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RECTIFICATIE
In onze vorige nieuwsbrief stond een foto van de paus met een Filippijnse bisschop.
Een lezer reageerde met onderstaand bericht, waarvoor onze dank.
“Graag laat ik even weten dat er een misverstand is bij het gekende handgebaar om zogezegd de satan op
te roepen. (in het bestand is de paus en de Filipijnse bisschop te zien met dit handgebaar).
Dit handgebaar gelijkt vrij goed met het handgebaar om satan 'echt' op te roepen (en wat jammer genoeg zo
populair is bij onze uitgaande jongeren).
Het verschil in beide handgebaren zit in het uitsteken van de duim! Wanneer deze uitgestoken is dan wil
men aan de ander zeggen: ik hou van jou.
Wanneer de duim ingetrokken is naar de handpalm dan is dit een groet aan de duivel !
Ik heb een officieel basisgebarenboek voor doven waarin dit handgebaar (met uitgestoken duim) wordt
verklaard als zijnde: ik hou van jou.
Vriendelijke groet, G vd B. (naam bekend)
Reactie
Tot en met Pius XII (+ 1958) kende een paus een grote waardigheid. Daarna was het
snel gedaan met die waardigheid. De tiara -symbool van de drievoudige goddelijke
macht- werd door Paulus VI aan de VN geschonken. Johannes Paulus II maakt
eerder furore met zijn 6-symbolen met duim, wijsvinger en overige vingers. (6x6).
Waarom al die verwarring? Vroeger sprak de paus over “het mystieke Lichaam van
Christus” ; later werd dat de wereldkerk, de kerk toegewijd aan de wereld.
De Kerk van vóór Vaticanum II (1962-1965) sprak over de H.Maagd Maria, de
sacramenten; nu spreekt die kerk slechts humanistisch en politiek getint taal. Alle
godsdiensten zijn daar welkom en heeft zij haar oorspronkelijke identiteit nagenoeg
geheel verloren. Het is verworden tot een menselijke kerk waar de paus de koran
kust, waar de paus de grond (JP2) kust als hij uit het vliegtuig stapt.
Zo’n rare symbolische actie van Franciscus is een logisch vervolg daarop.
Nog veel meer zien? Wekelijks nieuwe beelden op:
http://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/ChurchRevIndex.htm
An indifferentist Francis wears a saffron shawl
Under the pretext of promoting peace in Sri Lanka after
around 25 years of religious war on that Island, Pope
Francis took advantage of his recent visit to stress the
indifferentist character of his pontificate.
Indeed, on the stage of the inter-religious meeting held in
Colombo on January 13, 2015, he was solemnly invested
with a saffron shawl, which is a way the Hindu sect of the
Tamil Tigers pays homage to those who support its
beliefs.
Bergoglio remained wrapped in that pagan symbol for the
rest of the ceremony as he delivered his speech, last two
rows.
Let us not forget that the same Francis refused to
wear the papal mantle as soon as he was elected Pope,
qualifying it as "carnival" apparel.
It is quite difficult not to say that, by means of symbols, he
incurred the condemnation of
religious indifferentism issued by the Popes previous to
Vatican II.
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Wie is Vladimir Poetin? (video)
Het gros van de (Nederlandse) bevolking heeft een zwaar vertekend
beeld van de Russische president Vladimir Poetin.
Dat moet ook want de mainstream media ook in ons land hebben de
opdracht hem te portretteren als een monster.
Onze vaste lezers zal bekend zijn dat we regelmatig schrijven over
Poetin in relatie tot wereldwijde ontwikkelingen waar hij en zijn land
direct of indirect bij betrokken zijn. Omdat in de gevestigde media
deze Russiche president struktureel wordt gedemoniseerd, vinden
wij het belangrijk dat ook de andere kant van zijn persoonlijkheid wordt uitgelicht. Daar zien we een historie
en komen eigenschappen naar voren die niet passen bij het beeld wat geforceerd wordt opgedrongen aan
de gehersenspoelde massa die alles wat op het 8 uur journaal en in de dagelijkse propagandavodden wordt
gezegd, als zoete koek slikken.
Als Poetin niet het agressieve monster is zoals hij wordt afgeschilderd, wie is hij dan wel?
Door verschillende lezers (dank!) werden wij geattendeerd op iemand die zich datzelfde afvroeg en daarna
zelf meer onderzoek naar deze man heeft gedaan. Het is geschreven onder het pseudoniem Nexus en
gepubliceerd op de website bovendien.com. Wanneer je de tijd neemt en je leest dit (lange) verhaal en
bijgevoegde beelden dan openbaart zich een hele andere man dan de nieuwslezer van het journaal je wil
laten geloven.
Het is zelden dat wij stukken integraal overnemen, maar dit artikel is zodanig volledig dat wij van mening zijn
dat het zoveel mogelijk gelezen en gedeeld zou moeten worden.
Nexus aan het woord:
De werkelijke Poetin:
Als je vandaag de krant open slaat, eender welke krant, zolang deze maar gelieerd is aan Reuters en
andere wereldwijde persdiensten, lees je dat Vladimir Putin een gevaarlijke man is, iemand die de wereld op
zijn kop heeft gezet. Klopt die stelling?
Om die vraag te beantwoorden zou eenieder zich eerst eens moeten verdiepen in de persoon Vladimir Putin.
Een jonge dame die ook op zoek was naar antwoorden heeft een eigen onderzoekje gedaan naar Vladimir
Putin en dit in een ondertitelde video geplaatst. Mensen die liever geen video kijken kunnen ook de
onderstaande tekst lezen. Die is vrijwel gelijk aan de ondertiteling maar heeft wat aanvullingen van onze
hand. Wil je een mening hebben over deze man is het wel zo netjes eerst eens te kijken wie hij is, waar hij
vandaan komt, wat zijn doelen zijn en wat hij tot nu toe betekent heeft voor het Russische volk en de rest
van de wereld.
Vladimir Putin is opgegroeid in Sint Petersburg, hij had twee broers die hij nooit gezien heeft, zij waren voor
zijn geboorte gestorven. Putin’s vader werd in de oorlog ( tegen Duitsland ) zwaar gewond en de dood van
de twee zonen drukte een zware stempel op het sociale leven van het gezin. Ze waren niet rijk, leefden net
als andere arbeiders in een klein flatje en wisten ondanks het oorlogstrauma de tering naar de nering te
zetten. Dankzij zijn sport wist Putin zich staande te houden in een maatschappij die hard was voor elk mens.
Het communisme bleek ook niet het beste systeem te zijn, dat heeft hij als geen ander ervaren.
In die tijd kon je spreken van een goede baan als je voor de overheid werkte. Putin had de ambitie om in het
buitenland te werken en het liefst als geheim agent. Om dat te bereiken ging Putin rechten studeren. De
geheime dienst trok hem zo omdat geheim agenten er alles voor over hadden hun doel te bereiken, precies
wat Putin met zijn sport Judo bereikt had. Een ijzeren wil.
Putin komt uiteindelijk bij de geheime dienst en wordt in Dresden te werk gesteld. In de tussentijd begint het
politieke landschap in Rusland sterk te veranderen. Perestrojka verzwakt het communistische land en
mensen hebben honger. Overheidsbedrijven functioneren niet meer. Als Putin terug keert uit Dresden ziet
ook hij dat het systeem gefaald heeft en zijn baan geen toekomst meer biedt. Hij gaat op zoek naar een
andere baan. Niet alleen zijn eigen toekomst staat op het spel maar ook die van zijn twee kinderen. Zijn
rechtenstudie kwam goed van pas want hiermee kon hij les gaan geven aan de universiteit. Een collega van
Putin aan de universiteit, Anatoliy Sobschak, doet hem een aanbod voor de presidentiële administratie te
werken. Niet snel daarna wordt Putin de grote baas van de FSB, de Russische geheime dienst. Wij bevinden
ons dan in de laatste jaren van het Jeltsin tijdperk.
Jeltsin
Jeltsin, waarvan men zegt dat hij voortdurend dronken was, zo komt het ook over in de vele video’s die er
destijds van hem gemaakt zijn, regeert als een echte dictator. Of het daadwerkelijk een drankprobleem was
of dat hij gedrogeerd werd, wat ook regelmatig gesteld wordt, is in deze niet zo zeer van belang. Jeltsin was
als was in de handen van de Westerse elite. Van alle kanten werd er ingewerkt en ingesproken op Jeltsin. Je
land gaat kapot, je moet beginnen met privatiseren, zo komt er weer een geldstroom vrij in je land. Jeltsin
geloofde het allemaal en begon in sneltreintempo met privatiseren van overheidsbedrijven. Terwijl Jeltsin de
clown uit hing begonnen rijke westerse ondernemers en rijke Russische ondernemers met het ontmantelen
van de rijkdommen van het enorme Rusland. Bedrijven die met noeste arbeid door burgers tot stand
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gekomen waren werden voor belachelijke bedragen van de hand gedaan. Het kapitaal van alle Russen
kwam in duizeling wekkende vaart in handen van een klein groepje rijken die wij kennen als de oligarchen. In
een paar jaar tijd hadden ze ongeveer 70% van alle overheidsbedrijven die er echt toe doen in hun macht.
Te denken valt dan aan olie en gas bedrijven, wapenfabrieken etc. Het Westen juichte dit natuurlijk toe want
met dit Rusland, dat gebroken en financieel incapabel was door de roof van de oligarchen, was geen partij
meer voor de super natie Amerika. Grote oliebedrijven kregen zeggenschap in de olie en gasproductie en
namen zoals Shell en Exon verschenen op de eens trotse raffinaderijen van de Sovjetunie. In 1993 bereikte
de Sovjetunie haar dieptepunt. De Doema had Jeltsin te kennen gegeven dat zijn zogenaamde
hervormingen ( privatiseringen ) slecht uitpakten voor het volk. Alleen de superrijken profiteerden daarvan.
Jeltsin, toen al niet meer sterk genoeg om zich tijdens officiële verplichtingen zelf staande te houden liet
tanks aanrukken om ze vervolgens op het parlementsgebouw te schieten.
Het westen reageerde niet met sancties, ondanks de vele doden en gewonden die tijdens de beschietingen
vielen. Ze lieten het voor wat het was en gingen op dezelfde voet door, ze hadden er immers genoeg winst
uit weten te slepen en Rusland is groot, heel groot en heeft nog veel meer dan alleen olie en gas. Daarnaast
wilde het westen niet dat Rusland terug zou vallen in het communisme. Dat het westen en met name
Duitsland in de vorm van Angela Merkel momenteel uiterst hypocriet reageren op Putin en zijn Rusland blijkt
uit het feit dat Jeltsin naar Duitsland gehaald werd en de belangrijkste mediaprijs kreeg aangeboden wegens
bijzonder verdiensten. Dank je de koekoek, het westen kon Rusland ongehinderd plunderen, als dat geen
bijzondere diensten zijn? Probeer dat eens te zien in het licht van de huidige crisis in Oekraïne.
De oligarchen plunderden zo lang door totdat de overheid vrijwel failliet was. Vervolgens stelden zij voor
leningen te verschaffen aan de overheid ( leningen met eerder gestolen kapitaal van de bevolking ) maar
dan moest Jeltsin deze oligarchen politieke macht geven. Zo gebeurde het dat mensen die werkelijk niets
voor de burgers in Rusland gedaan hadden belangrijke politieke functies kregen binnen de overheid van
Jeltsin. Via de politiek zou de ontmanteling van de voormalige Sovjetunie en het leegzuigen van alle
reserves een makkie worden.
Het was één van die oligarchen, Boris Beresowski, die de benoeming van Vladimir Putin ondersteunde. Een
jonge man zonder enige ervaring die wellicht nog makkelijker te bewerken is dan Jeltsin die voortdurend in
een roes verkeerde. Putin accepteerde de functie en liet de oligarchen, net als Jeltsin naar het Kremlin
komen. De verwachtingen waren hoog gespannen. Maar Putin deed iets wat de oligarchen niet voor
mogelijk gehouden hadden. Voor het oog van de lopende camera’s zei Putin dat vanaf nu er een andere
wind zou waaien in het Kremlin en in Rusland.
Putin tijdens zijn redevoering
‘Het is in dit land vandaag de dag moeilijk te herkennen waar de bedrijven eindigen en de staat begint.’
Dit was een waarschuwing aan het adres van de oligarchen die Rusland al voor 75% in hun bezit hadden
terwijl de burgerbevolking honger leed, de winkels leeg bleven en armoede voor elke normale burger een
gegeven was. Dat hadden de oligarchen natuurlijk niet verwacht en begonnen hem via TV zenders die
inmiddels ook in handen van de oligarchen waren, zwart te maken. Ze vonden dat ze iets van Putin te goed
hadden, zij hadden hem immers aan de macht geholpen.
Putin beantwoordde de oligarchen met:
‘Beste mensen, wat jullie nu hebben mogen jullie houden. Het is fijn dat jullie mij gesteund hebben maar
vanaf nu gaan jullie allemaal belastingen betalen over jullie vergaarde vermogen en ga niet proberen mij
voor jullie karretje te spannen, dan laat ik jullie met rust. Ook jullie mediakanalen mogen jullie niet gebruiken
om machtsspelletjes te spelen.’
Sommigen zullen nu zeggen, kijk, dat is censuur. En net hoe je dat bekijkt klopt dat. Putin wist dat de heren
oligarchen mensen uit de weg lieten ruimen die het leegroven bemoeilijkten maar Putin was ook hoofd
geweest van de geheime dienst FSB en had alle middelen om zichzelf te beschermen tegen de
onwaarschijnlijke macht van het grote geld.
Ondanks dit gegeven begonnen de oligarchen via hun mediakanalen een anti Putin campagne. Ook
westerse kranten deden gretig mee zoals de Bild en der Spiegel, etc. Ze schreven krantenkoppen met
teksten zoals; Putin slaapt alleen in Paleizen met gouden bedden, Putin heeft grootheidswaanzin, etc. maar
ook zaken zoals de oorlog in Tsjetsjenië, die gruwelijk geweest moet zijn werden hem voor de voeten
gegooid om de bevolking tegen hem te doen keren. Putin wist echter via zijn geheime diensten wie de dikste
vinger in de pap had in die oorlog, dat waren net de oligarchen die er een bloeiende wapenhandel hadden
lopen. Een generaal die verhaal kwam halen verongelukte enkele dagen met zijn helikopter. Beresowski was
woedend en zei tegen de legerleiding, wat hebben jullie gedaan, dit was een bloeiende handel. Natuurlijk
wordt er geschoten maar hey, zaken zijn zaken nietwaar! Putin greep meteen in. Iemand die mij in de weg
loopt die vliegt eruit. Beresowski werd opgedragen zijn aandelen van alle voormalige staatsbedrijven in te
leveren en te vertrekken.
Ondanks alle kennis die zowel de Russen als ook het Westen van Beresowski hadden, dat hij een
rücksichtslose crimineel is die enkel op winstbejag uit is ten koste van vele mensenlevens, kreeg Beresowski
in Westerse kranten en nieuwskanalen ruime aandacht en mocht hij het verhaal verdraaien om zo het
westerse publiek een spin te verkopen. Putin, die het kapitaal weer dienstbaar aan de opbouw van Rusland
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wilde stellen werd neer gezet als kwade megalomane gek en Beresowski als de aangeslagen onschuldige
zakenman die door de mangel gehaald werd door Putin en van zijn “eerlijk” vergaarde kapitaal beroofd.
Het Westen en de Rusische maffia
Dat het westen dubbel spel speelde werd duidelijk toen een andere oligarch het aan de stok kreeg met
Putin, zijn naam Chodorkowski, de rijkste man van Rusland. Hij maakte ook deel uit van de oligarchen
waarmee Putin een afspraak gemaakt had. Chodorkowski, met al zijn geld viel Putin in de Doema aan en
beschuldigde hem van corruptie. Putin vroeg hem verbaast hoe hij, als bewezen corrupte zakenman, deze
beschuldiging durfde te uiten. Door mensen zoals u is onze bevolking aan de bedelstaf geraakt en u wilt het
met mij hebben over corruptie? Verder had de oligarch zijn belastingen niet volledig betaald, zoals
afgesproken en had oppositiepartijen van geld voorzien om Putin uit het ambt te kunnen zetten via
lastercampagnes. Chordorkowski werd verzocht het land te verlaten maar deed dit niet, nog altijd leunende
op zijn macht. Putin liet hem daarom berechten en oppakken. Chordorkowski had namelijk ook de ijdele
moed gehad aandelen van Ruslands grootste oliebedrijven aan te bieden aan Westerse kopers. Daarnaast
liet hij zich vlak voor zijn arrestatie regelmatig ontvallen dat hij zo rijk was dat hij de hele Doema kon
omkopen inclusief alle stemmers van Rusland. Had hij zich gewoon aan zijn afspraak gehouden met Putin
dan had hij nu, net als sommige andere oligarchen, nog steeds in het parlement gezeten. Er zijn nog steeds
mensen die menen dat deze man onterecht in de gevangenis zit maar hoe terecht is het dan? Voorbeeld; Oli
Heunis zit wegens belastingfraude van 28 miljoen in en westerse gevangenis terwijl Chodorkowski voor
maar liefst 1 miljard belastingen ontdoken heeft. Ook het Europese gerechtshof was het eens met de
veroordeling van Chordorkwoski voor een staf van 10 jaar. In de Westerse media werd dit weer breed
opgepakt en men beschuldigde Putin van machtsmisbruik terwijl aan de andere kant van de oceaan een
andere topcrimineel uit hetzelfde circuit maar liefst 150 jaar gevangenisstraf kreeg. Dat was dan ook het
antwoord van Putin op de berichten in westerse kranten en journaals.
De banden van Westerse overheden met de Russische maffia waar Chordorkowski deel van uitmaakte
werden ineens heel erg duidelijk toen enkele Duitse prominenten waaronder niemand minder dan Angela
Merkel en Hans Dietrich Genscher zich gingen bemoeien met Chordorkowski. Ze vlogen verschillende keren
naar Moskou om in het geheim besprekingen te voeren over de vrijlating van de oligarch. De Westerse
media deed haar best de feiten te verhullen en liet de man overkomen als slachtoffer van Putin, geen woord
reppende over de criminele praktijken van deze man en welk effect dit had op de bevolking van Rusland.
Putin stemde uiteindelijk toe met de vrijlating van Chordorkowski en Hans Dietrich Genscher liet de oligarch
met een privé vliegtuig naar Duitsland brengen en wachtte hem persoonlijk op de luchthaven op. Waarom is
hier de grote vraag, werd deze man als een koning naar Duitsland gehaald terwijl de man niet alleen door
het Russische gerechtshof maar ook door het Europese veroordeeld was voor tal van zaken?
Putin en zijn harde hand
Vanaf 2004 regeerde Putin met harde hand, alles, maar dan ook alles ging via hem. In het westen werd dit
gezien als dictatoriaal maar dan vraag ik jullie, hoe moet je anders een land dat vergeven is van corruptie,
het grootste ter wereld is in oppervlakte, in het gareel krijgen? Om corruptie te bestrijden heb je een harde
hand nodig. Is het niet een westers spreekwoord, zachte heelmeesters maken stinkende wonden?
De vraag blijft waarom het Westen zo anti Putin is? Maakt het westen zich misschien zorgen over politieke
gevangenen? Dat lijkt mij sterk want als wij kijken naar de manier waarop ze in de VS met gevangenen
omgaan, er zelfs duizenden hebben die niet eens een advocaat mogen spreken en zich op geen enkele
andere wijze mogen verdedigen, mensen weg stoppen in de meest gruwelijke gevangenissen ter wereld
zoals Abu Graib en daar nooit meer levend vandaan komen, dan kun je gerust zeggen dat het niet om de
politieke gevangenen kan gaan in Rusland. Wat is dan de echte reden van de anti Putin waanzin? Sachalin
2 is het antwoord.
Toen Jeltsin nog aan de macht was en het land leeggezogen werd door de oligarchen en hun maffia heeft
Jeltsin een deal gemakt met Westerse bedrijven om te financieren in olie en gas. De afspraak luidde, dat de
investeringen in een aantal jaren terug verdiend worden en vanaf dat moment Rusland weer over haar eigen
olie en gas kan beschikken. De deal stamde uit 1994. In 2005 deed Putin een oproep aan deze bedrijven
met de vraag of ze hun investeringen al terug verdiend hadden. De westerse bedrijven speelden de bal terug
en stelden dat de investering door tegenvallers, dubbele kosten etc. nog lang niet terug verdiend waren en
Rusland maar elders moest kijken voor olie en gas. Dat pikte Putin niet en stopte de samenwerking en de
bedrijven kwamen weer terug daar waar ze hoorden, bij het volk. Nu kon Rusland en haar bevolking
profiteren van hun eigen olie en gas en dat is het grote probleem van het Westen met deze man.
Vanaf dat moment wordt door de Westerse machten en de media die hun broodheren dienen te pas en te
onpas negatief geschreven over Putin.
Pussy Riot
Zelfs porno-rock bandjes die opgepakt worden omdat ze in een Russisch heiligdom en openbare plaatsen
porno uitvoeren en dit kunst noemen ( zie de beelden )worden door de Westerse media beschermd. Alsof
deze dames ooit nog vrij zouden komen als ze een dergelijke vulgaire act bijvoorbeeld in de Sint Pieters
Basiliek opgevoerd hadden in Rome.
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Ook het megabedrijf en één van de machtigste spelers op de wereldmarkt Monsanto krijgt geen voet aan de
bodem van het nieuwe Russische rijk en dat vinden de Amerikanen niet leuk. Reden te meer om nog meer
olie op het vuur te gooien en de media te blijven voeden met halfslachtige verhalen zoals het gebeuren rond
Pussy Riot.
Putin homohater
Natuurlijk zal de goed geconditioneerde burger meteen verder graven in de medialeugens die eerder over
Putin verteld werden en het voorbeeld van de homowetgeving aanhalen. Putin is een homohater en homo’s
hebben geen leven in Rusland! Was het niet Obama die dit keer op keer aanhaalde om Putin als homohater
neer te zetten? Is dat diezelfde Obama die onlangs nog naar Saoedi Arabië afreisde om de net overleden
koning Abdullah zijn laatste eer te bewijzen? Saoedi Arabië waar homo’s openlijk opgehangen worden enkel
omdat ze homo zijn. Heeft Obama daar dan geen problemen mee? In Rusland is homofilie gewoon
toegestaan. Wat niet is toegestaan is openlijke parades van halfnaakte mannen en vrouwen die willen laten
zien welke geaardheid ze hebben, media die halfnaakte mensen op prime time laten zien als kinderen nog
zouden kunnen kijken. Kortom, de homowetgeving van Putin is er om kinderen te beschermen tegen
vuilspuiterij zoals wij dat inmiddels al gewoon zijn op nationale televisie wanneer Paul de Leeuw of iemand
anders weer eens roept hoe lekker dat kontje toch is van die jonge knul, dat ze van dat sterretje wel even
een rondje willen maken. Ja, daar walg ik ook van, je kunt de TV niet aanzetten of er zit wel iemand dit soort
zaken te verkondigen. Zelfs in veelbekeken dansprogramma’s staan de presentatrices te geilen op de jonge
knaap in strakke broek en gaat het commentaar veelal over het lichaam van deze of gene in plaats van zijn
of haar prestaties. Dit in de wetenschap dat vooral kleine meisjes en jongens naar dit soort programma’s
kijken. Los daarvan gebeuren in Rusland nauwelijks incidenten met homo’s en is er geen homohaat zoals in
Westerse landen waar die haat dan ook nog eens openlijk getoond mag worden. In Parijs ontstonden
enorme rellen toen de wetgeving voor het homohuwelijk een feit werd. Hoe kan het westen verwijten maken
naar Rusland terwijl dit soort zaken daar niet voorkomen. Putin stelt heel eenvoudig dat het huwelijk en de
daarbij behorende seks een privé aangelegenheid is en op geen enkele wijze gepropagandeerd dient te
worden. Rusland laat geen homohuwelijk toe en dat grijpt het Westen aan om Putin als homohater neer te
zetten. In totaal is het homohuwelijk in maar 14 landen ter wereld geoorloofd. Hiermee wordt duidelijk dat de
homohaat van Putin niets anders is dan een middel om hem proberen zwart te maken. Hypocrisie speelt ook
hier bij het Westen weer een belangrijke rol!
Wat heeft Putin bereikt voor Rusland? Toen Putin aan de macht kam was het land één grote puinhoop,
overgeleverd aan zware criminelen en oligarchen die alles te gelde wilden maken wat Rusland aan
bodemschatten had. De meeste fabrieken waren gesloten omdat deze fabrieken een te laag
winstpercentage opleverden voor de oligarchen. De arbeiders kwamen op straat te staan en mensen konden
zich niet meer zelf voorzien van voedsel en andere elementaire levensbehoeftes. Als er niets ondernomen
was zou Rusland vandaag op de lijst staan van derde wereld landen.
Putin pakte het probleem van de fabrieken één voor één aan. Letterlijk trok Putin van fabriek tot fabriek en
probeerde te achterhalen waar de problemen zich voordeden om ze vervolgens op te lossen. Het meest
voorkomende probleem was het sluiten om te weinig of geen winst. De oligarchen hadden immers andere
belangen dan het volk eten en werk te geven. Putin ging met de bezem door de organisaties en zat
vergaderingen bij van de bedrijfsverenigingen. Een uitsnede van een toespraak van Putin, gericht aan de
organisatie van het bedrijf.
‘ Toen ik zei dat ik zou komen zijn jullie hier rond gesprongen als een stel kakkerlakken. Jullie egards, jullie
incompetentie en jullie dwaalgeest hebben deze mensen als gijzelaars gemaakt. Het gaat om duizenden
levens. Dit is absoluut niet acceptabel. Ook al wordt deze fabriek nooit jullie eigendom, ze wordt weer
geopend. Hoe dan ook, we kunnen het zonder jullie doen. Hebben jullie allemaal de overeenkomst
ondertekend?’
Ja, ik ben het eens met jullie dat dit behoorlijk autoritair is maar zouden jullie niet hetzelfde doen? Is de
manier waarop Putin dit aanpakt niet een manier die wij allemaal zouden willen zien van onze leiders? Het
geld weghalen bij de rijken en terug brengen naar de armen, de arbeiders. Is dit niet waar momenteel Syriza
en Podemos over gaat?
Dat de acties m.b.t. de fabrieken geen propaganda was voor de camera’s blijkt uit de financiële cijfers van
Rusland na het aantreden van Putin. Natuurlijk is er nog veel meer werk aan de winkel in Rusland en er is
momenteel maar één man die dat werk bewezen aan kan, dat is Vladimir Putin. Hij heft Rusland weer op de
kaart gezet en laat daarmee de VS achter zich op vrijwel alle gebieden. De hegemonie van het Westen, met
name vanuit de VS is voorbij en dat zien de VS niet graag en ook de Europese landen die alles privatiseren
en overdragen aan de kleine elite niet. In slechts 14 jaar tijd een land met zo’n omvang terug brengen aan
de wereldtop is een bijzonder resultaat. Het lijkt sterk op wat kolonel Ghadaffi deed met Libië, ook tot grote
ergernis van de VS en andere Westerse landen. Van armste land in Afrika tot rijkste land van Afrika in record
tempo en hoe? Door eerlijker te zijn naar de burgers en een betere verdeling van de welvaart te promoten
en uit te voeren. Ghadaffi werd dit niet in dank afgenomen en enkele jaren geleden werd op basis van een
leugen Ghadaffi vermoord en het land Libië plat gegooid met Westerse bommen.

N I E UW S B R I E F 218 – 15 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 6

Uit alles wordt duidelijk dat het Westen niets tastbaars heeft tegen Putin, hadden ze dat wel, dan hadden de
kranten bol gestaan met deze informatie. Poroshenko die momenteel de rol van president van Oekraïne mag
spelen van de elite is een oligarch, het doel van het Westen is de industriële gebieden in Oekraïne in handen
krijgen via Poroshenko die de rol van Jeltsin vervult in het geo -politieke spel met de naam Oekraïne. De
industrie in het Oosten van Oekraïne is vele honderden miljarden waard en bovendien ligt dit gebied in de
achtertuin van Putin’s Rusland. De Westerse media blijven doen waar ze goed in zijn, het dienen van hun
broodheren met de dikste bankrekeningen. Elke vorm van journalistieke betrokkenheid ontbreekt, getuige de
oorlog tegen Irak en Libië waar ze met het grootste gemak heel Europa en de bevolking van de VS oorlogen
in gelogen hebben. Niet om humane reden zoals ze zelf altijd stellen maar om financiële redenen. En waar
financieel gewin op het spel staat worden mensenlevens niet meer gewaardeerd. Dat beste mensen is het
verschil tussen onze leiders en die ene koppige leider van Rusland. Eerst de bevolking, dat heeft Putin
bewezen, dan de rest. Dat bewijst hij ook met de vele hulptransporten die je bijvoorbeeld uit Westerse
landen zou verwachten naar de getroffen burgers van Oekraïne. Maar je hebt het zelf al meerder keren
gehoord. De VS en Europa leveren wapens en ander oorlogstuig, zogenaamd alles niet dodelijk. Inmiddels
hebben die niet dodelijke wapens 50.000 slachtoffers geëist in Oekraïne.
Weet u nog? De massavernietigingswapens van Irak?
Resultaat, tussen de 112.000 en 120.000 burgerslachtoffers. Alleen maar omdat de VS zich financieel
bedreigd voelde omdat Sadam Hoessein zijn olie in goud wilde verhandelen i.p.v. de petrodollar. Dat was
namelijk de enige echte reden voor de oorlog maar dat kon de elite niet verkopen aan het grote publiek. Dus
werd een mediacampagne gestart waar bijna alle Westerse media aan mee deden die grove leugens
verkochten als waarheid om de agenda van de elite glad te strijken en zo de oorlog tegen Irak te kunnen
beginnen.
Net als bij het aantreden van Putin wordt hij nu ook weer voortdurend zwart gemaakt omdat hij tegen de wil
in gaat van een kleine elite die absolute wereldheerschappij nastreven en Putin daar een stokje voor steekt.
Luister maar eens goed wat Obama en zijn ministers over ons vertellen, ons Europeanen. Wij hebben
Amerika nodig en wij moeten uitvoeren wat Amerika ons opdraagt. Momenteel voeren Merkel, die al een
bedenkelijk positie bekleedt als wij de geschiedenis rondom de oligarchen erbij halen, en andere Westerse
leiders, een anti campagne tegen Putin met als enige argument de Krim en de manier waarop dit stukje land
definitief onder Russische invloed is gekomen. Het Westen noemt het een annexatie. Om dat te beoordelen
halen wij eerst eens de definitie van een annexatie erbij.
Annexatie = Het inlijven van vreemde gebieden in de eigen staat. Al dan niet met geweld.
Allereerst was en is de Krim geen vreemd gebied voor Rusland.
Op de tweede plaats is de Krim niet met geweld binnen gehaald.
Op de derde plaats heeft de bevolking van de Krim zelf mogen stemmen over aansluiting bij Rusland en
stemden met overgrote meerderheid voor aansluiting. Een recente navraag in het gebied laat zien dat nog
steeds dezelfde aantallen het eens zijn met de hereniging van de Krim met Rusland.
Het gaat hier niet om een annexatie maar om een toetreding. De bevolking van de Krim heeft net als elk volk
het recht op het houden van referenda. Volgens Westerse politici heeft de bevolking van de Krim dat recht
niet. Waarom is volstrekt onduidelijk.
Voor de mensen die nog steeds denken dat Putin de duivel is en Obama de reddende engel en bijvoorbeeld
stellen dat Rusland militairen en wapens levert aan de milities in Oost Oekraïne zeg ik. Als je dat kunt
bewijzen moet je snel bellen met de VS want ze zullen je onsterfelijk rijk maken voor je informatie! Met
andere woorden. Als ze bewijs hadden, dan hadden ze dat al lang geleden getoond. Ze tonen niets, dus
hebben ze niets! Zo simpel is dat. Waarmee alle sancties die opgelegd zijn door de Westerse elite, niet door
ONS, niets anders zijn dan een pressiemiddel om Putin in het gareel te laten lopen van deze elite en dat is
nu net iets dat Putin van zijn levensdagen nooit zal doen.
Feitelijk is dit een strijd van de elite tegen de burgers. De burgers in Rusland weten dit, de burgers in
Oekraïne beginnen het te begrijpen en verzetten zich dagelijks meer tegen de oorlogsretoriek van oligarch
Poroshenko. Ze weigeren nog langer kinderen te leveren aan het leger en vluchten massaal de grenzen
over met de buurlanden. De burgers in het Oosten maken dagelijks mee hoe raketten die door het
regeringsleger afgeschoten worden op de bevolking door Poroshenko gebruikt worden als bewijs dat de
Russen wapens leveren en dat de milities op burgers schieten. Het zijn echter de milities die de burgers
veilig onderbrengen buiten de steden en terwijl deze evacuaties plaatsvinden schiet Poroshenko met alle
denkbare middelen. De Westerse kranten doen precies dat wat ze al tientallen jaren doen, ze schrijven dat
wat de elite hen opdraagt, al is het van voren tot achteren gelogen, daar malen ze blijkbaar niet om.
Het doen overkomen dat Putin ook maar iets kan veranderen aan de situatie in Oekraïne is volstrekt
belachelijk. Oekraïne is een zelfstandig land. Putin heeft daar geen zeggenschap. Als het gaat over politieke
invloed in Oekraïne dan zouden mensen toch nu inmiddels kunnen weten dat de VS en de rest van het
Westen de coup gepland en uitgevoerd hebben, samen met het laagste tuig dat Europa en Oekraïne rijk is,
nazies. De strijd van de elite tegen de burgers woedt niet alleen in Oekraïne. Griekenland heeft net een
nieuwe premier die ook van de troijka af wilt, diezelfde troijka die ook de dikste vinger in de pap heeft in
Oekraïne. Ook in Spanje rept de burger zich en maakt Podemos, een soortgelijke beweging als Syriza in
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Griekenland, een enorme groei door en zal waarschijnlijk de grootste partij van het land worden. In andere
Europese landen klinken dezelfde geluiden. In Nederland is de geldcreatie op de agenda gezet, waarmee de
macht van de elite gebroken kan worden. In India heeft ook een volksbeweging die tegen corruptie en
bezuinigingen is behoorlijk grond gewonnen en vertegenwoordigen nu de grootste partij in Delhi. De
komende verkiezingen in India zullen bijna zeker door deze partij gewonnen worden. De Aam Aadmi partij of
Gewone Man partij, lijkt eenzelfde inslag te hebben als eerder genoemde bewegingen in andere landen.
De elite heeft een gigantisch probleem en dat probleem zijn wij, nieuwsgierige mensen die hun werk beter
uitvoeren dan de meeste mainstream journalisten. Wij hebben geen belangen in bedrijven, hoeven niet te
schrijven wat deze of gene vindt. Wij schrijven wat wij waarnemen, checken en nog eens dubbelchecken.
Daarnaast zijn wij in tegenstelling tot veel burgers wel op de hoogte van de recente geschiedenis. Weten wij
welke rol bepaalde landen en elitaire groepen gespeeld hebben in de ellende van deze wereld de afgelopen
honderden jaren. En hebben wij onze geschiedenis niet herschreven naar hun maatstaven. Het einde van
deze illustere club superrijken die door niets en niemand gestopt konden worden blijken wel te stoppen. Het
moet alleen even doorsijpelen bij de burgers over de hele wereld hoe machtig ze werkelijk zijn. Wij zijn met
miljarden, zij zijn met slechts enkele duizenden. Is Putin een gevaarlijke man? Voor de burgers van de
wereld niet maar voor de elite is het de gevaarlijkste man op de planeet!
Wil je nog meer weten en uit andere bronnen horen wat wij ook al vertelden dan zijn de volgende twee
video's een echte aanrader. Hier wordt in gegaan op de werkelijke reden van de bemoeienissen door de VS
en andere Westerse landen.
Bron (met dank): Bovendien
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8939:wie-is-vladimir-poetinvideo&amp;catid=37:wereld&amp;Itemid=50

