt, zijn de rapen gaar.
Wat er achter de gesloten deuren wordt besproken in Davos zullen wij wel niet te weten komen. Dat het niet
in het belang is van de bevolking, zoveel is inmiddels duidelijk. De deelnemers in Davos zijn er alleen voor
zichzelf en niet voor hun medemens. Zij hebben maar één belang en dat is eigenbelang.
Bronnen: Zerohedge, King World News, Rumor Mill
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8836:paniek-indavos&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het einde van het menselijk ras zoals wij het kennen
Google is misschien inmiddels wel het grootste bedrijf ter wereld. Al
eerder besprak ik dat Ray Kurzweil een belangrijke positie heeft
binnen dit bedrijf en zeer koersbepalend is. Natuurlijk is hij slechts
een marionet of liever gezegd een evangelist voor de plannen die
dit bedrijf met de mensheid heeft. En dan is Google natuurlijk
slechts een uitvoerend orgaan voor de planners van de New World
Order. Binnen de alternatieve media wordt veel gesproken over de
New World Order als het grote gevaar. Het gevaar zou schuilen in
totale wereldheerschappij en een politiestaat die iedereen die niet
buigt voor de regels en wetten van die wereldregering buitensluit. In
meerdere artikelen heb ik gesproken over de matrix realiteit. De
echte bedreiging die deze realiteit is wordt door de meeste
alternatieve media niet besproken. De echte bedreiging is die van
de singulariteit zoals gepredikt wordt door mensen als Ray Kurzweil.
Via het sprayen van de lucht zijn de machthebbers van deze wereld bezig een soort nanotechnologisch
netwerk te bouwen. Inhalatie van nanodeeltjes uit chemtrails, nanodeeltjes in vaccinaties en allerlei andere
methoden moeten er toe bijdragen dat het menselijk brein straks in een virtuele realiteit belandt die elk
verbeeldingsvermogen te boven gaat. Een terugkomst van Jezus op de wolk is binnen afzienbare tijd dan
ook geen onuitvoerbare profetie meer. Zoals u in het begin misschien verbaasd stond te kijken dat de
objecten langs u heen vlogen in de bioscoop toen u uw 3D brilletje opzette, dient de gehele atmosfeer straks
als 3D virtual reality scherm en zijn uw hersenen met nanotechnologie gelinkt aan het internet, zodat
iedereen gelijktijdig dezelfde film op het grote atmosferische scherm zal kunnen zien. Dat is de reden
waarom het internet in zo’n razend snel tempo vrijwel gratis aan de mensheid aangeboden wordt. Het
nadelige effect dat er hier en daar wat mensen wijzer worden door het internet en dat mensen de leugens
van de Mainstream Media gaan doorzien, is slechts tijdelijke schade. De nanotechnologie in het menselijk
lichaam is straks voldoende effectief en zal ieder brein gekoppeld hebben aan het internet. RFID chips in uw
smartphone kunnen wellicht nu al uw psyche meer beïnvloeden dan u denkt, maar het is een geleidelijk
proces van gewenning. Inmiddels controleert zo’n beetje iedere smartphone bezitter om de paar minuten zijn
of haar telefoon. We worden langzamerhand de digitale wereld ingezogen. Het biedt ook zoveel voordelen.
De singulariteit die Ray Kurzweil verkondigt houdt in feite in dat mensen en technologie samensmelten. Via
nanotechnologie kan nu al het menselijk DNA worden nagebouwd. Het is slechts een kwestie van tijd voor
we alle organen in ons lichaam kunnen vervangen. Volgens Ray Kurzweil leidt dat in 2045 tot
onsterfelijkheid. De keerzijde vertelt hij er natuurlijk niet bij. Als de mens immers langer kan leven en ziektes
uitgebannen kunnen worden via nanotechnologie en we halve cyborgs geworden zijn, dan is dat in potentie
een verlenging van de slavernij. Daarbij komt dat een gezond en langer leven natuurlijk niet voor iedereen
weggelegd zal zijn. De film Elysium laat dit mooi zien. In meerdere artikelen heb ik gesproken over de
Saturnus matrix als gevangenis voor de menselijke ziel. Als men binnen enkele jaren in staat is om het
menselijk lichaam via nanotechnologie op te bouwen en als het ware uit te printen in een laboratorium, kan
de mens mogelijk voor de keuze komen te staan zijn om haar bewustzijn naar die avatar te uploaden.
Diegene die het wereldwijde netwerk beheert zal dan de macht over het bewustzijn steeds verder naar zich
toetrekken. Hoe komt dat bewustzijn ooit weer terug in het originele lichaam (voor zover dat dan nog
origineel is en niet al half cyborg)? Zou het zo kunnen zijn dat ons huidige lichaam al een bio-avatar is
waarbinnen de ziel of het bewustzijn gevangen gehouden wordt? Zou het zo kunnen zijn dat deze aarde al
een matrix-gevangenis is?
In mijn optiek is religie de mind control methode geweest die de mensheid de afgelopen eeuwen
bestuurbaar maakte. Mensen zijn tot veel in staat onder het diepgewortelde hypnose effect van religie. Zoals
aangegeven vind ik het interessant studie te maken van de overeenkomsten en verschillen in de
wereldreligies, die hebben geleid en nog steeds leiden tot massa indoctrinatie en aanstuurbaarheid van
mensen. Het leek mij echter wel noodzakelijk om nog eens extra te wijzen op de ontwikkelingen van het
transhumanisme, ook wel singulariteit genaamd. De mens kan er voor kiezen om zich nu niet en in de
toekomst niet tot slaaf te laten maken. Het bewustzijn is het krachtigste wapen tegen de slavernij. De “wil”
om geen slaaf te zijn en de “wil” om los te breken uit deze matrix is een ongrijpbare keuze voor de
beheerders van deze matrix. Daarom bouwen zij nu aan de matrix 2.0, om de menselijke ziel nog verder
mee te zuigen in een bijna onlosmakelijke greep. Toch kan het. Het begint met het doorzien en met de
keuze.
Onthoud goed dat Hollywood films produceert die de waarheid laten zien. Dat doen zij om er voor te zorgen
dat een groot deel van de kudde schapen denkt: “Dat is fictie uit de film“. Dit betekent dat velen dit weg
zullen wuiven als onzin. “Die heeft te veel jointjes gerookt of is psychisch een beetje verward“, zal de
gedachte wellicht zijn. Steeds vaker hoor ik geluiden dat mensen met afwijkende
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ideeëngepsychiatriseerd worden. Jeugdzorg is een gevaarlijk monster dat kinderen ook in die hoek duwt en
tegelijk probeert te herprogrammeren via traumatisering. Kinderen met afwijkend gedrag of ideeën worden
tegenwoordig vrij makkelijk met of zonder goedkeuring van ouders, opgesloten. De zorginstellingen lijken erg
op een gevangenis en de isoleercel is een veel toegepaste ruimte om kinderen te breken. We leven dan ook
in een tijd waarin het niet makkelijk is om écht te ontwaken en je te onderscheiden van de kudde. Televisie
shows houden de mensen zoet met het beeld dat alles leuk en gezellig is. Daarnaast vervullen zij een
perceptiemanagement rol. Verdiept u in het echte gevaar van de singulariteit (transhumanisme) en wees niet
verbaasd als profetieën uit de religieuze geschriften uitkomen op het grote 3D beeldscherm waarvan u de
(met nanodeeltjes vervuilde) lucht ademt.
https://www.youtube.com/watch?v=Fr78OBj35Rc
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/28/het-einde-van-het-menselijk-ras-zoals-wij-het-kennen/

Binnenkort steden zonder auto's?
Veel van wat er de vorige week is besproken op het World Economic Forum in Davos komt niet naar buiten,
maar zo af en toe sijpelt er toch wat door de firewall.
Zo schijnt het dat men plannen aan het maken is om voor een prijskaartje van 60 biljoen Euro de komende
jaren alle steden op de hele wereld opnieuw te gaan ontwerpen.
De bedoeling is om onder het mom van de bestrijding van de wereldwijde opwarming (Agenda 21) te zorgen
dat mensen dichter op elkaar gaan wonen. Zo dicht zelfs dat er geen auto’s meer nodig zullen zijn.
Niemand minder dan de beruchte gore Al Gore zit achter dit voorstel, samen met de voormalig Mexicaanse
president Felipe Calderon en hun collega’s van de The Global Commission on the Economy and Climate.
Deze groep probeerde de rest van de aanwezigen in Davos ervan te overtuigen dat de mens bezig is met
een zelfmoordactie omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor de opwarming van de aarde.
Calderon zei dat in het kader van het gevecht tegen de opwarming het absoluut noodzakelijk was om
steden opnieuw te ontwerpen en/of compleet nieuwe te bouwen zonder auto’s.
