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Commerzbank: Kans op Grexit toegenomen tot 50%
Grieken blijven miljarden van hun rekeningen opnemen; Banken
over 14 weken blut – ‘Euro was van meet af aan gigantisch
kredietprogramma’
Om het land in de euro te houden zullen er tot in het oneindige
belastingmiljarden in de Griekse bodemloze put moeten worden
gestort.
Volgens de Duitse Commerzbank is de kans dat Griekenland uit de
eurozone moet treden na de mislukte gesprekken gisteren
toegenomen van 25% naar 50%. Toen de Grieken gisteren verklaarden dat het voorstel van de EU ‘absurd
en inacceptabel’ is, daalde de euro onmiddellijk fors. Na het pauzeren respectievelijk beëindigen van de
gesprekken gebeurde dat opnieuw, waardoor de Europese munt slechts $ 1,13 waard was. De eurogroep
onder leiding van minister Dijsselbloem stelt zich nu als strenge bankiers tegen een onwillige betaler op,
maar feitelijk is de euro vanaf het allereerste begin niets anders dan gigantisch kredietprogramma op kosten
van niet de banken, maar de gewone belastingbetalers geweest – vooral die in Noord Europa.
‘Technische storing’
Kort voordat de Europese derivatenmarkt Eurex vanochtend opende, was er een ‘onverwachte’ technische
storing, waardoor de handel in euro-obligaties tijdelijk werd geblokkeerd. Natuurlijk was er geen sprake van
toeval; Europa wilde na de forse daling van de euro gisteren een nieuw financieel drama voorkomen. (1)
De ECB, SNB (Zwitserse nationale bank) en BIS (Bank for International Settlements in Basel, de centrale
bank der centrale banken) grepen in, met als gevolg dat de euro daarna het verlies van gisteren weer
ongedaan maakte. Heel handig tegenwoordig, die ‘technische storingen’ – iedere keer als er een instorting
dreigt, worden de beurzen en indexen stilgelegd en kunstmatig gemanipuleerd door onder andere snel
ingrijpen van centrale banken.
Grieken bijna blut
De Griekse bevolking haalde de afgelopen tijd uit vrees voor een Grexit opnieuw miljarden van hun
bankrekeningen. Volgens JP Morgan wordt er iedere week zo’n € 2 miljard opgenomen. Gaat het in dit
tempo door, dan zijn de kassen van de Griekse banken over 14 weken leeg. Overigens komt de Griekse
overheid al eind februari zonder geld te zitten als er geen overeenkomst met de eurozone wordt gesloten.
Niettemin herstelden de markten zich vanochtend snel, ongetwijfeld omdat de Griekse minister van
Financiën Varoufakis gisteren had verklaard dat er ‘zonder twijfel’ een deal met de eurozone zal worden
gesloten. Vrijdag gaan de gesprekken verder; in ruil voor de belofte alle financiële verplichtingen na te
komen, zou de eurozone zich ‘flexibel’ willen opstellen ten aanzien van de geëiste hervormingen. Deze
voorwaarden werden gisteren nog door de Grieken verworpen als ‘absurd’.
Derde bailout komt eraan
Analisten verwachten dat er toch een vorm van een derde bailout komt, met zachtere
terugbetalingsvoorwaarden voor de Grieken. Houdt Athene echter voet bij stuk, dan wordt het risico dat het
mis gaat met de dag groter. (2). We voorspellen al enige tijd dat de eurozone het zover niet zal durven laten
komen, uit angst dat de andere zuidelijke schuldenlanden dan worden aangestoken, waardoor de eurozone
zou kunnen instorten. De Grieken beseffen dit heel goed, en maken daar opnieuw misbruik van. Ze zullen
dan ook opnieuw aan het langste eind trekken, waardoor er in de toekomst permanent miljarden naar
Griekenland zullen moeten stromen om het land binnen de euro te houden.
Euro is gigantisch kredietprogramma, banken profiteerden
Overigens was de euro van meet af aan één gigantisch kredietprogramma. Noord Europese landen met
sterke munten, vooral Duitsland en Nederland, zijn in de val van de EU getrapt en akkoord gegaan met de
euro, met name omdat de banken grote druk op de politiek uitoefenden om de eenheidsmunt in te voeren.
Het zijn de banken geweest die jarenlang onvoorstelbaar profiteerden van de totaal onverantwoordelijke
kredietverlening aan het zuiden, die werd mogelijk gemaakt door de euro en de daaraan gekoppelde lage
rente. Toen deze zeepbel uit elkaar spatte en die kredieten niet meer konden worden terugbetaald, lieten
diezelfde banken zich door de belastingbetalers ‘redden’. De politiek en de EU zorgden er vervolgens voor
dat de enorme risico’s van het overeind houden van de banken en de euro geheel op de schouders van de
gewone Europese man kwam te liggen. We kunnen dan wel boos zijn op de Griekse partij Syriza, die na de
enorme bailouts die het land ontving - € 245 miljard – nu weigert om de gemaakte afspraken na te komen,
maar toch heeft de nieuwe linkse regering een punt: het zijn namelijk vooral de internationale schuldeisers –
en zeker de banken- geweest waarnaar het geld is gegaan, terwijl de gewone Griek er niets van terugzag en
juist in een enorme sociale crisis belandde, een ‘humanitaire catastrofe’, zoals Athene het zelf zegt.
Brussel doodsbang voor Grexit
Nu de Europese politiek, en met name de eurogroep, als een gigantische bank functioneert, kan met recht
worden gesteld dat er van democratie in Europa geen sprake meer is. De ECB en de EU hebben dermate
verregaande bevoegdheden gekregen, dat de nationale parlementen enkel nog kunnen protesteren, maar
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niet meer kunnen ingrijpen, laat staan blokkeren. Feitelijk zijn daarmee ook onze politieke partijen overbodig
geworden, al zal dat nooit officieel worden toegegeven.
De grootste angst van Brussel is dan ook dat de Grieken uit de eurozone gaan. Daarmee zou duidelijk
worden dat een volk zich niet heeft willen laten onderwerpen aan de Troika –nu even omgelabeld tot ‘Het
Instituut’- en de zeggenschap en soevereiniteit over zijn eigen land en financiën terug wil.
Politieke- en bankenelite parasiteren op gewone man
Het is geen toeval dat er -tegen alle aan de burgers gedane beloftes in- geen statelijk faillissementsrecht
meer bestaat. Het morele bankroet van de als ‘vredesproject’ verkochte Europese eenwording is voor de
politieke elite en hun netwerk niets anders als bijkomende schade.
Of de gewone man het blijft pikken om keer op keer de hoogste prijs te moeten betalen – in Nederland door
onder andere de complete afbraak van de zorg voor ouderen en chronisch zieken- valt nog te bezien.
Prioriteit van ‘onze’ politici en het parasitaire Brussel is het systeem, waar zijzelf en de banken als enigen
van profiteren, zo lang mogelijk overeind te houden. (3)
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten

De eerste miljoenenstad zonder water?
De Braziliaanse stad Sao Paulo valt waarschijnlijk de twijfelachtige eer te beurt om als eerste miljoenenstad
ter wereld zonder water te zitten.
Het gemeentebestuur is in paniek en stelt voor om de watervoorziening tot twee dagen per week te
rantsoeneren.
Begin december schreven wij het volgende over de watersituatie in de Braziliaanse stad Sao Paulo, een
stad met ongeveer 20 miljoen inwoners.
Wanneer er niet snel iets gebeurt, zal er op korte termijn een ongekende ramp plaatsvinden in de 12e
grootste stad van de wereld, Sao Paulo in Brazilië. Waar maar liefst 20 miljoen Brazilianen wonen en waar
nog maar voor 60 dagen watervoorraad is.
Ze zijn daar nu overgegaan op het halen van water uit de tweede van de drie reservebronnen. Het
vakantieseizoen daar staat voor de deur en dat betekent een nog hoger watergebruik dan normaal.
De 20 miljoen inwoners hebben waarschijnlijk nog geen idee wat hen te wachten staat in de nabije toekomst.
In het meest gunstige geval in ieder geval sterke rantsoenering van het water en onderbroken bevoorrading.
De 60 dagen zijn inmiddels voorbij en ondanks een enorme regenbui is er geen wonder geschied. Dat
betekent dat de stad nu moet overgaan tot drastische rantsoenering van het nog beschikbare water. Het
gemeentebestuur heeft voorgesteld om de watervoorziening tot vijf dagen in de week af te sluiten, waardoor
inwoners twee keer per week toegang hebben tot water, acht keer in de maand.
Zoals we in december schreven, heeft de stad te kampen met de ergste droogte ooit. Achter de schermen
heeft men fanatiek gewerkt om een creatieve oplossing te vinden voor de veel grotere vraag naar water dan
dat er beschikbaar is.
Men probeert wanhopig te voorkomen dat de stad helemaal zonder water komt te zitten omdat dit de
ineenstorting van de gemeenschap zou betekenen.