Brits parlement laat drie-ouder-baby's toe
3/02/15 - 18u03 Bron: Belga © thinkstock
De Britse volksvertegenwoordigers hebben vandaag een technologie
goedgekeurd waarmee een zogeheten drie-ouder-baby verwekt kan
worden. Daarmee wordt Groot-Brittannië het eerste land dat instemt
met dit controversiële procedé, dat ontwikkeld werd om de
overdracht van zware ziekten van moeder op kind tegen te gaan. Na
een parlementair debat stemden 382 parlementsleden voor, terwijl
128 leden tegen waren. De beslissing moet op 23 februari nog worden goedgekeurd door het Hogerhuis,
maar dat is slechts een formaliteit. Vrouwen die van het procedé willen gebruikmaken, zullen de
toestemming moeten vragen aan het Britse orgaan voor bio-ethiek HFEA (Human fertilisation and
embryology authority). De techniek combineert het DNA van twee vrouwen met dat van een man. De eerste
baby's die aldus verwekt worden, zouden in de herfst van 2016 geboren kunnen worden.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2204827/2015/02/03/Brits-parlement-laat-drie-ouderbaby-s-toe.dhtml

Studie: groene thee doodt kankercellen
in Gezondheid 4 februari 2015 17:00 6 Reacties 3,754 Bekeken
Een stofje in groene thee blijkt mondkankercellen te doden. Daarbij
blijven gezonde cellen intact, zo hebben wetenschappers gezegd. Ze
hebben ontdekt hoe de stof kankercellen kan bestrijden.
Onderzoekers van de Amerikaanse Penn State University hebben het mechanisme achterhaald waarmee
EGCG (epigallocatechinegallaat) mondkankercellen doodt zonder gewone cellen aan te tasten.
EGCG wekt in de mitochondriën, de energiecentrales van onze cellen, een proces op dat leidt tot celdood.
“EGCG doet iets waardoor de mitochondriën beschadigd raken,” zei professor Joshua Lambert. “Die schade
leidt uiteindelijk tot geprogrammeerde celdood. De beschermingsmechanismen van de cellen worden
uitgeschakeld terwijl EGCG oxidatieve stress veroorzaakt.”
Het team van Lambert ontdekte dat EGCG, een polyfenol uit groene thee, deze reactie niet veroorzaakte in
gewone cellen. Sterker nog: EGCG bleek de gezonde cellen juist beter te beschermen.
Het team wil het mechanisme nu gaan testen bij dieren. De wetenschappers hopen kankerbehandelingen te
ontwikkelen die net zo effectief zijn als de huidige, maar zonder de schadelijke bijwerkingen.
“Het probleem met chemotherapie is dat de medicijnen alle snel delende cellen doden,” zei Lambert.
“Kankercellen delen zich snel, maar datzelfde geldt voor cellen in je haarzakjes en je darmen, dus je hebt
veel bijwerkingen. Die bijwerkingen zien we niet bij de consumptie van groene thee.”
De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Nutrition and Food Research.
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Buit is veilig. Herstructurering van schulden kan beginnen
Heb je je ook zo verbaasd over de enorme overwinning van Syriza bij de verkiezingen in Griekenland? De
machthebbers hebben er alles aan gedaan om de Griekse kiezers bang te maken. Ze werden geïntimideerd.
Door Juncker: Hij waarschuwde de Grieken voor een „verkeerde uitslag”. Door Merkel: “Als Alexis Tsipras de
verkiezingen wint en wanneer hij de schulden van het land niet langer zou betalen, dan is een Grexit
onvermijdelijk”.
Door de ECB die waarschuwde voor rampen die zouden volgen als ‘de populisten’ aan de macht kwamen.
Door de eigen regering die doemscenario’s voorspelde als Tsipras zou winnen. Maar de Griekse kiezers
trokken zich daar niks van aan. Ze hebben massaal Syriza gestemd.
De gevestigde macht heeft er geen moeite mee om te knoeien bij het tellen van de stemmen, als ze dat
nodig vindt. Bij het referendum over onafhankelijkheid in Schotland in september vorig jaar is zichtbaar
gefraudeerd. Ik had verwacht dat dit soort dingen ook voor Griekenland roet in het eten zouden kunnen
gooien, maar dat bleek mee te vallen. Misschien is er wel wat gerommeld met de stembiljetten, want dat
Syriza nèt geen meerderheid heeft, is wel een beetje verdacht natuurlijk. Maar toch: Syriza, dat een einde wil
maken aan het rigide bezuinigingsbeleid en over de schulden wil heronderondelen, kan gaan regeren.
Revolutie
Een historische gebeurtenis. Er waait een nieuwe wind door Europa. Velen verwachten dat zusterpartij
Podemos in Spanje door deze opsteker in Griekenland komend najaar ook een goeie kans gaat maken op
een overwinning en dat wellicht nog meer linkse partijen in andere landen mee gaan liften. Gaat een nieuwe
sociale politiek het stokje binnen de EU overnemen? Komt er een einde aan het neoliberale schrikbewind?
Dit is het eind van de bezuinigingen in Europa, bezweren de aanhangers van het links-radicale en antiEuropese Syriza dat zondag de verkiezingen in Griekenland overtuigend won. De revolutie – of op zijn minst
een EU-volutie – begint dit keer in Athene.
Griekenland: eerste barst in de Europese monoliet, schrijft AnderEuropa.
Iedereen ziet in dat het hier om een historische gebeurtenis gaat. Twee logica’s botsen, één die het heeft
over euro’s, procenten en profijten, een andere die het opneemt voor de menselijke waardigheid.
Voor de linkse krachten komt het er nu op aan al het mogelijke te doen om deze ongelijke strijd, tegen alle
waarschijnlijkheid in, te doen kantelen, en een ommekeer van het beleid te bewerkstelligen in Griekenland
en in heel Europa.
Onverstoorbaar
Een revolutie in Europa. De EU-leiders zullen wel benauwd zijn? Hoe zullen ze op deze ontwikkelingen
reageren? NRC schreef afgelopen weekend dat al voor de verkiezingen bij de EU top in Brussel de eerste
paniek omgeslagen was in onverstoorbaarheid.
„De eenheid van de eurozone wordt niet bedreigd, we zijn niet bang voor de Griekse verkiezingen”, zei
eurocommissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) begin deze week. „Wat de Grieken
ook kiezen, we hebben er antwoorden op.”
Kan het zijn dat het de EU-leiders helemaal niet verkeerd uitkomt dat links nu de macht grijpt in Griekenland
en straks misschien ook in Spanje? Over herstructurering van de schulden valt inmiddels misschien best te
praten. Politici spreken nu nog ferme taal: “Nee, dat gaat nooit gebeuren”. Maar elders zie je de opinie
kantelen. Marike Stelling schreef in NRC: Laten we aardig zijn voor de Grieken.
Nu is het tijd voor een gebaar, nu is het tijd voor echte hulp, voor het kwijtschelden van een deel van de
schulden. (…) [De Grieken] moeten het hebben van onze ruimhartigheid. Ik zou zeggen: doe er wat mee. En
wees niet zuinig. We owe them.
Zie ook de opmerkingen van de invloedrijke Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs in NRC:
“…wees eerlijk. De huidige situatie is onhoudbaar. Syriza heeft geen ongelijk als het opnieuw met Europa wil
onderhandelen. Er is echt meer solidariteit nodig in Europa”.
Buit is binnen
De tijd is nu rijp voor schuldsanering. EU-top en bankensector hebben inmiddels gezamenlijk alle
noodzakelijke voorbereidingen getroffen. Ze hebben hun schaapjes op het droge gebracht. De Griekse
schulden zijn geen bedreiging meer voor de bankiers, ze zijn nu ons probleem geworden.
Door mechanismes als het EFSF, het ESM en de Bankenunie zijn de megaschulden van de zuidelijke EUlanden met de bijbehorende risico’s overgeheveld van het financiële grootbedrijf naar de belastingbetalers.
De EU burgers draaien nu op voor de kosten die met een schuldherschikking gepaard gaan.
Pieter Cleppe van Open Europe schrijft erover op Follow the Money:
Private banken zijn er in geslaagd om de meeste van hun risico’s op die belastingbetaler af te wentelen, iets
waarvoor we met Open Europe reedswaarschuwden toen dit gebeurde.
Open Europe heeft ons bij het tot stand komen van de afwentelingsmechanismes gewaarschuwd. Ook LLE
heeft deze gebeurtenissen telkens weer aangekaart. Maar veel mensen zullen dit nieuws helaas gemist
hebben.
De constructies van EFSF, ESM en Bankenunie werden met de prachtigste en meest sussende
rationaliseringen in het leven geroepen. Noodfondsen als het EFSF en het ESM zouden goed zijn om ons te
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behoeden voor volgende rampen van dreigende defaults van landen. In werkelijkheid gaan deze fondsen
ons financieel verder uitkleden. Een Bankenunie zou de oplossing zijn om een volgende kredietcrisis te
voorkomen. In werkelijkheid zal onze portemonnee bij problemen met banken juist meer geplunderd worden.
Hoe kon dit gebeuren, hoe hebben we ons zo voor de gek laten houden?
EFSF
Het EFSF is opgericht om de Europese staatsschuldencrisis het hoofd te bieden.
Het Europees Financieel Stabiliteitsfonds is een rechtspersoon die in juni 2010 is opgericht door de
Europese Unie in het kader van het bestrijden van de Europese staatsschuldencrisis van 2010. De
doelstelling is het verschaffen van financiële steun aan lidstaten van de EU (tevens beperkt tot de eurozone)
die in financiële moeilijkheden verkeren.
Geen wolkje aan de lucht zou je zeggen, maar wat EFSF feitelijk doet isstaatsschuld (staatsobligaties)
inkopen van Zuid Europa en met garantie van alle Eurozone landen weer doorverkopen (onder een andere
naam) voor een lagere rente. Het is de vraag in hoeverre dit nog verschilt van euro-obligaties, waarvan
iedereen zegt dat die er niet moeten komen omdat dit gepaard gaat met waardeoverdracht van Noord naar
Zuid.
Het EFSF was officieel een tijdelijk (van origine 3 jaar durende) faciliteit, die op termijn vervangen zou
worden door het permanente ESM fonds. Maar feitelijk is het EFSF nog steeds in bedrijf. Nederland staat
hierin garant voor zeker 44 miljard euro.
ESM
In 2012 is het ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) opgericht.
Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is een permanent financieringsprogramma voor de redding van
lidstaten van de Europese Unie in moeilijkheden.
Het ESM werd in het leven geroepen als veiligheidsbuffer voor lidstaten die in problemen kwamen, een
zekerheidsfonds voor de Euro zelf dus. Prima, zou je denken. Maar hoe is die buffer in gericht? In het
spaarpotje voor noodgevallen zit500 miljard euro. Nederland moest 40 miljard euro inleggen, maar zonder
dat er nog inspraak is. Ondertussen moet de schatkist open blijven staan, want 500 miljard euro was nog
niet genoeg. Als het geld op is kan ons verplicht worden om meer te betalen. De EU-top kan dat op elk
moment beslissen, en binnen 7 dagen moeten we welk gewenst bedrag dan ook betalen. Een
waardeoverdracht van onze schatkist naar de diepe put van probleemlanden, zonder limieten dus.
En denk maar niet dat de bevolking in die landen er ook maar 1 cent van zal zien. Het geld gaat linea recta
naar de grote bankiers om aflossing en rente te betalen. De Griekse hoogleraar economie Yanis Varoufakis,
die nu minister van financiën van de Syriza-regering is geworden, zegt hierover:
‘Zogenaamd uit solidariteit met Griekenland wordt jullie gevraagd om leningen te garanderen die niet naar
Griekenland gaan om de economie te stimuleren, maar slechts tien seconden in handen zijn van de Griekse
overheid om daarna naar de crediteuren, de Europese banken te gaan.
Om deze reden noemt Varoufakis de miljardenbijdragen van Nederland aan de fondsen EFSF en ESM ‘een
historische fout’.
Het geld gaat immers niet naar Griekenland, maar via die omweg naar de virtueel failliete Europese banken.
Dat is niet goed voor Griekenland, en ook niet voor Nederland.
Erg democratisch is het ESM ook niet tot stand gekomen. De Nederlandse regering heeft het ESM zoals we
het nu kennen nooit goedgekeurd. Het akkoord dat de kamer heeft gegeven was op een oudere versie van
het ESM, waarin geen clausule zat dat er rechtstreeks aan bankiers uitgekeerd kon worden voor
herkapitalisatie van banken. Mèt deze clausule, die er dus stiekem ingefrommeld is, is het ESM een graaipot
geworden voor bankiers.
Door het EFSF en ESM zijn de Nederlandse staatsgaranties sinds 2008 vertienvoudigd, tot nu al 201 miljard
Nederlandse euro. Onze blootstelling, zoals dat zo mooi heet, aan Zuidelijk falen is dus 201 miljard. Met de
bepaling daarbij dat dat nog verder op kan lopen als de tegoeden op zijn. Op een Bruto Binnenland Product
van plm. 700 miljard euro, is dat een enorm risico.
Stabiliteit is het toverwoord waarmee de noodzaak van een EFSF en een ESM wordt gepromoot. Maar wat
houdt stabiliteit in voor EU-politici en grootbankiers? Is dat onze stabiliteit of de hunne? De vraag stellen, is
hem beantwoorden. Stabiliteit betekent hier dat een eindeloze stroom geld van de EU-bevolking naar de
banken gaat (zodat zij verzekerd zijn van een stabiel inkomen) en wij op termijn allemaal even arm worden.
Als dreigt dat bepaalde schuldenaren niet meer aan hun betaalverplichtingen kunnen voldoen (zoals nu de
zuidelijke eurolanden), dan zorg je gewoon dat de verantwoordelijkheid voor die schulden overgedragen
wordt aan een kredietwaardiger groep (de noordelijke eurolanden), zodat aflossing en rente gegarandeerd
blijven. Dat is het doel dat EU-top en bankiers met EFSF en ESM hebben: het wordt wel het uitsmeren van
schulden genoemd.
Bankenunie
Als laatste is aan deze overhevelingsconstructen de Bankenunie nog toegevoegd. De Bankenunie wordt wel
de voltooïng van economische integratiegenoemd.
De Bankenunie is ook een reddingsfonds waar de burgers verantwoordelijk voor zijn, maar van een speciale
soort. Want dit is een fonds dat specifiek voor één sector is opgericht. De banken zelf betalen ook een paar
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losse euro’s aan dat fonds verspreid over ruim 8 jaar, maar als het erop aankomt, dan moeten
debelastingbetalers en sparende burgers voor de bankenschulden van welke bank dan ook in de hele
eurozone opdraaien.
Ook de Bankenunie is niet democratisch tot stand gekomen. Het kabinet was zelfs tegen! Maar de
Bankenunie kwam toch. Hoe kan dit? Voor de Bankenuniehoefde geen enkel verdrag gewijzigd te worden.
Dit komt omdat de ECB hier aan de knoppen zat. De ECB is zogenaamd onafhankelijk en technisch gezien
geen onderdeel van de EU-organisatie, daarom hadden politici hierin geen inspraak.
Die Bankenunie wordt aan ons verkocht als een EU-brede toezichthouder die zou kunnen voorkomen dat er
weer een bankencrisis uitbreekt waar de burgers met belastinggeld voor op moeten draaien. Niet meer
worden banken tegen beter weten in door politici overeindgehouden. Nu kunnen slechte banken worden
ontbonden wanneer dat nodig is, en worden de schulden niet meer bij de belastingbetaler neergelegd.
Veiligheid, eindelijk.
Maar hoe is dit orgaan ingericht? Banken worden boven de lidstaten geplaatst, nationale politici hebben
geen inspraak meer. Het gevolg is dat de ECB voortaan, zonder tussenkomst van wie dan ook, bepaalt
wanneer, hoeveel losgeld betaald moet worden aan bankiers die in de problemen zijn gekomen. En wie gaat
dat losgeld nu ophoesten? De investeerders van de probleembank. En wie zijn die investeerders? Dat zijn
aandeelhouders, maar ook wij: de spaarders.
Als u denkt: ach zo’n vaart zal het niet lopen, denk dan even terug aan wat er in Cyprus gebeurde. Daar
werden in 2013 banken die dreigden om te vallen met spaargeld gered.
Na de invoering van de Bankenunie hoeven de belastingbetalers niet langer op te draaien voor schulden bij
banken, nee inderdaad, het spaargeld van de rekeninghouders wordt daar nu voor gebruikt. Niet bepaald
een verbetering.
Het betalen bij dreigende faillissementen begint nu bij de spaarders, dat zijn namelijk investeerders die hun
geld (uw spaargeld) aan de bank hebben geleend. Dat maakt u geen spaarder wiens geld wordt beschermd,
dat maakt u een investeerder die risico loopt met uw investering.
Officieel is via het depositogarantiestelsel een spaarbedrag van 100.000 euro p.p. gegarandeerd. Maar in de
praktijk blijkt dit een wassen neus. Mocht het zover komen, dan zal blijken dat er lang niet genoeg geld in het
verzekeringspotje zit om deze garantie aan de burger waar te kunnen maken. De depositogarantie bestaat
feitelijk niet.
Griekse schuld nu ons probleem
De oprichting van het EFSF als een tijdelijk noodfonds was misschien nog te verdedigen, (maar de manier
waarop dat mechanisme was ingericht – met een soort euro-obligaties- gaf al te denken) en in hoeverre
hierover democratisch is beslist is moeilijk na te gaan. Maar de overhevelingsmechanismes ESM en
Bankenunie zijn door pure misleiding doorgedrukt. Het Nederlandse parlement heeft het ESM zoals we het
nu kennen zelfs nooit goedgekeurd. De Bankenunie is volledig buiten het democratisch bestel om gegaan,
omdat die als een ECB aangelegenheid werd gepresenteerd.
Volksvertegenwoordigers zijn buiten spel gezet en ondertussen werd ook de burger op alle mogelijke
manieren om de tuin geleid. De berichten hierover in de media waren (en zijn) voor de doorsnee burger niet
te volgen. Nooit is er een publiek debat over deze monsterconstructies geweest. Het is allemaal over onze
hoofden beslist. En nu zitten wij met de gebakken peren.
Met EFSF, ESM en Bankenunie hebben de bankiers alle troeven in handen. Hun buit is veilig gesteld. De
EU-top en bankiers zien de eisen van opkomend links daarom met vertrouwen tegemoet. De schulden van
de zuidelijke eurolanden zijn ons probleem geworden. De grote herstructurering van de gigantische
schuldenberg kan gaan beginnen.
Auteur: Mia Molenaar
http://langleveeuropa.nl/2015/01/buit-is-veilig-herstructurering-van-schulden-kan-beginnen/#more-25859

Moslimterroristen gaan voedsel vergiftigen volgens JC van der Heide
Terrorisme is voor een individuele burger een heel moeilijk onderwerp om in de volle openbaarheid te
bespreken. In de zogenaamde vrije democratie kan dat niet meer. Je kunt niet meer zeggen wat je wilt.
Droevig dat de burger zich niet meer in volle vrijheid kan uiten, het basisrecht ‘de vrijheid van meningsuiting’
wordt steeds verder uitgehold. Meningen verdwijnen nu ondergronds met alle consequenties van dien. Wat
de terreur betreft: beperk ik me tot het volgende:
De strijd gaat zich verplaatsen naar Europese en Amerikaanse steden. Vliegvelden, kerncentrales, dijken,
munitieopslagplaatsen, benzine-, gastanks worden verheven tot doel. Aanslagen met eenvoudige middelen
die door individuele personen kunnen worden uitgevoerd. Het is ook vooral de bedoeling dat het
maatschappelijke leven wordt verstoord en ontwricht. De voedselproductie wordt ook op de korrel genomen,
‘eten & drinken’ niet kunnen vertrouwen werkt extreem ontwrichtend. Rusland gaat het westen steunen in de
strijd. De maanden mei en september 2015 voelen explosief aan.
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Kroatie schrapt schulden arme mensen
Nederland kan een voorbeeld nemen aan een land zoals Kroatië,
waar het armste deel van de bevolking hun schulden worden
kwijtgescholden.
Van de ene op de andere dag zijn deze mensen ineens weer
schuldenvrij.
Vanaf vandaag is er een nieuwe optie voor duizenden arme mensen
in Kroatië en dat is het compleet kwijtraken van hun schulden.
Deze operatie gaat van start onder de naam "Verse Start" en is een
initiatief van de overheid van het land.
In Kroatië zijn er meer dan 317.000 mensen die hun bankrekening
niet meer kunnen gebruiken omdat deze geblokkeerd is vanwege hun schulden. Op een totale bevolking van
4,4 miljoen inwoners is dat uiteraard een aanzienlijk percentage.
Kroatië kampt al een jaar of zes met een recessie en ook de vooruitzichten zijn niet erg rooskleurig. En al die
mensen met een geblokkeerde bankrekening zijn nu ook niet bepaald goed voor de economie.
Trouwens niet iedereen komt in aanmerking voor kwijtschelding van schulden. Volgens de overheid zijn er
ongeveer 60.000 mensen in het land die mee kunnen doen aan dit plan. Er zijn enkele voorwaarden
waaraan moet worden voldaan zoals dat het totale schuldbedrag niet hoger mag zijn dan ongeveer 4.500
Euro en het maandelijks inkomen niet meer dan 100 Euro. Ook mag men geen onroerendgoed of spaargeld
bezitten.
Het zijn dus echt mensen die geen schijn van kans hebben om ooit hun schuld af te kunnen betalen en die
op deze manier de mogelijkheid krijgen om schuldenvrij weer opnieuw te beginnen.
Het hele plan gaat de overheid uiteraard geld kosten, maar het totaalbedrag valt wel mee ten opzichte van
de totaalschuld van de hele bevolking. Opgeteld is het ongeveer 1 procent van de totaalschuld van de circa
4 miljard Euro van alle inwoners tezamen.
De overheid denkt dat ze deze investering terug zal verdienen doordat die 60.000 mensen weer zullen
deelnemen aan de economie.
In ons land gaat dat anders. Hier worden arme mensen die geen geld hebben en wel schulden in de
gevangenis gegooid als ze hun boete aan de overheid niet betalen. Want wij zijn een land waar, zeker
wanneer het op geld aankomt, helemaal niemand iets wordt vergeven.
Zéker niet als je dat geld schuldig bent aan de overheid.
In Kroatië zullen tienduizenden mensen straks heel blij zijn omdat ze verlost zijn van een loden last op hun
schouders. Zomaar, van de ene dag op de andere. Zonder dat daar allerlei verdere condities aan vastzitten
zoals: laat eerst maar eens zien dat je je drie jaar lang netjes gedraagt in het keurslijf wat wij (Nederlandse)
overheid bedacht hebben voor je. Na die 3 jaar "schuldhulp" kun je linea recta onder behandeling voor post
traumatisch stress syndroom vanwege de terreur die dit programma met zich meebrengt.
Zal Nederland ooit het land zijn wat het voorbeeld zoals nu van Kroatië en hun schuldenkwijting kan volgen?
Bron: Washington Post
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8884:kroatie-schrapt-schulden-armemensen&catid=10:buitenland&Itemid=23

Kernexplosie gemeld in Oekraïne
Een video opgenomen met een mobieltje (foto) lijkt een kernexplosie
in Oekraïne te laten zien, compleet met paddenstoelwolk en daarop
volgende schokgolf. Mocht het bericht worden bevestigd, dat gaat
het waarschijnlijk om een kleine tactische kernbom, die speciaal
gemaakt zijn om gebruikt te worden op het slagveld.
De opname door een man vanuit zijn eigen huis gemaakt. De
schokgolf vernielde het raam waardoor hij filmde.
Recent berichtten we dat er aanwijzingen waren dat het regime in Kiev mogelijk een false flag aanslag met
een kernbom voorbereidde, om daar vervolgens Rusland de schuld van te geven. Nu Europa lijkt te hebben
gebroken met de koers van Amerika, zou dit mogelijk een wanhoopspoging kunnen zijn om het tij nog te
keren. Het is ook voorstelbaar dat het Oekraïense leger een tactische kernbom heeft ingezet tegen de proRussische separatisten, in de hoop om hen nog vóórdat er een vredesakkoord tussen Europa en Rusland
ligt, een vernietigende nederlaag toe te brengen.
Xander - (1) Infowars
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Bijna iedereen is binnenkort een extremist (video)
De maatschappij waarin wij ons leven moeten doorbrengen, nu en in
steeds toenemende mate, wordt bepaald door de parameters van
wat de machthebbers “acceptabel gedrag” noemen.
Daarin zit steeds minder marge waardoor uiteindelijk eenieder die
ook maar enigszins afwijkt van het voorgeschreven uniforme gedrag
wordt bestempeld als extremist.
Zo hebben we de afgelopen week gezien na de hele slechte soap bij
de NOS dat vooraanstaande psychiaters van mening zijn dat
“verwarde” mensen extra scherp in de gaten gehouden dienen te worden.
Er wordt een beroep gedaan op medeburgers dat ze veel alerter moeten worden op dit soort mensen en ze
onmiddellijk aangeven bij de autoriteiten. Dat betekent dat iedereen die straks enigszins afwezig over straat
loopt door een arrestatieteam in de kladden kan worden gepakt als mogelijke terrorist/extremist.
Het gaat niet alleen over individuen, maar ook over groeperingen. Zo heb je bijvoorbeeld The Rainbow
Family. Je zou hen kunnen omschrijven als een soort overblijfsel uit de hippietijd waarbij vrede, liefde en
geweldloosheid worden gepredikt.
Het is als zodanig ook niet echt een organisatie, maar meer een soort los verband van gelijkgestemde
mensen die op gezette tijden bijelkaar komen in wat ze noemen Rainbow Gatherings.
Deze samenkomsten vinden overal ter wereld plaats en de doelstelling is om vrede, liefde, respect,
harmonie, vrijheid en gemeenschapszin te promoten en dient eigenlijk als tegenhanger van het
consumentisme, kapitalisme en de mainstream media.
Door de politie in Amerika is de Rainbow Family echter ondergebracht in de categorie extremisten.
Dat bleek onder andere deze week toen de burgemeester van Missoula in de Amerikaanse staat Montana
een aanvraag indiende bij het Department of Homeland Security voor een kwart miljoen Dollar. Dit bedrag is
volgens hem nodig om voor het plaatselijke politiekorps een mobiel observeringsvoertuig te kopen om de
Rainbow Family te kunnen bespioneren wanneer die daar ergens in de buurt weer een bijeenkomst zouden
houden.
Dat bespioneren is hard nodig omdat we met de Rainbow Family volgens de aanvraag te maken hebben
met een extremistische organisatie. Om een niet gewelddadige hippiegroepering die liefde en vrede predikt
te gebruiken als motivatie om een voertuig te kunnen kopen dat normaal gesproken wordt ingezet bij de
bestrijding van gevaarlijke criminelen, is niet alleen absurd, maar ook schokkend.
Het laat niet alleen zien hoe ver de politiestaat Amerika al is ontwikkeld, maar ook hoe ook de maatschappij
bij ons er in de nabije toekomst zal gaan uitzien.
Bijkomend probleem voor de burger zal zijn dat volgens het nieuwe handboek van de psychiatrie ieder
gedrag dat ook maar enigszins afwijkt van de vastgestelde norm wordt geclassificeerd als een
geestesziekte die behandeld dient te worden.
Wat dat betreft heeft ons land de afgelopen week een grote stap voorwaarts gemaakt met de komedie in het
NOS gebouw. De bevolking is er nu wel terdege van overtuigd dat losgeslagen gekken c.q. mensen die
complottheorieën aanhangen, geestesziek zijn en voor de rest van hun leven TBS dienen te krijgen.
Ook iemand als mainstream presentator Giel Beelen, onder meer bekend van het glazen huis, vindt dat
andersdenkenden, "jullie" zoals hij stigmatiseert in het onderstaande gesprek met Martin Vrijland, moeten
worden opgesloten. Kennelijk is hij zelf ook geschrokken dat hij dat vindt en heeft gezegd want hij heeft het
weggesneden en niet uitgezonden. Ondanks dat tijdens het gesprek door hem werd gezegd dat de
uitzending live was.
Martin zou Martin niet zijn als hij ondanks het bizar vroege tijdstip dat hij werd gebeld (6hr45) het gesprek
niet had opgenomen. We willen jullie het weggesneden deel niet onthouden. Het hele artikel van Martin
is hier terug te vinden.
Het sluipt voor de bulk van de bevolking ongemerkt dichterbij. Volledige overheidscontrole van ieder aspect
van het leven.
En wanneer mensen worden weggehaald om “behandeld” te worden voor hun "geestesziekte" is dat een
goede zaak, toch?
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8878:bijna-iedereen-is-zo-meteeneen-extremist&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Rechtswetenschappers: Overheid negeert grote schade gezondheid door windmolens
De enige nuttige windmolen is er een als deze.
De Duitse rechtswetenschappers Michael Elicker en Andreas
Langebahn waarschuwen dat de overheid bewust de grote schade
die windmolens toebrengen aan de volksgezondheid negeert. Voor
Nederland geldt in dit opzicht precies hetzelfde als voor Duitsland: de
overheid heeft de plicht om de gezondheid van haar onderdanen zo
goed mogelijk te beschermen, maar verzaakt deze taak met de bouw
van grote windmolens en windmolenparken.
Principes losgelaten voor windmolens
Politici en hebben onder druk van milieubewegingen jarenlang alles in het werk gesteld om
‘landschapsvervuiling’ door bijvoorbeeld nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk te voorkomen, vaak tot in het
extreme toe, zoals het aanleggen van peperdure tunnels onder stukken weiland. Toen er echter op steeds
meer plaatsen tientallen meters hoge windmolens moesten worden gebouwd, bleef het opvallend stil.
Althans, vanuit de hoek van diezelfde milieubeweging en politiek, want in een brede straal rondom deze
windmolens is het allesbehalve stil, nog even los van het feit dat deze foeilelijke torens talloze slachtoffers
onder vogels en vleermuizen maken en permanent het aanzicht van weidse landschappen en bos- en
natuurgebieden hebben verpest.
Maar windenergie is zogenaamd ‘groen’ en ‘duurzaam’, en dan blijken principiële standpunten over
‘natuurbescherming’ plotseling in de prullenbak te zijn verdwenen.
Grote lichamelijke en psychische problemen
Als op een meter of 800 zo’n windmonster wordt gebouwd, raken mensen die in de buurt een huis hebben
gekocht niet alleen een groot deel van hun vermogen kwijt omdat hun woning in één klap veel minder
aantrekkelijk en dus minder waard wordt, maar worden velen ook nog eens met almaar ernstiger wordende
lichamelijke en psychische problemen geconfronteerd. ‘Ik hoor de hele dag overal in huis een gezoem en
gebrom,’ vertelt een woningbezitter ergens in de Duitse Hunsrück. ‘Ik kan me niet meer concentreren, kan
niet meer werken en heb een constant drukkend gevoel in mijn oor en ben vaak duizelig. Ik zou alles doen
om hier weg te gaan, maar het is onmogelijk gebleken dit huis te verkopen.’ Windmolens blijken naast
hoorbaar gezoem en gebrom ook ‘infrageluid’ te produceren, geluid met een lage frequentie dat volgens
diverse wetenschappelijke onderzoeken zeer schadelijk kan zijn voor de menselijke gezondheid.
Politici en milieubeweging gevoelloos voor klachten
Politici reageren tot nu toe schouderophalend of zelfs cynisch op deze klachten. Ook het permanente forse
waardenverlies van huizen en ander vastgoed –variërend van 30% tot maar liefst 70%- doet hen
klaarblijkelijk niets. Vooral starters en jonge gezinnen, die net een hoge hypotheek hebben afgesloten om
een huis te kopen, komen hierdoor nooit meer uit de schulden, laat staan dat ze ooit nog ergens anders –in
een gebied dat nog niet verziekt is door windmolens- opnieuw kunnen beginnen.
Wie wél aan hun trekken komen zijn de windenergiebedrijven, die worden gesteund door de welhaast
almachtige milieulobby. De getroffen burgers worden zonder scrupules onteigend en tot proefkonijnen van
het ‘duurzame energie complex’ gebombardeerd, zonder dat de staat hen ook maar enige aanvaardbare
compensatie aanbiedt voor hun verwoeste levens.
Slachtoffers moeten gaan procederen
Het wordt daarom tijd dat de slachtoffers de rijen sluiten en gaan proberen om op gerechtelijke wijze alsnog
die compensatie te krijgen, alsmede de bouw van windmolens te blokkeren en bestaande af te breken. Dat
moet mogelijk zijn, want de overheid is overduidelijk zeer nalatig gebleken in het uitvoeren van haar taak de
gezondheid, het welzijn en de bestaanszekerheid van deze burgers te beschermen.
Immers, waarom zouden gesubsidieerde milieugroepen wel met succes tegen vliegvelden, wegen, havens,
industrieterreinen en gebouwen kunnen procederen, maar gewone burgers niet tegen deze
landschapsverpestende, waarde verminderende en vooral ziekmakende vogelkillers.
Stoppen met extreem dure windenergie
Sowieso zou de overheid het beste compleet moeten stoppen met de bouw van windmolenparken, want
zoals we u al in veel eerdere artikelen over dit onderwerp hebben aangetoond is windenergie niet alleen
volkomen energie-onrendabel, maar ook nog eens extreem duur. Hierdoor zal de energierekening van een
gemiddeld Nederlands gezin in 2020 zijn verdubbeld ten opzichte van nu, iets dat de minister Kamp eind
vorig jaar min of meer toegaf.
En waarvoor? Voor windmolens die volgens een groot aantal onafhankelijke studies nul komma nul
bijdragen aan een schoner milieu, en die zó onbetrouwbaar zijn dat er geen procent conventionele energie
(olie, gas, kolen, nucleair) minder kan worden geproduceerd. Windmolens draaien bijna altijd als het niet
nodig is, en staan even vaak stil als er veel elektriciteit wordt gevraagd.
Grootste bodemloze put ooit
Investeren in windenergie is met minimaal € 50 miljard met afstand de allergrootste nationale bodemloze put
ooit. Enkele bedrijven en banken worden er steenrijk van, maar de gewone man moet er tot in lengte van
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decennia voor betalen in de vorm van totaal onnodige torenhoge energierekeningen en dito belastingen. En
dan hebben we het nog niet eens over het forse verlies aan economische concurrentiekracht omdat
bedrijven buiten Europa nog heel lang gewoon van goedkope traditionele energie gebruik kunnen blijven
maken.
Alles pleit ervoor om nog vandaag te stoppen met windenergie. Helaas waait de wind in Den Haag nog
steeds uit precies de tegenovergestelde hoek. Hoogste tijd dat wij kiezers ook wat dit onderwerp betreft
afrekenen met de gevestigde politieke partijen die deze schandalige volksverlakkerij mogelijk hebben
gemaakt en de komende jaren zelfs enorm willen uitbreiden.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