“We kunnen geen steden meer hebben zoals nu waar mensen nog relatief ver uitelkaar wonen en die
ontworpen zijn voor het gebruik van auto’s. We bevelen aan dat de mensen veel dichter op elkaar gaan
wonen en gebruik gaan maken van massavervoer. Dit plan in combinatie met een programma voor
landhervorming en het tot staan brengen van de ontbossing praten we over een totaal kostenplaatje van 60
biljoen Euro”, aldus Calderon.
Op de vraag waar al dit geld vandaan moet komen, antwoordden Gore en Calderon dat dit het soort bedrag
is wat sowieso wordt uitgegeven om steden te bouwen en te moderniseren. Zij stellen dat wanneer dit geld
toch uitgegeven wordt, dit beter verstandig te doen en steden te bouwen waar mensen geen fossiele
brandstof hoeven te verstoken om van A naar B te gaan.
De sleutel is dan ook volgens Calderon dat iedere burgemeester ter wereld ervan overtuigd moet worden dat
zijn of haar stad opnieuw ontworpen moet worden om te zorgen voor de benodigde efficiëntie en welvaart
voor haar inwoners.
“De fout die wij in Mexico hebben gemaakt is dat we steden hebben laten ontwikkelen op iedere manier die
men wenste en het is een puinhoop. Het is dan ook in het belang van iedere burgemeester om deze fout niet
te herhalen”.
Wat we hier gepresenteerd krijgen is de blauwdruk van Agenda 21. Alle aspecten komen hier aan de orde.
Het is de mens die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. De mens is een belasting voor het
milieu en de mens moet worden opgeborgen, het liefst in een soort konijnenhokken in grote steden.
Niet alleen blijft dan de rest van het land beschikbaar voor Gore, Calderon en hun rijke vriendjes, maar
mensen in konijnenhokken in grote steden zonder eigen vervoer zijn een stuk gemakkelijker onder controle
te houden dan mobiele mensen die niet op elkaars lip zitten.
Eén ding moet je ze toegeven: Ze hebben wel lef. Ze komen aan in Davos met een vloot van meer
dan 1.700 het luchtruim vervuilende privéjets en maken vervolgens plannen om de rest van de bevolking in
konijnenhokken in grote steden onder te brengen.
Je krijgt wel een goede indruk van welke kant het straks op zal gaan als deze psychopaten niet worden
gestopt. Ze willen alles en ze zullen ook niet rusten voordat ze dat ook inderdaad hebben en de lastige
mensen letterlijk uit de weg zijn zodat ze geen hinder kunnen veroorzaken.
Bron: Chron
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8863:binnenkort-steden-zonderautos&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Medewerkster farmaceutische industrie krijgt spirituele ontwaking
Gwen Olsen was voorheen werkzaam voor Big Pharma maar gebruikt haar eigen ervaring en kennis
nu om de mensen de waarheid te vertellen over de corrupte farmaceutische wereld.
Ze laat zien hoe producenten van medicijnen alleen uit zijn op winst en geen belang hebben bij de
gezondheid van de patiënten. Ze begon deze campagne na een spirituele ontwaking.
“We werden getraind om mensen onjuist te informeren,” zei Gwen. “Er bestaat niet zoiets als een veilig
medicijn.” Ze probeert zoveel mogelijk mensen te informeren over de misleiding door de farmaceutische
industrie. Haar onderzoek legt de nadruk op het overmatige gebruik van voorgeschreven medicijnen en de
effecten die ze hebben op onze gezondheid.
De gezondheidszorg is er niet op gericht om mensen te genezen of om ziekten te behandelen, maar houdt
zich bezig met het behandelen van symptomen zodat mensen afhankelijk worden van chemicaliën.
Medicijnen, voornamelijk psychiatrische, worden gemaakt om mensen vast te houden als klant van de
farmaceutische industrie. Big Pharma gaat immers failliet wanneer men de intentie zou hebben om ziekten
te genezen.
Gedurende haar carrière was het Olsen’s taak om de bijwerkingen van medicijnen zoveel mogelijk terug te
dringen. Tegen de tijd dat een medicijn is goedgekeurd en wordt verstrekt aan de bevolking is 50 procent
van de bijwerkingen nog onbekend.
Spirituele roeping
Psychiaters kunnen zonder medisch bewijs medicijnen voorschrijven aan hun patiënten. Hierdoor wordt de
populatie van potentiële patiënten steeds groter en is Big Pharma verzekerd van haar winst.
Na haar spirituele ontwaking kon Gwen het bedrog, de misleiding en de winstgevende alliantie tussen artsen
en de farmaceutische industrie niet langer aanzien en begon ze de waarheid te verspreiden.
“Ik was een pion in het spel, ik bevond me letterlijk op het slagveld, bracht mensen onbewust schade toe,
maar was wel verantwoordelijk,” aldus Gwen. Ze noemt het nu haar spirituele roeping om anderen te
informeren over haar ervaringen en de overvloed aan schadelijke medicijnen die aan een goedgelovig
publiek worden gegeven.
Gwen Olsen, auteur van Confessions of an Rx Drug Pusher geeft tekst en uitleg in onderstaand interview.
Bron: Naturalnews.com
https://www.youtube.com/watch?v=j4bYng7X7Kk
http://healthbytes.me/medewerkster-farmaceutische-industrie-krijgt-spirituele-ontwaking/

Farmaceutische industrie creëert ziekten om ze te genezen
Grote farmaceutische bedrijven zijn erg creatief als het gaat om het bedenken van nieuwe aandoeningen en
medicijnen.
In de Amerikaanse medicijnhandel gaan miljarden om. Ondertussen brengt de industrie op een illegale
manier medicijnen op de markt, waardoor vaak het leven van patiënten in gevaar komt.
“Farmaceutische bedrijven doen er alles aan om hun winsten hoog te houden, ondanks het feit dat het
belang van medicijnen kleiner wordt,” stelt Dr. Sidney Wolfe, directeur van Public Citizen’s Health Research.
Onderzoekers hebben de cijfers bekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat de Amerikaanse
farmaceutische industrie inmiddels frauduleuzer is dan het defensieapparaat.
“Dit had ik niet verwacht,” zei Dr. Wolfe. “Niemand had er voorheen echt serieus naar gekeken maar nu zie
je pas hoe het er in de farmaceutische industrie werkelijk aan toe gaat.”
In sommige gevallen is de werkwijze binnen de farmaceutische industrie ronduit crimineel te noemen,
waarbij binnen een jaar tijd $194 miljard meer werd verdiend aan het voorschrijven van medicijnen. De
laatste decennia bedriegen bedrijven de patiënten en brengen ze zelfs hun leven in gevaar.
De farmaceutische bedrijven laten regeringen miljarden teveel betalen en brengen hun medicijnen op een
illegale manier op de markt, waarvan bovendien nog niet duidelijk is of ze effectief of veilig zijn.
Eén van de grootste straffen die ooit is opgelegd aan een Amerikaanse corporatie is gerelateerd aan big
pharma bedrijf Pfizer. Het bedrijf liet collega’s een nieuw medicijn voorschrijven voor een aandoening waar
het niet voor bedoeld was.
Een regisseuse kwam erachter dat bedrijven die medicijnen ontwikkelen niets anders zijn dan ziektelobbyisten toen zij een nieuw ontwikkelde kwaal onderzocht.
Farmaceutische bedrijven verdienen miljarden en hebben de ruimte om reclame voor het voorschrijven van
medicijnen te verspreiden op de Amerikaanse televisie.
“Tenzij mensen naar de gevangenis gaan en boetes flink worden verhoogd zullen bedrijven merken dat het
goedkoper is om mensen te bedriegen,” zei Dr. Wolfe tot besluit.
Bron: RT.com - Vertaling: Robin – www.niburu.nl
Verwant artikel: Gezond Verstand wint van Farmaceutische Industrie
http://worldunity.me/farmaceutische-industrie-creeert-ziekten-om-ze-te-genezen/
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Herdenking Auschwitz; Willem Alexander en Maxima stonden zich te schamen
U kon er niet omheen, de herdenking dat 70 jaar geleden het concentratie- en
vernietigingskamp Auschwitz door de Russen werd bevrijd. Een kamp waar 1.3 miljoen
mensen naartoe werden gebracht en 1.1 miljoen daarvan de dood vonden door de
hand van de SS’ers. Wie het kamp ooit bezocht heeft, begrijpt misschien hoe laag
mensen kunnen zakken, waarbij het woord “mens” hier nog nauwelijks op zijn plaats
is. Tot diegenen die de herdenkingsplechtigheid bezochten, behoorden namens ons
land koning Willem Alexander, zijn vrouw Maxima en hun palfrenier Mark Rutte. Opvallend feit was, dat
Willemsen en Rutte beide een keppeltje droegen, iets dat wij niet zagen bij de talrijke andere deelnemers en
met name joodse aanwezigen. Moest dit de halfslachtige, hypocriete houding van onze vertegenwoordigers
nog eens een extra accent geven ?