De reservoirs die normaal gesproken het water leveren voor 9 miljoen inwoners, de Sistema Cantareira, zijn
bijna helemaal droog. Volgens de laatste rapporten is daar nog 5,1 procent beschikbaar van de normale
capaciteit van 264 miljard gallons water.
Wanneer er helemaal niets gedaan wordt dan bestaat de kans dat er binnen een paar maanden, maar meer
waarschijnlijk weken, helemaal geen water meer is. Dat is de reden dat de overheid de voorgestelde
drastische maatregelen wil invoeren om een volledige ineenstorting te voorkomen.
Het regenseizoen in Brazilië is ongeveer halverwege en er is op strukturele basis niet genoeg water
gevallen. De regenval in 2014 is tot nu toe de laagste in de geschiedenis van de regio en het ziet er volgens
de experts niet naar uit dat er binnenkort een einde aan deze droogte zal komen.
Zelfs als het nu zou gaan regenen dan zou er niet snel genoeg voldoende vallen om de reservoirs weer
afdoende te vullen.
Veel deelgemeentes hebben besloten dit jaar het carnaval niet door te laten gaan en dat raakt veel
Brazilianen diep in hun hart. Het is niet te geloven, in een land dat ieder jaar toeleeft naar dit festijn.
Uiteindelijk zal dat het minste ongemak blijken voor de inwoners van Sao Paulo. Een stad die misschien
straks wel recordhouder zal zijn van de eerste miljoenenstad ter wereld die helemaal zonder water zit.
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8956:de-eerste-miljoenenstad-zonderwater&catid=37:wereld&Itemid=50
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Media: Ex-CIA-agent: ‘ISIS/IS opgericht en bewapend door VS…!
17 februari 2015Door GuidoJ./ Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek
Wij vragen ons weleens af, waarom burgers en de MainStreamMedia
VANUIT EEN NEUTRAAL STANDPUNT, niet normaal naar de hele
rotzooi rondom IS/ISIS/ISIL of hoe je het ook wilt noemen, durven
kijken.. Is het het sprookje van ‘de nieuwe kleren van de keizer’,
waarbij niemand zijn mond opendoet, als de keizer in zijn blote kont
door het stadje loopt, in de veronderstelling dat hij een unieke, dure en
fijngeweven mantel aan heeft, tótdat.. Totdat een klein jongetje over
het dorpsplein roept, dat de keizer in zijn blote gat loopt.. Ja dan, pas dan, wordt de goegemeente wakker en
ziet de realiteit.. Hebben wij behoefte aan zo’n roepend jongetje, dat simpel met z’n beentjes op de grond
staat en de waarheid vertelt, of schreeuwt.. Waar blijven mensen die werkelijk durven benoemen, waar de
essentie ligt van deze verdeel-en-heers-politiek ACHTER dit IS/ISIS-kleed..? Er zijn bewijzen genoeg van dit
scenario, daar ligt het niet aan. Maar je moet wel willen en vooral DURVEN kijken, en je waarheid-van-hetmoment ter discussie durven stellen. Anders blijf je in de vage droomsfeer van de leugen-die-als-waarheid
wordt verkocht..!
Het is met namen senator John McCain die telkens opduikt in
gebieden, waar later de rotzooi begint. Hij was er in februari vorig
jaar, in Kiev, vlak voor de bloedige opstand, die ‘het Westen’ in staat
stelde de marionet Poroshenko te laten verkiezen. Hij was er ook in
Syrië, bij de ‘geboorte’ van ISIS/IS of ISIL, hoe je het ook wil
noemen. Waar blijft de leider van deze club in de wereldpers, met
video-boodschappen zoals die andere ‘fake': Osama Bin Laden van
de Al Quaida-organisatie. De leider van ISIS is herkend van foto’s
die tijdens het overleg van McCain in Syrië zijn gemaakt:
Het ‘goede werk’ van John McCain, achter al die fijne
‘volksopstanden’, lijkt uiterst waardevol. Voor de VS dan. En uiterst
opzichtig…
Ex-CIA-agent: ‘ISIS/IS opgericht en bewapend door VS’…!
2015 © WantToKnow.nl/.be
Voormalig CIA-huurling Steven Kelley heeft verklaard dat
IS/ISIS/ISIL of hoe je het ook wilt noemen, een door de CIA
gefabriceerde terroristische club is, die ook nog eens wordt
gefinancierd door de CIA, rechtstreeks vanuit de VS…! Niet dat
deze man nu wat nieuws zegt, want velen wéten dat het hele
IS/ISIS-verhaaltje van A t/m Z in scene is gezet. Nee, die mensen
zijn geen ‘complotdenkers’, die het de slapenden moeilijk maken om
niet-wakker te worden..
‘ISIS’ moest ineens ‘IS’ worden, weet jij waarom..? In de volle
afkorting komen we de woorden ‘Islamic State, Independent Syriah’
voor. Terwijl, vlak na de mislukte ‘opstandelingen-oorlog’ tegen
Syrië, ‘IS’ ineens nog maar bleek te bestaan: ‘Islamic State’.. Ja, en
daar zijn we tegen aan het vechten, overal in de wereld.. Maar de
VS vocht toch mee, tégen Syrië, bewapende toch simpelweg deze
troepen..?
En nu horen we dáár NIETS meer over in actualiteitsprogramma’s
of het ‘nieuws.. ‘IS’ is kennelijk nu een zelfstandige, grote-boze-wolf
geworden, die met hulp van de CIA achter de schermen, haar spel speelt, van moord en verderfenis,
zogenaamd in naam van de Islam..! De hieronder geplaatste video-boodschap van Steven Kelley laat wat
dat betreft aan duidelijkheid niets meer te wensen over:
“Dit is een compleet gefabriceerde vijand”
“De financiering vindt volledig plaats via de VS en haar bondgenoten. En voor die mensen die geloven dat
dit een vijand is die aangevallen dient te worden in Syrië en Irak, het is een FARÇE..! Omdat het kennelijk
iets is dat we zelf gecreëerd hebben, dat we controleren en waarbij het nu pas legitiem is geworden om deze
groep ‘aan te vallen”, aldus Kelley. Hij maakte zijn opmerkingen op het moment dat Obama onder druk staat
om het Congres om steun te vragen om de ISIS-aftakking te bewapenen, die vanuit Irak aanvallen uitvoert
op Syrië.. Begrijp jij het nog..?
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Het Pentagon heeft al meer dan 100 luchtaanvallen laten uitvoeren op ‘posities van ISIL’ in noord-Irak, nadat
Obama zijn toestemming gaf voor het gebruik van geweld tegen deze ‘terrrrrorrristengroep’, begin vorige
maand. Het Witte Huis laat ook nog eens weten, dat het feitelijk geen akkoord nodig heeft van de Senaat,
doordat de aanvallen tegen ISIL/ISIS of hoe het dan ook heet, bedoeld zijn om Amerikaanse belangen en
mensenlevens in Arabisch gebied aan te vallen.. Via woordvoerder Josh Earnest liet Obama al weten dat de
VS niet zal aarzelen ‘om haar autoriteit te gebruiken’ om Amerikanen in veiligheid te houden. Maar Obama
‘is van plan wel met het Congres te coördineren en het te raadplegen.”.
Steven Kelley zegt hierop: “Als je naar de wortel van het probleem wil, en deze organisatie wilt
elimineren, dan is het eerste wat je moet doen, de financiering van deze groep stoppen en degenen
op non-actief stellen die verantwoordelijk zijn voor het creëren van deze groep”…
En zo wordt wederom bevestigd, dat de Zionistische krachten achter de regering in de VS, in staat zijn,
wereldwijd rotzooi te trappen, om haar verdeel-en-heers-politiek uit te voeren. De Islam in een kwaad
daglicht te zetten, de sympathie naar Israël te contiuëren etc. etc. Dat dit te koste gaat van vele, vele
mensenlevens, inclusief de opgehitste jonge strijders, de
‘Jihadisten’, lijkt van geen enkel belang om het grotere doel te
halen..! Werelddominantie en onderdrukking. Eerst was het het
sprookje van Osama Bin Laden, die met een laptop op schoot,
vanaf zijn ezeltje de grootste krijgsmacht in de wereld in de maling
nam, en de aanslagen van 9/11 gepleegd zou hebben, en nu is het
de Joodse Elliot Shimon, eh.. Al Baghdadi, die de ‘nietsontziende
leider’ is van een nieuwe groep ‘Terrrrrrrorrrrrristen’… Time to wake
up..
ISIS wil in één klap half miljoen bootvluchtelingen op Europa afsturen
Hoe reageert Europa als er tegelijkertijd vele honderden van dit
soort boten afgeladen met vluchtelingen –en als zodanig vermomde
terroristen- op ons af worden gestuurd?
Inlichtingendiensten hebben brieven en telefoongesprekken
onderschept waaruit blijkt dat ISIS van plan is om Europa in één
klap met een half miljoen immigranten te ‘bestormen’. De
immigranten, waaronder een groot aantal als vluchtelingen
vermomde terroristen, zouden gelijktijdig met boten vanuit Libië
naar Italië gaan varen. ISIS ziet dit als een effectief ‘psychologisch’
wapen om de Europeanen ervan te weerhouden opnieuw militair in te grijpen in Libië, iets dat Italië op dit
moment serieus overweegt.