Meer verwarde mensen, maar hoe help je ze?
‘Meer verwarde mensen, maar hoe help je ze?‘ kopte nos.nl gisteren. Valt het u ook op dat iedereen ineens
zo verward raakt? En meestal zijn het ook nog eens mannen. U kent ze wel, die mannen die sowieso al een
beetje sukkelig zijn. U heeft toch wel opgelet tijdens de Albert Heijn, de Telfort en de Plus reclames? Het zijn
altijd zulke brave knuffelbare sulletjes die mannen! Maar, als je niet uitkijkt ontvoeren ze hun eigen kinderen
om ze vervolgens vermoord en wel in een duikerbuis te stoppen en daarna zelfmoord te plegen (zie hier).
Een man is sowieso een sullig wezen dat in potentie zomaar eens verward zou kunnen raken. Zet eens de tv
zender Nickelodeon aan en je ziet in vrijwel iedere kinderserie een sullige man. Gelukkig is dat totaal niet
van invloed op de beeldvorming van kinderen over vaders en draagt het absoluut niet bij aan de verdeling
van de zeggenschap over een kind na bijvoorbeeld een echtscheiding. Als alleenstaande moeders niet in
staat zijn om hun kind goed op te voeden is er gelukkig altijd nog de staat, waar kinderloze niet verwarde
kindervrienden de kindjes een handje kunnen helpen. Die vaders wil je er niet bij hebben hoor! Soms gaan
de kindjes dan naar zo’n prachtige gesloten instelling waar kinderen leren hoe ze in een mooie witte
isoleercel kunnen afkoelen als ze even niet luisteren (zie hier). Het is trouwens wel vervelend dat sommige
van die moeilijk opvoedbare kinderen uit van die verwarde gebroken gezinnen soms geen uitweg meer zien
en zelfmoord plegen (zie hier). Dat kan natuurlijk ook liggen aan een geestelijke stoornis, waardoor ze
wellicht aanleg hadden om dat te doen (ziehier). Aan jeugdzorg kan het niet liggen. Misschien hebben ze het
wel geërfd van hun verwarde vader.
Maar het feit dat verwarde mannen zomaar een studio binnen kunnen vallen met een houten pistool en een
briefje over bomdreigingen en het feit dat verwarde mannen hun huis in de fik steken of politici als Els Borst
vermoorden, is toch wel een teken aan de wand dat de overheid iets moet doen. Vindt u niet? Ja, ze moeten
wel iets doen! Stel u voor dat al die verwarde mannen zomaar ineens doorslaan. Weet u wat, als u nou zo’n
verwarde man kent, ga dan even aangifte doen. Als er nu een paar aangiftes tegen zo’n verwarde man
liggen, kan de politie met de GGD komen en die verwarde man een spuitje geven, zodat hij even rustig
wordt en in een isoleercel met licht groene wanden en een “vriendelijke vloer” tot zichzelf kan komen. Dat
werkt goed hoor dat licht groene kleurtje! Het zorgt voor een heel ‘dicht bij de natuur’ gevoel. Die vriendelijke
vloer is al helemaal geweldig, want een beetje vriendelijkheid in een vloer is als een engeltje die over je tong
piest. Bovendien stoot je dan je hoofd niet zo snel open, mocht het spuitje zijn uitgewerkt. Het is natuurlijk
wel de bedoeling dat zo’n verwarde man meewerkt, maar dat is een kwestie van lange adem. Kijk, als zo’n
verwarde man na twee weken isoleercel nog niet inziet dat hij maar beter de voorgeschreven medicijnen kan
slikken en behandeling kan ondergaan, dan wordt het lastig.
Voor de rest van de maatschappij is het natuurlijk wel prettig als iedereen die een afwijkende mening heeft of
de berichtgeving van de gevestigde orde in twijfel durft te trekken, opgesloten wordt. Radio DJ Giel Beelen
vindt dat bijvoorbeeld ook een goed idee. Je hebt dan geen last meer van ze en als hun mening niet die van
de meerderheid is, zal het wel niet kloppen. De meeste stemmen gelden. En je wilt gewoon niet dat al die
‘complotdenkers’ – wat dus in potentie verwarde mannen zijn – zomaar ineens een huis in de fik steken, hun
kinderen vermoorden, een politicus om zeep helpen of een NOS studio gijzelen. Verschrikkelijk! Overigens is
het ook goed voor de werkgelegenheid, want voor iedere verwarde man moet zorg klaarstaan en dat vergt
toch specialisten. We gaan ons niet afvragen of ‘complotdenken’ wel echt synoniem is voor verwardheid. We
gaan ook niet kijken naar het woord ‘complotdenken’ an sich. Geen haar op ons hoofd die er aan denkt dat
we gaan analyseren welke theorieën in het verleden het stempel ‘complottheorie’ kregen en uiteindelijk
gewoon waarheid bleken te zijn (zie hier). Daar beginnen we allemaal niet aan. Een complotdenker is
gewoon een complotdenker en die zijn gek. De meeste verwarde mannen bleken immers complotdenkers te
zijn. Snapt u? Opsluiten die handel!
Bron linkvermeldingen: nos.nl
http://www.martinvrijland.nl/2015/02/03/meer-verwarde-mensen-maar-hoe-help-je-ze/
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EU en de NAVO vermorzeld door Poetin?
Een voormalig Amerikaanse staatssecretaris van Financiën is van
mening dat Poetin via Griekenland ook best wel eens de rest van
Europa in handen kan krijgen.
“Er bestaat de mogelijkheid van een ultieme ramp als het Westen
stom genoeg is om de poot stijf te houden voor wat betreft de
legitieme eisen van Griekenland.”
Het is bekend dat voormalig staatssecretaris van Financiën in de
regering van de Amerikaanse president Ronald Reagan, Dr. Paul
Craig Roberts, niet bepaald een blad voor de mond neemt aangaande de door Amerika en Europa gekozen
politieke koers.
Nu komt diezelfde Dr. Roberts met de boodschap dat de Russische president Poetin misschien wel de
sleutel in handen krijgt om zowel de NAVO als de Europese Unie te vermorzelen.
De reden hiervoor is de ontwikkeling in Griekenland en de nieuwe regering van dat land.
Zo zegt hij onder ander het volgende: Wanneer de schuldeisers van Griekenland zoals de Duitse banken en
de Europese Unie zullen weigeren om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde eisen van de Griekse
regering dan hebben we wat hij noemt een “black swan event”. Dit is een situatie die onverwacht ontstaat en
belangrijke gevolgen heeft. De Grieken zijn gedwongen om opnieuw te onderhandelen over de hele strenge
condities die aan hun land zijn opgelegd om hun schuldprobleem op te lossen. De huidige overeenkomsten
zijn voor de Grieken eenvoudigweg niet vol te houden. De Duitsers en ook de andere schuldeisers houden
echter de poot stijf, wat betekent dat de deur wagenwijd openstaat voor een samenwerking tussen
Griekenland en Rusland. De BRICS landen hebben nu hun eigen IMF bank die gefinancierd is met 100
miljard Dollar. Poetin ziet nu de mogelijkheid om de Grieken los te weken van Europa en de NAVO.
De nieuwe BRICS bank zou te hulp schieten en de Grieken helpen met het oplossen van hun
schuldprobleem. Dat kan dan wel eens het begin worden van het uiteenvallen van de Europese Unie. We
kunnen er rekening mee houden dat landen als Portugal, Italië en Spanje de situatie in Griekenland met
argusogen zullen volgen. Deze landen hebben te maken met soortgelijke bedreigingen die de Grieken nu
voor hun kiezen krijgen. Niet te vergeten dat ook de Ieren erg hebben geleden onder draconische
bezuinigingen. Wanneer deze landen dus zullen merken dat Europa niet van plan is om iets voor hen te
doen om de pijn te verzachten en zij zouden zich vervolgens ook naar de BRICS landen keren dan ontstaat
een totale ineenstorting van het EU-systeem. Dit is een systeem waarbij de banken zorgen dat landen diep
in de schulden raken en vervolgens wordt dan het IMF erop af gestuurd om draconische bezuinigingen door
te voeren. De klanten van de bank kopen dan vervolgens de bezittingen van die landen op voor een schijntje
van wat ze waard zijn. Het is niets anders dan een plunderingsproces.
Dat is wat er met Griekenland is gebeurd en ook met Ierland. Wanneer dus deze Europese landen eenmaal
in de gaten hebben dat ze gewoon worden geplunderd dan zullen ze een aanbod van Poetin accepteren en
zich wenden tot Rusland en China. De BRICS is heel goed in staat om de Griekse problemen op te lossen.
Deze landen zouden dan vaarwel zeggen tegen Duitsland, Washington en het IMF; degenen die hen al deze
moeilijke tijden hebben bezorgd en ook nog eens hun land plunderen.
Er bestaat dus een kans op een ultieme ramp als het Westen stom genoeg is om hun poot stijf te houden.
Dat zou dan het opdoeken van de Europese Unie en de NAVO inhouden.
Tot zover Dr. Roberts.
Poetin die via de achterdeur grip en controle gaat krijgen op een groot deel van Europa, dat is natuurlijk
ongehoord. De vraag is of dit allemaal zo gepland is of dat de zaken toch uit de regie lopen.
Zoals een lezer schreef (dank!):
"Zou dat zo bedoeld zijn? Ik heb t idee dat dit toch een beetje fout loopt. Chaos uit economische misère was
de bedoeling maar niet dat de landen buiten de control sfeer zouden treden. Volgens mij hebben ze gedacht
dat de diplomatieke verhoudingen er wel voor zouden zorgen dat landen zich aan de wurgafspraken zouden
houden omdat politici geen armoede kennen.”
Hoe dan ook, een normale rustige exit van Griekenland uit de Europese Unie zal er niet in zitten. Het is dan
waarschijnlijk ook niet voor niets dat er nu berichten de ronde doen dat Poetin speciale veiligheidstroepen
naar Griekenland heeft gestuurd voor de bescherming van de nieuwe Griekse premier Tsipras.
We hebben hier met Griekenland een grote kink in de kabel door politici die het belang van het volk wél
vooropstellen. Dat kan in de tegenwoordige Westerse maatschappij niet meer want de belangen van grote
bedrijven en banken gaan tenslotte boven alles.
Voorlopig wordt het van twee kanten een spelletje blufpoker. Aan het einde van deze maand zal duidelijk
worden of de nieuwe regering van Griekenland hun verkiezingsbelofte zal waarmaken want dan is de tijd
gekomen om wel of niet nieuwe leningen te accepteren van het Westen.
Bronnen: King World News, Zerohedge, Hellas XG
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8887:eu-en-de-navo-vermorzeld-doorpoetin&catid=37:wereld&Itemid=50
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Oekraïne in de pan gehakt – deel 2
Zoals we al eerder hebben gewaarschuwd: Oekraïne is het “Winteroffensief” begonnen, doch het offensief
wordt meedogenloos in de kiem gesmoord. De Vrije Republieken zijn direct tot de tegenaanval over gegaan.
Bij bosjes deserteren de “Ukies”. Bij bosjes sneuvelen de “Ukies”. Bij bosjes geven ze zich over, de “Ukies”.
Bij bosjes worden ze gevangen genomen, de “Ukies”.
Het zijn huurlingen, dienstplichtigen, leden van de Nationale Garde. De Kolomoisky lafbekken wagen zich
niet in de frontlinie.
De Kozakken, de Tsjetsjenen, Servische en Franse vrijwilligers trekken op, om het Oekraïense leger een
vernietigende slag toe te brengen. De Prizrak (spook) divisie kan eindelijk los….. De mobilisatie die door
Poroshenko is afgekondigd, is één groot fiasco. Mannen die worden opgeroepen duiken massaal onder of
vluchten de Russische grens over. Rusland heeft de vreemdelingenwet aan moeten passen om deze
dienstweigeraars een langere verblijfsvergunning te verlenen. Het laatste uur van de Kiev Junta heeft
geslagen, ‘s kijken hoe snel ze een goed heenkomen zoeken. Wij blijven zeggen: NAAR KIEV en ruimen dat
uitschot.
Onderstaand een video om te laten zien hoeveel geluk de verslagen “Ukies” hebben als ze door Kolonel Givi
van de Somalia milities worden “ondervraagd”.
Maar niet nadat hij ze hun eigen insignes van het uniform afsnijdt en laat opvreten. Een “Ukie” kolonel krijgt
het zwaar te verduren, maar brengt het er levend vanaf. Gezien het leed dat die lui voor geld aanrichten,
verdienen ze eigenlijk niet anders dan een kogel.
De milities zijn woest maar gedisciplineerd, ongelooflijk gedisciplineerd.
Kijk maar en verbaas u…….
We hebben van de gecontroleerde westerse pers al mogen vernemen, dat dit gedrag weerzinwekkend is en
tegen alle regels van de Geneefse Conventie in gaat.
Zo, zo….. hoe zou dat nou komen?
Eerst Debalsjevo – dan naar Kiev.
Pritzrak in de frontlinie:
https://www.youtube.com/watch?v=FD15bxM3mTc
https://www.youtube.com/watch?v=F7DV7-TWeb8
https://www.youtube.com/watch?v=jnDlkBJ0PKc
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/28/oekraine-in-de-pan-gehakt-deel-ii/

Amerikaanse luchtmacht liet onderzoek doen naar experimenten met telekinese
Studies hebben aangetoond dat mensen met hun gedachten metaal kunnen buigen en objecten uit een
afgesloten doos kunnen halen. In een paper dat in 2004 op verzoek van de Amerikaanse luchtmacht is
geschreven door astrofysicus dr. Eric W. Davis zijn wetenschappelijke experimenten met teleportatie en
telekinese geanalyseerd.
Telekinese is het beïnvloeden of bewegen van voorwerpen op afstand door de zogenoemde geestkracht,
dus zonder fysieke hulpmiddelen te gebruiken. Teleportatie is de rechtstreekse verplaatsing van objecten
van de ene plaats naar de andere, zonder dat het object fysiek de ruimte tussen beide plaatsen doorkruist.
Luchtvaartingenieur Jack Houck leerde mensen onder toezicht van overheidsadviseurs en hoge
legerfunctionarissen hoe ze lepels en vorken met hun geestkracht konden buigen. De proefpersonen
mochten vervolgens in het Pentagon laten zien wat ze hadden geleerd.
De luchtmacht is erg geïnteresseerd in dergelijke experimenten omdat het beïnvloeden van materie met de
geest een krachtig wapen kan zijn in een oorlog.
Dr. Robert Jahn, emeritus conrector van de School of Engineering van de Princeton-universiteit, deed
experimenten waaruit bleek dat de geest materie kan beïnvloeden. Hij woonde in de jaren tachtig in het
Naval Research Laboratory van NASA een bijeenkomst bij over telekinese en waarschuwde dat vijanden
telekinese zouden kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat Amerikaanse gevechtspiloten de macht over
hun vliegtuig kwijtraken en crashen.
De Amerikaanse overheid deed tientallen jaren onderzoek naar remote viewing. Het programma werd in
1994 beëindigd door president Bill Clinton en een jaar later geopenbaard. Majoor Ed Dames maakte deel uit
van dit programma en geeft nu les in remote viewing.
Met behulp van remote viewing of verzien wist majoor Dames het bestaan van een geheel nieuw
Sovjetwapen te bevestigen, waarna hij hoge functionarissen van de NSA op de hoogte bracht van het
belang van dit nieuwe wapen.
[Epoch Times] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/amerikaanse-luchtmacht-liet-onderzoek-doen-naar-experimenten-met-telekinese/
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Oekraïne – alle seinen op rood!
Om een land aan te vallen en een oorlog te beginnen, passen
mensen als sinds mensenheugenis de methode van de “aanval
onder een valse vlag” toe.
De IJzeren Kanselier van Pruisen Otto von Bismarck, manipuleerde
nog een telegram om een oorlogsverklaring van de Franse keizer
Napoleon III uit te lokken.
De GLADIO organisatie pleegde talloze aanslagen, waar linkse
activisten de schuld van kregen en de NATO legitimiteit.
Tegenwoordig worden raketten gebouwen in gevlogen en krijgen
Arabieren de schuld. Met een eeuwigdurende oorlog tegen
terroristen als leuke bijkomstigheid.
Uit Oekraïne (Novorossia) komen consistente berichten.
Verkenningseenheden van de milities berichten dat de laatste dagen vliegtuigladingen vol militair materieel
door de NATO worden ingevlogen. Om dit zo geheim mogelijk te doen zijn de civiele luchthavens van
Dnjepropetrovsk, Kharkov en Zaporoshie voor de burgerluchtvaart gesloten. In Kramatorsk – een stad iets
ten zuiden van Slavyansk – zijn dagelijks pantservoertuigen gesignaleerd met RUSSISCHE kentekens en
vaandels. Ze rijden richting Slavyansk. Het mag duidelijk zijn waarom de Oekraïners hun gemotoriseerde
eenheden als Russisch vermommen. Eindelijk moet en kan worden “aangetoond” dat er een Russische
invasie plaatsvindt. Het Westen kan dan niet anders dan terug slaan en de oorlog is een feit. Uitlokking moet
door de marionetten in Kiev gebeuren, ondanks het feit dat er NATO troepen in de regio zijn gestationeerd.
Ook vinden er wapendroppings plaats in het gebied van Kramatorsk door Amerikaanse
bevoorradingsvliegtuigen. In de plaats Chuguiva, ten zuidoosten van Kharkov zijn 50 man NATO troepen
gestationeerd, de meesten uit Polen, zo melden de burgermilities uit die plaats.
Er is al een beginnetje gemaakt. Ten noorden van Lugansk worden al dagen zware artillerie duels
uitgevochten. De overeenkomst van Minsk is nooit van de kant gekomen. Zwaar materieel wordt weer in
stelling gebracht en burgerdoelen beschoten met GRAD-projectielen, de moderne uitvoering van de
Stalinorgels van de Tweede Wereld Oorlog. Hoe meer schade, hoe meer slachtoffers, hoe meer terreur, hoe
beter…. De overeenkomst van Minsk was nergens anders voor bedoeld dan tijd te winnen voor het in de pan
gehakte Oekraïense leger en de weggevaagde Oekraïense luchtmacht.
Er wordt van verschillende kanten gesuggereerd dat Pjotr Porosjenko binnen 10 dagen oorlogsrecht zal
laten ingaan voor de afgescheiden republieken Donetzk en Lugansk. In ieder geval is het de “rechtse sector”
die hier op aandringt, opdat zij hun gang kunnen gaan. Het uitmoorden van burgers is dan een oorlogsrecht
geworden, zo is de redenatie.
Aan de grens trekken de Russen wederom troepen samen.
West Oekraïne (Galicië) een grote chaos.
De fascisten van de rechtse sector voelen zich met de dag vrijer om iedere vorm van tegenstand te
elimineren door terreur, bedreiging en liquidaties. Iedereen die voor een vreedzame (federatieve) oplossing
van het conflict is, is zijn leven niet zeker en kan zich niet meer in het openbaar vertonen, laat staan zijn
mening ten beste geven. Door het optreden van de rechtse sector worden talloze aanslagen van de
partizanen uitgelokt. Recruteringsbureau’s van de Kolomoisky brigades worden met grote regelmaat
opgeblazen of beschoten. Kopstukken van de strafbataljons worden steeds vaker geliquideerd, zelfs in een
enkel geval door een zelfmoordaanslag. Met steeds grotere regelmaat worden allerlei gewelddadige
aanslagen over en weer in Kharkov, Odessa en Dnjepropetrovsk gerapporteerd.
Het Westen – door paepsche elementen aangestuurd – heeft overduidelijk een conflict nodig.
Een op hol geslagen schuldensysteem, een ingestorte olieprijs, verdwenen goudvoorraden.
De NATO is een volstrekt lachertje.
Niet alleen door leden als Turkije, maar vooral ook vanwege de
“wapenfeiten” van het bondgenootschap. Met het wegvallen van de
tegenstander in 1989 had de NATO feitelijk geen enkel
bestaansrecht meer. Na het dempen van de oliestroom uit Irak in
1990 door Saddam Hussein een loer te draaien als dank voor zijn 8jarige oorlog tegen de ayatollahs, moest de NATO ook wat om
handen hebben. Die mogelijkheid kwam, doordat Duitsland als
eerste de oude nazi-bondgenoot Kroatië legitimeerde, waardoor
direct de burgeroorlog in Joegoslavië werd hervat. Het zonder
aanleiding wegbombarderen van de Servische sector van voormalig
Joegoslavië en Kosovo, was de opmaat naar meer: de Oorlog tegen
de Terreur. Al vrij snel werd er een nieuwe vijand ontwikkeld en binnen de kortste keren was de NATO als
militaire arm van de “westerse democratie” vertegenwoordigd in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië. Tegen alle
(mondelinge) afspraken in breidde de NATO zich in oostelijke richting uit, daarbij voortdurend de Russische
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beer op de tenen trappend. Een doelbewuste provocatie: zonder conflicten werkt de “democratie” immers
niet! Je moet wel wat in de aanbieding hebben om het thuisfront op dagelijkse basis voor te liegen dat het
gedrukt staat. De NATO is een lachertje, overal worden de bondgenoten weggetrapt, maar niet nadat een
land volledig naar de Middeleeuwen is terug gebombardeerd. Op de grond vallen de slachtoffers, vandaar
dat de luchtoorlog tot in de puntjes is geperfectioneerd. In Libië zijn prachtige resultaten bereikt, alleen maar
door van boven dood en verderf te zaaien. Grondoorlogen kosten tienduizenden slachtoffers, zoals in Irak en
Afghanistan. In Syrië zal Turkije het vuile werk moeten opknappen, maar niet nadat het land uit de NATO is
getreden.
Nu dus een aanleiding zoeken in Oekraïne.
Onder leiding van Amerikanen is nog nooit een gelijkwaardige tegenstander aangevallen. De NATO zal geen
partij blijken voor de Russische afweer. De Volksrepublieken voeren een oorlog bij volmacht. Ook de
volgende Oekraïense aanval zal worden afgeslagen en wederom zullen er tienduizenden doden in
massagraven achter blijven. Er wordt beweerd dat Oekraïne minimaal 250.000 man op de been moet zien te
krijgen om met het offensief te beginnen. Dit gaat nooit lukken. Daarom moet het Westen een aanleiding
hebben om “represailles” tegen de Volksrepublieken uit te voeren, met als doel een Russische invasie uit te
lokken. Een aanleiding fabriceren, zoals dat ook de bedoeling was met het neerhalen van Vlucht MH-17,
weet u nog wel? Door het alerte reageren van de vrije media was het complot al binnen enkele uren
ontmaskerd en de daders door de mand gevallen. Met de fanatieke hulp van “de Nederlandse regering” is de
zaak in de vergetelheid gedrukt, grote dank van de daders is ons deel: Nederland mocht zo maar goud terug
halen. Naar men beweert……
Ook deze keer zullen de daders direct door de mand vallen, omdat
we weten hoe ze werken.
“Onze jongens aan het Oostfront”
Of de lamgeslagen meerderheid van Westerse belastingbetalers
inmiddels ook weet hoe er door de machten achter de schermen
wordt gewerkt, valt zwaar te betwijfelen.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2014/12/15/oekraine-alleseinen-op-rood/

Operatie Tech Camp: “Burgeroorlog Oekraïne gepland vanuit Amerikaanse ambassade in Kiev”
Voordat de Maidan-protesten in Kiev ontstonden, waarschuwde de Oekraïense oud-presidentskandidaat
Oleg Tsarov al dat de Verenigde Staten een oorlog zouden ontketenen in Oekraïne.
Tsarov zei in november 2013 tijdens een toespraak voor het parlement dat de VS voorbereidingen treft voor
een burgeroorlog in Oekraïne. De dag na zijn uitspraken braken er protesten uit. Terwijl hij het parlement
toespreekt, scanderen betogers op de achtergrond leuzen in een poging hem te onderbreken.
In april 2014 werd de oud-presidentskandidaat in Kiev in elkaar geslagen door een boze menigte.
Oekraïense veiligheidsdiensten wisten hem met moeite weg te krijgen. Tsarov was gevlucht naar het
gebouw van het openbaar ministerie waar hij journalisten te woord stond.
Tsarov is voormalig lid van de Partij van de Regio’s van de oud-president Viktor Janoekovitsj. Hij maakte
zich sterk voor federalisering van Oekraïne, om het gespleten land bij elkaar te houden.
“Activisten hebben me duidelijk bewijs laten zien waaruit blijkt dat binnen onze landsgrenzen, met de steun
en directe deelname van de Amerikaanse ambassade in Kiev, de operatie ‘Tech Camp’ wordt gestart om
een burgeroorlog in Oekraïne te ontketenen,” zei Tsarov. “De operatie valt onder de verantwoordelijkheid
van de Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne Geoffrey R. Pyatt.”
Hij voegde toe dat Amerikaanse instructeurs uitlegden hoe je via sociale netwerken en het internet de
publieke opinie kunt manipuleren en gewelddadige reacties uit kunt lokken om het volk te radicaliseren.
Tsarov wees erop dat de VS in het verleden middels sociale netwerken op succesvolle wijze protesten heeft
weten uit te lokken in Egypte, Tunesië en Libië.
Hij riep het parlement op een onderzoek in te stellen, maar dat kwam er niet. Een bedrijf kocht de rechten
om in het oosten van Oekraïne schaliegas uit de grond te halen. Het bedrijf nam vier kinderen en
stafmedewerkers van Amerikaanse zittende ministers in dienst, in de hoop dat de VS zou helpen het oosten
van Oekraïne te veroveren. En ziedaar, het lukte. https://www.youtube.com/watch?v=hMVfN5AF0dI
[Pravda]
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/operatie-tech-camp-burgeroorlog-oekraine-gepland-vanuit-amerikaanseambassade-kiev/
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Het comité van 300 en hun duistere nwo
Bron: klokkenluider online
“Driehonderd mensen, die elkaar allen kennen, bepalen de
economische toekomst van Europa en kiezen hun opvolgers uit
eigen kring.” – Walter Rathenau, 1909, oprichter van de mammoet
Duits General Electric Corporation.
Het Comité van 300 is een product van de Britse Oost-Indische
Compagnie van de Raad van 300. De Oost-Indische Compagnie werd
gecharterd door de Britse koninklijke familie in 1600. Het maakte een
enorm fortuin in de opium drugshandel met China en werd het grootste
bedrijf op aarde in zijn tijd.
Vandaag, door middel van vele krachtige bondgenootschappen,
regeert het Comité van 300 de wereld en is de drijvende kracht achter
de criminele agenda om een “nieuwe wereldorde”, te maken onder een “totalitaire mondiale regering”. Er is
geen behoefte om “zij” of “de vijand” te zeggen, behalve als afkorting. We weten namelijk wie “zij”, de vijand,
is.
Het Comité van 300 met haar “aristocratie”, haar eigendom van de Amerikaanse Federal Reserve banken,
verzekeringsmaatschappijen, grote bedrijven, stichtingen, communicatienetwerken, voorgezeten door een
hiërarchie van samenzweerders — dit is de vijand. Geheime genootschappen bestaan door bedrog. Elk is
een hiërarchie met een binnenste cirkel aan de top, die degenen hieronder met leugens misleidt,
bijvoorbeeld de bewering een nobele agenda te volgen, terwijl dit in feite een kwaadaardige agenda is, en
daardoor worden deze mensen onbewust medeplichtig gemaakt.
De binnenste cirkel van het Comité van 300 is de Order of the Garter (= Orde van de Kousenband), onder
leiding van koningin Elizabeth II Windsor. Het is interessant op te merken dat de Windsor’s hun naam van de
Germaanse Saksen-Coburg-Gotha veranderde tijdens WWI, omwille van de anti-Duitse sentiment.
De vijand is duidelijk identificeerbaar als het Comité van 300 en haar front-organisaties, zoals het Koninklijk
Instituut voor internationale zaken (Royal Institute for International Affairs, Chatham House), de Club van
Rome (Club of Rome), NAVO (NATO), VN (UN), de Zwarte adel (the Black Nobility), het Tavistock-instituut
(the Tavistock Institute), TC (Trilateral Commission), CFR (Council on Foreign Relations) en alle haar
aangesloten organisaties, de denktanks en onderzoeksinstellingen, gecontroleerd door Stanford en het
Tavistock-instituut voor menselijke betrekkingen, en laatste, but not least, het militaire establishment (Militair
Industrieel Complex).
Het Comité van 300 is het ultieme geheime genootschap samengesteld uit een onaantastbaar heersende
klasse, die de koningin van het Verenigd Koninkrijk (Elizabeth II), de koningin van Nederland, de koningin
van Denemarken en de koninklijke families van Europa omvat.
Deze aristocraten besloten bij de dood van koningin Victoria, de matriarch (=oudste vrouw die leiding geeft)
van de Venetiaanse Black Guelphs (=supporters van de Paus en de Heilige Romeinse Koning), dat om
wereldwijde controle krijgen, het voor de aristocratische leden nodig zou zijn om op een wereldwijde schaal
“in bedrijf” te gaan met de niet-aristocratische maar uiterst machtige leiders van de corporaties, en dus
werden de deuren naar de ultieme macht opengesteld, te weten de macht over het volk. De koningin van
Engeland noemt dit volk ” the commoners “.
Door hun illegale bank kartel zijn ze eigenaars van de Federal Reserve, dat gewoon een privé bedrijf is om
winst te maken. De Federal Reserve Bank schendt de Amerikaanse grondwet en is de wortel van het
probleem.
De decadente Amerikaanse families (met dezelfde bloedlijn) die onderdeel uitmaken van dit “onheilige
partnerschap”, zij zijn compleet corrupt en zwemmen in het over lijken verkregen opium geld, gingen over in
het Oost Liberale Genootschap (the Eastern Liberal Establishment).
Onder de zorgvuldige begeleiding van de Britse kroon, en daardoor onder begeleiding van de uitvoerende
arm voor buitenlands beleid, het Koninklijk Instituut voor internationale zaken (RIIA), nu bekend als Chatham
House, gelegen in Engeland (in St. James’s Square van de Astors), runnen de leden van het Oost Liberale
Genootschap de Verenigde Staten van boven naar beneden via hun geheime parallelle regering, die strak in
pas loopt met het beleid van het Comité van 300, ook wel het ultieme geheime genootschap genoemd. Dat
geheime genootschap, deze almachtige regering, is meer dan ooit in controle over de Verenigde Staten
vanaf het moment dat Bush Jr. zijn intrede deed.
Enkele bekende leden van het Comité van 300 zijn: de Britse koninklijke familie, de Nederlandse Koninklijke
familie, huis van Hapsburg, huis van Oranje, hertog van Alba, Prince Philip hertog van Edinburgh, Lord
Carrington, Lord Halifax, Lord Alfred Milner, John Jacob en Waldorf van de bloedlijn van Astor Illuminati,
Winston Churchill, Cecil Rhodes, koningin Elizabeth II, koningin Juliana, koningin Beatrix, koningin Magreta,
koning Haakon van Noorwegen, Kolonel Mandel huis, Aldous Huxley, John Forbes, Averill Harriman, William
en McGeorge Bundy, George Bush, Prescott Bush, Henry Kissinger, J.P. Morgan, Maurice Strong, David
Rockefeller, David en Evelyn Rothschild, Paul, Max en Felix Warburg, Ormsby en Al Gore, Bertrand Russell,
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Sir Ernst en Harry van de bloedlijn van Oppenheimer Illuminati, Warren Buffet, Giuseppe Mazzini, Sir William
Hessen, George Schultz, H.G. Wells en Ted Turner.
In het Comité van 300, die een ruime 150-jarige geschiedenis heeft, zijn enkele van de meest briljante
satanisten naar voren geschoven om een volledig totalitaire, absoluut gecontroleerde “nieuwe” samenleving
te vormen. Het is alleen niet nieuw, de meeste van deze satanische ideeën vinden zijn oorsprong namelijk in
de Club van Cultus Diabolicus.
Hun streven naar een enkele satanische wereldregering is vrij goed beschreven door een van haar late
leden, H. G. Wells, in zijn werk in opdracht van de Commissie. Dit werk werd door Wells stoutmoedig “De
open samenzwering: blauwdrukken voor een wereldrevolutie” genoemd.
De meeste van de immense rijkdom van de Commissie van 300 ontstond uit de opiumhandel met China en
India. Obscene winsten vloeiden rechtstreeks in de koninklijke schatkist, en in de zakken van de adel, de
oligarchen en plutocraten, en maakte hen miljardairs.
De gewone mensen van China, India, Nederland en Engeland profiteerden in het geheel niet van deze
“opium inkomsten”. Op dezelfde manier zoals de mensen van Zuid-Afrika, zwart en wit, nooit profiteerden
van de goud mijnbouw, wiens inkomsten rechtstreeks werden doorgesluisd naar de City of London en haar
banken. Het Comité van 300 is verantwoordelijk voor de nep drug oorlogen hier in de VS en in de rest van
de wereld en voor alle andere oorlogen met nep motieven zoals terroristen, dictators, etc. Deze nep
oorlogen zijn bedoeld om de mensheid van zijn grondwettelijke rechten te ontdoen, kijk anders even wat er
met uw grondwettelijke rechten zijn gebeurd sinds 2000, dit zou voldoende moeten zijn om te ontwaken..
Het door de uitvoerende arm van het Comite van 300 (=ROVERheid) in beslag nemen van activa die op
“criminele wijze” zijn verkregen, is een uitstekend voorbeeld van een instrument waarmee enorme
hoeveelheden activa in beslag kunnen worden genomen zonder dat hier een enkel spoor van bewijs of
schuld voor nodig is. Libië was bijvoorbeeld zo’n activa roof van 100-en miljarden euro’s (dat weet
bijvoorbeeld Docters van Leeuwen als baas van de Nederlandse ex-Ghadaffi activa, en als AFM
“Woekervarken”, maar al te goed, toch Doctertje!, leg nog een tarotkaartje, je broer weet hoe). Ook heeft het
Comité van 300 lang geleden beslist dat er een veel kleinere- en “betere” wereld moet komen, dat wil
zeggen hun idee van een betere wereld, dit beter moet gezien worden als een levende hel waarin zij de
baas zijn en wij de slaaf. De ontelbare nutteloze eters die de schaarse natuurlijke hulpbronnen verbruiken
moeten volgens hen worden gedecimeerd.
Industriële vooruitgang ondersteunt bevolkingsgroei. Daarom moest het vermenigvuldigen van de mensheid
en het onderwerpen van de aarde door het Comite van 300 worden ondermijnd. Dit zorgde (en zorgt) voor
een aanval op het Christendom, de langzaam maar zeker desintegratie van industriële natie-staten, de
vernietiging van miljarden mensen waarnaar door het Comité van 300 als “surplus populatie” wordt
verwezen, en de verwijdering (vermoorden) van leiders die in de weg van de NWO plannen van het Comite
van 300 durfden te staan (JFK, Martin Luther King, Malcolm X, Ghandi, Pim Fortuyn, etc).
Niet dat de Amerikaanse regering het niet wist (zelfde geldt voor de Nederlandse regering en die van de
meeste andere landen), maar omdat de regering onderdeel was (en is) van de samenzwering, hielp de
regering de deksel op de doofpot te houden in plaats van de waarheid naar buiten te laten komen. Koningin
Elizabeth II, is het hoofd van het Comité van 300. Het Comité van 300 hanteert verschillende mind control
methodes zoals bijvoorbeeld Ordo ab Chao (orde uit Chaos) om zo het volk de richting op te sturen die voor
het Comite van 300 gewenst is.
De huidige criminele agenda van het Comité van 300 wordt verder bewezen door gelekte documenten van
de Club van Rome, waarin zij bijvoorbeeld beschrijven hoe ze drugs (BIG PHARMA) zullen gebruiken om de
weerstand tegen hun Nieuwe Wereld Orde de kop in te drukken: “door bijvoorbeeld een enorm hoge
werkloosheid te creëren, glijden mensen af in de maatschappij en zullen zij zich afkeren van de kerk en hun
troost gaan zoeken in drugs”.
“Tegen die tijd (de tijd waarin we nu leven), moet volledige controle over de drugshandel zijn bewerkstelligd,
zodat de regeringen van alle landen een drugsmonopolie hebben en daardoor de markt beheersen en
bepalen welke drugs en in welke hoeveelheden deze drugs de markt bereiken… De drugs zullen de
weerbarstige mensen en de ontevreden mensen (tijdelijk) afleiden. Revolutionaire mensen zullen
onschadelijke worden gemaakt door verslaafden van ze te maken zonder eigen wil (Erwin Lensink
methode)…” (Probleem – Reactie – Oplossing)
De gekroonde Cobra’s van Europa en hun Oost Liberale Genootschap (zelfde bloedlijn) zal niet tolereren dat
er een echte oorlog tegen drugs ontstaat. De oorlog op drugs, die de regeringen voeren, dienen uiteindelijk
voor de legalisatie van alle soorten en klassen drugs, waarop zij zelf het monopolie hebben uiteraard. Deze
medicijnen zijn niet alleen een sociale afleiding, maar een volledige poging om controle over de geesten van
de mensen van de wereld te krijgen. Op dit moment is dit een van de belangrijkste taken van het Comité van
300.
Er is niets veranderd in de opium-heroïne-cocaïne handel. Het is nog steeds in handen van de dezelfde
“upper class” gezinnen in o.a. Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (bijvoorbeeld oorlog in Afghanistan is
drugsoorlog waarbij de 100-en miljarden in de zakken van deze “upper class” vloeien). Het is nog steeds een
fabelachtig winstgevende handel voor deze “upper class” bloedlijn. Soms lijkt het dat er een groot verlies
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wordt geleden door inbeslagnemingen van drugs zendingen. Dit verlies komt niet voor rekening van deze
“upper class”, zij hebben immers het monopolie op drugs, deze verliezen komen in werkelijkheid voor
rekening van kleine indringers die proberen in te breken in de conserven van de drugshandel hiërarchie en
die dus een graantje proberen mee te pikken. Deze hiërarchie heeft o.a. zitting in directiekamers in New
York, Hongkong en Londen en zij feliciteren elkaar onder het genot van een sigaar en een alcoholische
versnapering als er weer een kleine “concurrent” voor levenslang achter de tralies van hun gevangenissen
verdwijnt.
Inbegrepen in het Comité van 300 lidmaatschap zijn de oude families van de Europese zwarte adel (the
European Black Nobility), de Amerikaanse Oost Liberale Genootschap (in vrijmetselaar hiërarchie en de
Orde van Skull & Bones), de Illuminati, of zoals het bekend is door de Commissie “MORIAH CONQUERING
WIND,” de Mumma groep, de nationale en wereld Raad van kerken (National and World Council of
Churches), de Cirkel van Geïnitieerden (Circle of Initiates), de Negen Onbekende mannen (Nine Unknown
Men ), Lucis Trust, Jezuïeten Bevrijdings Theologisten (Jesuit Liberation Theologists), de Orde van de
oudsten van Zion (The Order of the Elders of Zion), de Nazi Prinsen (the Nasi Princes), Internationaal
Monetair Fonds (IMF), de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), de Verenigde Naties/VN (United
Nations/UN), de centrale Brits Quator Coronati, Italiaanse P2 Vrijmetselaars — met name die in de Vaticaan
hiërarchie — de Central Intelligence Agency (CIA), Tavistock instituut geselecteerd personeel, diverse leden
van toonaangevende stichtingen en verzekeringsmaatschappijen, de Hong Kong en Shanghai Bank, de
Milner groep-ronde tafel (the Milner Group-Round Table), Cini Stichting (Cini Foundation), Germaanse
Stadsheer Fonds (German Marshall Fund), Ditchley Foundation, NAVO (NATO), Club van Rome,
milieuactivisten, de orde van Sint-Jan van Jeruzalem (The Order of St. John of Jerusalem), Een Wereld
Regering Kerk (One World Government Church), Socialistisch Internationaal (Socialist International ), Zwarte
Orde (Black Order), Thule Samenleving (Thule Society), Rozenkruisers (Anenherbe-Rosicrucianists), de
grote Superieuren (The Great Superior Ones) en letterlijk honderden andere organisaties.
In het geval van John F. Kennedy, was de moord uitgevoerd met de grootst verzorgde publiciteit en met de
grootst mogelijke brutaliteit om als een waarschuwing te dienen aan de andere wereldleiders om niet tegen
het Comite van 300 in te gaan. Paus Johannes Paulus I was “stilletjes” vermoord omdat hij te dicht bij het
Comité van 300 kwam via vrijmetselaars in de Vaticaanse hiërarchie. Zijn opvolger, paus Johannes Paulus
II, werd publiekelijk vernederd als waarschuwing om niet verder te gaan waar Paulus I was geëindigd,
Paulus II is dus ook niet verder gegaan. Zoals we zien, zitten bepaalde Vaticaan leiders op dit moment in het
Comité van 300.
Het Comité van 300 blijkt veel van haar belangrijke beslissingen, die van invloed zijn op de mensheid, te
baseren op de filosofie van Poolse aristocraat Felix Dzerzinski, die de mensheid beschouwde als een wezen
dat net het niveau van vee overstijgt. Als een goede vriend van de Britse intelligentie agent genaamd
Sydney Reilly (Reilly was eigenlijk de leermeester van Dzerzinski tijdens de beginjaren van de
bolsjewistische revolutie), vertrouwde hij vaak in Reilly tijdens zijn overmatig drankgebruik. Dzerzinski was
uiteraard het beest die HET RODE TERREUR apparaat runde. Hij vertelde eens aan Reilly, terwijl de twee
op een drinkfeest waren, dat “de mens van geen belang is. Kijk naar wat er gebeurt als je hem laat
verhongeren. Hij begint dan zijn dode metgezellen op te eten om in leven te blijven. De mens is alleen
geïnteresseerd in zijn eigen overleving. Dat is alles dat telt. Alle dat Spinoza spul is een heleboel onzin.”
De wortels van de Oost Indische Compagnie (gecharterd door koningin Elizabeth I op 31 December 1600 en
ontbonden in 1873) kwamen voort uit de Europese Zwarte Adel (European Black Nobility). De Zwarte Adel
zijn de oligarchische families van Venetië en Genua, die in de 12e eeuw de rechten (monopolies) op handel
in hun bezit hadden. Bij de eerste van drie kruistochten, van 1063 tot 1123, kwam de Zwarte Adel uit Venetië
stevig in het zadel te zitten en daarmee ook de rijke heersende klasse .
De Zwarte Adel aristocratie bereikt volledige controle over Venetië in 1171, wanneer de benoeming van het
staatshoofd werd overgedragen aan wat bekend werd als de Grote Raad (Great Council), die bestond uit
leden van de commerciële aristocratie, een volledige overwinning voor hen.
Venetië is sindsdien in hun handen, maar de macht en invloed van de Venetiaanse Zwarte Adel strekt zich
uit tot ver buiten haar grenzen, en hedendaags is deze voelbaar in elke hoek van de wereld. In 1204 gaf de
oligarchische familie delen van hun opgebouwde imperium uit aan hun leden, zodat vanaf die tijd gewerkt
kon worden aan de grote uitbouw van de wereldmacht. Zo werd er bijvoorbeeld druk op een regering van
een land uitgeoefend, die nog geen onderdeel was van dit imperium, totdat deze regering een gesloten
corporatie is van de leidende families van Zwarte Adel en daarmee onderdeel van hun imperium. Het
moment dat de complete wereld het imperium is van deze Zwarte Adel nadert anno 2012 zijn voltooiing.
Het is belangrijk op te merken dat de Europese Zwarte Adel verantwoordelijk is voor de verraderlijke
verwikkelingen van tal van geheime genootschappen, lodges en organisaties, die worden ondersteund met
een hoge financiële en krachtige politieke connecties.
Deze organisaties zijn onder meer: Trilateral Commission, Bilderberg Group (Duitse versie van CFR),
Council on Foreign Relations (CFR), Verenigde Naties (opgericht door CFR), Illuminati Order Skull & Bones
(binnenste cirkel van de CFR), Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank, Bank of International
Settlement, Club van Rome, Chatham House (officieel het Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken –

N I E UW S B R I E F 218 – 15 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 22

RIIA), Ronde Tafel, Tavistock Institute for Human Studies (psychologische oorlogsvoering van Engeland
denktank), de Geassocieerde Press (AP), Reuters (Rothschild eigendom nieuws monopolie gebruikt voor
hersenspoeling van de massa), en vele anderen, die allemaal, of ze er nu bewust of onbewust aan
meedoen, allemaal in het voordeel werken van de aristocratie van Groot-Brittannië en hun NWO agenda.
Hoewel er een vele mistige wegen zijn die naar andere plaatsen lijken te leiden, leiden deze wegen
uiteindelijk altijd naar de koningin van Engeland. De techniek om hun illegale plannen geheim te houden is
“verkokering”. Alleen de mensen in de binnenste cirkel, die onderdeel zijn van het sluitstuk van de top van de
piramide, die weten alle ins en outs van deze misdaad tegen de mensheid. De meesten die aan dit
satanische plan meewerken zijn zich er niet van bewust, de minderheid is zich er compleet van bewust.
Gewoonlijk wordt de “onbewusten” (nuttige idioten) leugens verteld, die ervoor moeten zorgen dat deze
“onbewusten” meewerken aan het satanische plan, terwijl zij er zelf van zijn overtuigd dat ze meewerken aan
iets goeds. Op deze manier zijn zij handlangers geworden zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Het is
daarom van het ALLERGROOTSTE BELANG dat deze duivelse ring van de macht bloot wordt gelegd.
Illegale geheime genootschappen zijn niet bestand tegen het licht van de dag (duister verdwijnt als er licht
op schijnt). Eenmaal blootgesteld, zullen de duistere kliek en hun volgelingen vallen als een kaartenhuis.
De Europese Zwarte Adel verdiende deze titel door middel van vuile trucs, dus als de bevolking in opstand
kwam tegen deze duistere monopolies binnen de regering, werden de leiders van de opstand snel opgepakt
en brutaal opgehangen.
Zij maken gebruik van geheime moorden, moord, het arm maken van burgers of het failliet maken van
bedrijven die zich verzetten tegen deze monsters, ontvoering en verkrachting. Alle genoemde families zijn
verbonden met het Huis van Guelph, een van de oorspronkelijke Zwarte Adel families van Venetië waar het
Huis van Windsor en dus de huidige koningin van het Verenigd Koninkrijk, Elizabeth II, van afstamt. – Dr
John Coleman, de voormalige Britse Intelligence Officer, The Conspirator’s Hierarchy: Het Comite van 300.

Kernoorlog gevaar? Nucleaire Plangroep NAVO sinds 22 jaar weer bijeen
De officieuze ‘doomsday klok’ heeft in 31 jaar niet meer zó dicht bij
00.00 uur gestaan, het moment waarop er een kernoorlog losbarst.
‘Atoomwapens doen weer mee,’ kopte de Duitse krant Frankfurter
Allgemeine op 25 januari. De reden was het fors toegenomen aantal
vluchten van Russische lange-afstandsbommenwerpers langs het
luchtruim van de NAVO. Vorige week schakelden twee van deze
toestellen, die kernwapens kunnen vervoeren, zelfs hun transponders uit
toen ze op Groot Brittannië afvlogen. De NAVO reageert door
overmorgen voor het eerst sinds oktober 1992 de Nucleaire Plangroep weer bij elkaar te roepen. Met andere
woorden: na lange tijd is een mogelijke kernoorlog opeens weer een stuk dichterbij gekomen.
‘Provocaties’
In het Westen wordt over Russische ‘provocaties’ gesproken, maar de vluchten met de bommenwerpers zijn
juist het antwoord van Moskou op de door de Verenigde Staten georganiseerde –en door Europa
gesteunde- staatsgreep in Oekraïne, waarna er in het oosten van het land feitelijk een burgeroorlog
losbarstte die ook de afgelopen dagen weer aan tientallen mensen het leven kostte.
De NAVO grijpt de schijnaanvallen van Russische bommenwerpers nu aan om op 5 februari op het
hoofdkwartier in Brussel de Nucleaire Plangroep (NPG) bij elkaar te roepen, die bestaat uit onder andere de
ministers van Defensie van de lidstaten. De in 1966 opgerichte NPG kan geen besluiten nemen, maar wel
aanbevelingen doen over de rol en eventuele inzet van kernwapens. De groep kwam in oktober 1992, pal na
het einde van de Koude Oorlog, voor het laatst bijeen.
SIOP: Hoe een kernoorlog te winnen
Ondanks de START-gesprekken over de vermindering van het aantal kernraketten werd in de zomer van
1989 bekend gemaakt dat er aan een nieuwe versie van het Strategic Integrated Operation Plan (SIOP)
werd gewerkt. Het doel van dit plan: het voeren en winnen van een oorlog met kernwapens. Een nieuwe
generatie kernbommen konden bunkers op 200 meter onder de grond vernietigen. Daarmee zou de
complete leiding van de Sovjets geëlimineerd kunnen worden.
De nachtmerrie van een verwoestende kernoorlog tussen Oost en West verdween na het instorten van de
Sovjet Unie en het Warschaupact. In april 2009 beloofde de Amerikaanse president Obama zich in te zetten
voor een kernwapenvrije wereld. In Europa gingen vervolgens stemmen op om de 180 Amerikaanse B61
kernbommen in Duitsland, Italië, Nederland, België en Turkije te verwijderen.
De realiteit is dat de B61 door een nieuwer type, de B61-12, zal worden vervangen. Deze bom is 13 keer
krachtiger dan degene die Hiroshima vernietigde. De vervanging van de oude bommen is een reactie op de
snelle modernisering en uitbreiding van de Russische nucleaire strijdkrachten.
Doomsday klok sinds 31 jaar weer op 3 voor 12
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Niet voor niets verschoof het bestuur van het gerenommeerde Britse Bulletin of Atomic Scientists (BAS) op
21 januari 2015 de ‘doomsday klok’ naar 3 minuten voor 12. In 1984 stond de klok voor het laatst zó dicht bij
00.00 uur, het moment waarop er een kernoorlog losbarst. Destijds hadden de Sovjets vele honderden SS20 raketten op Europa gericht, waarna de NAVO reageerde met de plaatsing van 108 Pershing-II en 464
kruisraketten (waarvan 48 in Nederland).
Uit na de val van het IJzeren Gordijn bekend gemaakte archieven blijkt dat de Sovjet rond 1980 verregaande
gedetailleerde plannen hadden voor een invasie van West Europa, en dat het toenmalige ‘NAVOdubbelbesluit’ over de plaatsing van nieuwe kernwapens een van de belangrijkste redenen was waarom
deze invasie niet plaatsvond.
Beloftes aan het Kremlin gebroken
Toen het Oostblok ineenstortte en het Westen de Koude Oorlog leek te hebben gewonnen, veranderde de
rol van de NAVO langzaam van een puur verdedigend bondgenootschap naar een op interventies gerichte,
almaar agressiever wordende militaire organisatie. Zo werd in 1999 een oorlog begonnen tegen Joegoslavië,
voormalig lid van het Warschaupact, en werd de NAVO in tegenspraak met alle gedane beloftes aan het
Kremlin uitgebreid met Oost Europese landen, dus richting de grenzen met Rusland.
Westen is economische oorlog begonnen
Inmiddels is het Westen vanwege de crisis in Oekraïne, waar Rusland ten onrechte de schuld van krijgt, een
rechtstreekse financieel-economische oorlog begonnen door het instellen van sancties, het financieren van
de Russische oppositie en een via Saudi Arabië –de belangrijkste bondgenoot van de VS in het Midden
Oosten- bedongen extreem lage olieprijs, wat de regering van president Vladimir Putin, dat leeft van de olieexport, miljarden kost.
Moskou ziet NAVO-raketschild als grote bedreiging
De afgelopen jaren werd begonnen met de bouw van een raketschild in Oost Europa, zogenaamd om het
gevaar van een Iraanse raketaanval te kunnen bedwingen. Veel Westerse analisten gaven echter toe dat dit
schild in werkelijkheid op het Russische kernwapenarsenaal is gericht. Overigens is het geplande aantal
afweerraketten in de verste verte niet voldoende om een massale Russische aanval te kunnen stoppen.
Desondanks beschouwt het Kremlin het schild als een grote bedreiging, omdat het aantal afweerraketten in
tijden van crisis eenvoudig en binnen zeer korte tijd fors zou kunnen worden opgevoerd. De Russen zien
hierin het bewijs dat Amerika en de NAVO in de toekomst een preventieve nucleaire verrassingsaanval
willen kunnen uitvoeren.
Obama is Brzezinski’s pion voor oorlog met Rusland
Eén van de invloedrijkste kwade geniën achter deze plannen is NWO-topman Zbigniew Brzezinski, tevens
de grote man die de opkomst van Barack Hussein Obama mogelijk maakte. Brzezinski pleit al sinds de jaren
’90 voor een agressieve, op het bedwingen van Rusland en China gerichte politiek. Voor dit doel voorzag hij
een toenadering tot Iran en de islam, regimeveranderingen in de Arabische- en moslimwereld, het
stapsgewijs loslaten van het traditionele bondgenootschap met Israël en uiteindelijk het inzetten en
opofferen van Europa in een laatste, desnoods verwoestende strijd om de wereldmacht.
Het behoeft geen uitleg dat zijn plannen sinds de komst van president Obama in steeds sneller tempo
worden uitgevoerd. Obama heeft zelfs nog maar een dikke anderhalf jaar om Brzezinski’s hoofddoel te
verwezenlijken: een beslissende militaire overwinning op Rusland en China, desnoods door Europa, Israël
en een groot deel van het Midden Oosten in puin te laten schieten.
Europa loopt in de val
De Amerikaanse politieke analist Webster Tarpley waarschuwde Europa hier al met de eerste verkiezing van
Obama in 2008 voor. Ook voormalig Sovjet president Michail Gorbatsjov beschuldigde het afgelopen jaar de
VS er meerdere malen van een nieuwe grote oorlog in Europa te riskeren.
Helaas zonder resultaat, want Europa loopt nog altijd gewillig en met open ogen in de val die Brzezinski en
Obama’s kliek in Washington voor ons hebben opgezet.
Gezien de zorgwekkende ontwikkelingen in en rond Oekraïne, de aanhoudende burgeroorlog in Syrië, de
Russische raketten en bommenwerpers bij Europa’s grenzen en bommenwerpers, het opschuiven van de
doomsday klok naar 3 minuten voor 12 en het bijeenkomen van de NPG is er meer dan genoeg reden om te
vrezen voor een plotselinge escalatie naar een nieuwe wereldbrand, die door geen enkele weldenkende
burger –of hij nu in Europa, Rusland of Amerika woont- wordt gewild.
Xander - (deels) (1) KOPP
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Escalatie Oekraine op alle fronten (video)
De contouren van de Derde Wereldoorlog tekenen zich af voor onze
ogen en het leven gaat door alsof er niets aan de hand is.
Als we net doen alsof iets niet bestaat, misschien gaat het dan
vanzelf wel weer weg. Het normale leven zou moeten stoppen en
iedere bevolking van ieder Europees land zou zijn overheid ter
verantwoording moeten roepen. Dat niet alleen, maar hen ook
vragen waar ze in hemelsnaam mee bezig zijn.
Pas als die overheid bij z'n positieven is gekomen en adequate actie
heeft ondernomen, pas dan zou het normale leven misschien weer verder kunnen gaan.
Zoals we vorige week in een artikel schreven is de oorlog tussen Rusland en het Westen in feite al in volle
gang en is er niet zo gek veel voor nodig om dezeproxyoorlog te laten ontaarden in een volledige oorlog.
De laatste ontwikkelingen rondom de situatie in de Oekraïne.
Officiëel is er nog steeds sprake van een wapenstilstand, maar in de praktijk allang niet meer. Er wordt weer
gewoon volop gevochten en in plaats dat er via de onderhandelingstafel geprobeerd wordt een oplossing te
vinden, doet iedereen in het Westen zijn best om de situatie zo snel en zoveel mogelijk te laten escaleren.
Het gaat niet goed met het (door het Westen gesteunde) Oekraïense leger in het oosten. Er worden zoals
intussen gebruikelijk zware verliezen geleden tegen de separatisten.
Daarmee word het dus hoog tijd voor nog meer drastische actie en worden er door het leger van de
Oekraïne met gezwinde spoed grote hoeveelheden zware tanks naar het oosten vervoerd.
De rol van de Franse president Hollande is niet helemaal duidelijk. Enerzijds schijnt hij goede maatjes te
zijn met Poetin en wil hij de sancties tegen Rusland versoepelen of geheel afschaffen, terwijl anderzijds hij
tegelijkertijd tanks en ander oorlogstuig naar Polen stuurt. Het doel daarvan is het versterken van de NAVO
strijdkrachten omdat landen zoals Polen zich zogenaamd zorgen maken over de Russische agressie.
Hollande is dit de afgelopen week overeengekomen met de Poolse premier Eva Kopacz.
Wat echter verreweg de meeste wrevel zal oproepen bij Poetin is het volgende:
De Navo is van plan om kleine commandoposten in te richten in zes Oost-Europese landen, als onderdeel
van een nieuwe strategie in reactie op de crisis in Oekraïne. Dat zei de secretaris-generaal van het
bondgenootschap, Jens Stoltenberg, vrijdag. Hij sprak de verwachting uit dat de ministers van defensie van
alle Navo-landen volgende week zullen instemmen met het plan om posten op te zetten in Estland, Letland,
Litouwen, Polen, Bulgarije en Roemenië. Vanuit de posten zullen militaire oefeningen worden gecoördineerd
en in het geval van nood militaire operaties.
Terwijl Rusland wordt beschuldigd van agressief gedrag is de werkelijkheid dat ze aan alle kanten steeds
verder worden omsingeld door de NAVO. Of, zoals het ook (satirisch) uitgelegd kan worden: Het is duidelijk
dat Rusland uit is op oorlog want kijk eens hoe dicht ze hun land bij de NAVO bases hebben neergelegd.
De New York Times, spreekbuis van de Amerikaanse overheid, heeft
in een artikel laten weten dat er na de grote verliezen die zijn
geleden door het Oekraïense leger, men nu serieus overweegt om
de Oekraïne van (zware) wapens te voorzien.
Dit heeft de volledige ondersteuning van de NAVO. Belemmeringen
zijn er niet want het Congres heeft het allemaal al goedgekeurd,
volledig gebaseerd op leugens.
Poetin reageert vooralsnog zeer beheerst. Een paar speldenprikken
in de vorm van een aantal nucleaire bommenwerpers in de lucht voor
de kust van Ierland. En nee, die waren niet op zoek naar een
klokkenluider, maar was wel bedoeld als een duidelijk signaal naar
het Westen. De puinhoop in de Oekraïne zelf wordt met de dag groter. Zo is er in het oosten de stad
Krasmatorsk. De plaats was tot en met medio vorig jaar in handen van de separatisten, maar staat inmiddels
weer onder controle van Kiev. Omdat men nu in de Oekraïne de dienstplicht weer heeft ingevoerd, ontstaat
de bizarre situatie dat men in Krasmatorsk jongemannen wil inlijven bij het leger om tegen hun eigen
bevolking te gaan vechten. Er is uiteraard niemand die dat wil en de meesten geven dan ook geen gehoor
aan de oproep. Dat weerhoudt het leger er echter niet van om ’s nachts bij deze mensen op de deur te
bonzen en ze onder dwang mee te nemen. In de volgende video zie je hoe de moeders in Kramatorsk
reageren op de gedwongen mobilisatie van hun kinderen. Ze maken duidelijk dat ze geen oorlog willen met
Rusland, dat ze er allemaal familie hebben wonen en dat ze maar één ding willen en dat is vrede.
De conclusie op Zerohedge is duidelijk en delen we: “Dit gaat niet goed aflopen”.
Dat gaat het zeker niet als het normale leven nu niet even stopt en de verschillende bevolkingen eisen dat er
een einde wordt gemaakt aan deze handelingen die een totaal zinloze allesvernietigende oorlog laten
ontstaan. Bronnen: Zerohedge ; Blik op Nos Journaal ; New York Times ; Financieel Dagblad
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8889:escalatie-oekraine-op-allefronten&catid=37:wereld&Itemid=50
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Afwijkende mening? Stempel ‘complotdenker’ en ‘oppositioneelopstandige gedragsstoornis’
Het was al duidelijk toen de NOS mij op 13 januari benaderde dat ze met een
plannetje bezig waren. Ineens zou er interesse bestaan voor
complottheorieën. Toen het scherm op het 8 uur journaal op ‘Even geduld aub‘
stond, wist ik meteen dat ze ergens mee bezig waren. Een oud tv-presentator
benaderde mij en gaf aan dat het onzin was dat de NOS al die tijd uit de lucht
zou moeten zijn omdat het pand gekaapt was. Tegenover het NOS gebouw
zitten de bedrijven United en Dutch View die binnen enkele minuten een live
verbinding op kunnen zetten, zo meldde hij. De uitzending had dus helemaal
niet via de verslaggever in Den Haag hoeven lopen, maar had gewoon
rechtstreeks van het NOS terrein plaats kunnen vinden. De oud-presentator –
die graag anoniem wil blijven – meldt dat er helemaal niets klopt van het
verhaal. Het meest opmerkelijk vond de presentator dat Tarik Zahzah een
brief bij zich zou hebben gehad waarin iets stond over explosieven. Toch gaan gewoon normale agenten het
pand in en komt niet eerst de EOD (explosieven opruimingsdienst) het pand onderzoeken. Ook is het geen
arrestatieteam – wat gebruikelijk is in zo’n situatie – dat naar binnen gaat, maar gewone agenten met lichte
wapens. Ook opvallend was dat de politie contact had met de meldkamer. In dergelijke situaties komt er
onmiddellijk een coördinator die ter plaatse de zaak aanstuurt en is er dus geen communicatie met de
meldkamer.
Maar het doel werd al vrijwel direct duidelijk toen Giel Beelen mij de volgende ochtend uit bed belde
(zie hier vanaf 75e minuut): men wilde Tarik Zahzah koppelen aan complotdenkers en deze complotdenkers
het stigma ‘stoornis’ opplakken. Dat deel uit ons gesprek had Giel er echter uitgeknipt en kunt
uhier terugluisteren. Giel vindt het zelfs prima dat “complotdenkers” opgesloten worden, maar ook dat deel
van het gesprek heeft hij er uit geknipt (terwijl hij tegen mij zei dat we live waren). Het échte doel blijkt ook uit
alle berichten van de zogenaamde experts die de Mainstream Media (MSM) de afgelopen dagen ingezet
hebben. Men koppelde Tarik Zahzah zelfs aan het 9/11 complot en aan een afwijkende mening
over vaccinaties (zie ook hier). Daarbij maakt men gebruik van makkelijk te scoren onderwerpen, want bijna
niemand durft het aan om over die zaken kritisch na te denken en dus als je daar een afwijkende mening
over hebt, moet je wel een steekje los hebben. Er is duidelijk een hetze vanuit de Mainstream Media opgezet
tegen alles en iedereen die afwijkend durft te denken. Dat toont des te meer aan dat deze hele Tarik
Zahzah soap bij de NOS een vooropgezette hoax is. Het slechte acteerwerk wekte al het vermoeden, maar
toen duidelijk werd dat Tarik een complotdenker was, werd glashelder dat dat de opzet was: “Durf jij een
afwijkende mening te hebben? Dan ben je een potentiële Tarik Z.”
Hoogstwaarschijnlijk zal jeugdzorg kinderen die dergelijke afwijkende meningen vertonen in de toekomst via
hun gezinsregisseur gaan targetten en psychologische begeleiding geven of zelfs bij hun ouders weghalen.
Een natuurlijk moet u als familielid of vriend van zo’n complotdenker melding gaan doen bij de GGZ of politie
zodat er misschien wel gedwongen behandeling opgelegd kan worden. De fascistische staat heeft zich dan
definitief gevestigd. Iedereen die nog een afwijkende mening durft te hebben wordt voor gek verklaard via
hele mooie terminologie en wordt als potentiële bedreiging gezien voor de algemene orde. En dat alles op
basis van een stukje knullig acteerwerk waarin de NOS de hoofdrol speelt. Shame on you NOS! Maar
natuurlijk schamen de mensen bij de NOS zich niet. Zij checken waarschijnlijk eind van de maand hun extra
bonus op de bankrekening en kunnen nog eens een lekker snoepreisje boeken. Maar ach, dat denk ik
waarschijnlijk omdat ik ODD heb; ‘oppositional defiant disorder’ oftewel ‘oppositioneel-opstandige
gedragsstoornis‘. Het kan ook zijn dat ik een schizotypische persoonlijkheidsstoornis heb. Hoe toevallig is
het dat recentelijk bekend werd dat Bart van U., de vermeende moordenaar van Els Borst, ook
een psychische stoornis had. Het zet je aan het denken.
Er is dus een keiharde beweging gaande waarbij iedereen die het lef heeft om de officiële lezing van de
Mainstream Media in twijfel te trekken, gepsychiatriseerd gaat worden. Dit betekent dus opsluiting en
behandeling. Dat soort verhalen zijn we gewend vanuit het oude Sovjet tijdperk en van landen als China of
Noord Korea, maar nu is het dus in Nederland zo ver en dankzij diezelfde media ziet vrijwel niemand nu de
ernst van de situatie in, omdat mensen hun ogen dicht laten smeren door acteerwerk, leugens en NLPtechnieken. Gaat het volk dit accepteren? Het grootste gedeelte waarschijnlijk wel. Het is zo lekker veilig om
met zijn allen “beh” te blaten in de kudde van gelijkgestemden die blind achter het nieuws aan rennen.
Bron linkvermeldingen: trimbos.nl, volkskrant.nl
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Hoe de Fraudewet burgers tot fraudeurs maakt (maar fraudeurs onbestraft laat)
Correspondent Technologie & Surveillance
'In de praktijk worden te vaak boetes uitgedeeld aan burgers die
niets misdaan hebben. Aan burgers die niet willen frauderen, maar
zich vergissen of door administratieve formaliteiten niet anders
kunnen.' Foto: HH
Een vrouw geeft een wijziging in haar situatie een paar dagen te laat
door bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).
De reden: ze moet wachten op een nieuw DigiD-wachtwoord.
Ze belt het UWV van tevoren op en legt haar situatie uit aan een medewerker, die het contact registreert.
Toch krijgt de vrouw een boete van 150 euro. Volgens de uitvoeringsinstantie heeft ze
haar inlichtingenplicht Burgers hebben de plicht informatie te verstrekken over hun situaties en
omstandigheden die invloed hebben op hun uitkeringen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer burgers
inkomsten uit werk ontvangen. verzuimd: ze had de wijziging in haar situatie niet tijdig gemeld.
De Fraudewet is ongenadig
De situatie van deze vrouw is niet uitzonderlijk. Sterker nog: twee op de drie burgers die een boete van het
UWV, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de gemeente krijgen, hebben niet met opzet gehandeld.
Het is een opmerkelijk gevolg van de Fraudewet, De Fraudewet heet officieel de Wet aanscherping
handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving, maar wordt in de politiek als Fraudewet benoemd. die op 1
januari 2013 van kracht ging. Een wet die het voor gemeenten, het UWV en de SVB makkelijker maakt
fraudeurs strenger te bestraffen. Door hoge boetes De hoogte van de eerste boete bedraagt 100 procent
van het benadelingsbedrag. Stel dat iemand € 200 moet terugbetalen aan het UWV, dan komt hier een
boete van € 200 bovenop. Bij recidive is de boete 150 procent. uit te delen, zouden de uitvoeringsinstanties
fraude hard de kop in kunnen drukken. Ook zou de aanpak de burger het idee geven dat fraudeschandalen
echt niet langer mogen en kunnen gebeuren in Nederland.
De Nationale ombudsman concludeert vandaag in het rapport Lees op de website van de Nationale
ombudsman het rapport 'Geen fraudeur, toch boete.'Geen fraudeur, toch boete dat deze strenge aanpak zijn
doel voorbijschiet. In de praktijk worden te vaak boetes uitgedeeld aan burgers die niets misdaan hebben.
Aan burgers die niet willen frauderen, maar zich vergissen of door administratieve formaliteiten niet anders
kunnen. De echte fraudeurs worden door de Fraudewet niet geraakt.
Geen onderscheid tussen fraude zonder en met opzet
In de Rijksbrede aanpak fraude, Lees op de website van Rijksoverheid de Rijksbrede aanpak fraude. die het
kabinet eind 2013 presenteerde, staat dat per ongeluk frauderen – door onwetendheid of onkunde – iets
anders is dan opzettelijk frauderen. Toch maakt de Fraudewet dit onderscheid niet. Volgens de Nationale
ombudsman is dit een kwalijke zaak. In de praktijk kan niet iedereen zijn of haar gegevens (tijdig) doorgeven
aan de uitvoeringsinstanties. Deze mensen worden wél heel hard gestraft.
‘Wij hebben de indruk dat de meerderheid van de mensen die de inlichtingenplicht niet naleeft, dat niet
opzettelijk doet’
Waarnemend ombudsman Frank van Dooren tegen De Correspondent: ‘Wij hebben de indruk dat de
meerderheid van de mensen die de inlichtingenplicht niet naleeft, dat niet opzettelijk doet. Door deskundigen
wordt gezegd dat bij de overtredingen van de inlichtingenplicht hooguit 32 procent opzettelijk gebeurt. De
rest heeft te maken met vergissingen, informatie die niet aankomt, moeilijke regelgeving of problemen bij
uitvoeringsinstanties. Dit terwijl de wet wel wordt toegepast op die andere 68 procent.’
De Nationale ombudsman vindt dat de overheid een duidelijk onderscheid moet maken tussen opzettelijk en
niet opzettelijk handelen. Ook een recente uitspraakLees op de website van de Rechtspraak de uitspraak
van de CRvB over de Fraudewet. van de Centrale Raad van Beroep De Centrale Raad van Beroep is een
van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland. De CRvB oordeelt in hoger beroep over geschillen op
het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. maakt duidelijk dat
het opleggen van hoge boetes alleen mag als een burger met opzet fraudeert.
Vier manieren hoe burgers als fraudeur worden bestempeld
De Nationale ombudsman stelt in het rapport dat fraude vaak onbewust en zonder
verkeerde drijfveren plaatsvindt. Er worden vier redenen en een tal van schrijnende
voorbeelden gegeven.
Ten eerste beschikken mensen vaak wel over de juiste informatie, maar weten zij niet
welke informatie zij moeten doorgeven. Zo is een vrouw, met steun van het UWV,
gestart als zelfstandig pedicure. Omdat ze per kwartier en per minuut werkt, stuit ze op
een probleem. Ze kan bij het UWV namelijk alleen hele uren invullen.
Foto: Hollandse Hoogte
Uiteindelijk krijgt ze van een medewerkster bij het UWV de instructie om alle uren bij
elkaar op te tellen en te delen door het aantal dagen. Dat doet ze, zo’n anderhalf jaar
lang. Opeens staat er een fraude-inspecteur van het UWV op de stoep, die meldt dat