En wat moet er door zowel Willemsen als zijn vrouw Maxima heen gegaan zijn, toen zij beide een kaars
aanstaken en plaatsten? Zouden zij ook maar een moment gedacht hebben “hier horen wij niet thuis,
dit hadden wij niet moeten doen ?”
Immers met een vader die lid was van de Hitlerjugend en later als lid van deWehrmacht en mee hielp dit
verderfelijke Nazi systeem in stand te houden, een grootvader die lid was van de SS, wat gaat er dan door
je heen ? En Maxima, wiens vader betrokken was bij een junta die mensen die het niet eens waren met “het
systeem” in levende lijve uit een vliegtuig liet gooien! Wat moet zij gedacht hebben ? En tenslotte Mark
Rutte, een “man ” die toch geen enkele ruggengraat heeft getoond, en dat niet voor de eerste keer, die niet
gezegd heeft tegen Willemsen, ” laat mij hier maar alleen naar toe gaan, u bent hier gelet het verleden
van uw familie en dat van uw vrouw niet op zijn plaats.” Ook Rutte zoals wij inmiddels van hem gewend
zijn ging weer gebukt staan.
Moeten wij voor dit soort mensen nog enige respect hebben ? De vraag is snel beantwoord : NEE !
Het bovenstaande toont aan, dat er in bepaalde kringen of dat nu een zelfbenoemd vorstenhuis dat krioelt
van de tendentieuze leden of afstammelingen daarvan, of dat het gaat om politici die slechts één belang
nastreven, namelijk dat van hen zelf, geen enkele spoortje meer te bekennen is van enige moraal, waardeen normbesef.
En toch zijn er nog steeds duizenden of zelfs wel miljoenen Nederlanders die dit soort adoreren en jaarlijks
toejuichen. Het toont tevens aan, dat ook dit soort mensen nauwelijks beschikt over enig
relativeringsvermogen. En wat te denken van de Nederlandse Spoorwegen die kapitalen verdiende door
Joden te vervoeren, of de Nederlandse politie die zo ijverig met de Duitsers collaboreerde, dat zelfs de
bezetter ze af en toe tot orde moest roepen in hun ijver om Joden aan de Nazi’s uit te leveren moest
temperen. Zou het niet geweldig geweest zijn, als Willemsen en Co. daar eens bij stil gestaan hadden, dat
eens hadden uitgesproken en de hand diep, maar dan ook zeer diep in de eigen boezen gestoken hadden ?
Maar nee, ver verheven boven het plebs doet Willemsen gewoon waar hij zin in heeft, een goede opvolger
van zijn moeder, die ook niet geremd werd door enige discretie als het er om ging de eigenbelangen te
waarborgen!
Een diepe zwarte vlek op het huidige Nederland en haar verleden, waarbij wij dat stukje Argentijnse historie
er ook nog wel bij kunnen hebben.
http://www.geennieuws.com/2015/01/herdenking-auschwitz-willem-alexander-en-maxima-stonden-zich-teschamen/
Een beetje geschiedenis kan niet schaden… : over het dragen van de burka
Het is misschien nuttig dat alle burkadraagsters dit ook eens zouden weten
Misschien zouden ze zich dan wel anders kleden...
De burka komt uit de Astartécultus uit het oude Mesopothamië.
Dit was om de godin van de fysieke liefde te eren.
Alle vrouwen zonder uitzondering, moesten zich ééns per jaar prostitueren in de heilige bossen die rond de
tempel van de godin stonden.
Om niet herkend te worden, namen de vrouwen uit hogere rangen de gewoonte om zich volledig te
verschuilen achter de voile van de Burka.
Ook goed om te weten is dit: Mustapha Kemal, alias Ataturk, 1e president vanTurkije, van 1923 tot1938, had
een goede truc gevonden om de roddelaarsters de mond te snoeren. Hij zette een einde aan het dragen van
de burka en plaatste hiervoor een eenvoudige wet, met onmiddellijke ingang.
Alle turkse vrouwen hebben het recht zich te kleden zoals ze willen. Doch, alle prostituees zijn verplicht om
de burka te dragen.
Vanaf de volgende dag zag je geen enkele burka meer in de straten van Turkije.
Dit is tot de dag van heden nog steeds van kracht!!!!! Daarom worden er in Turkije zeer weinig burka’s
gedragen. Misschien aanplakken aan de gemeenteborden in alle talen van de moslims.
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De geschiedenis herhaalt zich?
Aangezien “toeval” niet bestaat hier eerst een stukje geschiedenis.
De Weimar Republiek.
Met de term Weimarrepubliek wordt het Duitsland in de periode
van 1918/1919 tot 1933aangeduid. De republiek was de opvolger van
het Duitse Keizerrijk (1871-1918), dat ophield te bestaan toen aan het einde van
de Eerste Wereldoorlog de keizer afgezet werd. De naam verwijst naar de stad Weimar, waar de republiek
in 1919 haar grondwet kreeg. In de republiek, die officieel nog steeds het Duitse Rijk heette, gebruikte men
aanvankelijk vooral de naam Duitse Republiek. De term Weimarrepubliek werd pas vanaf 1929 gebruikt, en
dan met name door tegenstanders van de republiek: de conservatieven, de nazi’s en decommunisten.
De republiek was zwaar belast door het Vredesverdrag van Versailles dat het einde van de Eerste
Wereldoorlog bezegelde. Duitsland moest herstelbetalingen doen, zich op grote schaal ontwapenen en
grondgebied inleveren. Mede daardoor duurde het langere tijd voordat Duitsland weer een rol in de
internationale politiek speelde.
Binnen het land zelf waren er conflicten die op een burgeroorlog leken. Politieke extremisten, voornamelijk
communisten en nationaalsocialisten, wonnen veel aanhang, vooral sinds de Grote Depressie (1929 en
volgende jaren). In 1933 wist de leider van de nationaalsocialisten, Adolf Hitler, de macht over te nemen.
In de Duitse geschiedenis staat de Weimarrepubliek wel geboekt als de eerste Duitse democratie (en
de Bondsrepubliek Duitsland vanaf 1949 als de tweede). De hervormingen van oktober/november 1918 en
later hebben het bestuur democratisch gemaakt en op een parlementaire basis gesteld. Aan het hoofd van
het Rijk stond niet meer de erfelijke Duitse Keizer (de Pruisische koning), maar een direct door het volk
gekozen Rijkspresident, eerst de sociaaldemocraat Friedrich Ebert, later de conservatieve generaal Paul von
Hindenburg. Delen van de grondwet van Weimar, sommige politieke gewoontes en symbolen uit die tijd
leefden voort in de Bondsrepubliek.
De jonge republiek had het in de eerste vier jaar bijzonder moeilijk, onder meer door haar politieke
tegenstanders. Aan de linkerkant van het politieke spectrum stond deKommunistische Partei Deutschlands,
die door de Sovjet-Unie werd gesteund om van Duitsland een communistische dictatuur te maken. Duitsland
had een belangrijke plek in de wereldveroveringsplannen van de communisten, die vooral de industrieel
gevorderde landen communistisch wilden maken. In 1919-1923 probeerden ze herhaaldelijk lokaal en
nationaal de macht in Duitsland te grijpen.
Aan de andere kant stonden rechts-radicalen van verschillende ideologische afkomst, onder hen Adolf Hitler,
die in 1923 in Beieren de macht wilde overnemen (de zogehetenBierkellerputsch, tegenwoordig in Duitsland
echter de Hitler-Putsch genoemd). Geheime rechts-radicale groeperingen vermoordden onder meer de
voormalige minister van Financiën Matthias Erzberger in 1921 en de minister van Buitenlandse
Zaken Walther Rathenau in 1922.
Berlijn 1920: Soldaten van de Kapp-putsch voor het regeringscentrum, met spandoek: Stop! Wie verder gaat
wordt doodgeschoten.
Ook sommige leden van de oude elites toonden zich radicaal en werkten gedeeltelijk samen met de rechtsradicalen. In 1920 reageerden officieren en soldaten met de Kapp-putsch op hun ontslag. Dankzij de onwil
van de ambtenaren om met de putschisten samen te werken, was de putsch al na korte tijd voorbij, maar het
toonde aan dat de vijanden van de republiek veel aanhangers hadden. Vooral de conservatieve DNVP, maar
gedeeltelijk ook de rechts-liberale DVP steunden de putschisten of waren tenminste onduidelijk in hun
houding.[4]
Lokaal had Duitsland te maken met separatisten, die in het Rijnland zelfstandige staten wilden oprichten,
met steun van de Franse bezetters. In het Oosten waren Poolse nationalisten het probleem, die vooral in het
etnisch omstreden Opper-Silezië actief waren.