Hoewel veel boten de Italiaanse kust niet zullen halen, waardoor een aanzienlijk aantal ‘vluchtelingen’ zullen
verdrinken, zal de massale ISIS-‘invasie’ de Europese autoriteiten voor immense opvangproblemen stellen,
waardoor er in grote steden rellen kunnen uitbreken.
Gadaffi voorspelde ‘zee van chaos’
De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano verklaarde maandag dat Libië een ‘absolute
prioriteit’ is en er voor de internationale gemeenschap ‘geen minuut te verliezen is’ om in te grijpen. ‘Als de
milities van het Kalifaat sneller oprukken dan de besluiten van de internationale gemeenschap, hoe kunnen
we het vuur in Libië dan blussen en de migratiestromen tegengaan? We lopen het risico op een
ongeëvenaarde exodus.’
Vorig jaar arriveerden ruim 170.000 immigranten uit Noord Afrika per boot in Italië. Sinds afgelopen vrijdag
werden er bijna 4000 op zee gered. De met hulp van de NAVO afgezette en vermoorde Libische leider
Muammar Gadaffi voorspelde exact wat er in zijn land is gebeurd: militante islamisten zouden strijden om de
macht, en de Middellandse Zee zou in ‘een zee van chaos’ veranderen.
Ook Soefistische islam zeer gevaarlijk
De brieven met de ISIS plannen zouden zijn ontdekt door Quilliam, een organisatie die tegen het Westen
doet alsof het tegen extremisme strijdt, maar in werkelijkheid tegengestelde doelstellingen heeft. Directeur
Haras Rafiq richtte namelijk samen met de Turkse sjeik Hishma Kabbani de Soefi Moslim Raad op.
Kabbani’s leermeester was een andere sjeik, Nazeem Kibrisi, die in 1994 in België een toespraak hield
waarin hij pleitte voor de wederoprichting van het Ottomaanse Rijk. Dat de huidige president van Turkije,
Recep Tayyip Erdogan, daarbij op de eerste rij zat, zal geen verbazing meer wekken. (1)
De Soefistische islam wordt in het Westen ten onrechte als de meest vreedzame en daardoor meest
onschuldige variant van Mohammeds ideologie beschouwd. Het is juist de meest gevaarlijke, aangezien het
exact hetzelfde nastreeft als de meest radicale moslimterroristen –namelijk de hele mensheid onderwerpen
aan de islam-, maar dit op een veel gehaaidere wijze doet door het Westen voortdurend zand in de ogen te
strooien met termen zoals ‘dialoog’, ‘co-existentie’ en natuurlijk ‘vrede’.
Xander - (1) Daily Mail (via Shoebat)
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Bankiers sterven nu bij bosjes tegelijk (nr 5, 6 en 7)
In hoog tempo gaan financiële topmensen de laatste twee jaar op
vaak bizarre wijze dood. Eén voor één verdwijnen ze van het aardse
podium. Wij en velen met ons, vermoeden seriemoord.
Het uit de weg ruimen gaat kennelijk niet snel genoeg. Bij een
recent "metro-ongeluk" gaan er nu 3 bankiers tegelijk, waarvan twee
wederom van JP Morgan. Statistisch een bijna onmogelijke
uitdaging.
Dinsdagavond 3 februari 2015 heeft er in een voorstad van New
York waarschijnlijk één van de meest vreemde metro-ongelukken
ooit plaatsgevonden.
Een forensenmetro botst tegen een auto die halverwege de overweg stilstond en het gevolg is dat er van de
honderden passagiers aan boord van de metro er vijf overlijden.
Wat is de kans dat van die vijf doden er drie belangrijke bankiers zijn? Dat de andere twee ook
hooggeplaatste mensen zijn? Een wetenschapper van de farmaceutische industrie en een belangrijke en
bekende curator uit de kunstwereld.
En wat is de kans dat van de drie dode bankiers er wederom twee afkomstig zijn van JP Morgan? Een ware
slachting onder hen die werk(t)en voor deze bank (zie lijsten onderaan dit artikel).
Het verhaal begint met de 49-jarige Ellen Brody die in haar SUV de overweg probeert over te steken waar
het ongeluk plaatsvindt. Onderzoek zegt dat de signalering ter plaatste goed zou hebben gewerkt. Toen zij
echter halverwege de overweg was, kwam de slagboom naar beneden en terecht op de achterkant van haar
auto. In plaats van dat ze zo snel mogelijk probeert weg te rijden, stapt ze uit om de achterkant van de auto
te inspecteren. Daarna stapt ze weer in, wil wegrijden en op dat moment wordt ze gegrepen door de metro,
zo luidt althans het verhaal.
Door de klap wordt de auto ongeveer driehonderd meter meegesleurd. Ellen Brody zou dit allemaal niet
hebben overleefd. De klap veroorzaakt, volgens de verslaggeving, dat een deel van de metro in brand vliegt.
De brand is ontstaan doordat delen van een onder spanning
staande rail het voorste rijtuig penetreerden waardoor het volledig
uitbrandde.
Wie zijn die 5 mensen van die honderden passagiers, die zijn
omgekomen?
Jospeh Nadol, een 42-jarige Managing Director bij JP Morgan. Hij
was al in dienst sinds 2001 en werd in 2009 door het Institutional
Investor Magazine benoemd tot de beste analist op het gebied van
aerospace en defensie-elektronica industrieën.
Aditya Tomar, 41 jaar en Vice President of Technology bij JP
Morgan. Hij werkte voor de afdeling die de management divisie
technisch ondersteunde. Voordat hij bij JP Morgan kwam, werkte hij
bij onder andere Morgan Stanley en Barclays.
Voor de nabestaanden van Aditya Tomar is het helemaal een
tragisch verhaal omdat de familie bericht kreeg van het ziekenhuis
dat alles in orde was met hem en dat hij de volgende dag thuis zou
komen. Later bleek dat het ziekenhuis persoonsgegevens had
verwisseld en dat Tomar wel degelijk bij de doden hoorde.
Eric Vandercar, een 53-jarige Senior Managing Director bij Mesirow
Financial in New York. Daarvoor was hij 27 jaar werkzaam geweest
bij Morgan Stanley.
Naast de drie bankiers waren de andere twee doden ook niet de eerste de besten. Robert Dirks, een 36jarige wetenschapper, verbonden aan D.E. Shaw Research, een
bedrijf dat thuishoort in de farmaceutische industrie en waar hij
computermodellen maakte voor biologische processen om nieuwe
medicijnen mee te ontwikkelen.
Tenslotte de 69-jarige Walter Liedtke, conservator bij het
Metropolitan Museum of Art (MET) in Manhattan en gedurende de
afgelopen 35 jaar(!) verantwoordelijk voor de Europese schilderijen.
Hij was gespecialiseerd in Johannes Vermeer en Rembrandt. Deze
funktie impliceert ook een innige verweving met ondermeer de top
van financiële wereld en is doorspekt van alleleri grote geheimen
van de elite die nooit naar buiten mogen komen.

N I E UW S B R I E F 219 – 28 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 6

Op de laatste foto uit 2009 zie je hem te midden van zijn schilderijen. De andere twee op de foto zaten niet
in de trein en de moeder van de de man in het midden ridderde Liedtke in 2007.
Het lijkt een vreemd en bizar ongeluk waarbij het noodlot toeslaat voor drie bankiers en twee andere
hooggeplaatste mensen. Het toeval dat er wederom twee bankiers van JP Morgan bij betrokken zijn, is zo
vergezocht dat het eigenlijk geen simpel ongeluk kan zijn.
De drie bankiers komen in ieder geval terecht op onze lijst van mysterieuze, vreemde en onnatuurlijke
sterfgevallen in de financiële wereld in 2015.
1) Michael Flanagan, 45, head Foreign Exchange, National Australia Bank, Londen, Engeland
2) Omar Meza, 33, Vice President, AIG, Los Angeles, Amerika
3) Chris van Eeghen, 42, Head of Syndicate and Corporate Finance Markets, ABN/AMRO, Amsterdam,
Nederland
4) Michael Tabacchi, 27, Analyst JP Morgan Chase, New York, Amerika
5) Joseph Nadol, 42, Managing Director JP Morgan Chase, New York, Amerika
6) Aditya Tomar, 41, Vice President JP Morgan Chase, New York, Amerika
7) Eric Vandercar, 53, Senior Managing Director, Mesirow Financial, New York, Amerika
Voor de volledigheid, hieronder de lijst zoals die door ons is bijgehouden voor het jaar 2014:
1) David Bird, 55, long-time reporter for the Wall Street Journal working at the Dow Jones news room
2) Tim Dickenson, a U.K.-based communications director at Swiss Re AG
3) William Broeksmit, 58, former senior manager for Deutsche Bank
4) Ryan Henry Crane, age 37, JP Morgan
5) Li Junjie, 33, Hong Kong JP Morgan
6) Gabriel Magee, 39, age JP Morgan employee
7) Mike Dueker, 50, who had worked for Russell Investments
8) Richard Talley, 57, was the founder and CEO of American Title (real estate titles)
9) James Stuart Jr. 70, Former National Bank of Commerce CEO was found dead in Scottsdale, Ariz
10) Jason Alan Salais, 34 year old IT Specialist at JPMorgan since 2008
11) Autumn Radtke, 28, CEO of First Meta, a Singapore-based virtual currency trading platform
12) Eddie Reilly, 47, investment banker, Vertical Group, New York
13) Kenneth Ballando, 28, investment banker, Levy Capital, New york
14) Joseph A. Giampapa, 55, corporate bankruptcy lawyer, JP Morgan Chase
15) Jan Peter Schmittmann, 57, voormalig topbestuurder ANB/AMRO, Laren, Nederland
16) Juergen Frick, 48, CEO Bank Frick & Co AG, Liechtenstein
17) Benoît Philippens, 37, directeur BNP Parisbas Fortis Bank, Ans, België.