N I E UW S B R I E F 218 – 15 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 27

ze een boete krijgt van 6000 euro. Ze had haar uren onjuist geregistreerd. De vrouw raakt verstrikt in allerlei
formele procedures. De zaak is nog steeds niet opgelost.
Ten tweede kan het ook zijn dat de informatie niet op de juiste plek terechtkomt, doordat de manier waarop
de overheid informatie verwerkt – via een website, een klantcontactcentrum of aan de balie – niet
transparant is. Een goed voorbeeld is een man die maandelijks netjes zijn inkomensbrieven bij
zijn coachVeel burgers in de bijstand krijgen door uitvoeringsorganisaties een coach toegewezen, die reintegratie naar werk bevordert. bij de gemeente inlevert. Dan ontvangt hij een brief dat de gemeente zijn
uitkering terugvordert, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de inlichtingenplicht. De man snapt er
niets van. Zijn coach blijkt niet meer bij de gemeente te werken en de man kan niet bewijzen dat hij zijn
formulieren persoonlijk had langsgebracht. De gemeente legt het verhaal naast zich neer en beboet de man:
400 euro. Veel geld voor iemand die het van een uitkering en bijverdiensten moet hebben.
Ten derde is de benodigde informatie vaak nog niet beschikbaar en kunnen burgers dus nog geen wijziging
doorvoeren. Zo komt een man na 42 jaar zonder baan te zitten. Gelukkig vindt hij al snel een bijbaan bij de
apotheek. Hij kijkt op de website van het UWV, waar staat dat hij zijn uren moet vermelden. Maar zijn
gewerkte uren weet hij pas na de werkperiode, wat hij bij ‘opmerkingen’ op het formulier zet. Voor de
zekerheid geeft hij dit ook telefonisch door. Dan krijgt hij opeens een boete van 1700 euro vanwege het niet
tijdig doorgeven van zijn situatie. Het UWV verlaagt de boete uiteindelijk naar 440 euro omdat hij de wijziging
zelf had gemeld, maar de situatie is nog steeds niet opgelost.
Ten slotte kan een misverstand, een vergissing of een medische toestand het doorgeven van een wijziging
in de weg staan. In het rapport wordt het voorbeeld gegeven van iemand die in het ziekenhuis ligt en twee
dagen te laat is met het doorgeven van informatie aan de gemeente. Een gemeenteambtenaar komt
erachter en wil afzien van de boete, maar zijn leidinggevende verbiedt dat. Uiteindelijk wordt de ernstig zieke
man niet beboet, maar het rapport stelt dat dit de enige uitzondering is geweest die de gemeente heeft
gemaakt bij het opleggen van een boete.
Hoge boetes werken averechts
Uit gesprekken met medewerkers van uitvoeringsinstanties met de Nationale ombudsman blijkt dat de
boetes voor mensen zonder slechte bedoelingen buitensporig hoog zijn. ‘Dat je een bedrag dat je ten
onrechte hebt gekregen terug moet betalen snappen de meeste mensen wel. Dat je daarnaast nog eens
hetzelfde bedrag als boete eroverheen krijgt terwijl er geen opzet in het spel was, dát is een signaal dat wij
heel vaak terugzagen,’ zegt Van Dooren.
‘Een burger wordt murw geslagen door een hoge boete. Vaak nemen mensen ook niet de stap om een
bezwaarschrift in te dienen. Mensen die al financieel aan de grond zitten en ook nog eens een boete krijgen,
gaan vaak niet in beroep. Die denken: van een kale kip kun je toch niet plukken. Een hoge boete kan er ook
toe leiden dat mensen geen stimulans hebben om werk te zoeken. Zij denken dat zodra zij werk vinden, al
hun geld naar het afbetalen van de boete gaat. Zwaar straffen werkt dus ook heel averechts om mensen aan
het werk te krijgen.’
Maar er is meer aan de hand. De Fraudewet bepaalt ook dat iemand geen aanspraak maakt op
schuldhulpverlening na een boete. Ook wordt de beslagvrije voet – een deel van het inkomen waarop een
deurwaarder geen beslag mag leggen – niet meer gerespecteerd in deze situatie. ‘Door deze maatregelen
grijpt de overheid heel diep in op mensen die al op het bestaansminimum zitten, alleen maar omdat zij één
keer niet voldaan hebben aan de inlichtingenplicht,’ aldus Van Dooren.
Geen ruimte voor maatwerk
De Fraudewet is een sprekend voorbeeld van het lik-op-stukbeleid van het kabinet. Door sancties aan te
scherpen en gelijk te trekken tussen de uitvoeringsorganisaties, hoopt het fraudeurs stevig aan te pakken. In
de praktijk blijkt dat er te weinig ruimte is voor maatwerk.
Van Dooren: ‘Vooral het UWV is een grote fabriek. Vroeger was het zo dat mensen daar een personal coach
hadden. Aan deze persoon kon je vragen wat je moest doen om niet te frauderen. Nu moet je het zelf
uitzoeken. Als iets achteraf als fraude wordt gezien, word je daarvoor beboet. Hier moeten we naar terug:
dat mensen persoonlijk gevolgd kunnen worden door medewerkers.’
‘Het UWV beschouwt zichzelf als strikte uitvoerder van de wet en ziet dus geen ruimte om boetes te matigen
of kwijt te schelden’
Maar dat persoonlijke contact wordt steeds moeilijker. Door bezuinigingen en doordat steeds meer
wijzigingen digitaal moeten worden doorgegeven. Dat kan heel handig zijn – burgers hoeven de deur niet uit
en kunnen hun wijzigingen doorgeven wanneer ze maar willen. ‘Het risico is dat de overheid totaal inzet op
digitaal communiceren en geen achtervang meer is voor mensen met problemen,’ stelt Van Dooren. ‘Het
UWV straft deze mensen meteen af.’
Frappant is dat de medewerkers van het UWV de boeteregeling zelf veel te streng vinden. Dat blijkt uit
gesprekken met de Nationale ombudsman. Zij willen meer bevoegdheden om de boete beter af te stemmen
op individuele situaties. Nu vertrouwen medewerkers blind op de ‘beslisboom.’ Bij het UWV maakt men vaak
beslissingen door een beslisboom te gebruiken. Dit is een standaardmodel dat wordt gebruikt om
beslissingen en uitkomsten van een vraagstuk te organiseren. Als deze correct is doorgelopen, zien zij geen
mogelijkheid om tot een andere beslissing te komen.
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‘We hebben een aantal interventies gedaan bij het UWV. We kregen daar steeds nul op het rekest. Het UWV
beschouwt zichzelf als strikte uitvoerder van de wet en ziet dus geen ruimte om boetes te matigen of kwijt te
schelden. Bovendien: de dienst wil door bezuinigingen zo efficiënt mogelijk werken en geen aandacht
besteden aan individuele gevallen. Als dit inderdaad de gewenste koers is, laat minister Asscher dan regels
maken die niet zo extreem hard zijn,’ zegt Van Dooren.
Bij de SVB en gemeenten ligt dit iets anders. De SVB is volgens het rapport kritischer geworden over de
eigen procedures. De dienst kijkt nu vaker naar concrete voorbeelden uit het verleden om zaken te
beoordelen. Ook wordt er sneller gebruikgemaakt van boetevermindering of zelfs het terugdraaien van
boetes. Bij de gemeenten staat maatwerk hoger in het vaandel. Een gemeente betrokken in het onderzoek
van de Nationale ombudsman stelt ook dat hoge boetes juist leiden tot apathie.
De echte fraudeur wordt niet gepakt
Een van de doelen van de Fraudewet is om fraudeurs te pakken. Maar het rapport van de Nationale
ombudsman oordeelt dat de pakkans van notoire fraudeurs niet toeneemt als gevolg van de wet. Dit komt
omdat de wet zich alleen richt op het uitdelen van boetes, niet op het verbeteren en verhogen van de
opsporingscapaciteit. De bij het onderzoek betrokken uitvoeringsdiensten stellen dat bewuste fraudeurs zo
door het net glippen.
Dit geldt vooral bij fraudezaken waar de boete hoger is dan 50.000 euro, zaken die door de rechter worden
afgehandeld. Via dit traject wordt er getoetst of er opzet in het spel was – wat bij ‘normale’ gevallen niet
gebeurt. Als er wordt aangetoond dat er inderdaad met opzet is gefraudeerd, wordt er vaak een taakstraf
uitgedeeld. Medewerkers bij de uitvoeringsorganisaties hebben dan ook de indruk dat het strafrecht
voordeliger kan uitpakken dan voor overtreders van de Fraudewet.
De Centrale Raad van Beroep heeft inmiddels aangegeven dat deze situatie leidt tot een foute balans tussen
het bestuurs- en strafrecht. Nu is het bijvoorbeeld zo dat een boete die door het UWV wordt opgelegd soms
hoger uitvalt dan de straf die de strafrechter oplegt. Hier moet verandering in komen, vindt de Raad.
Ook beleid kan het vertrouwen in de overheid doen verbleken
Wat zijn de gevolgen? Ondermijnt fraude de samenleving? Volgens Van Dooren wel: natuurlijk zijn er
mensen die grootschalig frauderen, met opzet en heel doelbewust. Dat er fors wordt opgetreden tegen deze
mensen vindt hij begrijpelijk.
Maar het rapport maakt pijnlijk duidelijk dat beleid óók het vertrouwen van de burger kan schaden. Zware
sancties kunnen mensen bang, extreem bezorgd en wantrouwig maken richting de overheid. Zoals een
echtpaar na problemen met de SVB opmerkt: ‘We zijn het vertrouwen in de overheid volkomen kwijt.’
Hoe zit het met de mensen die onterecht een hoge boete hebben betaald? Worden boetes kwijtgescholden,
nu blijkt dat burgers vaak geen verwijt kan worden gemaakt? Het wordt interessant om te zien hoe minister
Asscher daar de komende weken een antwoord op zal geven.
Update 11:45: Het UWV heeft aangegeven voorlopig geen nieuwe boetes op te leggen in het kader
van de Fraudewet. Het geven van boetes kan worden hervat als er duidelijkheid komt van minister
Asscher.
Dit artikel is geschreven door gastcorrespondent Maaike Goslinga.
Hoe ik door een fout in een database duizenden euro’s misliep
Gastcorrespondent Maaike Goslinga las in een recent Rekenkamerrapport dat
burgers in grote problemen kunnen komen door fouten met basisregistraties.
Herkenbaar: toen zijzelf twee jaar geleden in Duitsland ging studeren en zich bij
haar gemeente uitschreef, raakten instellingen in de war. Het is nog niet hersteld.
Lees hier mijn stuk
Opheldering verzocht: acht op de tien misdrijven in Nederland wordt nooit opgelost
Vorige week verscheen het jaarlijkse juichrapport over het functioneren van politie
en justitie. Maar onderzoek van gastcorrespondent Bart de Koning laat een heel
ander verhaal zien: stijgende kosten, dalende ophelderingspercentages, fictieve
politie-eenheden en gegoochel met statistieken zijn slechts enkele van de
ongemakkelijke waarheden over het Nederlandse politieapparaat.
Lees het verhaal hier terug
https://decorrespondent.nl/2166/Hoe-de-Fraudewet-burgers-tot-fraudeurs-maaktmaar-fraudeurs-onbestraft-laat/66617496-9e93fc49

Citaat van Voltaire
“Artsen gieten geneesmiddelen waar zij weinig van afweten,
om ziekten te genezen waar zij nog minder van af weten,
in mensen waar zij helemaal niets van afweten”.
Voltaire (1694 – 1778), Frans schrijver en filosoof
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EU experimenteert met gedachtenpolitie
De EU is een zeer enge organisatie geworden.
Dat de EU steeds verder radicaliseert naar
Orwelliaans dystopische extremiteiten mag de
lezer van Lang Leve Europa wel duidelijk zijn.
Maar zelfs ons kwam het volgende bericht via het
Burgercomité als een verrassing:
Barcelona kent een speciaal antigeruchtenproject dat erop gericht is “geruchten
over minderheden en immigranten” tegen te gaan
ten gunste van “correcte informatie”. Dit gebeurt
met “anti-geruchtenagenten”, die speciaal
getraind zijn in “antigeruchten-argumenten”.
Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en de Raad van Europa. Het is erop gericht de
“sociale cohesie” te bevorderen. Het project heeft zich vanuit Barcelona uitgebreid naar tien andere steden.
Niet alleen experimenteerde de EU dus reeds met de gedachtepolitie, hun succesvol uitgevoerde
experiment wordt nu verder geïmplementeerd over Europa!
Maar wat is die gedachtepolitie nu eigenlijk, die door de EU nu dus in de realiteit wordt uitgerold over
Europa?
De term “Gedachtepolitie” is echte of vermeende handhaving van ideologische juistheid. Nou, daar is de EU
duidelijk niet vies van. Ze beargumenteerde immers dat kritiek op de EU gelijk was aan godslastering. Kritiek
en anders denken over de EU is volgens hen tegenwoordig zelfs vergelijkbaar met nationalisme, antisemitisme en rassenhaat. En een vrijheid van meningsuiting en persvrijheid, tja,daar wil de EU natuurlijk
niets van weten.
We vergelijken de methodes van Orwell’s Gedachtepolitie eens met die van de EU. Eerst een blik op de
Orwelliaanse invulling van Gedachtepolitie:
De Gedachtepolitie (THINKPOL in Newspeak) is de geheime politie van Oceanië in dystopische roman
Nineteen Eighty-Four van George Orwell.
Het is de taak van de Thought Police te sporen en te bestraffen gedachtemisdaad en
gedachte-criminelen. Zij maken gebruik van de psychologie en de alomtegenwoordige
surveillance om te zoeken, te vinden, te bewaken en te arresteren leden van de
samenleving, die potentieel het gezag en de status quo kunnen uitdagen, zelfs alleen
door het denken, vandaar de naam Thought Police. Ze maken gebruik van terreur en
marteling om hun doel te bereiken.
Duidelijk. De overheid gebruikte zelf terreur om hun gedachtegoed aan de man te
brengen. Herkenbaar uiteraard. Het martelen was trouwens om mensen met andere
gedachten te doen geloven dat ze het volledig eens waren met het beleid van de
ongekozen federale overheid. Ook zeer herkenbaar. Maar hoe werkte dat dan in de
praktijk volgens het 1984 boek?
De overheid (volledig gecontroleerd door de Inner Party) probeert niet alleen spraak en
acties, maar ook de gedachten van haar onderdanen te beheersen, het labelen van nietgoedgekeurde gedachten met de term thoughtcrime, of crimethink in Newspeak.
De Gedachtepolitie opereren als een valse verzetsbeweging om ontrouwe leden van de Partij erin te lokken
voor arrestatie.
En nu wat de EU doet:
De agenten “infiltreren” in uiteenlopende sectoren van de samenleving. Wanneer het gesprek onder de
bevolking over immigranten gaat, probeert een agent zich daarin te mengen en daarbij “correcte informatie”
te verspreiden, aldus een woordvoerster. De ‘agenten’ gaan niet met open vizier te werk, maar werken als
infiltrant. Dit project in het leven is geroepen met als doel extremisme veroorzaakt door de economische
crisis tegen te gaan.
Het project is gericht op de toepasbaarheid van de sociale communicatie en netwerk-methode en
experimenteerde met succes een anti-gerucht campagne. Het is ook bedoeling om de gevolgen van de
methode onder de bevolking in 11 Europese steden te onderzoeken met het oog op een methodologie en
tools te ontwikkelen die op grotere schaal kan worden gebruikt in heel Europa.
Meer hier op de C4i Antirumour site van de Raad van Europa.
Dit gaat natuurlijk niet over immigranten. Dat is slechts het excuus. Dit is de strijd tegen het terrorisme.
Terrorisme wordt dan alleen wel gedefinieerd als de strijd tegen hen die anders denken over de gevestigde
orde en de status quo dan gewenst door de EU-dictatuur. Dat de gevestigde orde een andere definitie
hanteert van terrorisme dan u en ik moge ondertussen wel duidelijk zijn. En dat de federale EU-overheid zich
in zet op vele manieren om met propaganda de manier van denken in Europa te beïnvloeden en veranderen,
is natuurlijk wel bekend.
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Nu dus de introductie van de gedachtepolitie in de EU. Dit komt uiteraard
aanvullend op deEU-NSA, de EU-CIA, de EU-FBI, de EUmilitairen en uiteraard het EU-OM. De federale overheid gaat ook in Europa
voortvarend te werk. De EU zet nu dus speciaal daarvoor getrainde agenten in
specifiek om undercover te gaan om verkeerde gedachten op te zoeken en die
via de netwerk-methode en sociale communicatie te beïnvloeden om de EUperceptie te kantelen. Ofwel: de psychologie en surveillance conform 1984. Ze
doen dat uiteraard met als doel iedereen het Evangelie volgens de EU te laten
prediken. Wantvergeet niet:Verplichte (arbeids-)migratie
is immers onderdeel van de EU-doctrine.
En dit is slechts wat ons bereikt via de websites van de EU zelf, en dat is uiteraard net als ratten: als je er
één ziet, hoeveel zijn er dan die je niet ziet? En de EU doet dit ook nog op uw kosten. Uw belastinggeld
wordt hier ingezet tegen u. En dat dit een flinke smak geld kost, mag duidelijk zijn.
De EU is een zeer griezelige en extremistische organisatie geworden. Ze schrikt nergens meer van terug in
haar streven om heel Europa te regeren in een werkelijke geworden Orwelliaanse dystopie. En hoe meer
macht de EU krijgt, hoe fouter het gaat op het Europese continent, hoe griezeliger de acties worden die de
EU onderneemt. En helaas zijn er weinigen in Europa die de heren EUdictatoren nog tot de orde kunnen roepen, er is immers geen reële
inspraak meer in het acteren van de ongekozen eurocraten. Dit belooft
uiteraard niet veel goeds voor de toekomst.
De EU maakt meer kapot dan u lief is.
Bron : Lang Leve Europa
https://pineut.wordpress.com/2015/02/09/eu-experimenteert-metgedachtenpolitie/

België maakt zich op voor spectaculaire zonsverduistering in maart
Bron: spacepage.be, urania.be
Volgende maand, vrijdag 20 maart van 09.26 uur tot 11.45 uur om precies te
zijn, zal ons land nog eens een volwaardige zonsverduistering kunnen
bewonderen. De maan zal meer dan vier vijfden van de zon zal bedekken.
Het hoogtepunt zal rond 10.40 uur plaatsvinden. Op dat moment zal ongeveer
83% van de diameter van onze ster bedekt zijn. Daardoor zal het niet volledig
donker worden, maar het belooft wel een prachtig schouwspel te worden.
Volgens volkssterrenwacht urania zal de zonsverduistering er in ons land ongeveer zo uitzien.
De volledige zonsverduistering zal te zien zijn op een gebied dat van het noorden van de Atlantische
Oceaan tot aan de Noordpool loopt, over de Faeröer-eilanden, net ten oosten van IJsland, en over
Spitsbergen.
Lang wachten op volgende grote zonsverduistering
Voor de volgende zonsverduistering die in ons land te zien zal zijn, is het volgens de volkssterrenwacht
wachten tot 10 juni 2021, maar dan zal er slechts 29 procent van de zon bedekt zijn. Ook in 2022 (22
procent) en 2025 (25 procent) krijgen we vergelijkbare ‘bescheiden’ zonsverduisteringen.
Op een zonsverduistering van het niveau van volgende maart, zal het wachten zijn tot 12 augustus 2026.
Dan wordt 90,9 procent van de zon bedekt.
De laatste grote zonsverduistering in ons land vond plaats op 11 augustus 1999. Het hele land was toen in
de greep van de hype. Kranten deelden speciale zonnebrilletjes uit, en mensen trokken massaal naar de
hoogste plekken in de Ardennen, om het schouwspel zo goed mogelijk te kunnen zien.
Ook in 2006 kregen we een zonsverduistering te zien, maar die was veel minder groot.
Wat is een zonsverduistering?
Een zonsverduistering vindt plaats als de maan tussen de aarde en de zon schuift, en haar schaduw op
aarde werpt. Afhankelijk van de plek op aarde waar de schaduw valt, zie je een volledige of een gedeeltelijke
eclips. De strook waarin een gedeeltelijke verduistering te zien is, is duizenden kilometers breed, de strook
waarin een volledige verduistering te zien is, is slechts enkele tientallen kilometers breed.
http://www.hbvl.be/cnt/dmf20150210_01521235/belgie-maakt-zich-op-voor-spectaculaire-zonsverduisteringin-maart
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Micha Kat journalist, klokkenluider of grote misleider?
Vol trots meldt Micha Kat vandaag op Klokkenluideronline dat hij gisteravond op de
Katholieke Radio Omroep (KRO) in het programma Brandpunt genoemd werd en hij niet
meteen in de dwangbuis hoefde te worden afgevoerd. Ook is een ander Katholiek medium
erg op de hand van het kamp waaruit Micha Kat komt: het Katholiek Nieuwsblad. Het
Katholiek Nieuwsblad is altijd erg in de aanval gebleven met betrekking tot de zaak Joris
Demmink. Je zou bijna denken dat de familie Poot – die de financiers van de websites van Micha Kat zijn en
zijn salaris betalen – uit de katholieke hoek komen. Wellicht dat het de moeite waard is om eens te
onderzoeken hoe de connectie van de familie Poot met het geheime genootschap Opus Deï is. Dat is een
soort variant van de vrijmetselarij binnen de katholieke kerk. De Katholieke media helpt in ieder geval het
Demmink verhaal weer een nieuwe boost te geven. Micha Kat wordt weer min of meer in ere hersteld en
mensen denken mogelijk “Die Micha Kat heeft toch wel het kindermisbruik van Demmink op de kaart gezet“.
Wat echter vooral niet in deze media gemeld wordt is de ontdekking dat deze familie Poot openlijk
samenwerkt met een man die jaren in de gevangenis heeft gezeten en slechts vervroegd vrij mocht komen
omdat hij een boekje open mocht doen over de misstanden in Washington D.C. Ik heb het natuurlijk over
Jack Abramoff. Iedereen die het verhaal niet echt gevolgd heeft, raad ik toch aan om eens naardeze radio
uitzending te luisteren. In de uitzending van 4 april, geeft Micha Kat openlijk toe dat de hele Demmink
kwestie draait om geld. Ook geeft hij toe dat de stichting ‘de Roestige Spijker’ samenwerkt met Jack
Abramoff. Waarom komen dit soort zaken niet aan de orde in een programma als Brandpunt? We hebben
het hier niet over een ‘niet noemenswaardig persoon’. Deze Jack Abramoff heeft nogal een reputatie. Zo
schreef Veterans Today [citaat] Veroordeeld Lobbyist Jack Abramoff voorzag mannelijke en vrouwelijke
congresleden en senatoren in de VS van heteroseksuele-, homoseksuele-, lesbienne-, biseksuele- en
kindprostituees. Zo werden tal van congresleden, media mensen en officials gecompromitteerd en chantabel
gemaakt. Hierbij maakte hij gebruik van drie hotels in Washington.
De kant van Micha Kat die niet wordt belicht in de Main Stream Media en de door diezelfde Micha Kat
gecontroleerde alternatieve media is de kant van de man die beweert dat zijn vader een hoge vrijmetselaar
is en de man die geld uit mensen hun zak troggelt voor een vermeende miljoenen claim. Micha Kat kan
openlijk Mark Rutte voor pedofiel uitschelden zonder hiervoor te worden opgepakt. Hij, zijn websites en Henk
Krol (waarschijnlijk ook behorende tot het kamp Poot) kunnen een crematie van journalist Fred de Brouwer
aankondigen en gewoon weer verplaatsen. Ook de website Niburu.co gaf al een toelichting op de
ontmaskering van Micha Kat. Het is zaak dat mensen de kern van de zaak gaan doorgronden en ontdekken
dat het hele Demmink dossier een compleet ander doel dient. Hieronder vat ik het nog eens voor u samen.
De advocaat van Joris Demmink, Harro Knijff, startte een showproces tegen het Algemeen
Dagblad vanwege een filmpje dat al lang en breed op YouTube stond. De door de familie Poot van het
bedrijf Chipshol gefinancierde stichting ‘de Roestige Spijker’ mocht zich voegen in deze procedure en wist
het voor elkaar te boksen allemaal getuigen op te roepen. Zo riepen zij ex gevangenisdirecteuren op die
tegen Demmink getuigden. Tijdens het proces zijn echter alleen mensen opgeroepen die mogelijkerwijze
gelieerd zijn aan het netwerk van deze familie Poot, die ik dan ook de maffiagroep Poot noemde. Zo riepen
zij bijvoorbeeld een zeer belangrijke getuige niet op. Oud-hoofdofficier van justitie Hans Vrakking had
immers ook naar de media gelekt dat de naam van Joris Demmink wel in hetRolodex onderzoek voorkwam.
De familie Poot was niet zo blij met iemand die niet “part of the club” was zo meldde Micha Kat mij
persoonlijk. Er is dus niets met het verhaal van Vrakking gebeurd.
Het hele Demmink dossier draait slechts en alleen om de miljarden die de maffiagroep Poot binnen wenste
te hengelen door het onderdruk zetten van de BV Nederland. Het heeft er alle schijn van dat dit gelukt is en
dat men nu het Demmink dossier weer van ramkoers moet afbuigen. Natuurlijk moet een programma als
Brandpunt nog even extra inwrijven dat het wel een serieus dossier is en dat er waarschijnlijk een
parlementaire enquête nodig zal zijn om de onderste steen boven te krijgen, maar de echte misstanden
worden niet onderzocht. Zo is er geen enkel kanaal binnen de Main Stream Media dat onderzoek doet naar
de klokkenluiders zelf. Waarom stelt niemand de vragen: “Wie zitten er allemaal in die stichting de Roestige
Spijker? Wie is Ben Ottens en hoe kan het dat de man die praktisch zijn hele CV aan Demmink dankt, hem
nu aan moet vallen? Hoe kan het dat Ben Ottens mede verantwoordelijk is voor de opwaardering van de
gronden rondom Schiphol (essentieel voor de claim)? Wie is Robert Rubinstein? Wie is Jack Abramoff?
Waarom verkocht de familie Poot haar claim van 20 miljard in 2012 aan het Litigation Fund?” En wat natuurlijk
zeker niet grondig onderzocht zal worden door een programma als KRO’s Brandpunt is de opmerkelijke dood van
journalist Fred de Brouwer die zogenaamd met onthullingen zou komen over Joris Demmink. Iedereen die zich
gister weer in slaap heeft laten sussen door een Main Stream Media programma moet toch maar eens de moeite
nemen om zich te verdiepen in de claim van 20 miljard. We hebben het dan over 8% van de totale
Nederlandse rijksbegroting en een bedrag dat vrijwel 1 op 1 overeenkomt met het in 2013
berekende begrotingstekort. De vraag of deze Micha Kat dus journalist, klokkenluider of grote misleider is mag u
voor uzelf beantwoorden.
Bron linkvermeldingen: Opus Deï, Veterans Today, Niburu.co,Schipholwanbeleid, NRC.nl
http://www.martinvrijland.nl/2014/05/19/micha-kat-journalist-klokkenluider-of-grote-misleider/
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Diederik Samsom voert Bilderberg-opdracht uit
De leider van de Partij van de Arbeid (PvdA), Diederik Samsom,
begint een beetje te lijken op een kat met negen levens.
Waar normaal gesproken hij als leider allang de laan uitgeschopt had
moeten worden vanwege de dramatische terugloop van zijn partij,
gebeurt dat opvallend genoeg toch niet.
Er is echter een reden dat Samsom de leider blijft van deze
zieltogende partij want hij heeft nog een missie te volbrengen.
Niet alleen weet hij leider te blijven van de partij, maar ook verbaast
hij enkele dagen geleden vriend en vijand door met een soort
revolutionair plan te komen.
Dat behelst dat onze kinderen al op driejarige leeftijd worden opgenomen in de hersenspoelsystemen van
wat wij onderwijs noemen.
Hij probeert dit plan te verkopen met veel wollige taal waarbij het erop neer komt dat wanneer driejarigen
verplicht naar de basisschool gaan er minder verschil zou ontstaan tussen arm en rijk.
Een onderwijssysteem waar jonge, speelse, creatieve en avontuurlijke kinderen zo snel mogelijk moeten
worden omgevormd tot gehoorzame eenheidsworsten; modelburgers, volledig gehoorzaam aan de staat.
Nu bezit Samsom misschien wel een redelijke intelligentie, maar niet zodanig
dat hij dit soort plannen zelf kan bedenken.
Dat is uiteraard dan ook niet het geval want dit wordt voor hem gedaan en
het enige dat hij moet doen, is het promoten.
Iedereen vroeg zich vorig jaar verbijsterd af hoe het toch in 's hemelsnaam
mogelijk was dat de arbeiderspartij een vertegenwoordiger naar de jaarlijkse
Bilderbergconferentie mochten sturen.
En jawel, dat was vorig jaar niemand minder dan dezelfde Diederik Samsom
die nu de driejarigen wil gaan hersenspoelen. Nu weten we welke opdracht
hij heeft gekregen in het Deense Kopenhagen: Actief meewerken aan het nog verder ontwrichten van het
gezinsleven en het op zo jong mogelijke leeftijd kinderen onder de hoede van de staat brengen.
Samsom voert die opdracht vlekkeloos uit want zoals wij schreven:
Voor mensen zoals Diederik Samson maakt het niet uit of het een politieke partij of een activistenclub is
waar ze actief zijn. Het had ook een goede doelen organisatie kunnen zijn of desnoods een religieuze club.
Voor hen is het een platform waarbij ze zich kunnen profileren en de nodige aandacht naar zich toe trekken.
Mensen zoals hij kunnen zich uiterst charmant voordoen, zijn meestal niet op hun mondje gevallen en weten
ogenschijnlijk vol zelfvertrouwen op iedere vraag een bevredigend antwoord tevoorschijn te toveren.
Voor de duistere zielen aan de top van de piramide zijn dit de ideale kandidaten. Ze zijn meer dan ambitieus,
macht, status en geld zijn voor hen de ultieme drijfveren. Daarom worden ze, als ze een bepaalde status
hebben bereikt, zoals Samson, uitgenodigd om naar de Bilderberg Conferentie te komen, waar ze worden
voorbereid op de volgende stappen die ze voor en namens de elite dienen uit te voeren. Het vooruitzicht van
nog meer macht, status en geld is meer dan voldoende om gewetensbezwaren, als die er al zouden zijn,
overboord te gooien.
Zo hebben we de situatie dat honderdduizenden arbeiders en armen op de Partij van de Arbeid hebben
gestemd met Diederik Samsom aan het hoofd, in de hoop dat deze man erin zal slagen hun lot te verbeteren
en vol overgave voor hun belangen op zal komen.
In werkelijkheid hebben ze hun ziel en zaligheid gegeven aan een psychopaat die precies het
tegenovergestelde gaat doen van wat hij had moeten doen. Wie wil weten hoe je een psychopaat kunt
herkennen verwijzen wij naar een eerder artikel.
Je mag Diederik Samsom typeren als een psychopaat om de simpele reden dat iemand die beschikt over
gevoel en empathie, als vertegenwoordiger van de arbeidersklasse nooit een uitnodiging voor één van de
meest elitaire en besloten clubs ter wereld zou kunnen aannemen. Een club waarvan eenieder die een klein
beetje onderzoek doet, kan weten dat deze in het belang werkt van een kleine elitaire groep en niet voor de
arbeidersklasse die door Samsom wordt vertegenwoordigd. Een oprecht mens zou dit nooit met zijn
geweten in overeenstemming kunnen brengen. Het staat gelijk aan verraad aan de mensen die je
vertegenwoordigt en die jouw salaris betalen. Voor een psychopaat spelen dergelijke details geen enkele rol.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8918:diederik-samsomvoert-bilderbergopdracht-uit&amp;catid=9:binnenland&amp;Itemid=22
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Nu al vijftigduizend doden in Oekraïne. Waar blijft de herdenkingsdienst?
Als er enkele tientallen doden zijn bij een vliegramp in de Oekraïne, wordt ons
land dagen lang zoet gehouden met herdenken en draaien de praatprogramma’s
overuren om al het geween en verdriet van nabestaanden tentoon te spreiden.
Daarbij is nog steeds niets bewezen aangaande deze vliegramp en zou het nog
steeds zomaar eens een hoax kunnen zijn, zoals uitgebreid op deze site
beschreven. Als er echter naar aanleiding van leugens, militair geweld
geïnstigeerd wordt in het Oosten van Oekraïne en er wordt gezegd dat
separatisten dit geweld startten, dan maakt geen Nederlander zich daar druk om.
Die vijftigduizend doden worden door niemand herdacht. Geen nabestaanden die een traantje komen
wegpinken bij Humberto Tan of Jeroen Pauw. Nee, sterker nog, er wordt waarschijnlijk heimelijk gedacht dat
ze het wel verdiend hebben. Daar was die vliegramp goed voor. “Die idiote separatisten en Rusland zijn de
agressor!” Dat is het beeld wat de Mainstream Media bij het volk in-geprogrammeerd hebben. Elke dode die
dus onder die groep valt, is ‘verdiende loon’. Zo zijn wij Nederlanders dan ook wel weer. “Platgooien die
handel! Schijt aan mensenlevens. Hadden ze dat vliegtuig maar niet uit de lucht moeten schieten!” Dat er
nog geen enkel hard bewijs ligt dat dit beeld ondersteunt, doet er niet toe. Gelukkig hebben we aan
Oekraïense zijde nog wat fanatieke neonazi’s die dood en verderf zaaien om onze vliegramp te wreken.
Vorige week kwam oud secretaris generaal van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer
tijdens Nieuwsuur vertellen dat Europa maar eens moest gaan overwegen ‘letale wapens’ te gaan leveren.
De psyop medewerkers van propaganda bureau Clingendael lanceerden vermoedelijk deze nieuwe term.
Een Engels woord naar het Nederlands vertalen doet het altijd goed en klinkt erg interessant als je het
uitspreekt met een aardappel in je keel. Ook defensie specialist (propagandist) Ko Colijn van het Clingendael
instituut legde uit dat tot nu toe alleen ‘non-letale wapens’ geleverd werden aan Oekraïne. De media was
weer eens druk bezig een ‘zoete lieve Gerritje’ beeld te schetsen van Europa en Amerika. Een beeld dat
moet laten zien dat zij niet de agressor zijn en dat ze zelfs nog niet eens dodelijke wapens geleverd hebben.
Ik durf er vergif op in te nemen dat dit kolder is. Op onderstaande beelden is bijvoorbeeld te zien hoe
treintransporten met tanks van het regeringsleger richting het Oosten van Oekraïne worden getransporteerd.
Het lijkt me sterk dat Rusland deze tanks geleverd heeft. De wapens en munitie moeten ergens vandaan
komen en deze schijnvertoning van Jaap de Hoop Scheffer en Ko Colijn is daarom in mijn optiek slechts
propagandistische beeldvorming. Het beeld dat moet worden geschetst is: “Het Westen wordt gedwongen
Oekraïne te helpen zich zwaarder te bewapenen tegen de agressor Rusland.”
Hein Wind verwoordt de daadwerkelijke oorlogssituatie helder op zijn website [citaat] Het RoomsBabylonische Kruisvaarderssyndicaat krijgt zijn zin sinds Constantijn de Grote de Chi-Ro in zijn vaandel
droeg en zal zijn zin krijgen zolang wij in het Westen niet doorzien wiens strijd wij eigenlijk vechten. Er is
oorlog aan de grenzen van het Europese Rijk. Het volk denkt dat Rusland aanvalt, maar de onafhankelijke
onderzoekers hier weten dat de NAVO de agressor is. Wat het Rooms-Babylonische Kruisvaarderssyndicaat
is vindt u glashelder uitgelegd in deze radio uitzending.
Bron linkvermeldingen: rt.com, oxoaxioma.wordpress.com,oxoaxioma.wordpress.com, npo.nl
http://www.martinvrijland.nl/2015/02/09/nu-al-vijftigduizend-doden-in-oekraine-waar-blijft-deherdenkingsdienst/

Britse wetenschappers mogen embryo's creëren uit dna van drie personen
Britse wetenschappers mogen in de toekomst embryo's creëren uit het dna van drie personen. Het Verenigd
Koninkrijk is het eerste land dat reageerbuisbevruchting met drie donoren legaliseert.
Met de omstreden methode moet voorkomen worden dat ouders ongeneeslijke ziektes doorgeven aan hun
kinderen.
Bij de drie-ouder-behandeling krijgt het embryo genen van de vader, de moeder en van een vrouwelijke
donor. De Britse overheid stelt nu strikte regels op voor het gebruik van deze vorm van
vruchtbaarheidsbehandeling.
De behandeling zal worden toegepast bij ouders van wie de moeder draagster is van een zeldzame erfelijke
ziekte die wordt veroorzaakt door een slecht werkend mitochondrion, het energiefabriekje van de cel. Het
zieke DNA in de eicel van de moeder wordt vervangen door het gezonde DNA van de vrouwelijke donor.
Deze ongeneeslijke mitonchondriële ziektes kunnen alleen via de moeder worden doorgegeven en treffen 1
op de 6.500 kinderen wereldwijd. De symptomen variëren van oogproblemen en doofheid tot
hartaandoeningen. Tegenstanders noemen het genetisch manipuleren van embryo's onethisch en vrezen
dat de methode leidt tot het creëren van 'designer baby's'.
http://www.nu.nl/buitenland/3985393/britse-wetenschappers-mogen-embryos-creeren-dna-van-driepersonen.html
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Veel huishoudproducten kankerverwekkend
De meeste mensen denken dat hun huis een veilige plek is, afgesloten van
alle gevaren die buiten op de loer liggen.
Zij weten niet dat veel gewone huishoudproducten dodelijke chemicaliën
bevatten waarvan bekend is dat ze niet alleen kanker veroorzaken, maar ook
geboorteafwijkingen en andere schade aan je gezondheid berokkenen.
Hier volgen zes van de meest populaire producten die je beter kunt
vermijden in verband met je eigen veiligheid en die van je gezin.
1) Luchtverversers
Traditionele luchtverversers zijn een broeinest van giftige stoffen die jou en je mede gezinsleden
onvruchtbaar kunnen maken, hersenschade kunnen berokkenen of je chronisch ziek maken.
Tests die zijn uitgevoerd door de Natural Resources Defense Council (NRDC) hebben uitgewezen dat de
meeste luchtverversers ftalaten bevatten, een chemische substantie die onder andere een schadelijke
invloed heeft op de mannelijke hormoonproductie.
De meeste luchtvervuilers zitten vol met nog meer kankerverwekkende stoffen die een schadelijk effect
hebben op de voortplantingsorganen, ademhaling en het vernieuwingsproces van cellen.
Een onderzoek uit 2008, uitgevoerd door universiteit van Washington, toonde aan dat alle luchtverversers
chemicaliën bevatten die kanker kunnen veroorzaken.
2) Kaarsen
Zoals dat geldt voor luchtverversers, zo zijn ook veel geurkaarsen giftig. Een onderzoek uitgevoerd door de
U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) toonde aan dat ongeveer de helft van de geurkaarsen
op de markt loodbedrading bevat in de lont van de kaars en dat dit zware metaal vrijkomt wanneer de kaars
wordt aangestoken.
Het is toegevoegd om te zorgen dat het lont stabieler wordt, maar het leidt ook tot hormoonverstoringen bij
de mens en talloze andere gezondheidsproblemen. Veel kaarsen worden gemaakt van paraffine. Wanneer
dit wordt verbrand komen er twee giftige stoffen vrij, benzeen en tolueen. Beide zijn kankerverwekkend.
Ook bevatten veel kaarsen daarnaast nog kunstmatige geur- en kleurstoffen die wanneer ze worden
aangestoken in je longen eindigen.
3) Kunstmaterialen
Culturele verrijking en creativiteit zijn beide positieve aspiraties in het leven, maar niet wanneer er veel
conventionele kunstmaterialen mee gemoeid zijn.
Veel van de epoxy materialen, lijmen, acrylverf en oplosmiddelen, tekenmaterialen en andere materiaal dat
wordt gebruikt om kunst mee te maken, bevatten chemicaliën die in verband worden gebracht met
allergieën, schade aan organen en kanker.
4) Shampoos en conditioners
Gifstoffen in cosmetica is een enorm probleem vandaag de dag en veel conventionele
consumentenproducten, inclusief een aantal die worden gelabeld als natuurlijk of biologisch, bevatten
ingrediënten zoals natriumlaurylethersulfaat die kankerverwekkende bijproducten produceren wanneer ze
worden gebruikt.
Andere veel toegevoegde kankerverwekkende stoffen in haarproducten zijn onder andere polyethyleenglycol
en cocamide DEA.
5) Deodoranten
Miljoenen mensen gebruiken ze dagelijks om minder aantrekkelijke lichaamsgeuren te onderdrukken. Je
kunt hier beter niet voor kiezen als je chemicaliën zoals aluminiumchloorhydraten wilt vermijden. Deze
chemische stof wordt onmiddellijk door de huid opgenomen en kan onder andere borstkanker veroorzaken.
Ook vermoed men dat het Aluminium in deodoranten bijdraagt aan hersenziektes zoals Alzheimer ’s. Andere
gifstoffen in deodoranten zijn onder andere parabenen, een kunstmatig conserveringsmiddel dat de functie
van oestrogeen simuleert en de groei van kankercellen bevordert.
Parabenen worden ook in verband gebracht met darmschade, misselijkheid en onderdrukking van het
centraal zenuwstelsel.
6) Douchegordijnen
Ze zijn natuurlijk heel handig om te voorkomen dat het water overal over de vloer stroomt, maar een
doorsnee douchegordijn fungeert als een radiator voor het vrijkomen van giftige chemische stoffen.
Veel douchegordijnen bevatten schadelijke chemicaliën die bekend staan als Vluchtige Organische Stoffen
(VOS) die gemakkelijk vrijkomen. Het is bekend dat ze schade veroorzaken aan het ademhalingssysteem,
centraal zenuwstelsel, lever en nieren.
Als jouw douchegordijn die typische "nieuw douchegordijnlucht" heeft dan komt dat waarschijnlijk door de
vrijgekomen chemicaliën. Mogelijk misschien zelfs meer dan 108 verschillende VOS stoffen.
Het is daarom belangrijk om alleen niet giftige PVC-vrije douchegordijnen te kopen die gemaakt zijn zonder
deze schadelijke ingrediënten.
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Gelukkig is alles wat hierboven is beschreven relatief gemakkelijk te vermijden door andere producten te
nemen die niet al die schadelijke stoffen bevatten. Veel mensen hebben ongemerkt vele verschillende
soorten gif wat zich heeft opgehoopt en wat onder meer de energiebanen in hun lichaam verstoort:
Wanneer toxinen zich in je lichaam bevinden, gedragen ze zich vaak als vrije radicalen. Eigenlijk zijn dat
moleculen waarbij bepaalde elektronen ontbreken (negatief geladen). Dit gegeven maakt vrije radicalen zeer
schadelijk voor de moleculen van je lichaam.
Wanneer ze zich namelijk eenmaal in je lichaam bevinden dan proberen ze elektronen te stelen van je
weefsel en je DNA om de aanwezige negatieve lading te compenseren.
Gelukkig biedt de natuur ons een aantal zeer goede mogelijkheden om je lichaam te helpen ontgiften zoals
bijvoorbeeld met super schone bio chlorella of met een op kruiden gebaseerde darmdetox.
Bron: Natural News