De algemene, maar ook economische crisis bereikte een hoogtepunt in 1923. Duitsland had, naar de
mening van een geallieerde commissie, niet genoeg hout en kolen geleverd om daarmee zijn schulden
(herstelbetalingen) bij de geallieerden te voldoen. Daarom stuurden Frankrijk en België (in een zeer ruime
interpretatie van het Verdrag van Versailles) troepen naar het Ruhrgebied, om kolen direct weg te nemen.
De Rijksregering reageerde met “passief verzet”: ambtenaren en mijnwerkers moesten niet met de bezetter
meewerken, maar kregen wel hun lonen van de regering.
Bezetting en verzet wakkerden de Duitse inflatie nog meer aan: de regering betaalde in het binnenland met
nieuw gedrukte bankbiljetten. In november 1923 kostte één Amerikaanse dollar één biljoen mark. In die tijd
had de nieuwe regering van Gustav Stresemann al het passieve verzet afgebroken. De maand november
van 1923 met zijn communistische opstanden en de (onsuccesvolle) Hitler-putsch was het dieptepunt van de
crisis. Daarna ging het langzaam beter.
De huidige situatie in de EU
Staan wij aan de vooravond van een keerpunt in de moderne geschiedenis?
Gaat de geschiedenis zich herhalen?
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En is Griekenland de GEPLANDE lont in het kruidvat EU?
Ter overdenking
Het is een feit dat door het NIET terugbetaling van de leningen die Griekenland middels de EU heeft mogen
ontvangen het complete bancaire financiële systeem, misschien zelfs wel wereldwijd, op ontploffen staat.
Daarmee lopen wij het risico dat de huidige Euro net zo veel, of zelfs minder, waard wordt als een ordinair
stukje toiletpapier, oorspronkelijk bedoeld om je achterwerk te reinigen na gedane behoeften. Zie ter
verduidelijking bovenstaande geschiedenis.
De invloed van Nederland op het ontstaan van de Euro en de BIS-bank.
Ik kan mij herinneren dat:
 Wim Duisenberg (pvda) zich enorm heeft ingezet voor een gemeenschappelijke munt binnen
Europa;
 onder de bezielende leiding van Gerrit Zalm (vvd) is Nederland onder valse voorwendselen accoord
gegaan;
 vervolgens is Nout Wellink nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de B.I.S. bank en
 enkelen of zelfs allen, al dan niet regelmatig, te gast waren op de jaarlijks gehouden
Bilderbergconferenties.
Waar een klein en bescheiden landje als Nederland al niet GROOT in kan zijn!
Het mogelijke gevolg
Chaos en paniek! Een ieder die er redelijk warmpjes dacht bij te zitten is in één klap zijn met noeste arbeid
verkregen buffer voor de oude dag kwijt!
Een ideale aanleiding voor een nieuwe wereldoorlog en de daarop volgende roep om een man met visie om
ons uit die chaos te verlossen.
Juist ja, de basis voor een nieuwe wereldorde (NOW).

EU-verkeerscommissaris Violeta Bulc wil één eurotol
Complete artikel: www.welt.de
Kersverse (1 november 2014) EU-verkeerscommissaris
Violeta Bulc wil een uniform tolsysteem op basis van
kilometerheffing voor heel Europa invoeren.
Het plan maakt onderdeel uit van een pakket van 315
miljard (!) euro, dat Bulc in slimme infrastructuur wil steken.
Ze claimt dat een verbrokkeld systeem alleen maar lastig is
voor de automobilist en dat de automobilist dankbaar zou
moeten zijn met haar aanbod.
De kilometerheffing gaat met behulp en een apparaatje in iedere auto, dat in verbinding staat met een
satelliet. Uiteraard zal met de data voorzichtig omgesprongen worden.
De opbrengsten gaan gebruikt worden voor het verbeteren van wegen, kanalen, digitale infrastructuur,
ontwikkelen van alternatieve brandstoffen.
Mevrouw ziet fantastische perspectieven voor investeerders.
Eigenlijk zit die 315 miljard euro iets ingewikkelder in elkaar. Het investeringsplan is een van de belangrijkste
investeringsprogramma's van Brussel en heeft een looptijd van 5 jaar. Brussel garandeert 21 miljard euro.
En dat moet privé en andere investeerders overhalen om 315 miljard euro te investeren.
De eurocommissaris liet nog in het midden of landen het tolsysteem ook verplicht moeten invoeren, maar in
Duitsland en Engeland is men niet blij met deze plannen.
In Nederland zijn plannen voor kilometerheffing in het verleden jammerlijk mislukt.
In Engeland is een plan voor kilometerheffing in 2007 na een halve volksopstand verworpen en ook nu is
men woest . Het Duitse parlement heeft een paar dagen geleden tegen tolheffen gestemd.
Duitsland moet niets van mevrouw hebben. Ze zou onervaren zijn en geen antwoord geven op concrete
vragen.
Op haar beurt is mevrouw ook niet blij met de Duitse tolplannen. Duitsland wil de eigen burgers bevoordelen
en dat is discriminatie volgens haar en dat mag niet.
Het systeem is immers bedoeld als opstapje naar een betere wereld... .
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/eu_verkeerscommissaris_violeta_bulc_wil_een_eurotol
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Meer voorbereidingen Rusland voor komst Nibiru
Met het steeds dichterbij komen van de planeet Nibiru wordt duidelijk welke landen hun inwoners wel
belangrijk vinden en welke niet.
Volgens Nancy Lieder van Zetatalk is bijvoorbeeld de enige voorbereiding die Engeland treft, een veilig
onderkomen voor de koninklijke familie.
Zoals we vorige week in een artikel schreven, lijkt het dat er langzaam maar zeker meer ruchtbaarheid wordt
gegeven aan de komst van de planeet Nibiru.
Een internationaal team van onderzoekers verwacht dat deze zogenoemde planeet X wel bestaat. Sterker
nog: uit wiskundige berekeningen blijkt dat de kans groot is dat er minimaal twee grote, onontdekte
transneptuniaanse planeten bestaan.
Wetenschappers denken dat de grote planeten de banen van extreme transneptuniaanse objecten (ETNO’s)
verstoren. “We hebben een goede reden om te vermoeden dat onzichtbare krachten de verdeling van
ETNO’s beïnvloeden”, concludeert wetenschapper Carlos de la Fuente Marcos van de Complutense
universiteit van Madrid. “De meest logische verklaring is dat onbekende planeten op een grote afstand van
de zon aan de ETNO’s trekken.”
Zijn we dan nu op een punt aanbeland waarbij het bestaan van de planeet Nibiru binnenkort niet langer kan
worden ontkend en men dus nu begint met het voorbereiden van het publiek omtrent de mogelijkheden van
het bestaan van deze planeet?
In een ander artikel, eind vorig jaar, zei Nancy Lieder dat wanneer de planeet Nibiru of Planet X zoals zij
deze noemt, zal passeren, dit grote gevolgen voor de aarde zal hebben waarbij grote gebieden op aarde
zullen onderwater komen te staan.
In datzelfde artikel werd ook verteld dat landen zoals China en Rusland de komst van Nibiru heel serieus
nemen en vooral China al veel voorbereidingen heeft getroffen voor te toekomstige veiligheid van de
bevolking.
Zo is China bijvoorbeeld al jarenlang bezig met het bouwen van de zogenaamde spooksteden, ver weg van
de kust. Volledig uitgerust en klaar om miljoenen inwoners te herbergen, maar op dit moment nog volkomen
verlaten.
Over Rusland schreven wij toen het volgende:
Een land dat zich ook terdege bezighoudt met de zaken die gaan komen, is Rusland. Ook zij zullen zwaar te
lijden krijgen onder de enorme hoeveelheid water. Behalve een streek rondom Moskou en het Oeralgebergte
zullen de Russen eigenlijk alleen veilig zijn in het oostelijk deel van Rusland.
Daarom verscheen er volgens Nancy in februari van dit jaar het bericht in de media dat de Russische
premier Medvedev opdracht had gegeven om de kantoren van alle grote staatsbedrijven te verhuizen naar
het oosten. Dat het ook geen toeval is dat in september het bericht verscheen dat Rusland nieuwe
marinebases gaat vestigen op eilanden in de Oost Siberische Zee.
Nu zijn er berichten uit Rusland dat eenieder die zich in het oosten van het land wil vestigen een gratis stuk
land ter beschikking krijgt. Het plan hiervoor is vorige week door de Russische president Poetin
goedgekeurd.
Iedereen die dat wenst, krijgt 1 hectare grond voor een periode van vijf jaar, waarna wordt gekeken of die
ook inderdaad is gebruikt, in welk geval dit voorgoed eigendom wordt.
Er hangen wel regels mee samen bedoeld om corruptie tegen te gaan. Zoals dat het land niet mag worden
verkocht aan buitenlandse investeerders en dergelijke, maar voor velen is dit een mooie kans om een eigen
bedrijf op een eigen stuk grond te beginnen.