18) Lydia…, 52, bankier Bred-Banque-Populaire, Parijs
19) Andrew Jarzyk, 27, bankier, PNC Bank, New York
20) Carlos Six, 61, Hoofd Belastingdienst en lid CREDAF, België
21) Jan Winkelhuijzen, 75, Commissaris en Fiscalist (voormalig Deloitte), Nederland.
22) Richard Rockefeller, 66, achterkleinzoon elitebankier John D. Rockefeller, Amerika
23) Mahafarid Amir Khosravi (Amir Mansour Aria), 45, bankeigenaar, zakenman en derivatenhandelaar, Iran
24) Lewis Katz, 76, zakenman, advocaat en insider in de bancaire wereld, Amerika
25) Julian Knott, Directeur Global Operations Center JP Morgan, 45, Amerika
26) Richard Gravino, IT Specialist JP Morgan, 49, Amerika
27) Thomas James Schenkman, Managing Director Global Infrastructure JP Morgan, 42, Amerika
28) Nicholas Valtz, 39, Managing Director Goldman Sachs, New York, Amerika
29) Therese Brouwer, 50, Managing Director ING, Nederland
30) Tod Robert Edward, 51, Vice President M & T Bank, Amerika
31) Thierry Leyne, 48, investeringsbankier en eigenaar Anatevka S.A., Israël
32) Calogero Gambino, 41, Managing Director Deutsche Bank, Amerika
33) Shawn D. Miller, 42, Managing Director Citigroup, New York, Amerika
34) Melissa Millian, 54, Senior Vice President Mass Mutual, Amerika
35) Thieu Leenen, 64, Relatiemanager ABN/AMRO, Eindhoven, Nederland
36) Geert Tack, 52, Private Banker ING, Haaltert, België
Bronnen: SHTF Plan, Daily Mail
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8953:bankiers-sterven-nu-bij-bosjestegelijk&catid=15:financieel&Itemid=28
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Geheim rapport: Frans Timmermans lijdt aan Asperger
Omdat het een geheim rapport is kan ik de inhoud daarvan niet
publiceren, maar na jarenlange studie van beeldmateriaal van Frans
Timmermans blijkt dat hij lijdt aan Asperger, een vorm van
autisme. Deze aandoening is waarschijnlijk het gevolg van een
beroerte die Timmermans moeder volgens het rapport kreeg tijdens
haar zwangerschap. Timmermans autoritaire stijl en ‘obsessie met
extreme controle’ zouden manieren zijn om zijn tekortkoming te
compenseren. Timmermans acties werden extra in de gaten
gehouden het afgelopen jaar, wegens de aandacht die hij besteedt aan het
annexeren van het oosten van Oekraïne. Het rapport werd recentelijk opgesteld door een geheime denktank
en werd geschreven door een expert in het analyseren van bewegingspatronen. De uiteindelijke conclusie
van het rapport luidde:,,Frans Timmermans lijdt aan een neurologische afwijking die wordt gedefinieerd als
Asperger. Dit is een autistische stoornis die al zijn beslissingen beïnvloedt.” Waarschijnlijk is dat ook de
drijfveer geweest achter de leugen over de trouwring. Timmermans heeft de neiging dingen in zijn hoofd te
vervormen en dit te gebruiken om zijn machtspositie te verstevigen. Het rapport concludeert dat
Timmermans dit waarschijnlijk nodig had om carrière te maken binnen Europa. Timmermans is trouwens niet
alleen in zijn ziekte; ook Vladimir Poetin heeft Asperger. Het schijnt dat overigens veel mensen in Nederland
ook een soort gedragsstoornis hebben ontwikkeld de laatste jaren, die ervoor zorgt dat zij afwijkend
denkgedrag vertonen ten opzichte van wat algemeen aanvaard wordt als de waarheid. Dit noemt men een
ODD (oppositional defiant disorder), wat een gevolg kan zijn van de geestelijke schade die je oploopt bij het
bestuderen van allerlei informatie die niet afkomstig is van mainstream nieuws. Europa overweegt de reeds
klaarstaande heropvoedingskampen in te zetten. Naar verluidt valt dit onder de verantwoordelijkheid van
Frans Timmermans.
Bron linkvermeldingen: telegraaf.nl
http://www.martinvrijland.nl/2015/02/16/geheim-rapport-frans-timmermans-lijdt-aan-asperger/

Proef tegen overlast verwarde personen
AMSTERDAM – 16 februari 2015
De Amsterdamse politie begint dit jaar een proef om de overlast van ernstig verwarde personen te
verminderen [dat deed Stalin ook]. De bedoeling is dat wijkagenten in samenwerking met zorgpartners al in
een vroeg stadium de signalen herkennen van mensen met wie het niet goed gaat [zij ondersteunen gang
stalkers, in mijn geval]. LINK
„We proberen het aantal meldingen terug te dringen met een fijnmazig systeem waarin wijkagenten en
zorgpartners samen optrekken in de wijken. De eerste stapjes voor de proef hebben we gezet. De proef gaat
nog dit jaar van start en als die aanslaat, kunnen we die uitbreiden.” [ze gedragen zich gruwelijk, ook als
je niets gedaan hebt] LINK
Van Gelderen vervolgt: „Vorig jaar zijn we al begonnen met de psycholance, waarin verwarde en
overspannen mensen op humane wijze worden vervoerd in plaats van met handboeien om in een
politiewagen. We brengen ze voor noodhulp ook niet langer naar het politiebureau. Tegenwoordig proberen
we al op straat te signaleren dat ze in de war zijn en meer baat hebben bij professionele hulp.” [dus zonder
geweldpleging, gelijk verplicht mee naar de GGZ, op basis van het oordeel van de ‘wijkagent’] LINK
De coördinator schat dat van de 6700 incidenten ongeveer 2500 tot 2800 acuut zijn. Deze patiënten worden
onmiddellijk naar de noodhulp gebracht. Een ander deel betreft bijvoorbeeld mensen die in een vervuilde
woning verblijven of die in verwarde toestand een politiebureau binnenlopen. [ik deed rustig aangifte tegen
geweld met foto’s als bewijs, waarop de politie-agent zei dat hij niets met de aangifte zou doen, tenzij
ik eerst me door een psycholoog zou laten onderzoeken] LINK LINK
Als ik zie wat er nu in Amsterdam gebeurt, snap ik niet dat we nog naar de Hitler-tijd verwijzen, als
we willen laten weten dat iets té erg is. Ik zie ergere dingen dan ik ooit hoorde over nazi-Duitsland.
Het duurt al langer dan WO2 duurde. Wanneer bevrijden we dit land?
https://maudoortwijn.wordpress.com/2015/02/18/telegraaf-zonder-kritische-noot-politieproef-tegen-overlastverwarde-personen/
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Die Griekse ramkoers met Europa en de Russische bescherming van premier Alexis Tsipras
Al eerder lichtte ik toe dat Griekenland sterk verbonden is met Rusland.
Het Russische Orthodoxe geloof vindt haar roots in het Grieks Orthodoxe
geloof. In feite hebben we het over het oude Oost Romeinse Rijk oftewel
het Byzantijnse Rijk. De financiële situatie van Griekenland lijkt rampzalig.
Europa wil Griekenland alleen nog steun (meer schuld) bieden als
Griekenland nog meer bezuinigt. De beste beeldspraak die daarbij past is
dat Jeroen Dijsselbloem en consorten Griekenland, vertegenwoordigd
door minister van financiën Yannis Varoufakis, het vlijmscherpe mes op
de keel hebben gezet, wetende dat het land geen euro meer te besteden
heeft; enorme schulden heeft; de koelkast leeg is en de buikjes honger
hebben. “Wil je meer van ons lenen om je ambtenaren en
overheidsbestedingen te betalen? Wil dat volkje te vreten hebben? Dan
moet je gewoon je kinderen bij ons als slaaf aanbieden.” Jeroen –
Minerva brilletje – Dijsselbloem weet het allemaal keurig te brengen voor de camera, maar Griekenland is
gewoon met financiële oorlogsvoering op de knieën gedwongen. Dat is het gevolg van het feit dat de
toenmalige eurofiele regeringsleiders in dat land zich lieten meeslepen in de financiële zelfmoord van
Griekenland, door schulden swap deals te sluiten via Goldman Sachs. De toenmalige Vice President van
Goldman Sachs, Mario Draghi, was de euthanasie arts die de financiële zelfmoordpillen leverde (zie hier).