Minister “Wij willen oorlog en jullie gaan dat betalen” Timmermans
Minister Timmermans vindt dat er meer geld naar defensie moet. Nou meneer Timmermans, deze website
biedt u de oplossing. Er ligt namelijk 20 miljard voor het oprapen. Ik zal het u uitleggen. Gaat u eens praten
met advocaat Harro Knijff van Joris Demmink en vraag hem eens waarom hij een showproces startte waarin
de stichting De Roestige Spijker allemaal getuigen mocht oproepenvanwege een filmpje dat al lang en breed
op YouTube stond. Vraag hem ook eens waarom hij uiteindelijk geen getuigen wilde oproepen in dit
showproces en waarom hij dit proces dan überhaupt startte in de wetenschap vooraf dat het toch slechts
een showproces zou worden? Vraag hem ook eens waarom hij niet namens Joris Demmink een onderzoek
eist naar de dood van journalist Fred de Brouwer. Dit is namelijk belangrijk, omdat het kamp van de familie
Poot (financiers van de stichting de Roestige Spijker) beweert dat de journalist door de ‘Demmink squads’
vermoord is. Vraag dan vervolgens ook even waarom zij een Amerikaans “lobbyist” en financial
rainmaker Robert Rubinstein nodig hebben? En als u toch bezig bent, vraag dan ook even waarom de
“lobbyist” toevallig veroordeeld afperser Jack Abramoff moest zijn. U weet toch ook dat deze Jack Abramoff
kinderen drogeerde en voor de camera in het Hilton in Washington D.C. liet misbruiken door
hooggeplaatsten? Hoe kan het dat die stichting De Roestige Spijker Joris Demmink aanklaagt voor pedofilie
en zelf samenwerkt met iemand die nog veel erger is? Minister Timmermans u weet toch dat deze
maffiagroep Poot bezig is 20 miljard van de BV Nederland te “stelen”? Of is het geen diefstal en weet u er
gewoon van?
Als u op zoek bent naar geld voor deze zelfgeschapen oorlog in de Oekraïne moet u
niet het Nederlandse volk – dat hier niet om gevraagd heeft – nog meer geld uit de
zak troggelen, terwijl er naar alle waarschijnlijkheid gewoon 20 miljard weggesluisd
wordt via het bedrijf Chipshol van de familie Poot. Natuurlijk stortte de BV Nederland
dat niet rechtstreeks op de rekening van Jan Poot, nee niet voor niets verkocht Jan
Poot zijn claim in 2012 aan het Litigation Fund. Niet voor niets heeft Robert
Rubinstein – die zich doorgaans alleen met miljarden bemoeit – het TBLI fonds
opgericht. Niet voor niets kun je bij de secretaris van de Roestige Spijker – Ben
Ottens – nu investeren in B-Striker, een softwarebedrijf dat honderden procenten
groei in een paar jaar tijd garandeert. Meneer Timmermans, als u dan toch zo nodig
mee wilt doen aan deze zelfgeschapen imperialistische wereldoorlog en een regiem
steunt dat barst van de neo-nazi’s en dat mensen bewust levend verbrandt, haal dan
gewoon die 20 miljard terug! Of is die 20 miljard bedoeld om illegale wapenleveranties
te financieren in zogenaamde ‘black budgets’? Zegt u het maar. Wij proberen het
allemaal maar gewoon te begrijpen.
Hoe kan het dat media-hitman Micha Kat, die een hoofdrol speelde in het opjagen van Joris Demmink,
wegkomt met het uitschelden van de minister president voor pedofiel? Heeft dat er mee te maken dat deze
hele show inderdaad opgevoerd moest worden om het legitiem te maken dat de maffiagroep Poot 20 miljard
kon krijgen? Heeft de BV Nederland achter de schermen gewoon stiekem samengewerkt met deze
maffiagroep, om zo het ‘black budget’ van 20 miljard een geloofwaardig tintje te geven? Is dat de reden dat
de Micha Kat nog leeft terwijl hij zelf spreekt over de ‘Demmink squads’? Is dat de reden dat de secretaris
van de stichting De Roestige Spijker (de stichting die Demmink ogenschijnlijk aanvalt in dat genoemde
showproces) iemand is die praktisch zijn hele carrière aan Joris Demmink te danken heeft? Is de deal achter
de schermen de reden van de nieuwe jaguar van Harro Knijff? Iedereen heeft een beetje acteergeld
gekregen, toch? Weet u wat meneer Timmermans: gaat u eens even die 20 miljard terug halen. Dat is
namelijk vrijwel het gehele begrotingstekort (zie hier onderaan) waar Mark Rutte in 2013 mee schermde.
Bron linkvermeldingen: NOS.nl, Volkskrant.nl, Haarlemsdagblad.nl, Niburu.co
http://www.martinvrijland.nl/2014/05/06/minister-wij-willen-oorlog-en-jullie-gaan-dat-betalen-timmermans/
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Frankrijk en Duitsland breken met koers VS en kiezen voor Rusland
EU-lid Cyprus biedt Rusland militaire bases aan
Toenadering tussen Putin, Merkel en Hollande – eindelijk weer wat
hoop voor Europa.
De gewone Europeaan mag weer hoop hebben op een vreedzame
afloop van de door de Amerikaanse regering gecreëerde crisis rond
Oekraïne, nu zowel Duitsland als Frankrijk in scherpe bewoordingen
afstand hebben genomen van het beleid van de regering Obama. De
voormalige Franse president Nicolas Sarkozy, straks mogelijk
opnieuw verkiesbaar, zei zelfs dat ‘wij een gemeenschappelijke beschaving met Rusland hebben. De
belangen van de Amerikanen met de Russen zijn niet de belangen van Europa en Rusland.’
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Frank-Walter Steinmeier was eveneens fel en zei dat de
strategie van Washington ‘niet alleen riskant, maar ook contraproductief is’. Zijn woorden deden de bewering
van zijn Amerikaanse collega John Kerry dat er ‘geen sprake was van een breuk tussen de VS en Duitsland’
volledig teniet. Op de Veiligheidsconferentie in München herhaalde Steinmeier de eerdere verzekering van
bondskanselier Angela Merkel dat Duitsland, en specifiek zijn partij, de SPD, nooit akkoord zal gaan met de
door het Witte Huis geëiste wapenleveranties aan het regime in Kiev, dat nog altijd hoopt de pro-Russische
separatisten te verslaan. Minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel toonde zich voorzichtig hoopvol
over de gesprekken met Rusland. Hij zei dat hij van Putin verwacht dat deze de ‘uitgestoken hand van de
EU beetpakt’, omdat ‘de EU na de crisis streeft naar een hernieuwing van het partnerschap met Rusland.
De huidige Franse president Francois Hollande lijkt eveneens ‘om’, en roept inmiddels op tot grotere
autonomie voor het voornamelijk Russische sprekende oosten van Oekraïne. Op een congres van de UMP,
waar zijn voorganger Sarkozy de leider van is, voegde Sarkozy nog toe dat ‘wij geen herleving van de koude
oorlog tussen Europa en Rusland willen. De Krim heeft Rusland gekozen, en dat kunnen wij hen niet
verwijten. We moeten bekijken hoe we een vredesmacht kunnen creëren om de Russisch sprekende
mensen in Oekraïne te beschermen.’
Ook de NAVO en Brussel krijgen een klap in het gezicht, en wel van EU-lid Cyprus, dat besloten heeft om
een vliegveld van de luchtmacht open te stellen voor Russische militaire toestellen.
Kortom: eindelijk weer eens hoopvol nieuws, zo vroeg in de morgen van maandag 9 februari. En nu maar
hopen dat de Duitsers en Fransen hun ruggen recht houden, want de regering Obama zal de politieke druk
op Europa om anti-Rusland te blijven waarschijnlijk nog veel verder gaan opvoeren.
Xander - (1) Zero Hedge

6.000 procent toename kankergevallen Fukushima (video)
Sinds de wetgeving in Japan is aangescherpt rond de berichtgeving over
Fukushima wordt daar in het land zelf nog nauwelijks verslag over gedaan.
De enorme toename van specifieke ziektes onder de bevolking in en rond het
rampgebied is zo significant dat het ontkennen van een relatie tussen de twee
onmogelijk is. Kankergevallen waaronder leukemie zijn in gebieden in de buurt
van de reactor met 6.000 procent toegenomen. Ook is er een epidemie ontstaan
van andere gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld hartaanvallen.
Een inwoonster van Japan, Carole Hisaue, klaagt dat nadat het incident is
verdwenen uit de media, het ook verdwenen is uit het bewustzijn van de mensen.
Zo kunnen mensen bijvoorbeeld hun houtkachel niet meer aansteken in de buurt
van Fukushima want “dat staat gelijk aan het verbranden van nucleaire
brandstof in je huis”. De radioactieve vervuiling is in die gebieden zo hoog dat
het voor ons nauwelijks is voor te stellen.
Natuurlijk kunnen we discussiëren over de oorzaak van de ramp. Of deze is
veroorzaakt door een nucleaire aanval, een soort weeraanval via HAARP of
gewoon veroorzaakt door de hebzucht van de nucleaire industrie. Feit blijft dat
we hier te maken hebben met een nucleair wapen gesitueerd op breuklijnen.
De Japanse overheid en het bedrijf Tepco zijn schuldig aan misdaden tegen de
mensheid. Deze schuld groeit met de dag vanwege de totale onverschilligheid voor het welzijn van mensen
en alle andere leven hier op aarde. Omdat de reguliere pers geen verslag meer doet, zijn we aangewezen
op getuigenverklaringen van inwoners uit dat gebied. Eind januari in de Amerikaanse staat Californië vertelt
de Japanse Chieko Shiina uit Fukushima over de werkelijke situatie in het gebied. Kijk en luister naar haar
verslag. Bron: Natural Society
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8916:6000-procent-toenamekankergevallen-fukushima&catid=37:wereld&Itemid=50
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‘Europa moet oorlogskoers VS en NAVO loslaten en samen met Rusland wereldvrede redden’
Duitsers willen geen wapenleveranties, maar NAVO suggereert onder Amerikaanse druk directe militaire
interventie Oekraïne – Franse president Hollande waarschuwt voor oorlog
Zo voelt Rusland zich bedreigd: het oorspronkelijke NAVO-gebied
(donkerblauw) werd in strijd met alle afspraken fors uitgebreid naar
het oosten (felblauw). Wordt Oekraïne (zwarte pijl), vlak voor de deur
van Moskou, het volgende slachtoffer van het Amerikaanse
imperialisme?
De komende weken staat niets minder dan de wereldvrede op het
spel. Dat vindt althans de Amerikaans-Duitse auteur en politieke
analist F. William Engdahl (1). De Duitse bondskanselier Angela
Merkel en de Franse president Francois Hollande zijn zeer tegen de
zin van de Amerikanen naar Moskou gereisd om een oplossing te
vinden voor de uit de hand lopende crisis in Oekraïne. Europa zal daarom een cruciaal besluit moeten
maken: of we komen tot een vergelijk met de immer nuchter opererende Russische president Vladimir Putin,
of we blijven buigen voor de hardliners in Washington, die ons met volle vaart en onder enorme politieke
druk voortduwen naar derde verwoestende oorlog op ons continent in een eeuw tijd.
Washington had nieuwe vijanden nodig
Toen in 1989 de Muur dankzij Sovjetleider Michael Gorbatsjov zonder dat er één schot werd gelost viel en
de Koude Oorlog voorbij leek, juichte iedereen in Europa. Het risico op een kernoorlog tussen Oost en West
leek voorgoed tot de geschiedenisboekjes te behoren, en er werd zelfs serieus gediscussieerd over een
mogelijk toekomstig gemeenschappelijk militair bondgenootschap met Rusland.
Het had zo mooi kunnen zijn, maar in Washington had men heel andere plannen. Nu Rusland in ieder geval
tijdelijk was uitgeschakeld, moesten er snel nieuwe vijanden worden gevonden om de monstrueuze
Amerikaanse defensie-uitgaven in stand te houden. President George Bush (senior) lokte daarom een
bondgenoot, de Iraakse dictator Saddam Hussein, in de val door hem tot een invasie van Koeweit te
provoceren. De Amerikanen stuurden daarop een enorme macht naar de Perzische Golf, en kort daarna
brak in het begin van 1991 de Eerste Golfoorlog uit.
Duitsers gechanteerd tot invoering euro en ECB
In Europa ging het er ondertussen heftig aan toe, maar dan politiek en hoofdzakelijk achter de schermen.
Een geschokte Duitse bondskanselier Helmut Kohl had van de Britse premier Thatcher en de Franse
president Mitterrand te horen gekregen dat Europa alleen akkoord zou gaan met een verenigd Duitsland als
Berlijn zijn financiële autonomie zou opgeven en akkoord zou gaan met een supranationale Europese
Centrale Bank en een gemeenschappelijk munt, de euro.
Het Verdrag van Maastricht –een fataal document met zoveel vage en zwakke punten dat het later wel fout
móest gaan- was geboren. Destijds werd er maar weinig over gesproken, maar in dit verdrag was ook een
gemeenschappelijk Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid opgenomen. Nu het Warschaupact was
verdwenen was het kerndoel van de NAVO overbodig geworden, mede omdat de Amerikanen het Kremlin
beloofden dat de NAVO nooit naar het Oosten zou worden uitgebreid.
Brzezinski: Duitsland is Amerikaanse vazalstaat
Zbigniew Brzezinski, de oprichter van de beruchte Trilaterale Commissie en de grote man achter Jimmy
Carter en later Barack Hussein Obama, verklaarde openlijk dat Washington Duitsland als een ‘vazal’ van de
imperiale politiek van de VS beschouwt, en niet als soevereine natie. De Amerikanen maakten het de
Europese bondgenoten heel duidelijk dat de NAVO onder hun leiding zou blijven staan.
Joegoslavië doelwit van Clinton
Na Irak werd als snel een nieuw doelwit gevonden: Joegoslavië, voormalig lid van het Warschaupact. Terwijl
in 1999 Hongarije, Polen en Tsjechië in strijd met alle gemaakte beloften aan Rusland werden uitgenodigd
om tot de NAVO toe te treden, begon president Bill Clinton zijn schandelijke, volkenrechtelijk illegale
bombardementen op Servië. De Europeanen deden wat van hen werd geëist: meedoen, en verder niet
zeuren.
Irak dankzij Bush jr. in totale chaos
In 2003 maakte president George Bush junior af wat zijn vader had nagelaten, namelijk –onder het mom van
‘massavernietigingswapens’- president Saddam Hussein afzetten en heel Irak bezetten. De verschrikkelijke
gevolgen zijn bekend: anno 2015 is Irak een totaal leeggeroofde ‘failed state’ en vervallen tot een bloederige
chaos. Vele honderdduizenden Irakezen kwamen bij de sektarische strijd tussen de verschillende
islamitische groepen om het leven, en even zovelen vluchtten het land uit. Nadat afgelopen week de
avondklok in Baghdad voor het eerst in 10 jaar werd opgeheven, werd er gisteren opnieuw een
verwoestende bomaanslag gepleegd, waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.
Agressieve uitbreiding NAVO en raketschild
In 2004 breidde de NAVO zich ondanks bezwaren van Rusland verder uit naar het oosten met het
lidmaatschap van Roemenië, Bulgarije, Estland, Letland, Litouwen, Slovenië en Slowakije. Ondertussen
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werden twee nieuwe kleurenrevoluties voorbereid: de Oranje Revolutie in Oekraïne door Viktor Yushchenko,
en de Rozenrevolutie in Georgië door Mikhail Saakashvili, beiden door Washington uitgezochte en
aangewezen kandidaten die tijdens hun campagnes beloofden hun landen te laten toetreden tot de NAVO.
Toen in 2008 de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld ook nog eens de bouw van een de
facto op Rusland gericht raketafweerschild in Polen en Tsjechië aankondigde, zagen de leiders in Moskou
hun vrees bevestigd dat Amerika de uitbreiding van de NAVO enkel gebruikte om als enige supermacht ter
wereld tot vlak voor de deur van Moskou op te rukken, en daarbij tegelijkertijd de grootste afschrikking van
de Russen, hun enorme kernwapenarsenaal, wilde neutraliseren.
Stratfor: ‘Schandaligste coup uit de geschiedenis’
Toen de Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken op 21 februari 2014 in Kiev een laatste poging
ondernamen om tot een compromis te komen en een burgeroorlog te voorkomen, sloot één partij zich
nadrukkelijk hiervoor af: de Amerikaanse regering Obama. Het bereikte compromis hield slechts 48 uur
stand, om vervolgens door CIA ondersteunde sluipschutters in Kiev aan flarden te worden geschoten. Er
ontstond chaos en paniek, de democratisch gekozen regering werd afgezet en de in Washington in
ongenade gevallen president Viktor Yanukovitsch moest het land uit vluchten.
Eén dag later installeerde de regering Obama, geleid door Victoria ‘Fuck the EU’ Nuland, ambassadeur
Geoffrey Pyatt en een compleet legioen CIA-agenten, en met hulp van de Neonazistische ‘Rechtse Sector’
en Svodoba partij, zijn eigen marionettenregering in Kiev. In december noemde George Friedman, hoofd van
het private Amerikaanse inlichtingenbureau Stratfor dat onder andere het Pentagon, de CIA en Israël tot zijn
klanten mag rekenen, de door de VS georganiseerde staatsgreep in Oekraïne ‘de schandaligste coup in de
geschiedenis’.
Sancties treffen Europa veel harder dan VS
De Europeanen morden kort, maar gingen vervolgens wederom zeer gewillig door de knieën. Ze
accepteerden de door Amerika geleide staatsgreep, en stemden eenparig voor de door Washington
gedicteerde sancties tegen Rusland als vergelding voor het –volkomen democratisch verlopen- referendum
op de Krim in maart 2014.
Deze sancties troffen de Europese economie veel harder dan de Amerikaanse, maar desondanks werkte
men in Brussel moedwillig mee aan het ontstaan van een nieuwe recessie in Europa, omdat de eurofielen
deze als een nieuwe kans zagen om de vurig gewenste financiële en politieke unie erdoor te drukken.
NAVO suggereert direct militair ingrijpen
Nu is er echter iets ongewoons gebeurd: de Duitse en Franse leiders zijn zonder eerst toestemming te
vragen aan president Obama naar Rusland gereisd om te proberen samen met president Putin de crisis in
Oekraïne vreedzaam op te lossen.
Tegelijkertijd was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry in Kiev om met president
Poroshenko te praten over Amerikaanse wapenleveranties. Vicepresident Joe Biden reageerde woedend op
het Duits-Franse initiatief, dat hij ‘ongepast en irritant’ noemde (2)(3). Ook de NAVO dringt onder
Amerikaanse druk aan op hardere maatregelen tegen Rusland, en suggereert inmiddels zelfs een directe
militaire interventie (6).
Merkel en Hollande bang voor oorlog
Bondskanselier Merkel blijft Westerse wapenleveranties aan Oekraïne categorisch van de hand wijzen
omdat ze vindt dat er geen militaire oplossing mogelijk is, maar de vraag is of ze haar rug recht kan houden
als ze aanstaande maandag naar Washington reist voor overleg met Obama. De Financial Times schrijft dat
Merkels reputatie in de VS is geschaad vanwege haar ‘aarzelende’ houding, en dat ze in het Witte Huis
daarom op de nodige harde woorden kan rekenen.
De Franse president Hollande zei na terugkeer uit Moskou dat hij zich net als Merkel zorgen maakt over een
mogelijke oorlog. ‘Als het ons niet lukt niet enkel een compromis, maar ook een duurzame vrede te vinden,
dan weten we heel goed wat de gevolgen zullen zijn. Dat heeft een naam, en dat heet oorlog.’ (4)
Rusland weigert onderwerping aan Nieuwe Wereld Orde
Zijn Russische collega Putin herhaalde gisteren dat Rusland geen oorlog wil, maar dat hij tevens tegen de
Nieuwe Wereld Orde met maar één supermacht –de VS- is. De omcirkeling en beperking van Rusland zal hij
nooit accepteren. ‘In deze wereldorde mag er maar één het voor het zeggen hebben, terwijl alle anderen
zich voor diens wil moeten buigen... Deze wereldorde zal nooit bij Rusland passen.’ (5)
Xander - (1) KOPP ; (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten; (3) Infowars ; (4) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten ;
(5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Alex Jones door de mand gevallen
Hoe betrouwbaar is de informatie die we dagelijks van het internet plukken en vervolgens (vaak
noodgedwongen)op de harde schijf zetten of in een kluis parkeren?
Als we kijken hoe onbetrouwbaar de gecontroleerde pers te boek staat en de manier waarop dat gebeurt,
dan kan het toch even goed dat de “alternatieve” nieuwsbronnen ook niet deugen? Immers, we staan hoogst
zelden met onze eigen neus bovenop de gebeurtenissen en dan is het nog maar de vraag of er
daadwerkelijk is gebeurd wat wij meenden te zien. Sommigen hebben een uitstekend ontwikkelde speurneus
en kunnen zonder blikken of blozen (één op één napraten van een bepaalde door hen geselecteerde
versie) ons precies vertellen hoe het zit. Wij doen er hier over het algemeen wat langer over en proberen
minimaal drie punten te vinden en die aan elkaar te knopen, zodat er een voorlopige conclusie uit voortvloeit.
Bij de publicatie over de gebeurtenissen rond 11 september 2001 zijn er allerlei opties de revu gepasseerd,
doch op de kern van de verschillende artikelen werd door de meesten niet ingegaan. Waarschijnlijk is de
oorzaak, dat het sensatie-gehalte van zoveel jaren is weggevloeid en de daadwerkelijke achtergronden in de
vergetelheid zijn geraakt. Maar het draait om de kernvraag: Wie geeft de opdracht – IEMAND moet geknikt
hebben, zoals dat heet. Een ander voorbeeld is WIE geknikt heeft om een helicopter in Libië neer te zetten.
Als we dat wisten, dan zouden we ook snel genoeg weten WAAROM!
Maar hoe bindt je dan een steeds groter wordend publiek gehoor, is dan de vraag.
We hebben allemaal wel eens gehoord van de internet activist Alex Jones uit Austin Texas, USA. Deze man
staat inmiddels te boek als een “millionaire-truther”, getuige het feit, dat het hem financieel voor de wind
gaat. Dit lukt alleen met veel lezers, kijkers en sponsors. De site is inmiddels een grote vergaarbak van
allerlei reclame-uitingen geworden. Ronduit beschamend wordt het op het moment dat de heer Jones
iedereen de stuipen op het lijf begint te jagen over de fallout van Fukushima. En dat daar maar één probaat
middeltje tegen is: potassium-iodine. Zie de onderstaande video hoe de waarheidsvinder-miljonair en
Bilderberg stalker u verbaal bijkans de dood injaagt als u niet doet wat hij adviseert:
Wij hebben in het verleden toch al nooit een cent voor ‘s mans zieleroerselen gegeven, naar wij hopen u nu
ook niet meer. Want ook in ons land zijn er nog steeds “waarheidsvinders” en klokkenluiders, die met deze
Mister Jones weglopen en u proberen wijs te maken, dat hij het toch wel vaak bij het rechte eind heeft. Dat
zou natuurlijk zo maar kunnen, mits hij informatievoorsprong heeft. Nee, we kunnen alleen nog vertrouwen
op eigen onderzoek en de mogelijkheden om gezamenlijk de verschillende punten aan elkaar te knopen, er
zit niet veel anders op. Het doet een beetje denken aan de goudzoeker Willem Middelkoop, die het met een
populair praatje pot uiteindelijk het beste met zijn eigen investeringen voor had. Of aan de “goldprice fixers”
in London, die twee keer daags de goudprijs vaststellen en even van tevoren hun positie hebben ingenomen
om hun dagelijkse boterham met beleg veilig te stellen aan commissies en speculaties, laten we zeggen een
paar miljard euro per keer. Dagelijks wordt er € 500 miljard aan goud en andere edelmetalen verhandeld…..
Of aan de lieden die iedereen een complex aan proberen te praten vanwege hun dagelijks groter wordende
CO2 uitstoot en hoe langer hoe meer als smeerlap worden aangemerkt. Op de rekening van de
energiemaatschappij staat alvast hoe smerig u bent voor het milieu. Het wachten is op de belasting.
Dezelfde oplichters hebben ook de “Carbon Quotes” uitgevonden, dan kun je die CO2 nog mooi verhandelen
en er wat aan overhouden. Het gepeupel trapt er iedere keer weer in, de opzwellende reli kwab lijkt wel op
een kwaadaardige terminale hersen-tumor. Laten we beginnen met gewoon niets meer zo maar aan te
nemen. Iemand die u een mededeling komt doen, heeft daar een bedoeling mee en u weet:
belangeloosheid bestaat niet.
Zoals de pausen de armlastige gelovigen hun laatste cent aftroggelden om een plaatsje in het hiernamaals
te verwerven, zo gaat dat nog steeds en erger. Zoals de slaven in Brazilië door de Jezuïeten priesters werd
voorgehouden na tweehonderd stokslagen: “Uw lichamelijk lijden houdt uw geest in het hiernamaals vrij….”
Bangmakerij en het niet nakomen van beloften of profetiëen zo u wilt. Het gebeurt aan de lopende band met
als enige doel de werkelijkheid te vertroebelen, de waarheid te onderdrukken en er ondertussen flink aan te
verdienen. We zijn er niet jaloers op, indachtig de uitspraak van de Amerikaan Robert Ingersoll: “Rich people
think they own property, but property owns them”.
Wij hebben liever een activist als Ingersoll in 1880 – “Spare man but kill monarchy”.
Als hij vandaag nog zou leven kon hij de volgende beroemde
uitspraak hanteren voor Barack Hussein Obama: “HOPE is the bee
that makes honey without flowers!”
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/07/30/alex-jonesdoor-de-mand-gevallen/
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Er mag geen vrede komen in de Oekraine
Voor het behalen van hun strategische doelen heeft Amerika een
oorlog in de Oekraïne nodig. Dat gegeven kan niet genoeg worden
benadrukt.
Daarom moet de door hen geïnstalleerde puppet, Petro Poroshenko,
alias Willy Wonka, liegen alsof het gedrukt staat.
Amerika zal doorgaan totdat de NAVO bases zich bevinden aan de
westgrens van de Russische Federatie. De VS willen een landbrug
naar Azië zodat ze militaire bases over het gehele continent kunnen
verspreiden.
Ze willen de pijplijnen controleren die van Rusland naar Europa lopen zodat inzichtelijk is hoeveel Moskou
verdient en om ervoor te zorgen dat het gas verkocht blijft worden in Dollars. Ze willen een zwakker,
onstabiel Rusland dat vatbaarder is voor een regimeverandering, fragmentatie en uiteindelijk buitenlandse
controle.
Deze doelstellingen zullen echter nooit op een vreedzame manier bereikt kunnen worden. Als het vechten
morgen zou stoppen en de sancties tegen Rusland zouden worden opgeheven, waardoor de Russische
economie zich zou kunnen herstellen, op welke wijze zou Washington daar voordeel uit halen?
Op geen enkele. Het zou het grotere Amerikaanse plan om zowel China als Rusland in het huidige
economische (Dollar) systeem onder te brengen, ondermijnen.
Wat voor veel mensen misschien niet duidelijk is, is dat Amerika met de rug tegen de muur staat. Het is wel
dat óf China en Rusland tot de orde worden geroepen en een ondergeschikte rol accepteren in de door
Washington geleide wereldorde óf de termijn waarbij Washington hun wereldwijde hegemonie kan
handhaven, komt tot een einde.
Daarom zijn de vijandigheden in de Oekraïne geëscaleerd en zal deze trend zich voortzetten. Dit is de reden
waarom het Amerikaanse Congres de wet aannamvoor strengere sancties tegen de Russische
energiesector en de verdere bewapening van de Oekraïne.
Dat is de reden dat Amerika militaire trainers naar de Oekraïne heeft gestuurd en bezig is met de
voorbereiding om voor 3 miljard Dollar antitankraketten, verkenningsdrones, geavanceerde radarsystemen
en nog wat van die dingen, richting Oekraïne te sturen.
Alles wat Washington doet, heeft maar één achterliggende reden en dat is het intensiveren van het conflict
en dit verder te laten escaleren.
De Amerikaanse oorlogsplanners hebben geen enkele boodschap aan de zware verliezen van het
onervaren Oekraïense leger of het vreselijke lijden van de burgers in het oosten. Hun taak is om ervoor te
zorgen dat er hoe dan ook geen vrede komt. Alles om het plan de enige supermacht ter wereld te blijven niet
te laten ontsporen.
Daarom moet Petro Poroshenko voor de ogen van de hele wereld liegen alsof het gedrukt staat.
Nu hebben we het dan eindelijk. Het bewijs dat die vreselijke Poetin duizenden of misschien wel
tienduizenden Russische militairen laat meevechten aan de kant van de separatisten in het oosten van de
Oekraïne.
Triomfantelijk laat de Oekraïense president Poroshenko een aantal buitgemaakte Russische paspoorten
zien op de in München gehouden veiligheidsconferentie afgelopen weekend.
Deze paspoorten, zo zei hij, behoorden toe aan Russische soldaten die zich op grondgebied van de
Oekraïne bevonden.
Echter, waar het Public Relations team van Poroshenko geen rekening mee heeft gehouden, is dat
Russische militairen in actieve dienst geen paspoorten (meer) bezitten. Op het moment dat een Rus in
dienst gaat moet hij zijn paspoort inleveren. Iedereen die wat bekender is met de regels in Rusland of er
heeft gewoond, weet dit.
De troepen krijgen in plaats van hun paspoort een militaire identiteitskaart. Het is ook bekend gegeven dat
Russische militairen die met verlof zijn niet naar het buitenland kunnen, simpelweg omdat ze geen paspoort
hebben. De Amerikanen bezitten satellieten zoals die uit de Kennan klasse, die in staat zijn om een
geparkeerde kinderfiets op de oprit in beeld te brengen.
Twee weken geleden vertelde dezelfde Poroshenko tijdens het forum in Davos dat er zich 9.000 man
Russische troepen in zijn land bevonden. De meeste mainstream media kanalen brachten dit als een feit,
inclusief de BBC en Reuters.
Amerika versterkte het bericht van Poroshenko nog via onder andere hun VN ambassadeur Samantha
Power. De NAVO zoog onmiddellijk uit de dikke duim dat zwaar militair materiëel vanuit Rusland naar de
Oekraïne werd verplaatst.
Met al deze verhalen is er één groot probleem. Er is geen enkele satellietfoto die aantoont dat er Russisch
materiëel of troepen de grens met de Oekraïne zijn overgestoken. De Amerikaanse regering, de NAVO en
uiteraard Poroshenko, beweren allemaal dat er 9.000 man Russische troepen de grens zijn overgestoken en
ze hebben zelfs niet één foto om deze bewering te ondersteunen.
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Ze hoeven bovendien niet eens alle 9.000 man te laten zien op één beeld. Een tiental met misschien een
tank is al voldoende. Zelfs dat lukt niet.
De technologie is er, daarover bestaat geen enkele twijfel. Dat bleek bijvoorbeeld vorige maand ook uit de
satellietbeelden die de de begane wreedheden van Boko Haram in Nigeria toonden. Ook hiermee hebben
de Amerikanen laten zien dat ze in staat zijn om via satellieten verplaatsingen van groepen mensen vast te
leggen.
Dit zouden ze niet kunnen met Russische soldaten die de grens met de
Oekraïne overschrijden. Waarom niet? Omdat het gelogen is uiteraard, net
zoals het hierboven genoemde paspoortverhaal een leugen is.
Wat Willy Wonka echter niet schijnt te begrijpen is dat met al die Laurel &
Hardy verhalen die hij iedere keer uit een hoge hoed tovert er straks
helemaal niemand is die nog een woord gelooft van wat hij zegt.
Bronnen: Global Research ; RT News
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8920:ermag-geen-vrede-komen-in-de-oekraine&catid=20:het-complot&Itemid=33