De achterliggende gedachte is dat er op deze manier alvast een fiks aantal mensen naar het veilige oostelijk
gedeelte van het land zullen verhuizen zonder dat er sprake is van een verplichte evacuatie. Bovendien
komt er dan ook al eigen (voedsel)voorziening op gang.
Natuurlijk zijn China en Rusland ook landen waar men dergelijke dingen kan doen, simpelweg vanwege de
omvang van deze naties. Nancy Lieder heeft echter bijvoorbeeld geen goed woord over voor Engeland,
waar volgens haar de enige voorbereiding voor de passage van Nibiru bestaat uit het vinden van een veilig
onderkomen voor de koninklijke familie.
In Amerika is het hoofdzakelijk de 1 procent waar het accent op ligt bij het vinden van veilige onderkomens
en landen zoals Indonesië en India kunnen hun bevolking helemaal niets bieden. En dit zijn juist de landen
die volgens Nancy zwaar getroffen zullen worden. Ook daar is het zaak dat de rijken voor zichzelf zullen
zorgen en de rest van de bevolking wordt aan hun lot overgelaten.
Het zijn wederom de twee landen waar de rest van de wereld al heel snel een oordeel over heeft, Rusland
en China, die laten zien dat ze het belang van het volk voor ogen hebben. Iets dat in onze contreien ver te
zoeken is of eigenlijk absent.
De beelden van Nibiru worden intussen met de week duidelijker.
Bronnen: Zetatalk , RT News , Poleshift
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8869:meer-voorbereidingen-ruslandvoor-komst-nibiru&catid=35:universum&Itemid=48
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Griekse regering verwerpt EU’s anti Rusland standpunt
Griekenland woedend over EU verklaring
Premier Alexis Tripras,
De Nieuwe regering van Griekenland was nog maar net beëdigd
toen ze met een verklaring naar buiten kwamen waarin krachtig
stelling werd genomen tegen het EU standpunt dat Rusland
verantwoordelijk is voor de dodelijke aanslagen zaterdag in
Oekraïne.
De Griekse regering heeft zich uitgesproken tegen de verklaring van de EU partners die Rusland
verantwoordelijk houden voor het het bloedbad in Mariupol waarbij dertig mensen om het leven kwamen.
Hongarije, Slowakije en Oostenrijk hadden eerder al soortgelijke bezwaren geuit.
De regering, onder leiding van premier Alexis Tripras, zei dinsdag in een persbericht dat de bovengenoemde
verklaring werd vrijgegeven zonder dat de voorgeschreven procedure werd gevolgd om toestemming van de
lidstaten te verkrijgen en in het bijzonder, zonder zonder de waarborging van de toestemming van
Griekenland.
“In dit verband moet erop gewezen worden dat Griekenland niet instemt met deze verklaring”, voegde
Tsipras eraan toe. Hij sprak zijn ontevredenheid uit in een telefoontje naar de EU chef buitenlandse relaties,
Frederica Mogherini.
De EU houdt uiteraard vol dat Griekenland op voorhand geen bezwaar had gemaakt tegen de EU verklaring.
De EU verklaring werd dinsdagochtend gepubliceerd waarin stond dat alle 28 EU leiders waren
overeengekomen dat “Rusland de verantwoording draagt voor een raketaanval op de stad Mariupol” waarbij
dertig mensen om het leven kwamen. Brussel wierp tegen dat het de Griekse regering had geïnformeerd
over het standpunt van de EU aangaande de rol van Rusland in Oekraïne.
Analist Buitenlandse Zaken, Serja Trifkovich, vertelde RT dat andere landen mogelijk het standpunt van
Griekenland zullen volgen door zich te verzetten tegen het beleid van Brussel op de Oekraïense crisis. Het is
heel moeilijk in de EU om de gelederen te doorbreken. Nu Griekenland deze zet heeft gedaan is het te
verwachten dat de Hongaren in het bijzonder, maar ook Slowakije en Cyprus de moed zullen vinden om nee
te zeggen tegen het dictaat uit Brussel.
Dit alles voorspelt niet veel goeds voor de toekomst van de EU. Tussen deze ontwikkelingen, de beweging
van de ECB om de euro te devalueren, de problemen over de Griekse staatsschuld en de ontwikkelingen in
Oekraïne maken de toekomst onzeker.
Verenigde Staten
Het lijdt geen twijfel dat het standpunt van de EU vazallen is ‘opgelegd’ door de Verenigde Staten, waarbij
nog opgemerkt moet worden dat Gewoon Nieuws op 17 december een artikel publiceerde waarin werd
gewaarschuwd voor een ophanden zijnde “False Flag” operatie in Oekraïne.
Deze waarschuwing werd geuit door een Duitstalig Oekraïens blog dat meldde:
“Volgens informatie waarover wij beschikken bereidt het Westen ergens in Oekraïne een grote “false flag”
actie voor. Alle tekenen wijzen op storm. Er staat iets groots te gebeuren. Door gebrek aan tijd krijgt u dit in
korte vorm en gelieve het te verspreiden. Verderop in het artikel stond: “Men wil zeer waarschijnlijk de wereld
doen geloven dat Rusland een invasie uitvoert. Voor het Westen is het duidelijk en zit er maar één ding op
en dat is “terugslaan”. Het lijkt erop dat het Westen een voorwendsel wilt creëren om een ‘tegenaanval’ in te
kunnen zetten!”
Welnu, de ‘operatie’ heeft inmiddels plaatsgevonden en, zoals voorspeld, heeft het westen Rusland hiervan
ogenblikkelijk de schuld in de schoenen geschoven!
In onderstaande video hoor je op 2:30 een Oekraïense soldaat met een duidelijk Amerikaans accent tegen
een Oekraïense cameraman zeggen dat hij zich uit de voeten moet maken. “Out of my face, out of my face
please”, roept hij.
De reden waarom een ‘Oekraïner’ tegen een andere Oekraïner in het Engels roept dat hij zich uit de voeten
moet maken, laat zich nogal makkelijk raden., vindt u niet?
Bron: InfoWars.com
https://www.youtube.com/watch?v=kiwIUsX63Hk
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/griekse-regering-verwerpt-eus-anti-rusland-standpunt/
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“Drie minuten voor twaalf”
Dreiging is serieus en de tijd is kort
Toen Barack Hussein Obama op 10 december 2009 de de Nobelprijs
voor de Vrede in ontvangst mocht nemen, slechts acht maanden na
zijn inauguratie als president, was de motivatie voor deze prijs: “Zijn
buitengewone inspanning om de internationale diplomatie en
samenwerking tussen de volkeren te versterken”. De commissie
omschreef dit als volgt: ” “Obama’s diplomatie is gebaseerd op het
principe dat, wie de wereld leidt, dat moet doen op basis van de normen en waarden die door het merendeel
van de wereldbevolking gedeeld worden” aldus de commissie. Nobelvoorzitter Thorbjørn Jagland zei in zijn
presentatietoespraak dat Obama vanaf het eerste moment van zijn presidentschap heeft gestreefd naar het
voorkomen van confrontatie en dat hij de spanningen in de wereld heeft verminderd. In zijn dankwoord zei
Obama: “Uit onze acties blijkt dat de geschiedenis kan worden omgebogen in de richting van
rechtvaardigheid”. Obama werd ook gecomplimenteerd voor zijn toewijding aan het “Strategic Arms
Reduction Treaty”, die door hem werd omschreven als: “Het middelpunt van mijn Buitenlands beleid, en ik
ben samen met president Medvedev bezig om de Amerikaanse en Russische nucleaire voorraden te
verminderen”. Tot slot sprak hij onder luid applaus: “Laat ons voor de wereld zoals die zou moeten zijn, de
goddelijke vonk bereiken die zich nog steeds beweegt binnen elk van onze zielen”.
Hypocriet
Sindsdien zijn de talloze massagraven van Amerika’s slachtoffers stille
getuigen van de hypocrisie en onoprechtheid van zijn toespraak op
het stadhuis van Oslo op de 113e verjaardag van het overlijden van
Alfred Nobel, die in zijn testament had opgenomen dat de prijs voor de
vrede uitgereikt moest worden aan de persoon die het meest heeft
gedaan, of het best heeft gewerkt voor de broederschap tussen de
volkeren, de afschaffing of vermindering van staande legers, en voor
het voorhanden hebben en bevorderen van vredescongressen.
Obama’s ‘goddelijke’ vonk
Guantanamo blijft open, Libië ligt in puin door milities, de Amerikaanse
troepen zijn terug in Irak waar meer dan 2.000 bombardementen werden uitgevoerd door Amerikaanse
vliegtuigen. De regering Obama onderschrijft nog steeds de illegale omverwerping van president Assad van
Syrië, trainen massamoordenaars die onthoofdend terreur zaaien in de door hen uitgeroepen “Islamic State”,
en het veel geroemde vertrek uit Afghanistan blijkt een wassen neus te zijn.