Deze held is nu president van de Europese Centrale Bank. De recente geschiedenis heeft wel aangetoond,
dat wanneer je een goede euthanasie arts bent, je hogerop komt in Europa (zie hier).
Hoe staat het er nu voor met Griekenland? Welnu, de Grieken staan natuurlijk niet alleen. Ze waren de grote
bedreiging voor Europa, maar omdat er tot nu toe alleen maar vazallen van Europa in de regering zaten,
was dat niet zo’n probleem. Op dit moment is er een nieuwe leider opgestaan die erg eigenwijs is en niet
meteen zijn broek laat zakken voor het vierde Rijk. Nu is het natuurlijk allemaal touwtrekkerij en spierballen
vertoon tussen West en Oost en ‘the game is rigged’, maar zuiver politiek analytisch bekeken heeft
Griekenland steun van haar oude broeders. Het kleine broertje Servië – met wie Griekenland eveneens een
historische band heeft – was al kapot gemaakt in de jaren ’90 met de Joegoslavië oorlog. Dat was een
slimme opzet van het Westen. Zorg dat je het land met het op vier na sterkste leger ter wereld en geen
schulden bij de wereldbank kapot maakt. Je wilt geen sterk land met een krachtig leger binnen de grenzen
van Europa. Onderstaande documentaire ‘The weight of chains’ windt er geen doekjes om. U moet alleen de
moeite willen nemen dit stukje vervalste geschiedenis opnieuw te willen bestuderen. Grote broer Rusland is
een iets lastigere kwestie. President Vladimir Poetin heeft inmiddels opdracht gegeven de nieuwe president
Alexis Tsipras te beschermen. U ziet welke krachtvelden er ook hier weer spelen.
De grote vraag is nu: Wat gaat er gebeuren als de Grieken simpelweg niet akkoord gaan met dat ‘mes op de
keel’ van Europa? Welnu, het idee dat Rusland financieel te hulp gaat schieten is niet zo zinvol. De Russen
hebben dan wel inmiddels de BRICS bank, maar ze hebben zich nog niet ontkoppeld van de dollar. In het
grote verband bekeken, betekent dat dus dat Rusland en de BRICS landen nog steeds afhankelijk zijn van
de Rothschilds mafia, die de centrale banken wereldwijd in hun broekzak hebben. Daarnaast zal deze
vonkelnieuwe centrale BRICS bank wellicht een flinke reserve voorraad dollars hebben, maar qua euro’s
zullen ze niet voldoende reserves hebben om Griekenland te steunen. Het lijkt er dus op dat Griekenland
maar 1 verstandige keuze over heeft en dat is het drukken van een eigen Griekse munt. Ze kunnen afscheid
nemen van Europa en gewoon zeggen dat ze de schulden niet meer kunnen, willen en gaan voldoen. Dan
wordt er voortaan alleen nog in de Griekse drachme zaken gedaan. Het zal wellicht even lastig worden met
internationale handelsbetrekkingen binnen Europa, want wat gaat de wisselkoers euro/drachme dan
worden? Voor de binnenlandse betalingen zal het echter meteen ademruimte geven. Europa zal
Griekenland natuurlijk volledig proberen te isoleren. Daar was al die financiële oorlogsvoering tenslotte voor
bedoeld. Je zou echter kunnen veronderstellen dat wanneer bedrijven de Griekse producten écht nodig
hebben, er altijd wel ergens een brug te slaan valt. Het gaat dus een moeilijke periode worden voor
Griekenland, maar veel moeilijker dan met dat vlijmscherpe mes van Europa op haar strot kan het eigenlijk
niet worden. Ik denk dat de Grieken er verstandig aan doen Europa de rug toe te keren en hun eigen geld te
gaan drukken. Goed voorbeeld doet goed volgen.
Bron linkvermeldingen: whatdoesitmean.com
http://www.martinvrijland.nl/2015/02/17/die-griekse-ramkoers-met-europa-en-de-russische-bescherming-vanpremier-alexis-tsipras/
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Fukushima is als Russisch roulette
Wanneer er niet of nauwelijks over iets wordt gerept dan bestaat het
voor veel mensen simpelweg niet. Begrijpelijk, maar het is niet zo
moeilijk om beter te weten.
Over een zware aardbeving voor de kust van Japan, op bijna
dezelfde plek als die die de ramp in 2011 veroorzaakte, wordt
nauwelijks bericht in de mainstream media.
Zoals eigenlijk met alles wat gaat over Fukushima wordt ook de
berichtgeving over aardbevingen die van invloed kunnen zijn op de
kreupele kerncentrale voor een groot deel onder het tapijt geveegd.
Zo was er gisteren sprake van een aardbeving van 7,1 op de schaal van Richter voor de kust van Japan.
Ongeveer dezelfde plek waar de beving plaatsvond die de verwoestende tsunami veroorzaakte in 2011.
De aardbeving wordt vrij snel daarna naar beneden toe bijgesteld,
zodat we ineens te maken zouden hebben met een van 6,9 op de
Richterschaal. Dat is dagelijkse praktijk gek genoeg, het naar
beneden bijstellen van de kracht van bevingen, en dat is niet omdat
ze achteraf ineens minder zwaar bleken te zijn.
Er wordt een tsunamiwaarschuwing afgegeven die later gelukkig
blijkt mee te vallen. Volgens berichten uit Japan was het een minitsunami en is de kracht van de aardbeving nu ineens weer naar
beneden bijgesteld tot 6,8.
Feit is dat iedere zware aardbeving en dat is ook deze, op die plek
de oorzaak kan zijn van de volledige instorting van de nog amper overeind staande gebouwen van de
kerncentrale met alle gevolgen van dien. Deze aardbeving was dan misschien net niet krachtig genoeg,
maar zoals wij eerder schreven:
Diverse wetenschappers hebben gewaarschuwd dat er slecht één redelijke aardbeving voor nodig is om de
kreupele restanten van de kernreactor in Fukushima met de grond gelijk te maken, met alle gevolgen van
dien.
Bovenstaande is slechts één van de vele gevaren die er nog op de loer liggen bij Fukushima.
Volgens de laatste berichten heeft de Japanse nucleaire autoriteit besloten dat het vervuilde water dat nu
nog wordt opgeslagen in tanks ook in de oceaan gekieperd moet worden. Alsof deze al niet genoeg vervuild
is.
Dit besluit is genomen enkele dagen nadat een werknemer in één van de tanks met radioactief water was
gevallen, wat heeft geresulteerd in zijn dood. Hij schijnt overleden te zijn aan een scala van interne
verwondingen en als gevolg daarvan is de Japanse nucleaire autoriteit bij elkaar gekomen om een besluit te
nemen over wat te doen met al dat radioactieve water.
Het idee is dat wanneer ze al dat water kwijt kunnen raken er minder ongelukken zullen gebeuren met
personeel en dat is veiliger. Dat een eventuele “oplossing” inhoudt dat het nog resterende leven in de
oceaan ook uitsterft, is kenelijk weer even minder belangrijk.
Daarnaast is de autoriteit niet echt happy met de manier waarop Tepco omgaatmet de afwikkeling van de
ramp. Een voorstel van deze autoriteit houdt dan ook in dat Tepco vanaf 2017 zal beginnen met het lozen
van dit radioactieve water.
Voorlopig wordt de voorraad radioactief water iedere dag vergroot met 400 ton vervuild water. Daar komt
nog bij dat door diverse lekke tanks ook al hetgrondwater dramatisch is vervuild.
Tepco probeert het water te zuiveren van radioactieve elementen zodat het in zee gedumpt zou kunnen
worden, maar slaagt er niet in om het radioactieve element Tritium te verwijderen en dit is ook de
voornaamste reden dat er inmiddels al iets van meer dan 1.000 opslagtanks zijn.
Probleem is dat men binnenkort niet of nauwelijks nog mogelijkheden heeft om de steeds toenemende
hoeveelheid vervuild water op te slaan. Dit staat dan ook nog helemaal los van de ca 300 ton vervuild
grondwater die dagelijks de oceaan instroomt. Misschien beter voor de gemoedsrust om inderdaad maar
helemaal niets meer te lezen over Fukushima? Het begint verdacht veel op Russische roulette te lijken met
de complete aarde als inzet.
Bronnen: Epoch Times, Natural News
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8958:fukushima-is-als-russischroulette&catid=37:wereld&Itemid=50
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Obama forceert escalatie oorlog Syrië en stuurt B1bommenwerpers
B1-B Lancer.