'Aanslagen Parijs misbruikt voor doorvoeren discutabele Europese wetten'
Door Thijs Baas - dinsdag 10 februari 2015
Maatregelen die voorheen zeer discutabel waren, zijn er de laatste
weken doorheengejakkerd in de strijd tegen terrorisme. Dat zegt
directeur Mark Singleton van het Centre for Counter Terrorism tegen
BNR.
Meer hierover
Drie Franse soldaten neergestoken bij Joods centrum in Nice
03/02/2015
Politici vol lof maar ook bezorgd
30/01/2015
'Parijs' wordt gebruikt om een aantal maatregelen te treffen die ons
allemaal aangaan en waar we niet zo heel blij om zouden zijn als we
het wisten, zegt Singleton. Verruiming van wetgeving werkt op den
duur averechts, waarschuwt hij. "Daarmee pak je de oorzaak van het
probleem niet aan. De politiek maakt veiligheid tot verkiezingsthema
en laat zich daarbij niet informeren door feiten en analyses. Keep
calm and carry on - zoals de Engelsen dat zeggen - zou mijn sterkste
advies zijn aan de politiek."
"Zet de feiten op een rij: natuurlijk is er dreiging, dat zal ik niet
bagatelliseren, maar waar hebben we het over? In 2013 zijn in heel
Europa zeven mensen omgekomen door een terroristische aanslag.
Jongeren radicaliseren en een deel maakt stap richting Syrië om heel
veel uiteenlopende redenen. Er bestaat geen profiel van dé
Syriëganger en dat maakt het beleid lastig. 'Hoe voorkom je het?', is
de kernvraag. Niet alleen de persoonskenmerken, maar ook het
sociale milieu en het algemene politieke klimaat: het is allemaal
contextafhankelijk."
Een hak zetten
Ook de Nederlandse politiek grijpt de toenemende dreiging uit
islamitische hoek aan voor hun pleidooi om de wetgeving te
verruimen, meent Singleton. "Sybrand van Haersma Buma gebruikt
dit als inzet in de verkiezingen om de regeringspartijen een hak te zetten. De wetten van de politiek schrijven
voor dat je iets uitvergroot en neerzet in zo behapbaar mogelijke termen. Dat gaat ten koste van de nuance
en ik hoop dan ook dat er binnen en buiten de politiek een soort level headedness gebruikt blijft worden."
Politie en Justitie hebben binnen de bestaande wettelijke kaders al voldoende instrumenten om in ieder
geval de kortetermijndreiging te bestrijden, zegt Singleton. Door een integraal pakket aan maatregelen, met
nadruk op preventie, is het dreigingsniveau na de moord op Theo van Gogh teruggebracht tot het 'normale'
niveau. Er is veel tijd gestoken in het onderkennen van het probleem: niet te snel in acties schieten. Om wie
gaat het, hoe zit het sociaal economisch en kennen we ze?"
http://www.bnr.nl/nieuws/buitenland/871117-1502/aanslagen-parijs-misbruikt-voor-doorvoeren-discutabeleeuropese-wetten
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Schuld van Griekenland is voor een groot deel al cadeau gedaan
Ministers van Financiën Dijsselbloem en Varoufakis - Foto: EPA
door Syp Wynia 14 feb 2015
Griekenland wordt helemaal niet het vel over de oren getrokken, zoals
diverse dwaallichten suggereren. Als de voorwaarden van de Griekse lening
verder worden versoepeld, is het bijna een gift.
Toen Griekenland vijf jaar geleden niet meer kon verhullen dat het
faillissement voor de deur stond, besloten de Duitse bondskanselier Angela
Merkel en de Franse president Nicholas Sarkozy het land te hulp te schieten.
Dat was tegen alle afspraken in die waren gemaakt toen de euro in de
steigers werd gezet, maar de meeste van die afspraken waren ook toen al
een dode letter.
Het zal voor Merkel en Sarkozy zeker een rol hebben gespeeld dat Franse en
Duitse banken vreesden dat zij konden fluiten naar de miljarden die ze in
Griekenland hadden gestoken. Maar vooral Merkel goot er meteen ook een
hoogdravend Europees sausje over. Als er een land uit de euro zou vallen,
was het met de euro gedaan, en als het met de euro gedaan was, dan was
het met Europa gedaan, en voor je het wist, zou het weer oorlog zijn.
Winst
In Nederland was er weinig enthousiasme om de Grieken te hulp te schieten. Maar minister van
Financiën Jan Kees de Jager stelde ons gerust: het aan Griekenland geleende geld zou tot op de laatste
cent worden terugbetaald, met winst zelfs.
Vervolgens werd drie jaar geleden de rente op de leningen aan Griekenland verlaagd; over een deel hoefde
de eerste tien jaar helemaal niets te worden betaald; als er toch wat aan werd verdiend, kregen de Grieken
die winst overgemaakt, en de looptijd werd opgerekt tot dertig, veertig jaar. PvdA-leiderDiederik
Samsom was daar enthousiast over. Hij vond het een schande dat we geld wilden verdienen aan die arme
Grieken. In november 2012 stelde premier Mark Rutte het Nederlandse volk wederom gerust. Het aan
Griekenland geleende geld zou vast wel terugkomen, want de schulden van landen als de Sovjet-Unie en
Argentinië waren, ook al duurde het een tijdje, toch ook altijd terugbetaald?
Leningen
Hoe het inmiddels werkelijk zit, werd onlangs geschetst door Klaus Regling. Deze Duitser beheert vanuit een
Luxemburgs kantoortje het grootste deel van de leningen die door de eurolanden aan Griekenland zijn
verstrekt. Griekenland heeft 320 miljard schuld, zo'n 175 procent van het nationaal inkomen.
Driekwart van die Griekse schuld is in hoofdzaak overgenomen door ons, de burgers van de andere
eurolanden, en drievijfde daarvan wordt beheerd door Klaus Regling.
Hij vertelde zonder omwegen dat we de Grieken hun schuld al voor een groot deel cadeau hebben gedaan.
Als je geen of weinig rente betaalt en de looptijd duurt voort tot sint-juttemis, dan erodeert de waarde van die
schuld in rap tempo. De jaarlijkse waarde van die gulheid, zo becijferde Regling, is 8,7 miljard euro.
Nederland geeft zo gerekend jaarlijks al zo'n half miljard euro subsidie aan Griekenland.
Verlies
Officieel hebben we als eurolanden en IMF dan wel 240 miljard aan Griekenlandgeleend, maar door de
lange looptijden en de lage, dan wel afwezige, rente is de echte waarde – de contante waarde – nu al met
40 procent gedaald. Op de leningen aan Griekenland hebben we dus al een kleine 100 miljard euro
afgestempeld. Verlies voor Nederland: 8 miljard euro.
Griekenland wordt dus helemaal niet het vel over de oren getrokken, zoals diverse dwaallichten suggereren.
Het afstempelen van Griekse schuld – dat is al lang gebeurd. Het verder versoepelen van de
leenvoorwaarden is al helemaal quatsch, want van nog soepeler maken, wordt het helemaal een gift.
Failliet
Bij dat alles is het niet onverstandig even naar de geschiedenis te kijken. Al sinds Griekenland zich in 1827
met hulp van de Engelsen, Fransen en Russen bevrijdde van het Ottomaanse Rijk, wordt het gesubsidieerd,
vooral door de rest van Europa. Er is geen land ter wereld dat de afgelopen twee eeuwen zo vaak en zo lang
(de helft van de tijd, namelijk) failliet was of zijn schuld afgestempeld zag. Zelfs landen als Mexico en Brazilië
waren de afgelopen twee eeuwen minder vaak en minder lang failliet dan euroland Griekenland.
Als je er bijna twee eeuwen lang mee wegkomt dat je wel schulden maakt, maar die niet of zeer gedeeltelijk
terugbetaalt, ga je daarmee door. Als er weer eens een nieuwe Griekse regering is, zegt die gewoon dat de
afspraken die met de vorige zijn gemaakt, niet deugen.
En iedereen die geld in Griekenland steekt – of het nu is om er geld aan te verdienen of om de vrede in
Europa te bewaren – had dat kunnen weten.
http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/blogs/2015/2/Schuld-van-Griekenland-is-voor-een-groot-deel-alcadeau-gedaan-1706555W/?cmpid=NLC%7celsevier_dagelijks%7c2015-0214%7cSchuld_van_Griekenland_is_voor_een_groot_deel_al_cadeau_gedaan
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VIDEO: Neurowetenschapper legt uit waarom aluminium niet in vaccins hoort te zitten
Bij vaccins worden additieven, voornamelijk aluminiumverbindingen, gebruikt om het lichaam tot meer
antistofvorming aan te zetten. De meeste hulpstoffen worden op de bijsluiter vermeld, maar niet allemaal.
Fabrikanten streven ernaar deze hulpstoffen zoveel mogelijk te vermijden, maar soms lukt dat niet, zoals bij
aluminiumverbindingen in veel vaccins. Aluminium is de meest toegevoegde hulpstof in menselijke vaccins.
Zo’n 80 procent van de vaccins die wereldwijd aan mensen worden toegediend, bevat deze adjuvans. Dat is
een stof die de effecten van een andere stof kan versterken, maar zelf geen direct effect heeft.
Aluminiumzouten activeren de dendritische cellen van het lichaam, oftewel de verkenners van het
immuunsysteem. Door de aluminiumzouten komt in de spieren urinezuur los, een stof die vooral bekend is
als aanleiding van jichtaanvallen. Dit urinezuur wordt opgemerkt waarna het immuunsysteem wordt
aangezet om tot actie over te gaan.
Chris Shaw (CBC)
Dr. Chris Shaw, neurowetenschapper en professor aan de
Universiteit van Brits-Columbia, legt in onderstaand filmpje uit wat de
gevaren zijn van aluminium in vaccins als adjuvans. In de vorm van
een adjuvans blijft aluminium achter in het lichaam. Het wordt dus
niet uitgescheiden, aldus dr. Shaw.
“Aluminium is een neurotoxine,” zei dr. Shaw. “Hoewel aluminium al
bijna 90 jaar wordt gebruikt als adjuvans, is er in medischwetenschappelijke kringen nog maar weinig bekend over de werking ervan. Het is ook zorgwekkend dat er
maar weinig gegevens zijn over de giftigheid van deze stoffen. Desondanks wordt algemeen aangenomen
dat het gebruik van aluminium in vaccins veilig is.”
Gebleken is dat aluminium processen in het zenuwstelsel en ander weefsel kan verstoren. Experimenteel
onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat dit soort adjuvans bij mensen auto-immuunziekten kan
veroorzaken.
Het filmpje is een fragment uit de documentaire OneMoreGirl, die bedoeld is om mensen te informeren over
het HPV-vaccin Gardasil.
[Collective Evolution] © Copyright (c) NineForNews.nl
https://www.youtube.com/watch?v=FfTo35UrFPA
http://www.ninefornews.nl/video-neurowetenschapper-legt-uit-waarom-aluminium-niet-vaccins-hoort-tezitten/

Een klein uitstapje naar de wereld van de RFID-microchips
RFID microchip
Hieronder tref je een afbeelding van een RFID microchip, hier met een
hand-held scanner ernaast afgebeeld. De link tussen chip, scan en
database is natuurlijk duidelijk. Maar wist je ook dat het bedrijf VeriTeq,
dat voorheen bekend was onder de naam 'Digital Angel' binnen deze
nieuwe bedrijfsnaam haar werk flink doorzet m.b.t. verregaande ontwikkeling van de RFID-identificatie
technologie?
Valt je ook op dat deze rfid-microchip de eerste, maar ook de enige in een mens implanteerbare chip is, die
het FDA (V.S. Food and Drug Administration) heeft goedgekeurd?
Omdat de toepassingen voor deze rfid-microchips alleen maar toenemen in de tijd,
wordt de drempel steeds meer verlaagd om deze dingen te gaan gebruiken. Zou jij in de toekomst zo'n chip
in je rechterhand en/of jouw voorhoofd kunnen, c.q. willen hebben? Of een rfid zichtbare of onzichtbare inkttatoeage? (ze bestaan werkelijk, werken en worden verder ontwikkeld!)
Hoe zal 2020 eruit zien, als het tempo waarin deze dingen zich ontwikkelen zo wordt voortgezet? Hoe zal
2020 eruit zien als bijvoorbeeld machines zoals de SoloHealth Stations,
met deze chips kunnen 'gaan praten'? Neem eens tijd om over deze
dingen na te denken. En neem hierbij de gedachte mee, die nu
ruimschoots bewezen is, dat de overheid graag iedereen bespioneert
en dus in de gaten wil houden.
Als je niet precies weet wat hier op grote schaal (globaal) wordt
uitgerold, met een zeer goed mogelijk ander achterliggend doel, dan
ons nu voor ogen wordt gehouden, dan adviseer ik je dringend dit
artikel te lezen:
Merkteken van het beest (Openbaring 13)
Don't be fooled!
http://eindtijdinformatie.blogspot.nl/2013/12/solohealth-station-is-dit-onschuldig.html#more
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De Shemitah: het bijbelse patroon waarmee wordt aangegeven dat een financiële instorting kan
komen in 2015
door Michael Snyder | 27 januari 2015
Afbeelding Credits: 2bgr8 / Wiki (basisimage)
Heeft een raadsel, dat 3500 jaar oud is, de sleutel tot wat er gaat
gebeuren met de mondiale financiële markten in 2015? Zou het
mogelijk zijn dat de timing van grote financiële crashes niet slechts
een kwestie van toeval is? In eerdere artikelen op mijn website heb ik
enkele van de grote economische en financiële cyclus-theorieën en
hun voorstanders daarvan besproken. Bijvoorbeeld, in een artikel
getiteld "Als economische cyclus-theoretici het juist hebben, zal 2015 tot 2020 een pure hel worden voor de
Verenigde Staten". Ik onderzocht een aantal theorieën over de economische cyclus, die erop lijken te wijzen
dat de tweede helft van dit decennium economisch gezien een nachtmerrie gaat worden. Maar de cyclus die
ik wil bespreken in dit artikel is veel controversiëler dan die. In zijn meest recente boek heeft Jonathan Cahn
aangetoond dat bijna alle grote financiële crashes in de Amerikaanse geschiedenis zeer nauw verbonden
zijn met een patroon van zeven jaar dat wij in de Bijbel terugvinden en bekend staat als "de Shemitah".
Sinds dat boek werd uitgebracht, ben ik er herhaaldelijk over gevraagd tijdens de radio-optredens. Dus in dit
artikel ga ik proberen uit te leggen wat de Shemitah is, en wat dit bijbelse patroon lijkt aan te geven, en wat
in 2015 zou kunnen gebeuren. Als u een atheïst, agnostisch, of in het algemeen gewoon sceptisch bent van
nature, zou dit artikel heel uitdagend kunnen blijken te zijn voor u. Ik wil u vragen dat u een oordeel opschort
totdat u het bewijs hebt onderzocht. Toen ik voor het eerst over deze dingen hoorde, moest ik ook de feiten
verifiëren voor mezelf, omdat ze echt buitengewoon zijn.
Dus wat is precies "de Shemitah"?
In de Bijbel werd het volk Israël geboden om het land om de zeven jaar een jaar braak te laten liggen. Er zou
geen zaaien en geen oogsten zijn, en dit is iets wat God zeer serieus nam. In feite was de niet-naleving van
deze sabbatsjaren een van de belangrijkste redenen die wordt aangehaald in de Schriften, waarom het
Joodse volk werd verbannen naar Babylon in 586 v.Chr.
Maar er was meer met het Shemitah-jaar dan alleen het land braak te laten liggen.
Op de laatste dag van het Shemitah-jaar had het volk van Israël de opdracht kregen om afstand te doen van
schulden. Wij vinden het volgende in Deuteronomium 15:
"Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt:
iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn
naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de
HEERE"
Dit gebeurde aan het eind van elke zeven jaar op Elloel 29 – de dag voor Rosj Hasjana op de Bijbelse
kalender.
Dus wat heeft dit met ons te maken vandaag?
Nou, als je terug gaat naar de laatste dag van het Shemitah-jaar in 2001, vindt u uit dat er een absoluut
afschuwelijke beurskrach was.
Op 17 september 2001 (Elloel 29 op de Joodse kalender), waren we getuige van de grootste eendaagse
beurskrach in de Amerikaanse geschiedenis tot die tijd. De Dow viel een verbazingwekkende 684 punten, en
het was een record dat precies zeven jaar bleef staan tot aan het eind van het volgende Shemitah-jaar.
Aan het eind van het volgende Shemitah-jaar, dat in 2008 plaatsvond, was er een andere gruwelijke
beurskrach. Op 29 september 2008 daalden de Dow met 777 punten, wat tot vandaag nog steeds de dag
van de grootste eendaagse beurskrach aller tijden blijft. Het blijkt dat 29 september 2008 gelijk was aan
Elloel 29 op het Joodse kalender - de exacte dag waarop de Bijbel vraagt de schulden vrij te geven.
Dus op de allerlaatste dag van de laatste twee Shemitah-jaren crashte de beurs zo ver dat het een
gloednieuw all-time record stelde.
En nu zijn we in een volgend Shemitah-jaar. Het begon afgelopen herfst, en het eindigt aankomend
september.
Zou het mogelijk zijn dat we een nieuwe historische markt-crash zullen zien?
De auteur Jonathan Cahn heeft er terecht op gewezen dat we God nooit in een box moeten zetten. Enkel
omdat iets is gebeurde in het verleden, betekent niet dat het weer zal gebeuren. Maar wij moeten niet
uitsluiten hoe dan ook.
Misschien maakt God met behulp van zijn agenda een punt. Cahn is van mening dat als we iets zien gaan
gebeuren, het waarschijnlijk zal optreden als het Shemitah-jaar ten einde loopt...
Cahn heeft aangegeven dat, volgens zijn onderzoek, het ergste van het ergste meestal aan het eind van het
Shemitah-jaar gebeurt, niet aan het begin. In feite is de laatste dag van het jaar, Elloel 29 op de Hebreeuwse
kalender, 13 september 2015, de meest gevreesde dag.
Het patroon dat geopenbaard is in "Het mysterie van de Shemitah" is dat het begin van de impact van een
Shemitah vaak subtiel is, maar tot een dramatische climax leidt.
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"Het begin kan een verandering van richting inluiden, of zelfs een voorbode van wat tot een crescendo zal
komen aan het eind van de Shemitah," zei hij.
En dit keer besteden veel meer mensen er aandacht aan. In 2001 en 2008 hadden de meeste Amerikanen
absoluut geen idee wat een "Shemitah-jaar" was. Maar nu wordt erover gesproken op enkele van de meest
prominente alternatief-nieuws-websites. Bijvoorbeeld, het volgende is wat Joseph Farah van WND heeft te
zeggen over het Shemitah-jaar:
Farah gelooft dat de datum 13 september 2015 het nader bekijken waard is - hoewel hij snel zal toegeven
dat hij geen idee heeft wat, als er iets zal gebeuren in Amerika.
"Een duidelijk patroon is wel vastgesteld," zegt hij. "Ik geloof niet dat het toeval is wat er gebeurde op Elloel
29 in 2001 en 2008. Het zou dwaas zijn om te negeren dat de mogelijkheid bestaat dat een groter gericht
aan het werk is – vooral als Amerika zich blijft bewegen vanuit de buurt van God en zijn woord."
Het Shemitah-jaar waar we nu in zitten eindigt op 13 september 2015 – en dat valt op een zondag, dus de
markten zijn dan die dag gesloten.
Maar waar het om gaat in de Shemitah, is dat we niet zomaar kijken naar een bepaalde dag.
Ook het is zeer interessant om op te merken dat er tevens een zonsverduistering zal zijn op 13 september
2015. In de afgelopen eeuw zijn er twee andere momenten geweest dat een zonsverduistering tegelijk met
het einde van een Shemitah-jaar viel. Dat was in 1931 en 1987, en zoals Jonathan Cahn aan WND vertelde,
waren die zonsverduisteringen voorbode van grote financiële rampen.
In 1931 vond een zonsverduistering plaats op 12 september - het eind van een "Shemitah"-jaar. Acht dagen
later verliet Engeland de gouden standaard en begonnen de marktcrashes en de val van banken over de
hele wereld. Het luidde ook de grootste maand lange crash in van de beurs in de Wall Street-geschiedenis.
In 1987 vond een zonsverduistering plaats op 23 september - opnieuw het einde van een "Shemitah"-jaar.
Minder dan 30 dagen later kwam "Black Monday", de grootste crash in de Wall Street-geschiedenis.
Is Cahn bezig met het voorspellen van kommer en kwel op 13 september 2015? Hij is voorzichtig om een
voorspelling te doen als hij zegt: "In het verleden luidde dit het ergste van de Wall Street-geschiedenis in.
Wat zal het dit keer brengen in deze tijd? Nogmaals, zoals voorheen, dit fenomeen behoeft zich niet bij de
volgende convergentie te manifesteren. Maar op hetzelfde moment, en nogmaals, is het verstandig om dit
op te merken."
Dus wat gaat er dit keer gebeuren?
We moeten gewoon afwachten om te zien.
Maar zonder twijfel zijn we getuige geweest van zoveel patronen van net vóór de financiële crash van 2008,
staan nu weer recht voor onze ogen.
Er is gezegd dat degenen die niet van de geschiedenis leren, gedoemd zijn om die te herhalen.
Misschien denkt u dat er iets in "de Shemitah" zit, of misschien denkt u dat het een heleboel onzin is.
Maar dan weet u nu ten minste waar iedereen over spreekt. Wat u wilt doen met deze informatie is aan u.
Bron: » The Shemitah: The Biblical Pattern Which Indicates That A Financial Collapse May Be Coming In
2015 Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!
http://www.wimjongman.nl/

En dat is 20: Rekenkamer keurt verantwoording EU-uitgaves weer af
Geplaatst op 12 februari 2015 door admin
Een ezel stoot zich in ‘t gemeen geen tweemEn dat is 20: Rekenkamer keurt verantwoording EU-uitgaves
weer afaal aan dezelfde steen. Driemaal is scheepsrechts, etc. Maar de EU heeft het voor elkaar gekregen
om de verantwoording van uitgaves al 20 jaar achter elkaar te latenafkeuren.
Helaas heeft de Europese Rekenkamer voor de 20e keer op rij geen positief rechtmatigheidsoordeel kunnen
vellen over de eu-uitgaven.
Dit jaar wordt zelfs voor 7 miljard euro aan fouten geconstateerd! En geen enkele eurocraat maakt zich
zorgen over deze 20ste afkeuring. De fouten en de afkeuringenworden gewoon genegeerd, als altijd. De EU
is immers heilig en kritiek op het financieel beleid is godslastering. Ook dit jaar zal het Europarlement
gewoon weer akkoord gaan met de verantwoording.
We kijken wat meer in-depth naar de afkeuring van de Rekenkamer, en het is weer schokkend.
De Europese Commissie trekt zijn handen af van zijn eigen verantwoording
Een blik op de conclusies van de analyse van de Rekenkamer over de EU-uitgaves van 2013, zoals deze
een paar dagen geleden werd vrijgegeven. Wat blijkt? De Europese Commissie distantieert zichzelf al direct
van hun eigen verantwoording van het door hen bestede geld:
[Het verslag is] net als in voorgaande jaren niet ondertekend door de leden van de Europese Commissie.
Hierdoor wordt door de Europese Commissie niet expliciet de bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen
voor de uitvoering van het beleid. Al met al is de rechtmatigheid van de Europese financiën, de positieve
ontwikkelingen ten spijt … niet verbeterd.
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De Europese Commissie is zich dusdanig van doordrongen van het eigen falen op het toezicht van hun
financiën, dat ze weigert haar eigen handtekening eronder te zetten.
Voor zeven miljard aan fouten geconstateerd
De Europese Rekenkamer meldt in haar jaarverslag over 2013 dat het meest waarschijnlijke
foutenpercentage voor de gehele begroting van de Europese Commissie 4,7% bedraagt … Vertaald naar de
totale uitgaven in 2013 van bijna € 148,5 miljard betekent dit dat er voor een bedrag van bijna € 7 miljard
materiële fouten zijn geconstateerd.
Daar gaat 7 miljard van je belastinggeld dus. U betaalt belastinggeld aan de EU, de EU keert dat uit in
subsidies voor de lidstaten, en slechts drie (3!) geven een verantwoording wat ze er daadwerkelijk mee
gedaan hebben. Alle drie betreffen niet onverwacht uiteraard Noordelijke lidstaten…
De verantwoording die eu-lidstaten afleggen over de besteding van het eu-geld dat zij vanuit Brussel hebben
ontvangen, is het afgelopen jaar niet verbeterd. Slechts drie eulidstaten – Denemarken, Zweden en
Nederland – hebben hierover in 2013 op vrijwillige basis een nationale verklaring opgesteld.
Dus die foutpercentage betreft vermoedelijk nog slechts dat waar ze zicht op hebben, en dat is slechts op de
3 braafste-jongetjes lidstaten. Die foutmarge is in de praktijk dus heel veel hoger.
Het bleef onduidelijk of de subsidies überhaupt iets opbrachten
En waar het überhaupt duidelijk is hoe het geld is besteedt, is ook nog eens niet duidelijk of het de
samenleving e/o economie ook daadwerkelijk wat heeft opgeleverd:
Er is gebleken dat er weliswaar inzicht bestaat in de prestaties (output) die in de eu-lidstaten worden
geleverd met eu-gelden, maar dat er nog altijd weinig bekend is over de daarmee bereikte effecten
(outcome). Ook zijn de annual summaries geen openbare documenten waar elke eu-burger kennis van kan
nemen.
En de verantwoording van de drie lidstaten, zoals die van Nederland, is expliciet niet toegankelijk en
inzichtelijk voor de burger. Het blijft uiteraard geheim voor u en mij, terwijl ons geld hier verkwist wordt.
En dat is nu dus 20…
En zoals het mooie nieuwe Engelstalige gezegd gaat: ‘… and not a single f*ck was given.’ Want geen enkele
EU-werknemer lijkt er zich ook nog maar iets van aan te trekken. Met 20 jaar lang afgekeurde jaarverslagen,
je zou zeggen dat er ondertussen wel eens een verbetering te zien zou moeten zijn… toch?
Al met al is de rechtmatigheid van de Europese financiën, de positieve ontwikkelingen ten spijt, in 2013 niet
verbeterd.
Als de burger twintig jaar lang zou frauderen met zijn belastingaangifte, zou hij in de gevangenis hebben
gezeten. De Europese Commissie echter, krijgt als beloning voor slecht gedrag gewoon elk jaar meer van
uw geld. En zo blijft de totalitaire, bureaucratische en ongewenste Federale overheid groeien en groeien,
terwijl hun activiteiten elk jaar weer grondig afgekeurd worden door hen die er verstand van hebben, de
rekenkamers.
En gewoon ongezien goed blijven keuren!
Hoewel het Europees Parlement sinds 1998 elk jaar decharge heeft verleend aan de Europese Commissie
voor de manier waarop zij het geld dat op de Europese begroting stond, heeft uitgegeven, heeft de Europese
Rekenkamer nog nooit een positief oordeel gegeven over de rechtmatigheid van de uitgaven van de
Europese Commissie.
Terwijl de (lidstaten en) rekenkamers de EU-uitgave verantwoording continue blijven afkeuren, en de
Europese Commissie zijn eigen handtekening er zelfs niet onder durft te zetten, blijft het Europees
Parlement de boel dus gewoon goedkeuren. Tja, het Europarlement is weer goed volgzaam, uw belangen
worden daar duidelijk niet behartigd.
Ze geven ook een overzicht waar het geld dan naartoe gaat, met alle respect voor de betrokkenen,
voornamelijk toch onzin dingen waar we echt geen EU voor nodig hebben. Landbouwsubsidies is uiteraard
weer de grootste subsidiepost, u herinnert zich uiteraard direct de EU-subsidies voor digitale koeien uit
computerspelen. De ongebruikte vliegvelden en verlaten snelwegen lachen je weer toe als je gaat uitzoeken
hoe de 148 miljard daadwerkelijk wordt besteedt.
Voor de projecten waar Nederland daadwerkelijk geld voor krijgt, zoals beschreven, daar hadden we
duidelijk geen EU voor nodig. Dat zou zo 9 miljard besparen, want op de verantwoording staat zo al 8,7
miljard aan administratieve (EU-overhead) kosten! Acht miljard en 700 miljoen euro per jaar dus, aan
administratieve overhead.
Zie trouwens ook de vorige editie uit 2014, toen de Nederlandse rekenkamer uiteraard ook gehakt maakte
van de financiële jaarstukken. De EU Rekenkamer is ook geen fan van de stukken uiteraard. U kunt de 2015
editie (over 2013 dus) van het EU-trendrapport zelf bekijken, alhier.
Hoe meer je erover leert, hoe fouter het blijkt. Als men zo slecht omgaat met ons geld, waarom geven we het
ze dan nog? Het bestaan van de EU is een schande op zichzelf geworden. Pro-Europa, dus tegen de EU!
Via: Zuurgeld.
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SoloHealth Station - Blijft dit onschuldig?
SoloHealth Stations: the next step forward?
Beste lezer,
Daar ik mij al eerder uitgebreid heb beziggehouden met de zichtbare
ontwikkeling van het mogelijke 'merkteken van het beest' (Openbaring 13),
voel ik mij gedrongen nu te schrijven over iets waar een vriend mij op
attendeerde: 'de SoloHealth Stations' die in duizendtallen zijn en nu nog
worden geplaatst in heel de V.S.
Vanaf 2014 (bedrijfsdoelstelling) zullen zij ook de wereld over gaan.
Maar voordat je dit gaat lezen, vraag ik je kennis te nemen van dit eerder geplaatste artikel: Merkteken van
het beest (Openbaring 13).
Het merkteken van het beest, een teken aan / in / op de rechterhand en het voorhoofd van de mens zal in de
toekomst de enige mogelijkheid bieden om mee te kunnen doen aan het elektronisch betalingsverkeer van
die tijd. De enige mogelijkheid dus om als burger nog 'normaal' deel te kunnen nemen aan de maatschappij /
economie. Een zeer sluwe wijze om mensen dit merkteken op te dringen.
Christenen zijn hiervoor gewaarschuwd, door het profetisch Woord van God, te vinden in de Bijbel. De
apostel Johannes schreef hierover, toen hij een openbaring (Apocalyps) ontving, van Christus Jezus, bijna
2000 jaar geleden, op het eiland Patmos.
De huidige ontwikkelingen op technologisch gebied aangaande rfid-technologie en toekomstig
betalingsverkeer wijzen precies in de richting die in deze onthulling over de verre toekomst, gezien vanuit
Johannes zijn tijd, werd verklaard. Toen nog ver, nu zeer dichtbij!
Onderzoek deze dingen, zeker als je nog twijfelt aan de waarheid van de Bijbel en aan het werkelijk bestaan
van Christus Jezus / God / de Heilige Geest. Ware kennis kan sloten in je hart (je centrale denken) losweken
en op die manier een deur naar De Waarheid in je openen. En dit is precies wat ieder mens nodig heeft: een
geopende deur naar God.
God heeft van Zijn kant naar jou toe al een deur geopend, Die geopende Deur heeft een naam en draagt
vele namen. Zijn bekendste naam is: de Levende Zoon van God: Jezus (de) Christus, de Messias.
Voordat je nu afhaakt i.v.m. 'teveel godsdienstige taal naar jouw smaak' zal ik op de kwestie ingaan.
Doe je voordeel met kennis van deze dingen.
Een SoloHealth Station - Wat is dat?
Een afbeelding kan dingen soms beter zeggen dan veel woorden, dus ik begin met
'het station in beeld'.
Hier zie je hoe de SoloHealth Stations dienen te worden gebruikt. Je gaat er als
consument 'in zitten' en volgt de diverse 'gebruikersvriendelijke' menu's om diverse
gezondheid-checks uit te laten voeren.
Het bedrijf
SoloHealth, Inc.
11555 Medlock Bridge Road Suite 190
Duluth, Georgia 30097
Het is opgericht in 2007.
Hun beschreven doelstelling
Volgens de website van SoloHealth Station inc. (solohealth.com) is deze machine
bedoeld om een betere controle over uw gezondheid te realiseren. Het is een soort 'computergestuurd
consumentenloket' waar je de volgende controles kunt uitvoeren:
- Het gezichtsvermogen (oogtest)
- Bloeddrukmeting
- BMI-index test (gewicht / lengte verhouding)
- een overkoepelend algemene gezondheidstest / uitslag
Waarom schrijft de schrijver van deze blog hierover? Hier is toch niets mis mee?
Misschien niet. Er zijn echter zeer opvallende kenmerken aan deze machine, die mij deden denken aan het
eerder genoemde artikel Merkteken van het beest (Openbaring 13). De uitrol van deze, of mogelijk
toekomstig andere machines, kunnen hierbij een belangrijke rol gaan spelen.
Wat valt op?
Exact boven de plaats waar de rechterknie zich bevindt, de plek waar dus je rechterhand zou rusten, zit een
soort RFID-scanner. Dat het om een scanner gaat is duidelijk, alleen is het type scanner en de beoogde
functie (mij) nog niet duidelijk.
Het feit dat er dus een rechterhand scan-functie (of hiervoor toekomstige uitbreiding!) in lijkt te zitten, is voor
christenen die hun Bijbel kennen, zeer opmerkelijk en iets om scherp in de gaten te houden. Maar dat is niet
alles.
Zie je de glazen wand, waar je op ooghoogte in moet kijken? Vooralsnog voor de ogentest. Op welke hoogte
bevindt dit deel zich? Precies op de hoogte van je voorhoofd. Wat als hier (in de toekomst) ook andere