Oekraïne bloedt dagelijks door de Amerikaanse “vijf miljard dollar coup”. President Poetin werd aangewezen
als ‘schuldige’ van de door de Oost-Oekraïense kiezers gewenste aansluiting bij de Russische Federatie en
het neerschieten van de MH17 en werd gesanctioneerd, met als resultaat dat de Russen zich genoeg
bedreigd voelen om zich te gaan herbewapenen.
De Koude Oorlog is door Amerika niet alleen nieuw leven ingeblazen, de vlammen komen inmiddels
tot het dak.
Bron: GlobalResearch.ca
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/nucleaire-oorlog-drie-minuten-voor-twaalf/

Beren hebben nog volledige controle over oliemarkt
Robert Guss
De olieprijzen mogen dan voorlopig schommelen tussen 45 USD en 50 USD per vat maar dat zal niet lang
meer duren. Dat zegt fondsbeheerder Shawn Driscoll op MarketWatch. Volgens hem is de bodem nog lang
niet bereikt.
Voor alle duidelijkheid, Gold beweert dat geen enkele grondstoffenmarkt de bodem heeft bereikt en dat het
niet lang zal duren voor de neerwaartse trend terug in beweging wordt gezet.
En, zelfs hij is verbaasd over de snelheid waarmee de oliemarkt zoveel waarde heeft verloren”Eerlijk gezegd
hadden we verwacht dat Saudi-Arabië de productie zou minderen. Wanneer dat niet is gebeurd, is het voor
ons duidelijk geworden dat er een probleem is.”
Hij meent dat de olieprijzen tot ver onder 40 USD per vat kunnen dalen. Voor de goede verstaander: dat is
ruim onder het break-evenpunt! “De truc van corrigerende markten is om een prijs te vinden die het
overaanbod teniet doet.”
Dat betekent, volgens Driscoll, dat we wel eens prijzen van 30 USD per vat kunnen zien. Aangezien de man
de prijsval al veel langer heeft gezien, kunnen we zijn waarschuwing maar beter serieus nemen
bron: MarketWatch
http://beurs.com/2015/01/27/implosiegevaar-olie-zal-zakken-naar-30-dollar/59237
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Terreur en anti-terreur of agenda-planning van de New World Order?
Het jaar was nog maar net begonnen en we werden overspoeld met
e
vermeende terreuraanslagen. De 7 van januari deed sommigen wellicht
even denken aan de toespraak van Christine Lagarde van het IMF van
begin 2014. Na de “terreur” in Parijs kregen we de “anti-terreuractie” in
België. Het is lastig om te verifiëren hoe dat laatste gegaan is en wat er
van waar is. We moeten maar aannemen dat wat de media ons vertellen
waar is. Veel mensen hebben inmiddels echter – terecht – een groot
wantrouwen tegen de berichtgeving van de mainstream media
ontwikkeld. Toch blijven de berichten imponeren en zorgen ze voor angst.
Als ik immers steeds tegen u zeg dat u niet aan uw rechter oorlel moet
denken, denkt u daar juist aan. Als de mainstream media steeds herhalen
dat u niet bang moet zijn voor terreuraanslagen, wordt u dat juist wel. Dat
is een NLP techniek.
Al jaren reizen er naar verluidt moslims af naar het Midden Oosten om zich aan te sluiten bij Al Qaïda of
ISIS. Pas de laatste weken zien we berichten dat er mensen opgepakt zouden zijn die naar Syrië af wilden
reizen. En ineens zijn er ‘anti-terreuracties’. De grote vraag die iedereen zou moeten stellen is: “Waarom
konden ze dat niet eerder?“. Nu is een veel gehoord argument: “Als je van plant bent jihadist te worden, ga
je dat natuurlijk nergens melden. Je houdt tegen iedereen je mond en doet alsof je op vakantie gaat naar
Turkije en vanaf daar steek je de grens over.” Dat argument is mij iets te makkelijk. Als je bijvoorbeeld naar
Turkije gaat en je bent van Marokkaanse afkomst, is dat al opvallend. Als je naar Turkije gaat en je hebt
geen hotel of iets anders geboekt, is dat ook opmerkelijk. Nu zal de lezer denken: “Ja, maar dat kunnen ze
toch niet weten?” U zou eens moeten weten wat ‘ze’ allemaal van u weten. De geheime diensten werken al
jaren samen met de NSA, ook al is dit ge-downplayed in de media. ‘Ze’ monitoren al uw communicatie,
bewegingen, transacties en ga zo maar door. Dat gaat volledig geautomatiseerd en er is niets wat aan deze
algoritmes ontsnapt. En wat te denken van de ISIS cubesat satellieten die alles met een RFID chip
(paspoort, bankpasjes, you name it) in de gaten kan houden.
Dat er pas sinds de laatste week ‘anti-terreuracties’ zijn, is opvallend en riekt vooral naar marketing. Het volk
moet de indruk krijgen dat de overheden iets doen en dat politiestaatmaatregelen effectief zijn.
Desalniettemin is het duidelijk dat de indruk moet blijven bestaan dat het erg moeilijk is om potentiële
jihadisten in kaart te brengen. Weet u wat ik denk? Saoedi Arabië is een zionistische vazalstaat en heeft
jarenlang in Europa geïnvesteerd met haar Wahabistische moskeeën. Hier heeft men de ronselaars
geactiveerd die de westerse huurlingen moesten werven en ze moest motiveren om mee te bouwen aan het
door de CIA en de Mossad opgerichte ISIS. Deze jongeren worden verblind met valse beeldvorming en
denken dat ze voor een goede zaak gaan strijden, terwijl ze in feite het zionistisch plan van de derde
wereldoorlog helpen uitrollen. Het beeld van de islamitische heilstaat wordt mogelijk gekoppeld aan
profetieën en dat werkt wellicht motiverend. Onderdeel van het grote zionistische plan is vijandigheid tussen
de islamitische wereld en het politiek zionisme. Die laatste term klinkt wat ongrijpbaar, maar is in feite de
gehele politiek (marionetten) in het Westen die de zionistische agenda richting een wereldregering volgt.
Samengevat heeft het zionistische krachtveld dus haar eigen vijand gecreëerd. Dat is al wat jaartjes gaande.
Al Qaïda was namelijk al opgericht door de CIA en werd de zelfgeschapen vijand na 9/11, waarna
Afghanistan binnengevallen kon worden. Dit “islamitische” huurlingenleger moest een groot gevaarlijk
monster worden dat zich tegen het Westen zou keren. Omdat het steeds lastiger werd om de wisselende
samenwerking met Al Qaïda (zoals bij het afzetten van Khadaffi in Libië) en het vermeende vijandbeeld,
naast elkaar uit te leggen, had het zionisme een nieuwe groepering nodig die nog gevaarlijker en nog
ongrijpbaarder was. ISIS werd de nieuwe marketingnaam voor de zelfgeschapen “islamitische” vijand. Het
zijn natuurlijk huurlingen die dit ‘monster uit eigen doos’ moesten vormen. Als je zelf je vijand schept (met
wie men natuurlijk her en der flink samenwerkt), ben je ook zelf de baas over het eindresultaat. De vraag die
iedereen natuurlijk zal hebben is: “Waarom zou je je eigen vijand willen creëren?” Dat ligt verscholen in de
stelregel die men steeds weer toe heeft gepast in de geschiedenis: ‘Ordo Ab Chao’, wat Latijns is voor ‘Orde
uit Chaos’. Een andere verwoording die wellicht meer tot de verbeelding spreekt is ‘Problem, Reaction,
Solution’. Men schept een probleem en de reactie daarop is chaos. Vanuit die chaos kun jij als machthebber
de oplossing aanreiken. Orde uit chaos. Je moet dus eerst chaos creëren. Dat is wat men al eeuwen aan het
doen is. En het lijkt erop dat we nu in de laatste fase beland zijn. De New World Order – wat eigenlijk niets
meer is dan een machtsblok dat bestuurd wordt door de oud Babylonische, faraonische, judaïstische,
archontische hybride bloedlijnen – wil zich definitief vestigen. Zij willen de Saturnus matrixrealiteit onomkeerbaar maken. Overal waar u onder andere het teken van de zwarte kubus ziet kunt u de
invloed van deze Saturnus cult herkennen. Zie hier mijn artikelenreeks over de Saturnus cult en de Saturnus
matrix.