‘Vredes’president Barack Hussein Obama heeft volgens de Wall
Street Journal besloten om de zogenaamd ‘gematigde’ islamistische
rebellen in Syrië pick-up trucks met daarop gemonteerde
machinegeweren te leveren, met daarbij als klap op de vuurpijl
radio’s waarmee zij de Amerikaanse luchtmacht kunnen vragen om
bombardementen die vervolgens zullen worden uitgevoerd door strategische B-1 bommenwerpers. Dit komt
neer op een regelrechte oorlogsverklaring aan Syrië, maar de media mogen het natuurlijk niet zo noemen.
De B1 bommenwerpers, die ook kernwapens kunnen vervoeren, gaan net als in Afghanistan geleide
projectielen van 500 en 2000 pond op tanks, voertuigen en andere doelen afwerpen.
Geen verschil tussen ‘gematigde’ rebellen en Al-Qaeda / ISIS
Het Witte Huis verzekert dat alleen ‘gematigde’ rebellen de beschikking krijgen over Amerikaanse wapens,
apparatuur en luchtsteun. Ook zullen deze ‘gematigde’ rebellen worden getraind door Amerikaanse
instructeurs. Het is de bedoeling dat zij vervolgens niet tegen het Syrische leger gaan vechten, maar tegen
ISIS. Zoals we al vaak hebben geschreven is er in werkelijkheid geen enkel verschil tussen deze rebellen en
Al-Nusra / Al-Qaeda, en inmiddels ook ISIS. Deze islamistische terreurgroepen hebben vergelijkbare
ideologieën en wisselen zowel elkaars strijders als door het Westen geleverde wapens met elkaar uit.
B-1 bommenwerpers moeten strijd beslissen
De CIA begon al in 2013 met het trainen en bewapenen van de Syrische rebellen. Dat heeft klaarblijkelijk
onvoldoende resultaat opgeleverd, want president Assad zit met hulp van Iran en Hezbollah nog altijd in het
zadel. Nu stuurt Obama onder het mom van de strijd tegen ISIS B-1 bommenwerpers om de oorlog alsnog in
het voordeel van Qatar te beslissen, zodat het oliestaatje straks door ‘bevrijd’ Syrië zijn gedroomde
gaspijpleiding naar Europa kan aanleggen.
Op ramkoers met Rusland
Het is slechts een kwestie van tijd voordat Obama officieel ‘toestaat’ dat de door hem bewapende rebellen
ook tegen het leger van Assad gaan vechten. De grote vraag is hoe het Kremlin zal reageren op deze de
facto Amerikaanse oorlogsverklaring aan het adres van Syrië. In september 2013 werd een militaire
confrontatie tussen een Westerse en Russische vloot in de Middellandse Zee op een haar na voorkomen
door briljant diplomatiek optreden van president Vladimir Putin.
Vergelding tegen Saudi Arabië
Analisten hebben de afgelopen jaren al vaker gespeculeerd hoe Rusland zou kunnen terugslaan als Amerika
inderdaad rechtstreeks ingrijpt in Syrië. Een serieus gevaar is dat Rusland Saudi Arabië aanvalt,
waarschijnlijk via aartsvijand Iran, maar in het slechtst denkbare geval mogelijk zelfs rechtstreeks. Saudi
Arabië is één van de grote drijvende krachten achter de oorlog tegen Assad. De relaties met bondgenoot VS
raakten de afgelopen jaren ernstig bekoeld omdat Obama in de ogen van Riyadh te weinig zou doen om het
Syrische regime te verdrijven.
Monden nieuwe false flags in WO uit?
Om een voorwendsel te hebben om alsnog militair in te grijpen kunnen we in de komende weken in onze
toch al zo ‘objectieve’ reguliere media nieuwe anti-Assad propaganda verwachten, wellicht vergelijkbaar met
de chemische aanval in Damascus in 2013, waarvan later bleek dat deze juist door de rebellen was
gepleegd, die deze vreselijke wapens van Saudi Arabië hadden gekregen. Kortom: false flag aanslagen,
waar zoals u weet –tenminste, als u onze artikelen hierover hebt gevolgd- ook de Turken al enige jaren
achter de schermen naar op zoek zijn. Met andere woorden: een recept voor alsnog een nieuwe grote oorlog
in het Midden Oosten, met het gevaar dat deze uitmondt in een wereldoorlog, omdat Rusland heel duidelijk
heeft gemaakt de val van bondgenoot Assad niet te zullen accepteren.
Syrische Rebellen Vragenlijst
Het Borowitz Report publiceerde een sarcastische vragenlijst waaruit blijkt hoe absurd en extreem gevaarlijk
Obama’s besluiten ten aanzien van Syrië (en eigenlijk alle andere beleidsterreinen, maar daar gaat het nu
niet over) zijn: ‘Welkom bij de Gematigde Syrische Rebellen Vragenlijst van de Verenigde Staten. Om te
bepalen of u in aanmerking komt voor $ 500 miljoen aan Amerikaanse wapens (en niet te vergeten
luchtsteun van B-1 bommenwerpers), omcirkelt u dan a.u.b. het juiste antwoord:
1. Als Syrische rebel denk ik dat de volgende omschrijving het beste bij mij past:
a) Gematigd
b) Zeer gematigd
c) Krankzinnig gematigd
d) Anders
2. Ik werd een Syrische rebel omdat ik geloof in:
a) Waarheid
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b) Rechtvaardigheid
c) De Amerikaanse Manier
d) De oprichting van een Islamitisch Kalifaat
3. Als de VS mij zeer dodelijke wapens geeft, zou ik:
a) Uitsluitend die mensen vermoorden die de VS aanwijst
b) Proberen de juiste mensen te vermoorden, onder voorbehoud dat ik nog nooit een automatisch wapen
hebt gebruikt
c) Alleen mensen vermoorden nadat ze aan een rigoureus onderzoek zijn onderworpen
d) Onmiddellijk het wapen in verkeerde handen laten vallen
4. Ik heb eerder wapens gekregen van:
a) Al-Qaeda
b) De Taliban
c) Noord Korea
d) Ik heb van hen geen wapens gekregen omdat zij mij na een onderzoek te gematigd vonden
5. Ik beschouw ISIS als:
a) Een existentiële bedreiging voor Irak
b) Een existentiële bedreiging voor Syrië
c) Een existentiële bedreiging voor Irak en Syrië
d) Degenen die mijn Amerikaanse wapen zullen pakken nadat ik deze tijdens mijn vlucht heb laten vallen
6. Maak de volgende zin af: “Amerikaanse wapens zijn...”:
a) Altijd handig in een internationaal crisisgebied
b) Precies wat deze bloederige burgeroorlog de afgelopen drie jaar heeft gemist
c) Het beste als ze gematigd worden gebruikt
d) Super eenvoudig online te verkopen
Xander - (1) Zero Hedge

In weelde levende moordenaar stapt naar rechter om luxe niet te verliezen
De moordenaar van de Haagse juwelier Ruud Stratmann blijkt in
weelde te leven in zijn luxe gevangenis in het Drentse Veenhuizen
en wil zijn paradijsje niet opofferen aan Noorse collega criminelen
die hun straf hier komen uitzitten. Ten eerste is het ridicuul dat
buitenlandse gedetineerden hier naar toe komen en ten tweede
zouden criminelen straf moeten ondergaan en niet van een hele
serie luxe faciliteiten kunnen genieten waarvoor u de rekening
betaalt.
Sandor G, en Ziya B. brachten op 25 april 2013 de Haagse juwelier Ruud Stratmann koelbloedig om het
leven met een pistool. Sandor G. werd tot slechts 13 jaar cel veroordeeld en zijn partner in crime Zia B. tot 8
jaar. Het is bekend in Nederland dat D66 rechters de maatschappij niet beschermen en criminelen alle
mogelijkheden geven om van uw geld te profiteren en daarna weer zo snel mogelijk naar de maatschappij
terugkeren om weer in de fout te gaan. Ze lopen geen enkel risico want de rechters zullen ze nooit
levenslang achter de tralies zetten, we hebben het aan de moordenaar van Pim Fortuyn gezien. Volkert van
der Graaf had al voor de moord op Fortuyn vrijwel zeker een milieuambtenaar om het leven gebracht maar
de rechter achtte dat niet bewezen ondanks een stapel bewijslast. Van der Graaf werd gevolgd door de
AIVD maar die lieten hem z’n gang gaan, waarschijnlijk omdat het de linkse partijen van destijds goed
uitkwam.
Komende vrijdag dient een rechtszaak die door Sandro G. is aangespannen. G. wil hiermee voorkomen dat
hij de luxe die hij nu heeft in Veenhuizen niet hoeft in te ruilen voor een gewone cel elders in het land. Door
de komst van de Noorse criminelen zal G. moeten verhuizen.
De afdeling waar Sandro G. zit is bedoeld voor mannen die straffen uitzitten van 10 jaar tot levenslang. De
afdeling oogt niet als een gevangenis en biedt bepaalde privileges. Zo zijn er 2 keukens waar gevangenen
zelf mogen koken, is er een recreatieruimte, een crea/hobbyruimte, en een een landelijk ogende luchtplaats
waar minimaal 2 uur per dag gelucht kan worden. Ook kunnen de heren hun eigen groenten telen en kippen
houden. Ook geniet het tuig van 55 tv kanalen waarvoor u ook de rekening betaalt.