N I E UW S B R I E F 218 – 15 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 48

functies aan worden toegevoegd. Zoals een rfid-scan, precies zoals dit voor de rechterhand lijkt te zijn
geplaatst.
Zie je het plaatje al een beetje voor je?
Een oplettende burger van de V.S. heeft een 1e filmpje gemaakt en zijn bevindingen vind je hier:
Obamacare
Als je goed kijkt en luistert zal je ook opvallen dat er middels deze machines een grote druk op de gebruiker
wordt uitgeoefend om je te registreren voor een gezondheidsverzekering zoals Obamacare.
Misschien is dit een goed moment om je ook eens in die wetgeving te verdiepen. Op internet zijn veel
heldere uiteenzettingen die de gevaren van Obamacare aan je uitleggen. Een van die gevaren (en hier heb
ik eerder over geschreven) is de totstandkoming van een centrale database waarin diverse gegevens van
alle burgers van de V.S. worden bijgehouden, met de via wetgeving gebrachte mogelijkheid, en misschien
komende verplichting, om middels rfid-chip verificatie aan die database gekoppeld te worden. Chips die in
kaarten kunnen zitten, maar die in bepaalde officiële documenten van de Obama-regering ook als implantaat
in de mens worden beschreven. Zoek maar eens naar Verichip of PositiveID. Het zal je zicht op deze zaak
zeker verscherpen.
Of lees dit artikel Merkteken van het beest (Openbaring 13) om werkelijk wakker geschud te worden.
De reikwijdte van de SoloHealth Stations
Op dit moment (01/01/2014) zijn er in de V.S. diverse testlocaties aangewezen voor deze machines. Er vindt
sinds 2013 een uitrol plaats van 6-12 maanden, door heel de V.S. op specifieke plaatsen zoals bij de
bedrijven: Walmart, CVS, Publix, Sam's Club en Schnuck's Markets.
De stations worden op nationaal niveau uitgerold (geplaatst) en het bedrijf spreekt hierbij over duizenden
nieuwe winkelketens / detailhandelaren waar ze de SoloHealth Stations gaan plaatsen. Hieronder vallen
meer dan 2.500 Walmartketens en Sam's Club winkels. Hiernaast wordt de SoloHealth Station ook getest op
andere locaties, zoals bedrijfsterreinen. Het bedrijf lijkt werkelijk bezig om in heel de V.S. op de meest door
burgers bezochte plaatsen zulke stations neer te zetten.
Een (huidig) overzicht ter illustratie; rondom Washington D.C.
De applicatie-mogelijkheden
Via het touch-screen menu kan je verschillende tests laten uitvoeren.
Je kunt het resultaat naar je e-mailadres en je telefoon laten sturen.
Wanneer je dit wilt kan je ook direct een lijst met huisartsen / dokters
(e.d.) openen, die via een database worden benaderd op lokaal niveau.
Oftewel: dichtbij de lokatie waar je dan bent. Je wordt dan als het ware
doorverwezen naar de dichtstbijzijnde en meest relevante lokatie (en
gezondheidsdienst) waar je verder medisch getest kan worden.
Enkele advertentie-partners
Pfizer, J.&J. Bayer, Hallmark, Coca-Cola en Pharmavite
Enkele strategische partners
Intel, Verizon Wireless en Dell
Op welke wijze vindt er opslag van jouw gegevens plaats?
De persoonlijke informatie wordt niet permanent opgeslagen in deze machines (kiosk). De informatie die je
opgeeft (of die wordt afgenomen) wordt naar een beveiligde cloud-based database ge-upload vanaf de
kiosk. Jouw gegevens worden dus zeer zeker opgeslagen.
Je kan hierbij een account aanmaken met een gebruikersnaam, magnetische kaart, of een barcode met een
wachtwoord. Dit account is (jouw gegevens zijn) dan voortaan vanaf elke kiosk in de V.S. benaderbaar.
Mogelijk komen deze gegevens ook beschikbaar via internet. Je kunt gegevens ook laten doorsturen,
bijvoorbeeld naar je e-mailadres.
Waarom dit artikel?
Gezien het mega-project waarbij duizenden machines werkelijk haarfijn verspreid over de V.S. (en spoedig
daarbuiten) worden geplaatst. Machines die de verregaande mogelijkheid in zich lijken te dragen om via rfidscans zowel de rechterhand als het voorhoofd van een mens te scannen.
Om misschien beter te begrijpen waarom ik hierover schrijf helpt kennis van:
- geheime genootschappen en hun plannen voor de nieuwe wereldorde;
- hun bedachte rfid-identificatie methodes voor de mens;
- de huidige status van rfid-chip .. en rfid-tatoeage-technologie
- de geschiedenis (denk aan WOII)
En bovenal: Gods profetisch Woord t.a.v. de eindtijd
Maar deze zaken zo opnoemende, zal het je wel al duidelijk zijn. Deze ontwikkelingen moeten simpelweg in
de gaten worden gehouden. Mogelijk zijn het puzzelstukjes in een groter geheel.
INFO GEVRAAGD:
Als iemand mij kan verklaren (met bewijs) waar de scanner rechts boven de knie voor bedoeld is, of deze al
gebruikt wordt, en of het hier om een werkende rfid-scanner gaat, mail mij dan even. Dit geldt ook voor
technische informatie over de (huidige en toekomstige) mogelijkheden van de oogscanners.
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Moslims slaan bekende kunstenaar die oproept tot vreedzaam samenleven in elkaar
Scholen in Amerikaans district passen zich na eisen van moslims aan islamitische feestdagen aan
In Parijs is iets gebeurd wat de komende jaren symptomatisch voor
de rest van het nog immer naïeve Europa zal blijken te zijn: een
bekende straatkunstenaar werd door vier moslims in elkaar geslagen
omdat hij weigerde zijn op een muur gespoten woorden ‘Coëxist’
(Leef Samen), met daarin de islamitische halve maan, de Joodse
Davidsster en het christelijke kruis verwerkt, te verwijderen. Voor wie
het nog steeds niet door heeft: zodra moslims ergens een
substantiële minderheid worden, kan er alleen ‘vreedzaam’ met hen
worden samengeleefd als we al hun eisen inwilligen. Met andere woorden: als we ons stap voor stap aan de
islam onderwerpen.
Combo, de straatartiest in kwestie, had naast zijn leus ook een levensgroot schilderij van zichzelf gemaakt.
Toen de vier jongeren –dat het moslims waren werd zorgvuldig door de reguliere Franse media vermedeneisten dat hij de woorden ‘Coëxist’ zou verwijderen –ontegenzeggelijk omdat er een Joods en christelijke
symbool in stonden-, weigerde hij. Daarop sloegen ze hem in elkaar, waardoor hij een ontwrichtte schouder
en veel blauwe plekken opliep.
De kunstenaar zou volgens de krant Le Monde de etnische afkomst van de daders niet bekend hebben
willen maken, omdat dit ‘enkel olie op het vuur zou gooien’. ‘Nough said, zoals de Amerikanen dan zeggen.
De spanningen met moslims in Frankrijk, en met name in Parijs, zijn na de aanslag op Charlie Hebdo tot
ongekende hoogten opgelopen.
Islam gebruikt ‘links’ om Sharia erdoor te drukken
Het idee dat moslims een kunstenaar aanvallen omdat hij religieuze tolerantie promoot is even
schaamteloos als veelzeggend. Het door de Westerse politiek en media gepredikte ideaal van ‘religieuze
gelijkheid en tolerantie’ is dan ook niets anders dan een list waarmee met name linkse ‘goedmensen’ zich
laten gebruiken voor het er stap voor stap doorheen drukken van de racistische en discriminerende
islamitische Sharia wetten.
Coëxistentie – totdat we jullie de zee in kunnen drijven
Voorbeeld: hier staat moslimgeestelijke Rateb al-Nabulsi samen op de foto met een christelijke voorganger
om ‘vreedzame coëxistentie’ te promoten:
Op de volgende foto is de échte al-Nabulsi te zien, met een Palestijnse sjaal
waarop de complete Joodse staat Israël is verdwenen (1):
Gebroederlijk samenleven? Ja, totdat we sterk genoeg zijn om jullie de zee in
te drijven of uit te roeien, zoals de Koran beveelt. (De andere persoon op de
foto is Bassam Estwani, bestuurslid van de Intergeloofs Conferentie in
Washington, een antisemitische jihad-prediker die in Amerika geld inzamelt
om de moslimterroristen in Syrië te steunen.(4))
Schooldistrict VS past zich aan islamitische kalender aan
Een van de vele voorbeelden van de almaar diepere knieval die de Westerse
gevestigde orde maakt voor de islam: een schooldistrict in het Amerikaanse
Waterbury (Connecticut) heeft besloten gehoor te geven aan de eisen van moslims
om de complete schoolagenda aan te passen aan islamitische feestdagen, zodat er
op die dagen geen proefwerken, schoolreisjes en andere activiteiten zullen worden
georganiseerd.
Dat betekent dat de scholen in dit district nu niet langer de Amerikaanse, maar
islamitische maandkalender gaan volgen – en dat in de VS zélf. Het specifieke
moslimfeest wat de aanleiding voor deze drastische stap was, is Eid al-Adha, het
offerfeest. Dat begint als miljoenen moslims de Hajj, de jaarlijkse pelgrimsreis naar
de zwarte Ka’aba steen in Mekka, voltooien. De feestdag wordt overigens traditioneel afgesloten met het
slachten van een dier. Dat gebeurt vaak gewoon in de achtertuin. (2)
Koran verbiedt Joodse en christelijke vrienden
In het vrijwel geheel door de islam beheerste Midden Oosten is er van de in het Westen gepredikte
‘religieuze tolerantie’ niets te bespeuren. Christelijke schoolkinderen mogen op scholen niet in het bijzijn van
moslims eten, omdat dat beledigend zou kunnen zijn als deze vasten in het kader van de Ramadan. Het zal
vast niet lang duren voordat moslims in Europa dezelfde eisen gaan stellen. Wellicht gaan moslims zich dan
ook houden aan het verbod in de Koran om Joden en christenen als vrienden te hebben (3).
Xander - (1) Shoebat, (2) Shoebat (/ YouTube), 3) Quran, (4) Investigative Project (via Shoebat)
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Schulden wereldwijd blijven maar stijgen
AUTEUR Michael Toorop DATUM 11 februari 2015
Terwijl alle ogen gericht waren op de ondraagbare Griekse schuldenlast en de commotie die daarover is
ontstaan na het aantreden van hun nieuwe regering, kwam de McKinsey Global Institute (MGI) uit met een
interessant rapport.
Bezuinigingen met weinig resultaat
Na het uitbreken van de grootse mondiale financiële crisis van de afgelopen zestig jaar is met name in
Europa zwaar ingezet op bezuinigen en ombuigingen. De schuldenlasten moesten weer naar beneden,
maar het blijkt dat ze juist zijn gestegen. Wereldwijd stegen de schulden sinds 2007 absoluut met $ 57.000
miljard. Als percentage van hetgeen we gezamenlijk produceren, was de stijging 17 procentpunten. Iets
meer dan $ 27.000 miljard van die stijging kwam voor rekening van de overheden.
Nederland was geen uitzondering. Het overheidstekort steeg hier van € 258 miljard in 2007 naar € 463
miljard nu, oftewel plus 79%. Natuurlijk hebben we in die jaren het een en ander genationaliseerd, maar de
staatsschuld zou desalniettemin voortdurend zijn opgelopen.
Het McKinsey rapport leert ons dat 80% van alle landen hun schulden hebben zien stijgen sinds 2007, zowel
in absolute zien als relatief. Driekwart van die stijging heeft plaats gevonden in de ontwikkelde landen zoals
Nederland. Overigens zagen alle landen in Europa hun schulden stijgen. Behalve Griekenland zijn er nog
negen landen van wie de staatsschuld boven de 100% van het Bruto Nationaal Product zit. Er zijn slechts vijf
landen in de wereld die hun schuld zagen dalen (bijvoorbeeld Israël).
Financiële sector reduceert schulden
De enige sector waar het afbouwen van de schuldenlast enigszins is gelukt is de financiële sector. Met name
in landen als Ierland, Oostenrijk, Duitsland en de VS. Dit is gunstig en samen met verbeterde regulering en
toezicht verkleind dit de kans op een nieuwe crisis.
Toch blijft de almaar stijgende schuldenlast een molensteen om onze nek. Het is niet zonder risico en
bemoeilijkt de mogelijkheden om in te grijpen als er zich weer een crisis voordoet.
Tijd voor een nieuwe aanpak? Wellicht dat de Griekse situatie kan bijdragen aan enig innovatief denken. Het
is moeilijk een ander de les te lezen als we zelf rustig doorgaan met het stapelen van schulden.
Michael Toorop – Managing Partner Persist Global Wealth Management.

DE GROOTSTE VOLKSOPLICHTING TER WERELD: Hoe miljarden aan Europees ontwikkelingsgeld
in belastingparadijzen verdwijnen
Al jarenlang heb ik tientallen blogs hierover geschreven en hiervoor
gewaarschuwd! De miljarden aan ontwikkelingsgeld die wij doneren
aan die arme Afrikaanse kindertjes (maar ook aan slachtoffers van
wereldrampen zoals tsunami’s), zijn bijna allemaal in de zakken van
de superrijken verdwenen, die dit geld op belastingparadijzen
hebben veiliggesteld!
Onderzoeksjournalist George Turner volgde de afgelopen maanden de geldstromen van de Europese
Investeringbank, waarmee de EU in ontwikkeling investeert. De conclusie: miljoenen voor ontwikkeling
bestemde euro’s belanden niet in Afrika, maar op – bijvoorbeeld – de Maagdeneilanden. In dit artikel onthult
hij aan de hand van een voorbeeld uit Egypte hoe dat gaat.
Met al het geld dat wegvloeit naar belastingparadijzen, kun je tweemaal de wereldarmoede opheffen. Aldus
ontwikkelingsorganisatie Oxfam. Lees hier meer over het Oxfambericht. Volgens de Verenigde Naties wordt
er per jaar zo’n 50 tot 60 miljard dollar aan Afrika onttrokken door corruptie, witwassen, belastingontduiking
en het wegsluizen van belastingen in de richting van belastingparadijzen.
Dat is ongeveer evenveel als het totaal aan buitenlandse investeringen in het continent.
Dit onthullende artikel, dat vandaag tegelijk in verschillende media verschijnt, maakt deze grote cijfers
concreet. Onderzoeksjournalist George Turner neemt de Egyptische investeringsfirma Qalaa als voorbeeld
en laat zien hoe dit bedrijf met voor ontwikkeling bestemde Europese investeringen omgaat. Hij zal vandaag
ook in gesprek met jullie gaan onder het stuk.
Over de ‘zee’ van goede doelen waarin we kennelijk zo sterk moeten geloven is veel kritiek ontstaan.
Fraudes, tonnen aan salarissen, disproportionele overheadkosten, vertrekpremies, grote lease-auto’s,
panden op A-locaties, directe loyaliteit aan dictators, vrijwel de helft of meer van het vermogen belegd
en daarbij ook nog eens in uiterst controversiële zaken zoals clusterbommen, landmijnenproducten
(onderzoek Zembla), zwaar vervuilende mijnbouw, tabak, kinderarbeid, en ga zo maar door.
Sindsdien zien we nóg pregnantere ‘salvo’s’ in reclameblokken, met continu nieuwe namen en ‘merken’. Er
moet en zal véél geld ingezameld worden hoe dan ook, lijkt het. Sommige nemen de helft van ‘commercial
breaks’. Gaat het geld naar de zgn. goede doelen, en hebben ze überhaupt positief effect?
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Inmiddels moeten financiële jaarverslagen en salarissen gepubliceerd worden, maar zijn we dan klaar?
Bekende goede doelen worden hier doorgelicht. Schokkende bevindingen… erger dan voor te stellen…
Het is een omvangrijk artikel, maar het is ook de grootste wereldwijde oplichtingszaak en daarom
zeker de moeite waard om hier de tijd voor te nemen.
Bronnen:
https://decorrespondent.nl/1977/Hoe-miljoenen-aan-Europees-ontwikkelingsgeld-in-belastingparadijzenverdwijnen-/50670510-9524c54f
http://fubar.mobi/2015/02/08/goede-doelen-als-geldmachines/
http://fubar.mobi/category/ontwikkelingshulp/
https://eunmask.wordpress.com/2015/02/11/de-grootste-volksoplichting-ter-wereld-hoe-miljarden-aaneuropees-ontwikkelingsgeld-in-belastingparadijzen-verdwijnen/

Als het de massa niet goed gaat, moet de elite het ergste vrezen
Rob de Wijk − 19/12/14, 17:00
© afp. Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) met Martin
Schulz (voorzitter van het Europees Parlement). "In Europa moet
Brussel het ontgelden. Alles was misgaat in de lidstaten van de Unie
is het gevolg van dat oncontroleerbare, technocratische,
zakkenvullende elitebolwerk, genaamd EU."
column De discussie die het SCP met het onderzoek 'Verschil in
Nederland' heeft aangezwengeld gaat inmiddels alleen nog maar
over de elite. Veel Nederlanders verafschuwen die, om haar
schurkerige zelfverrijking én het feit dat zij voorstander is van immigratie. De hardwerkende Nederlander
wordt dus door die elite op twee manieren gepakt: hij wordt erdoor uitgemolken en de elite staat toe dat
allochtonen, met hun rare religies en gebruiken, zijn baan inpikken.
In het debat van de afgelopen week ontstond het beeld dat dit soort wij-zij denken een typisch Nederlands
fenomeen is. Dat is het natuurlijk niet. Het meest opmerkelijke van onze tijd is dat overal ter wereld elites
onder druk staan.
De Arabische opstanden waren een typische opstand tegen de autocratische elite. Toen de voedsel- en
grondstoffenprijzen de pan uitrezen en de regerende elites de terugval in koopkracht niet konden repareren,
sloeg de vlam in de pan. Het had allemaal weinig met de behoefte aan vrijheid en democratie te maken,
zoals in het naïeve Nederland werd gedacht.
Assertief beleid
In China maken de leiders zich zorgen over hun sociale contract met de bevolking. Als de economische
groei afneemt, kan de bevolking in opstand komen. Daarom voeren de Chinese leiders een assertief beleid
om toegang tot grondstoffen te krijgen. Want zonder die grondstoffen is er geen welvaart.
In Amerika is mede als gevolg van de financiële crisis de Tea Party-beweging een machtsfactor geworden.
Die zet zich hard af tegen de spilzucht van de elite in Washington. In Europa moet Brussel het ontgelden.
Alles was misgaat in de lidstaten van de Unie is het gevolg van dat oncontroleerbare, technocratische,
zakkenvullende elitebolwerk, genaamd EU.
En in de lidstaten zelf is het al niet veel beter. In landen als België, Spanje en het Verenigd Koninklijk willen
delen van het land, gedreven door wrok ten opzichte van de heersende elite in een verafgelegen hoofdstad,
zich afsplitsen.
In alle hiervoor genoemde gevallen zijn economische problemen en gebrekkige solidariteit de boosdoeners.
Vlamingen voelen zich gedwongen Walen te subsidiëren, Noord-Europa voelt de dwang Zuid-Europa te
steunen, en armen vinden dat ze recht hebben op het geld van de rijken.
Revolutie
Al eeuwen is de legitimiteit van een elite afhankelijk van de welvaart en veiligheid van de massa. Staan die
onder druk, dan staat de elite onder druk. In het ernstigste geval volgt revolutie; in andere gevallen
wrijvingen, en trekt de elite zich terug of vertrekt naar het buitenland. Inmiddels schijnt de helft van de Quote
500-elite zich in het buitenland te hebben gevestigd. Geld weg, belastinginkomsten weg. Het gevolg is dat
Nederland armer wordt. De oorzaak van al die haat is de mondialisering die door het westerse machtsverval
in een hogere versnelling is gekomen. De conclusie van mijn boek '5 over 12' was dat de elite hierop een
antwoord moet vinden. Aanpassingsvermogen is het sleutelbegrip, maar veel burgers vrezen de toekomst
en houden vast aan wat ze hebben. Als de politiek-bestuurlijke elite niet kan aangeven hoe wij ons geld in
die snel veranderende wereld gaan verdienen, zal die aanpassing er nooit komen en zullen de
tegenstellingen alleen maar toenemen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/6844/Rob-de-Wijk/article/detail/3814637/2014/12/19/Als-het-de-massa-niet-goedgaat-moet-de-elite-het-ergste-vrezen.dhtml
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“IMF en ECB gebruiken martelmethodes tegen Grieken”
De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis heeft het werk van de trojka van IMF, ECB en EU
vergeleken met de waterboarding door de CIA, waarbij iemand net zo lang onder water wordt gehouden tot
hij bijna verdrinkt.
“Kort voor de hartstilstand mogen we een paar happen lucht nemen. Dan worden we weer onder water
gedrukt en begint alles opnieuw,” zei Varoufakis.
Dit weekend voeren de Grieken belangrijke gesprekken met kredietverleners in de aanloop naar de
vergadering met de Europese ministers van Financiën maandag. De Griekse regering wil graag een
kwijtschelding van de schuld. “Iedereen weet dat Griekenland de huidige schuldenlast zonder een nieuw
verdrag nooit kan dragen,” aldus de minister.
Premier Alexis Tsipras wil de schuldenberg van zijn land verminderen en een einde maken aan de
bezuinigingen die met het programma gepaard gaan. Een woordvoerder van de Griekse regering liet weten
dat Athene een aantal ‘rode lijnen’ heeft getrokken waar niet van afgeweken kan worden.
“De bezuinigingspolitiek moet versoepeld worden. De economie moet weer zuurstof krijgen,” zei Gabriel
Sakellaridis. In het Duitse weekblad Der Spiegel verklaart Varoufakis dat een gedeeltelijke kwijtschelding
van de schulden te verkiezen is en op het einde van de rit voordeliger zou zijn voor de schuldeisers dan een
verlenging van de leningen.
In hetzelfde interview haalde Varoufakis nog eens stevig uit naar de trojka van Europese Commissie,
Europese Centrale Bank (ECB) en Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het is met die drie instellingen dat
de vorige Griekse regeringen een ingrijpend bezuinigingsprogramma overeengekomen zijn in ruil voor
financiële steun.
Varoufakis vergelijkt de trojka met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. “Ook bij de CIA werkten er zeer
bekwame mensen toen tegen hun wil aan waterboarding gedaan werd en ze voor een vreselijk moreel
dilemma kwamen te staan,” zei hij.
[Standaard] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/imf-en-ecb-gebruiken-martelmethodes-tegen-grieken/

Rusland presenteert VN-resolutie over Oekraïne
14/02/15 - 06u18 Bron: ANP
Gisteren - een dag na het sluiten van een akkoord - werd er nog
gevochten in Oekraïne. Zeker twintig mensen zouden om het leven
zijn gekomen. © epa.
Rusland heeft vannacht in de VN-Veiligheidsraad een
ontwerpresolutie ingediend over de situatie in Oekraïne. De resolutie
komt overeen met het akkoord dat donderdag in de Wit-Russische
hoofdstad Minsk werd gesloten, zo meldt het Russische persbureau
Itar-Tass.
Volgens het persbureau kan er mogelijk morgen worden gestemd over de resolutie, een paar uur nadat in
het oosten van Oekraïne een wapenstilstand ingaat. Rusland kan als permanent lid van de Veiligheidsraad
elke resolutie vetoën.
In de korte ontwerpresolutie die de Russen nu presenteren staat dat er "ernstige zorg is over de tragische
gebeurtenissen" in de regio. Er staat ook dat een oplossing van het conflict alleen mogelijk is met vreedzame
oplossingen. Gisteren werd er ondanks het akkoord nog gevochten in Oekraïne. Zeker twintig mensen
kwamen om het leven.
Oekraïense piloot
De Verenigde Staten eisen de vrijlating van een vrouwelijke Oekraïense helikopterpiloot die in Rusland wordt
vastgehouden. De VS vinden dat de Russen Nadia Savtsjenko moeten laten gaan in het kader van het
Minsk-akkoord dat Oekraïne en Rusland met hulp van Duitsland en Frankrijk sloten.
"Ze is een gijzelaar van de Russische regering en moet onmiddellijk worden vrijgelaten", zei een
woordvoerder van het Witte Huis gisteren. De piloot zit sinds vorige zomer vast in Rusland. Ze zou tijdens
gevechten met pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne door de rebellen gevangen zijn
genomen en naar Rusland zijn gebracht. Savtsjenko vocht mee met grondtroepen.
De Russische justitie beschuldigt haar van betrokkenheid bij de moord op twee Russische journalisten in het
conflictgebied.
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2218197/2015/02/14/Rusland-presenteert-VN-resolutieover-Oekraine.dhtml
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De ware reden waarom de daders van MH17 vrijuit gaan
De daders die verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van vlucht
MH17 vorig jaar boven de Oekraïne gaan niet vrijuit omdat Rusland
dat nu zo graag als mondelinge clausule in de Minsk
overeenkomsten opgenomen ziet worden.
Wél omdat er een grootschalige cover-up plaatsvindt waar Nederland
de hoofdrol in speelt. Nabestaanden van de bijna 200 Nederlandse
slachtoffers hebben het nakijken.
Half Nederland is weer en rep en roer want in de overeenkomsten
die in Minsk zijn gesloten betreffende de Oekraïne staan clausules waardoor de daders die verantwoordelijk
zijn voor het neerschieten van vlucht MH17 mogelijk vrijuit gaan.
Natuurlijk wordt er dankzij de maandenlange propaganda onmiddellijk gewezen naar de separatisten als
schuldigen met in de achtergrond de Russen.
Triest dieptepunt van de berichtgeving komt natuurlijk van het voormalig NSB propagandablad waar men in
een redactioneel commentaar in de gedrukte versie van vrijdag het volgende vermeldt:
De realiteit is namelijk dat Porosjenko hier niets over te zeggen heeft. De sleutel om het separatistisch
geboefte dat de MH17 neerhaalde al dan niet te vervolgen, ligt toch echt bij de Russische potentaat Vladimir
Poetin.
Ze doen nog steeds precies hetzelfde als wat ze gedurende de Tweede Wereldoorlog deden.
Er is veel commotie geweest de afgelopen weken in Nederland over
het feit dat vluchten zoals MH17 pal boven het oorlogsgebied vlogen.
Hiermee zou dan ook Malaysia Airlines onverantwoordelijk hebben
gehandeld en passagiers in gevaar hebben gebracht om maar wat
brandstofkosten te kunnen besparen.
Feit blijft echter dat alle voorgaande MH17 vluchten van Malaysia
Airlines niet over het bewuste gebied vlogen, maar de veilige
zuidelijker gelegen route namen. Later bleek dat de programma’s die
radargegevens van vliegtuigen laten zien, waren gewijzigd waardoor
het leek alsof ook de voorgaande MH17 vluchten over het
oorlogsgebied waren gevlogen.
Dit veranderen van gegevens gebeurde echter niet onmiddellijk na
de ramp, maar ongeveer drie dagen later. Daarom is er ook keihard
bewijs dat de voorgaande MH17 vluchten wel degelijk de veilige route namen.
Zo schrijft bijvoorbeeld iemand uit Nieuw Zeeland: Ik heb de vluchtroute voor MH17 over de Oekraïne
gedownload vanaf 6 juli tot en met 17 juli 2014. Ik verzamelde de screenshots om te zien of MH17 met opzet
naar het oorlogsgebied was gedirigeerd op de 17e. De screenshots gaven de antwoorden. Tot aan de 17e
was Malaysia Airlines slim genoeg om de oorlogszone te vermijden.
Dit wordt echter niet meer getoond door FlightAware waar klaarblijkelijk geschiedenis wordt herschreven. De
route op 16 en 17 juli voor vlucht MH17 waren dan ook compleet verschillend zoals op onderstaande kaart is
te zien.
Dat de radargegevens later zijn gewijzigd om te laten zien dat voorgaande MH17 vluchten wel over het
oorlogsgebied gingen is een feit. Waarom werd dat gedaan?
Wat verder, voor zover ons bekend, nergens genoemd is in de
Nederlandse verslaggeving is dat MH17 de route over het
oorlogsgebied eigenlijk helemaal niet kon vliegen omdat er in het
aangrenzende Russische gedeelte van het luchtruim waar dit toestel
na het passeren hiervan zou terechtkomen, allerlei gecompliceerde
beperkingen van kracht waren.
Dit was door de Russen bekendgemaakt via een zogenaamde
NOTAM.
NOTAM komt van het Engels Notice to Airmen. Het bevat kritische
informatie over een luchthaven of luchtruim van ofwel tijdelijke aard
of nog niet bekend was bij het opmaken van vliegkaarten of bij het
publiceren van luchthavengebonden boeken en publicaties.
Hier staat een deel van die NOTAM zoals uitgegeven door de
verkeersleiding in het Russische Rostov en hieruit blijkt dat de
beperkingen al van kracht waren op het moment dat vlucht
MH17 vanaf Schiphol vertrok.
Wie de volledige tekst van deze NOTAM wil zien kan dit hier doen.
De Russen stellen allerlei strikte beperkingen in werking voor het aangrenzende Russisch gebied.
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Ondanks dat deze waarschuwing al wordt gepubliceerd voordat MH17 vertrekt en duidelijk is dat deze
lijndienst alle voorgaande dagen een veilige zuidelijke koers heeft gevlogen, zouden ze nu ineens net op die
dag een vluchtplan indienen die het dwars door het oorlogsgebied zou voeren en daardoor ook nog eens
tegen allerlei Russische beperkingen aanlopen?
Dat zijn belangrijke feiten en redenen voor het waarom de werkelijke daders buiten schot zullen blijven, niet
de overeenkomsten in Minsk.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8941:de-ware-reden-waarom-de-dadersvan-mh17-vrijuit-gaan&catid=20:het-complot&Itemid=33

Langzaam valt de EU uit elkaar, en burgers vinden het prima
Rob de Wijk − 13/02/15, 14:52
© afp. 'Inmiddels kent elke lidstaat van de Unie wel een partij die
tegen de elite opstaat en korte metten met de terreur van Brussel wil
maken. Alexis Tsipras, Pablo Iglesias, Marine le Pen (foto) en Beppe
Grillo; ze spelen allemaal in op de onvrede en ze zijn allemaal
succesvol.'
column Een groeiend deel van de Europese burgers is vervuld van
diepe haat jegens de EU. Dat is een oncontroleerbare,
ondemocratische moloch die de soevereiniteit van de landen uitholt
en een neoliberaal bezuinigingsbeleid oplegt.
Wie bijvoorbeeld de commentaren op mijn columns op internet leest,
merkt hoe geëmotioneerd het debat wordt gevoerd. Reageerders zijn boos en teleurgesteld, hebben aversie
tegen alles wat met Brussel te maken heeft en ze keren zich af van 'de elite'. Het is opmerkelijk dat nooit
gesproken wordt over de risico's voor onze welvaart en veiligheid die door de afbraak van de EU en de euro
ontstaan.
Inmiddels kent elke lidstaat van de Unie wel een partij die tegen de elite opstaat en korte metten met de
terreur van Brussel wil maken. Alexis Tsipras, Pablo Iglesias, Marine le Pen en Beppe Grillo; ze spelen
allemaal in op de onvrede en ze zijn allemaal succesvol.
Zondebokken
Gebrek aan solidariteit is wat al die partijen delen. Populisten in het zuiden van Europa vinden dat het
noorden niet solidair is en eisen een einde aan de door Brussel gedicteerde bezuinigingspolitiek. Populisten
in het noorden eisen dat er geen geld meer naar het zuiden gaat en eisen een einde van die Brusselse
bezuinigingspolitiek omdat ze er dan zelf beter van denken te worden. Veelal worden zondebokken
aangewezen, variërend van moslims tot bankiers. Zij zijn met de elite verantwoordelijk voor het lijden van de
burger.
De grote vraag is waarom dit soort 21ste-eeuwse revolutionairen zoveel aanhang krijgt. De belangrijkste
verklaring is de nieuwe fase waarin de mondialisering is gekomen. De afgelopen tien jaar is de wereld
ingewikkelder geworden. Het westerse machtsverval is evident. De financiële crisis heeft de welvaart
aangetast. Opkomende landen als China zijn nadrukkelijker op het wereldtoneel aanwezig.
Landen als Rusland maken gebruik van de westerse zwakte en bezetten de Krim. De dramatisch
toegenomen onveiligheid als gevolg van de Arabische opstanden en het jihadisme voeden ook de perceptie
dat die snel veranderende wereld steeds onveiliger wordt. Het gevoel geen grip meer op veiligheid en
welvaart te hebben wordt versterkt door de ingewikkeldheid van de netwerkmaatschappij waarin wij leven.
Geen ijkpunten
Elk houvast is verdwenen. En met het verzwakken van de invloed van godsdienst en het verdwijnen van de
ideologie uit het politieke en maatschappelijke discours zijn ook de morele ijkpunten verdwenen. Een
losgeslagen maatschappij houdt vast aan het bekende. Zeker voor wie hard is getroffen door de financiële
crisis blijft er dan weinig anders over dan extreem te stemmen. Er valt toch niets meer te verliezen.
Ik vind deze situatie met de dag zorgwekkender worden. In een stuurloze maatschappij wordt het redelijke
midden door extreme partijen verpulverd en wordt het aanpassingsvermogen aangetast. Want extremen
willen allemaal wat anders.
Burgers in heel Europa zetten zo alles op het spel dat de afgelopen jaren bepalend voor onze veiligheid en
stabiliteit is geweest. Dat is precies het tegenovergestelde van wat de oprichters van de voorloper van de
Unie ooit beoogden.
http://www.trouw.nl/tr/nl/6844/Rob-de-Wijk/article/detail/3850687/2015/02/13/Langzaam-valt-de-EU-uitelkaar-en-burgers-vinden-hetprima.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150213
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Het platteland wordt leeggeruimd voor Agenda 21
De mens is een zware belasting voor de natuur en eigenlijk zouden
wij helemaal niet meer in landelijke gebieden horen te vertoeven.
Wanneer deze gebieden door geo-engineering onbewoonbaar
worden gemaakt dan ben je al een heel eind op weg met het leggen
van de basis voor het bouwen van megasteden.
Langzaam maar zeker wordt duidelijk waarom men de jetstream
boven de oceaan laat afbuigen zodat we in grote delen van Amerika
te maken krijgen met niet alleen extreme droogte zoals in Californië,
maar ook de inmiddels beruchte Polar Vortex, zoals wij eerder schreven.
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.
Dan is het ook niet zo vreemd dat er nu allerlei “wetenschappelijke” onderzoeken worden gepubliceerd die
aantonen dat de droogte die tot nu toe is opgetreden nog helemaal niets is vergeleken met wat er komen
gaat. Dat moet dan heftig zijn want Californië bevindt zich nu al in de droogste periode sinds de afgelopen
400 jaar.
In een gecombineerd onderzoek van NASA, de Columbia en de Cornell universiteit waarvan de resultaten
gepubliceerd zijn in Science Advances wordt nu gesteld dat de bevolking zich in grote delen van Amerika
moet voorbereiden op “nog niet eerder meegemaakte droogte condities”.
Volgens de wetenschappers zal het landschap de volgende 35 jaar nog veel verder uitdrogen en dat is, zo
zeggen zij, voor een groot deel te wijten aan de door de mens veroorzaakte klimaatopwarming.
De gebieden die het ergst zullen worden getroffen zijn die in het zuid westen en grote delen van de Midwest.
Zo waarschuwen de wetenschappers dat dit allemaal grote gevolgen zal hebben voor de landbouw, wat niet
zo vreemd is.
Bedenkelijk en zelfs wel verdacht is dat deze droogte wordt toegeschreven aan de door de mens
veroorzaakte klimaatopwarming. Terwijl de cijfers laten zien dat er de afgelopen 18 jaar helemaal geen
opwarming is geweest. We weten ook dat men via geo-engineering in staat is om de stroom
van jetstreams te veranderen.
De reden van dit alles voert ons weer terug naar Agenda 21.
Indien straks grote delen van Amerika onleefbaar zullen worden dan zullen de mensen die er nu wonen
gedwongen zijn om ergens anders heen te trekken. Wanneer je dit bereikt door middel van geo-engineering
dan zullen steeds grotere concentraties mensen zich vestigen in de grote steden, wat precies de bedoeling
is.
Zoals wij schreven in een eerder artikel:
Dit plan heet Agenda 21 en is door 178 landen, waaronder Nederland, ondertekend. Dit zogenaamde
Duurzame Ontwikkelingsplan heeft als doel “de aarde terug te geven aan de natuur”, waarmee een
samenleving wordt geschapen waarbij de mens ondergeschikt is aan het milieu en de natuur.
Het laatste wat je dan als elite wilt is dat die overgebleven mensen vrij in de natuur zullen gaan wonen, want
dat is in de eerste plaats slecht voor de natuur en in de tweede plaats zijn ze dan moeilijker onder controle te
houden. Daarom zal het toekomstbeeld van onze samenleving dan ook worden bepaald door grote groepen
mensen die in microappartementen in megagrote steden zullen wonen.
Wanneer dan straks de burgerbevolking massaal in konijnenhokken woont in grote steden dan zal
ongetwijfeld de jetstream weer worden aangepast. De eerst kurkdroge streken zullen dan weer groen en
welvarend worden.
De gewone mens echter krijgt daar geen toegang meer want die heeft bewezen in het verleden zodanig
belastend voor het milieu te zijn dat men dat niet nóg een keer wil riskeren.
Grote, uitgestrekte landhuizen voor de elite is dan natuurlijk een heel ander verhaal...
Bron: Independent
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8945:het-platteland-wordtleeggeruimd-voor-agenda-21&catid=20:het-complot&Itemid=33
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De McDonalds vaccinatieburger
Het gaat niet goed met fastfood keten McDonalds. Ze hebben
afgelopen jaar het slechtste resultaat behaald van de afgelopen tien
jaar en dus kunnen ze wel een extra stimulans gebruiken.
In de Amerikaanse stad San Antonio in Texas hebben ze de
oplossing gevonden door een happy meal te serveren vergezeld van
vaccinatie.
In navolging op allerlei grote winkelketens die kortingsacties
aanbieden in combinatie met griepprikken, zien we nu een nieuwe
variant hierop.
Kinderen die een bezoek brengen aan de plaatselijke McDonalds in
San Antonio hebben recht op gratis vaccinaties en ze zijn dan nieteens verplicht om een happy meal te
kopen.
De bedoeling is dat die kinderen ook niet één injectie krijgen, maar vier verschillende tegelijk. Het MMR
vaccin, DKTP en twee bij ons wat minder bekende types, het varicella vaccin en het meningococcal vaccin.
Wanneer de kinderen na deze sessie nog niet bewusteloos zijn, mogen ze zich te goed doen aan een portie
McKwik Nuggets.
Zelfs artsen die pro vaccinaties zijn, adviseren om deze hoeveelheid injecties te spreiden zodat het lichaam
van het kind tijd heeft om te herstellen na de zware inbreuk op het immuunsysteem.
Kinderen die regelmatig McDonalds bezoeken, zullen toch al een zwakker immuunsysteem hebben dan zij
die dit niet doen en om ze dan ook nog eens bloot te stellen aan een viervoudige vaccinatie brengt met zich
mee dat ze meer risico lopen dan de doorsnee bevolking.
Er is echter geen vuiltje aan de lucht want de vaccinatieindustrie heeft volledige immuniteit als het om
aansprakelijkheid gaat.
Wanneer dit initiatief navolging ondervindt bij McDonalds en je straks overal vestigingen hebt waar kinderen
gratis vaccins kunnen halen dan wordt het misschien tijd voor de vaccine drive through.
Terwijl je een happy meal bestelt, rij je langzaam richting vaccinatieraam. De kinderen moeten hun mouwen
opstropen, hun handen uit het raam steken zodat ze geïnjecteerd kunnen worden door robots.
Daarna rij je dan naar het volgende venster om je welverdiende voedselbeloning in ontvangst te nemen.
Bron: Natural News
Meer informatie over vaccinaties: ikbeneenwatje
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8947:de-mcdonaldsvaccinatieburger&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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