De vraag is nu vooral: “Wat kunnen we er aan doen?” Om te beginnen kan natuurlijk iedereen die meewerkt
aan de zionistische plannen het besluit nemen om er niet langer aan mee te werken. Giel Beelen kan
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besluiten geen nep-traantjes meer te forceren bij een valse vlag aanslag zoals bij die van Parijs. Matthijs van
Nieuwkerk en Jeroen Pauw kunnen besluiten niet langer het volk professionele perceptiemanagement
praatjes te verkopen. De medewerkers van de NOS kunnen hun propagandataak weigeren. Huurlingen
kunnen besluiten niet langer voor ISIS te gaan vechten. Iedereen kan besluiten om niet bang te zijn voor
moslim terreur en niet te zeuren over de gehypte mislukte integratie. Mensen kunnen stoppen zich te laten
ophitsen over onzinnige immigratieproblematiek. De enige problemen die er zijn, zijn de door de heersende
klasse zelfgeschapen problemen. Het oppakken van de wapens is totale kolder. Het brengt dood en verderf
binnen deze matrix-realiteit. De bloedoffers die daarmee gepaard gaan zijn juist het énige echte doel.
Religies worden misbruikt om jongeren de wapens op te laten pakken. Dat geldt aan“christelijk”
zionistische Westerse zijde als ook aan de “islamitische” huurlingen zijde. De verschillen in
toekomstverwachting op basis van de verschillende profetieën in beide religies maken beide partijen en hun
medestanders overtuigd van hun gelijk. Dat – die verschillen tussen de religies en de daarmee gepaard
gaande overtuiging van de absolute waarheid – is wat in mijn optiek steeds weer tot bloedvergieten leidt. Dat
bloedvergieten dient heimelijk als offer voor Lucifer, de grote architect van deze matrix-realiteit. Helaas
beseffen de strijders dit zelf niet. Zij denken dat ze een goede religieuze zaak dienen. De energie die
vrijkomt bij bloedoffers (slachtoffers) moet de matrix-realiteit in haar permanente status verheffen. Iedereen
die daar aan meewerkt krijgt zijn of haar machtspositie binnen deze valse realiteit. Het “loont” zogezegd. Het
is echter aan de mensheid om te ontwaken voor deze grote leugens en te stoppen met bloedvergieten. Laat
u niet ophitsen.
http://www.martinvrijland.nl/2015/01/19/terreur-en-anti-terreur-of-agenda-planning-van-de-new-world-order/

Noord-Italiaanse regio Lombardije wil bouw nieuwe moskeeën verbieden
Italianen protesteren tegen de komst van nieuwe moskeeën.
Een commissie van de regering van de Noord Italiaanse
regio Lombardije (hoofdstad: Milaan) heeft gisteren een wet
goedgekeurd waarmee de bouw van nieuwe moskeeën
wordt verboden. Het is de eerste echt serieuze poging in de
EU om de door Brussel en de Europese politieke elite
gepromote islamisering van ons continent een halt toe te
roepen. De Italiaanse bevolking reageerde onlangs woedend
nadat vijf moslimjongeren een biddende Italiaan aanvielen,
zijn foto van zijn overleden vrouw verscheurden, een beeld van Maria in tweeën braken en hierop urineerden
(2).
Officieel regelt de wet dat de bouw van niet-katholieke gebedshuizen aan banden wordt gelegd, maar de
bijnaam van de nieuwe regels, ‘anti-moskee wet’, geeft al aan dat de regionale partij Lega Nord, die streeft
naar afscheiding van Noord Italië van Rome, vooral de islam op het oog heeft. Daarnaast is Lega Nord ook
tegen de euro en wil de partij de immigratie uit moslimlanden stoppen.
De wet, die aanstaande dinsdag in stemming wordt gebracht, heeft de nodige ophef veroorzaakt en wordt
door zowel links als rechts bekritiseert, omdat er specifiek religies worden genoemd die duidelijke banden
met de Italiaanse natie en volk hebben, wat niet geldt voor de islam. Critici zijn bang dat ook het Jodendom
en de evangelische kerken erdoor worden getroffen.
Angola, Rusland, Griekenland, Zwitserland
Eind 2013 was het Zuid Afrikaanse Angola het eerste land ter wereld dat de islam verbood en enkele
bestaande moskeeën afbrak. De stad Moskou besloot eveneens om geen vergunningen meer te verstrekken
voor nieuwe moskeeën. Vorig jaar deed Rusland enkele belangrijke islamitische boeken, zoals Fortress of
the Muslim dat bestaat uit ‘smeekbeden’ van de profeet Mohammed, in de ban.
Ook in EU-land Griekenland zijn ondanks de aanwezigheid van enkele honderdduizenden moslims –
voornamelijk vluchtelingen en illegalen- nauwelijks moskeeën te vinden, omdat de overheden weigeren om
de islam meer ruimte te geven. De Grieken zijn daarin extra gemotiveerd omdat aartsvijand Turkije al jaren
bezig is om het orthodoxe christendom uit het islamitische land te verdrijven.
Met een ruime meerderheid besloten de Zwitsers in 2009 in een referendum tot een grondwettelijk verbod op
de bouw van nieuwe minaretten. Zwitserland telt zo’n 150 moskeeën en slechts 4 minaretten. Er wonen circa
400.000 moslims in het Alpenland. Tegenstanders, waaronder het bedrijfsleven, waarschuwden destijds
voor ernstige economische gevolgen omdat de moslimwereld ‘wraak’ zou nemen door Zwitserse producten
te boycotten, maar die zijn uitgebleven.
Xander - (1) Gazetta del Sud (via Shoebat), (2) Shoebat

N I E UW S B R I E F 217 – 31 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 8 0

Zweeds bedrijf voorziet medewerkers van geïmplanteerde microchip
‘Overheden en bedrijven gaan chip in de toekomst verplicht stellen’ – Geïmplanteerde chip al tientallen jaren
lang gevreesd als Bijbels ‘teken van het Beest’
Het teken van het Beest: een technologisch betaal- en
identificatiesysteem, of een godslasterlijk politiek-religieus
systeem – of misschien wel een combinatie?
De medewerkers van een Zweeds high-tech bedrijf in
Stockholm krijgen allemaal een geïmplanteerde
computerchip waarmee ze toegang krijgen tot het gebouw.
Volgens ‘biohackers’ is dit de volgende stap naar een
maatschappij waarin iedereen zal worden verplicht om zo’n chip te laten implanteren, omdat je anders niet
kunt werken en geen betalingen kunt verrichten. Het Epicenter building in Stockholm, waar zowel Google,
Microsoft als nieuwe bedrijfjes in zitten, heeft de microchip ingevoerd om werknemers deuren te laten
openen, in staat te stellen te communiceren met smartphones en apparaten te laten bedienen. BBC
verslaggever Rory Cellan-Jones liet voor zijn rapportage vrijwillig de chip onder de huid van zijn hand
implanteren. Volgens Hannes Sjoblad, manager van het kantoorgebouw, zal de chip later ook gebruikt
kunnen worden om maaltijden in de kantine te betalen en wachtwoorden op computers te vervangen.
‘In de toekomst voor iedereen verplicht’
Mensen zouden blij met de chip moeten zijn, vindt Sjoblad, omdat het leven er een stuk eenvoudiger door
wordt. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat overheden en bedrijven op zekere dag de chip verplicht kunnen
gaan stellen. ‘We willen deze technologie begrijpen voordat grote bedrijven en overheden bij ons komen en
zeggen dat iedereen ‘gechipped’ moet worden – de belastingchip, de Google of Facebook chip.’
In een ander commentaar is Sjoblad positiever: ‘Jaren geleden had men angst voor vaccinaties, en nu is het
heel normaal om cellen geïnjecteerd te krijgen. Dat is een vroeg voorbeeld van bio-hacking... We geven
dieren al 20 jaar geïmplanteerde chips.’ (1)
In 2004 liet een BBC News verslaggever zich al eens voorzien van zo’n chip om toegang te krijgen tot de
VIP ruimte van een nachtclub in Barcelona en om voor zijn drankjes te betalen. In datzelfde jaar liet de
Mexicaanse minister van Justitie 160 werknemers van zijn kantoor voorzien van een chip ter grootte van een
rijstkorrel. Hiermee konden ze toegang tot beveiligde ruimten krijgen.
Microchips in je oren, ogen en hersenen
Een jaar geleden pleitte Google topbestuurder Regina Dugan, voormalig directeur bij het technologieconcern
DARPA, voor de invoering van een eetbare ‘authenticatie microchip’. Scott Huffmann, technisch directeur
van Google, denkt dat mensen binnen vijf jaar chips aan hun plafond en in hun hersenen hebben, zodat ze
sneller over het internet kunnen surfen. In 2012 publiceerde CNN een artikel waarin werd gespeculeerd over
het transhumanisme, en werd voorspeld dat over 75 jaar alle mensen een geïmplanteerde hersenchip zullen
hebben waarmee hun gedrag door anderen –overheden, bedrijven- kan worden gecontroleerd. Futurist
annex uitvinder Ray Kurzweil, een icoon in de transhumane beweging, verwacht dat smartphones over 20
jaar rechtstreeks in je brein worden geïmplanteerd. In 1999 voorspelde hij in zijn boek ‘Het tijdperk van
Spirituele Machines’ de komst van de iPad, Kindle, iTunes, YouTube en digitale TV-diensten zoals Netflix. In
2019 zullen mensen permanent hun smartphone aan zich laten bevestigen, en tien jaar later in hun oren,
ogen en hersenen, denkt hij. Degenen die weigeren zullen al snel een nieuwe ‘onderklasse’ worden.