Volgens advocaat Cremers, die een aantal gevangenen van afdeling K van de Veenhuizense gevangenis
vertegenwoordigt, zijn de extra faciliteiten bij de wet geregeld voor deze criminelen. ‘Voor gevangenen die
een zéér lange straf uitzitten of levenslang hebben gekregen is het door Europa geregeld dat zijn in een
woonomgeving verblijven.’
Zo gaat dat in Nederland, het is maar dat u het weet.!
http://www.waarinholland.nl/in-weelde-levende-moordenaar-stapt-naar-rechter-om-luxe-niet-te-verliezen/
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Is ISIS bang voor Israel? (video)
Dat ISIS een hekel heeft aan de Joden blijkt uit de aanslagen die
iedere keer door “ISIS aanhangers” op Joodse doelen in Europa
worden uitgevoerd.
Terwijl ISIS het complete Midden Oosten bedreigt en zelfs “aan de
poorten van Europa staat”, lopen ze desondanks met een grote
boog om Israël heen.
Het wordt steeds vreemder met de schijnbaar ongrijpbare ISIS. Nu
zijn ze zelfs al doorgedrongen tot Lybië en laten dit onder andere
weten door een video te publiceren waarin naar eigen zeggen 21
Egyptische christenen worden onthoofd.
Vervolgens lees je overal dat Europa nu ook wordt bedreigd:
Terreurorganisatie Islamitische Staat staat voor de poort van Europa. Dat zegt de Italiaanse minister van
Binnenlandse Zaken Angelino Alfano nadat ISIS een filmpje verspreidde waarin 21 koptische christenen
onthoofd worden op het strand van Tripoli. De kust ligt in vogelvlucht amper 1.000 kilometer van Rome.
Wat klaarblijkelijk weinigen opvalt is dat ISIS grofweg het hele Midden Oosten bedreigt, maar netjes met een
grote boog om Israël heen gaat. Nog nooit is er iets in het nieuws geweest van ISIS strijders die zich
bevinden op Israëlisch grondgebied of van Israëlische gijzelaars die worden onthoofd.
Terwijl bij aanslagen in Europa door ISIS aanhangers er bijna altijd wel een Joods doelwit wordt getroffen
zoals een Joodse supermarkt of een synagoge.
Als ISIS inderdaad zo’n bloedhekel heeft aan alles wat Joods is, waarom doen ze dan niet het meest voor de
hand liggende en veroorzaken ellende in Israël zelf, zoals ze dat wel doen in allerlei andere landen zoals
Syrië, Irak en nu ook Lybië?
Maar nee, de aanslagen tegen Joodse instellingen gebeuren in Europa, waardoor het daar voor het oog zo
onveilig wordt om te leven voor Israëlische onderdanen dat er niet alleen allerlei extra bescherming moet
worden geregeld, maar ook reden is voor premier Netanyahu om een oproep te doen aan alle Joden om
te verhuizen naar Israël.
Het gaat echter nog veel verder.
Het zijn niet alleen ISIS aanhangers want ook een fiks deel van de
rest van de Europese bevolking houdt zich bezig met antisemitisme.
Als voorbeeld zie je dan een uitgebreide reportage in de Engelse
Daily Mail waar de Joodse journalist Zvika Klein een uur of tien door
Parijs liep, compleet met keppeltje, en aan den lijve ondervond hoe
erg het antisemitisme in de Franse hoofdstad is. Tenminste als je
het artikel mag geloven.
In de volgende video legt Paul Joseph Watson uit dat het eigenlijk iets anders inelkaar steekt. Dat van alle
geschoten film gedurende die tien uur durende wandeling er uiteindelijk 90 seconden overblijft en dat van die
90 seconden er misschien 30 zijn waar Klein wat minder aardige opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd
krijgt. Wat absoluut niet zo vreemd is als je opzichtig als Jood gekleed uitgerekend door een moslimwijk in
Parijs gaat wandelen.
Israël had het net voor de aanslagen in Parijs en Kopenhagen
zwaar te verduren. Mensen wereldwijd begonnen echt massaal in te
zien dat het land de Palestijnen op een mensonterende wijze heeft
behandeld en het zag ernaar uit dat ze daarvoor eindelijk de
rekening gepresenteerd zouden krijgen.
Nu wordt daar natuurlijk nergens meer over gesproken. Nu ineens
zijn ze doelwit, de eeuwige slachtofferrol, worden bedreigd en
iedereen die ook maar in de minste vorm kritiek heeft op Israël is
een antisemiet.
Toch knap gedaan.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8963:is-isis-bang-voor-israel&catid=20:hetcomplot&Itemid=33
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ECB bereidt Grexit voor; Stille bankrun in Griekenland
Grieken haalden sinds eind december € 25 miljard van hun rekeningen
Bondskanselier Angela Merkel is volgens de Grieken de grote
boosdoener, en wordt op allerlei mogelijke manieren verketterd en
bespot.
De Duitsers lijken deze keer niet te willen buigen voor de chantage van
de Grieken. Volgens de Maltese minister van Buitenlandse Zaken
Scicluna is het door Berlijn geleide blok –waar ook Nederland onder
valt- inmiddels bereid om Griekenland uit de eurozone te laten stappen.
De Duitse Spiegel meldt dat de Europese Centrale Bank zich inmiddels serieus op een Grexit voorbereidt en
interne scenario’s heeft opgesteld hoe de rest van de eurozone bij elkaar kan worden gehouden.
‘Ik denk dat we nu een punt hebben bereikt waarop ze tegen Griekenland zeggen: als jullie echt willen
vertrekken – vertrek dan,’ zei minister Scicluna.
‘Het Instituut’ annex de Troika zou er bij Griekenland op aandringen om eindelijk kapitaalcontroles in te
stellen. Volgens de ECB sluizen de Grieken dagelijks meer dan een miljard euro naar het buitenland.
IMF: Grexit is hanteerbaar
Het IMF acht de uittreding van Griekenland uit de eurozone inmiddels voor hanteerbaar. Europa heeft in de
afgelopen jaren de nodige ‘firewalls’ opgetrokken om te voorkomen dat een crisis in een land overslaat op
andere lidstaten. Desondanks is het IMF van mening dat de Grieken beter in de euro kunnen blijven, omdat
de kosten van de daaraan verbonden hervormingen lager zouden zijn dan als het land zijn eigen munt weer
moet invoeren.
Stille bankrun
De Grieken voelen de bui al een poosje hangen en hebben voor de zekerheid sinds eind december € 25
miljard van hun bankrekeningen gehaald. Deze week zou het tempo waarin de Grieken hun rekeningen
leegtrekken dermate zijn opgevoerd –alleen al afgelopen dinsdag € 900 miljoen-, dat van een stille bankrun
–dus zonder lange rijen voor de pinautomaten- kan worden gesproken.
Omdat de banken aanstaande maandag dicht zijn, vrezen veel Grieken dat hun land dezelfde weg zal
moeten bewandelen als Cyprus. Thanasis Koukasis, financieel redacteur van de krant Estia, zei dat er
inderdaad kapitaalcontroles –zoals bijvoorbeeld een blokkade op het wegsluizen van geld naar het
buitenland, en een streng maximum aan het dagelijks op te nemen bedrag- worden overwogen. (4)
Eurogroep wijst Griekse eisen vooralsnog af
Vanmiddag houdt de eurogroep van ministers van Financiën een –tot 16.30 uitgestelde (3)- spoedzitting
over de Griekse situatie. Het krediet- en hervormingsprogramma loopt eind volgende week af, waarna
Griekenland zonder geldt komt te zitten. De eurozone wijst de Griekse eis om wel de kredieten te verlengen,
maar zonder dat het hoeft te hervormen, af. (1)
Wie delft het onderspit?
De uitkomst van het spoedoverleg zal zijn dat óf de Grieken, óf de Duitsers zullen buigen. In het eerste geval
is het waarschijnlijk gelijk gedaan met de populariteit van de extreemlinkse Syriza partij en diens premier
Tsipras. In het tweede geval zullen de andere Zuid Europese schuldenlanden de Duitse knieval aangrijpen
om eveneens geen werk meer te maken van de gehate hervormingen en bezuinigingen. De hoogste
rekening zal in dat geval opnieuw bij met name de Duitsers en Nederlanders worden neergelegd.
Xander - (1) Spiegel, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) Zero Hedge

N I E UW S B R I E F 219 – 28 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 14

Is Viktor Orbán de nieuwe sterke man van Europa?
Bron: www.curiales - 21 februari 2015 Sicarius
In december 2014 noemde de Amerikaanse senator John
McCain de Hongaarse minister-president Viktor Orbán een
neofascistische dictator. Het Europees Parlement verwijt Orbán
ervan antidemocratisch te zijn. Het antwoord van de Hongaarse
minister-president was kort maar duidelijk: “Bemoei jullie niet met
de interne aangelegenheden van Hongarije”. Het is duidelijk dat
Orbán de gemoederen hoog heeft doen oplopen. Wat is de
reden dat hij constant kan rekenen op een storm van kritiek?