Het ‘teken van het Beest’, een chip?
De vingerafdrukscanner die Apple vorig jaar op zijn nieuwste iPhones introduceerde, deed met name
Amerikaanse christenen onmiddellijk speculeren over het ‘teken van het Beest’, dat volgens het profetische
Bijbelboek Openbaring in de eindtijd verplicht zal worden gesteld en nodig zal zijn om te kunnen kopen of
verkopen. Iedereen die weigert zal worden gedood. Al tientallen jaren denken veel gelovigen dat dit teken
een geïmplanteerde microchip zal zijn. Daarbij wordt nogal eens over het hoofd gezien dat dit teken in de
Bijbel overduidelijk wordt gekoppeld aan een religieus-politiek systeem dat zo godslasterlijk is, dat iedereen
die de chip accepteert, voor eeuwig verloren gaat. Het gaat dus om heel wat meer dan enkel een chip om te
betalen, je voordeur te openen en je computer mee op te starten.
De grootste godslastering in het christelijke geloof is volgens de Bijbel het ontkennen van het evangelie van
het kruis en de opstanding, en van de Vader, Zoon en heilige Geest. De islam voldoet als enige systeem aan
al deze Bijbelse kenmerken van (de) ‘Antichrist’. De christelijke geloofsbelijdenis, het geloof in de Vader,
Zoon en heilige Geest, is zelfs de grootst mogelijke godslastering (shirk) in de islam.
‘Slaven van Allah’ dragen zichtbaar teken van onderwerping
Er zijn ook uitleggers die het teken van het beest vergeestelijken. Het in de grondtekst gebruikte Griekse
woord voor teken, ‘charagma’, duidt echter op een letterlijk en zichtbaar teken, een soort ‘stempel’. Dat kan
ook een eenvoudige band zijn waarop dit teken, dit stempel, is aangebracht. In de tijd van Johannes hadden
bijvoorbeeld slaven zo’n ‘charagma’, als zichtbaar teken dat zij aan iemand toebehoorden.
Aangezien moslims volgens de islamitische theologie ‘slaven van Allah’ (wiens meest heilige getal volgens
de islam ‘666’ is) zijn, en islam ‘onderwerping’ betekent, voldoet deze religie ook in dit opzicht perfect aan de
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Bijbelse omschrijving van (de) Antichrist, het systeem van het beest. Mensen die moslim worden moeten
openlijk trouw zweren aan ‘deze man’ (Mohammed), en beloven ‘oorlog te voeren tegen de hele mensheid’
(Ishaq: 204). ‘Wij hebben een onwrikbaar vertrouwen in hem. Wij hebben een Profeet (‘de valse profeet’ in
Openbaring) door wie wij alle mensen zullen veroveren.’ (2)
Deze verklaringen staan nu al letterlijk te lezen op de voorhoofd- en schouderbanden van miljoenen moslim
jihadisten en hun vrouwen en kinderen. De islam is het enige systeem dat zo’n zichtbaar teken heeft
ingevoerd en in steeds meer gebieden verplicht stelt. In Syrië, Irak en Nigeria worden christenen nu al
onmiddellijk vermoord door moslims als ze weigeren de islamitische geloofsbelijdenis (shahadatan: ‘Er is
geen god dan Allah en Mohammed is zijn boodschapper’) uit te spreken.
Wat is ‘de hele wereld’
Sommige gelovigen voeren daarbij aan dat de Bijbelteksten spreken over de invoering van het teken bij alle
mensen op de hele aarde, maar vergeten daarbij dat de termen ‘hele wereld’ of ‘hele aarde’ in de Bijbel
uitsluitend gingen over de toenmalig bekende wereld, ruwweg het Midden Oosten, Noord Afrika en Europa.
Zo staat van koning Nebukadnezar geschreven dat hij heerste ‘over de hele wereld’, terwijl zijn rijk enkel een
groot deel van het Midden Oosten besloeg.
De logische conclusie is dat alleen de mensen en landen die nu en straks onder het rijk van het Beest vallen,
verplicht zullen worden een zichtbaar teken (of serie tekens) te dragen dat in het christendom extreem
godslasterlijk en de eeuwige verdoemenis waardig is. Bovendien: hoe kan Armageddon plaatsvinden, een
laatste strijd in Israël tussen de grote wereldmachten, als er een heerser (‘Antichrist’) is die letterlijk over de
hele wereld zal heersen? Wie kan hem dan nog uitdagen?
Het beest uit de aarde is reeds aanwezig
De heilige teksten van de islam beschrijven hoe hun eigen god Allah als ‘het beest dat uit de aarde zal
opkomen’ en de hele wereld zal veroveren – exact zoals de Bijbelse omschrijving van de komst van het
beest uit de aarde / uit ‘de afgrond’. Dit beest heeft als kenmerk ‘666’, zoals gezegd het meest heilige getal
van Allah. Dit beest heeft een ‘valse profeet’ – de islam heeft een profeet die als hij beledigd of betwijfeld
wordt de doodstraf eist (veel moslims spreken over Mohammed in de tegenwoordige tijd, dus alsof hij nu nog
aanwezig is, net zoals christenen dat met Jezus doen).
‘Het Beest’ en zijn tekenen zijn daarom al lang onder ons aanwezig, en misschien is het wel de grote
voorzegde misleiding in de eindtijd dat veel christenen daar nog altijd weigeren hun ogen voor te openen,
omdat het niet overeenkomt met hun eigen theologie dat het teken per se een geïmplanteerde chip moet
zijn, het beest ‘de Antichrist’ een toekomstige wereldheerser van het herleefde Romeinse Rijk, en de paus
de ‘valse profeet’.
Xander - (1) Infowars

Dijsselbloem tegen Griekse minister Financiën: U hebt zojuist de Troika vermoord
Het doelbewuste moment waarop ‘onze’ minister van Financiën toegaf
dat de eurozone feitelijk reddeloos verloren is.
Jeroen Dijsselbloem, de voorzitter van de Eurogroep van ministers
van Financiën, is betrapt op misschien wel één van de heftigste
uitspraken die de afgelopen jaren ‘per ongeluk’ door journalisten op
tape werden gezet (3). Een zichtbaar onthutste Dijsselbloem schudde
aan het eind van een persconferentie de hand van de nieuwe Griekse
minister van Financiën, Yanis Varoufakis, en fluisterde tegen hem: ‘U
hebt zojuist de Troika (EU-ECB-IMF) vermoord,’ waarop de Griek
reageerde met ‘Wow!’
Een voor de gelegenheid erg sjofel geklede Varoufakis –die daarmee duidelijk zijn minachting voor de EU
liet blijken- had zojuist nog in de microfoon gezegd dat de Troika ‘is gebouwd op een rot fundament (2). Met
dit zoals u wilt –en volgens het Europese parlement- ondeugdelijk opgezette comité gaan wij niet
samenwerken. Dank u wel.’ Nadat Dijsselbloem de vertaling had gehoord, deed hij zijn oortjes uit, stond op
en wilde vertrekken. Een geforceerde handdruk van Varoufakis voorkwam een voortijdige aftocht van onze
duidelijke aangedane minister van Financiën. (1)
Natuurlijk zal Dijsselbloem in de komende dagen zijn woorden bagatelliseren, maar feit blijft dat de wereld
even een glimp van eerlijkheid heeft gezien tussen al dat gehuichel en gemanipuleer – een glimp die
aantoont dat het in werkelijkheid veel, veel slechter gaat met de eurozone dan de politiek en media – de
Westerse gevestigde orde – ons wil doen laten geloven.
De pijn zal er niet minder om zijn als alles uiteindelijk met een enorme klap in elkaar stort, of dat nu volgende
maand of pas over 3 jaar is.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) NOS, (3) YouTube

N I E UW S B R I E F 217 – 31 J A N U A R I 2 01 5 – P A G . 8 2

Bewijs valse vlag?

http://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2015/01/NOS_uitzending_uitloop.jpg
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De Chinese economie koelt af
Voor de vijfde keer op rij verlaagt het IMF de
groeiverwachtingen voor de Chinese economie. Terecht,
want ook de Chinezen hebben te maken met een bubbel
die niet eeuwig kan blijven duren. Door goedkoop geld en
centrale planning staan er inmiddels hele stedenleeg in het
land.
Via: economicpolicyjournal.com
http://galeboetticher.com/author/galeboetticher/
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