De vrije markt deceptie
Het einde van het communistische tijdperk in Europa betekende een periode van hoop voor veel Hongaren.
De Hongaren hoopten dat de liberalisering van de markt zou zorgen voor verhoging van de levensstandaard
evenals welvaart. Orbán was een van de eerste politici die grootschalige liberalisering aanmoedigde.
Gedurende zijn eerste termijn als minister-president (1998-2002) voerde hij deze grootschalige economische
liberalisering ook daadwerkelijk uit.
De gewenste economische verbeteringen bleven echter uit. De liberalisering van de markt kwam vooral ten
goede aan buitenlandse corporaties, die hiermee enorme economische invloed in Hongarije vergaarde.
Fidesz, de partij van Orbán, verloor in 2002 de meerderheid in het Hongaarse parlement. Dit betekende ook
het einde van zijn eerste regeertermijn.
Orbán was het vertrouwen in het liberale marktsysteem verloren. Vanaf 2002 maakte Fidesz deel uit van de
oppositie binnen het Hongaarse parlement. Ondertussen werd het land bestuurd door de
sociaaldemocraten, die de economische situatie van het land eerder verergerden dan verbeterden.
In 2010 deed Orbán wederom mee aan de verkiezingen. Fidesz wist ruim tweederde van de zetels binnen te
slepen; een ongelooflijke prestatie. Al vrij snel begon het kabinet van Orbán allerlei nieuwe wetten in te
voeren. Zo werd het homohuwelijk verboden. Ook mochten zwervers niet langer op straat slapen. Bovendien
werd het maken van politieke reclame aan banden gelegd.
Toen het Hongaarse constitutioneel hof deze wetswijzigingen als ongrondwettelijk verklaarde, gebruikte
Orbán zijn parlementaire meerderheid om de autoriteit van het hof te verminderen. Volgens zijn eigen
woorden vallen zijn handelingen onder de bouw van een nieuwe Hongaarse staat; een illiberale staat
welteverstaan.
Van liberaal naar illiberaal
Hoewel het verbieden van het homohuwelijk evenals het uitsluiten van politieke reclame belangrijke redenen
zijn voor wantrouwen vanuit de Europese Unie (EU), zijn dit niet de belangrijkste redenen. Het is belangrijk
te beseffen dat de structuur van de EU sterk beïnvloed is door het liberaal economische gedachtegoed.
Orbán heeft voor Hongarije een ander systeem in gedachte: een illiberaal systeem. Een staatsvorm in de
trend van landen als Rusland, China en Turkije. Hiermee botst Orbán met de basisprincipes van de EU.
Orbán weet dat het liberale economische systeem het leven van de gemiddelde Hongaar niet heeft
verbeterd. De werkloosheid was hoog en buitenlandse bedrijven hadden een monopolie op verschillende
sectoren van de economie. Maar 56% van de Hongaren gelooftnog in de democratie en slechts 46% gelooft
in de vrije markt. Hoewel het voor onze westerse oren onbegrijpelijk klinkt, is een verminderde invloed van
democratie en de vrije markt precies wat veel Hongaren willen. Orbán biedt dit met zijn illiberale systeem.
Wat is echter een illiberaal systeem? Een van de eerste veranderingen die Orbán toepaste was het
vervangen van leiderschap binnen de non-gouvernementele sector. Dit mochten alleen Hongaren zijn die in
het belang van Hongarije werkte.
Vervolgens werd het belastingstelsel hervormd. In West-Europa betekent dit vaak meer belastingen voor Jan
Modaal en minder belastingdruk voor grote corporaties. In Hongarije is dit echter precies andersom. De
bankensector, energiebedrijven en telefoonmaatschappijen hoeven niet te rekenen op belastingvoordelen in
Hongarije. Zij betalen veel meer belasting in vergelijking met omringende landen.
Deze sectoren zijn vaak in handen van buitenlandse corporaties. Per slot van rekening voerde Orbán in
2013 een zeer controversiële wet in. Hij verplichtte bedrijven die gas, elektriciteit en verwarming leverde hun
prijzen met 20% te verlagen. Door deze wet dragen vele Hongaren hem op handen. Ondertussen beticht de
EU hem van populisme en protectionisme.
Hoewel Hongarije de Euro niet heeft ingevoerd, betekent dit niet dat de EU geen invloed heeft op het
economische beleid van het land. Het tegendeel is waar. Hoewel de EU op bepaalde beleidsterreinen weinig
invloed heeft (zoals buitenlands beleid), heeft het ongelooflijk veel invloed op de economieën van de
lidstaten.
De Europese Centrale Bank (ECB) is het belangrijkste instituut om de economieën van de lidstaten te
controleren. Nationale centrale banken fungeren als een soort buitenposten van de ECB. Het hoofd van een

N I E UW S B R I E F 219 – 28 F E B R U A R I 2 0 15 – P A G . 15

nationale centrale bank is daarom een zeer invloedrijke positie. Orbán heeft een vertrouweling aan het hoofd
van de Hongaarse centrale bank geplaatst. Dit is een doorn in het oog van de EU.
De Roma
De Roma, ook wel bekend als zigeuners, zijn de grootste minderheidsgroep in Hongarije. Volgens officiële
cijfers wonen er ongeveer 300.000 Roma in Hongarije. Dit aantal is echter niet realistisch. Volgens
verschillende demografen ligt het werkelijke aantal eerder rond de miljoen. Doordat de Roma een hoger
geboortecijfer hebben dan etnische Hongaren, zullen zij in de nabije toekomst een substantieel gedeelte van
de bevolking gaan uitmaken.
De meeste Roma leven in een zgn. parallelle samenleving. Dit betekent dat zij weinig contact hebben met de
(etnische) meerderheidsgroep. Dit geldt overigens niet alleen voor Hongarije. In vrijwel elk land waar zij
woonachtig zijn zonderen zij zich af van de rest van de bevolking. Iets dat de Roma altijd al gedaan hebben.
Integratie of assimilatie van de Roma is vrijwel nooit gelukt.
Gedurende de communistische tijd werden zij gedwongen deel te
nemen aan het arbeidsproces. Denk hierbij aan fabrieksarbeid of
het optreden als muzikanten in restaurants. Het einde van het
communistische tijdperk betekende ook het einde van dit soort
overheidsinitiatieven.
Tegenwoordig leeft het overgrote deel van de Roma in caravans
of bouwvallen. Enorme aantallen zijn werkloos en afhankelijk van
uitkeringen. Als zij al werkzaam zijn is dit vaak in het zwarte
circuit. De kansen op een baan zijn gering; vele Roma hebben
weinig tot geen opleiding genoten. Bovendien zijn zij overgerepresenteerd in de misdaadstatistieken.
In 2011 bedacht de regering van Orbán een nieuw initiatief. Langdurig werklozen, waaronder veel Roma,
moesten voortaan werkzaamheden verrichten om hun volledige uitkering te ontvangen. Het betreft vooral
lichamelijk arbeid: dijken verstevigen, wegen aanleggen en irrigatiekanalen graven. Alle werkzaamheden
worden overzien door (oud) politieagenten.
Henk Hirs, correspondent voor de Nederlandse media in Hongarije, is al sinds 1989 woonachtig in het land.
Hirs bekritiseert het (verplichte) werkverschaffinginitiatief van de regering-Orbán. Volgens hem moet de
Hongaarse overheid eerst meer sociale woningbouw, (vak) scholing en transportmogelijkheden aanbieden,
alvorens zij het werkverschaffinginitiatief invoeren.
Op Europees niveau werd de werkverschaffing tevens bekritiseerd. Is dit echter terecht? Het initiatief kan
ook als een positieve ontwikkeling worden beschouwd. Langdurig werkloze en overheidsafhankelijke Roma
worden op een positieve manier gedwongen mee te werken aan de opbouw van het land. Moet het
aanhoudend verkrijgen van een uitkering altijd maar vanzelfsprekend zijn? Bovendien wordt zwart werk door
het werkverschaffinginitiatief vrijwel uitgesloten.
Orbán en Poetin
In februari 2015 bezocht de Russische president Poetin Hongarije. Het was ruim een jaar geleden sinds
Poetin een EU-lidstaat had bezocht. De timing van de ontmoeting was controversieel. Kort daarvoor had de
EU besloten de sancties tegen Rusland uit te breiden, i.v.m. het aanhoudende geweld in Oost-Oekraïne.
Hoewel de officiële reden van het staatsbezoek de levering van energie betrof, is het maar de vraag of er
niet meer besproken is tussen Poetin en Orbán.
Het is duidelijk dat er grote belangen op het spel staan. Russische (staats) bedrijven hebben zeer veel
invloed binnen de Hongaarse economie. Hongarije is voor 80% van de natuurlijke gasvoorziening afhankelijk
van Rusland. Bovendien deed Poetin Orbán een zeer aantrekkelijk bod: een complete kernenergiecentrale
zou worden gebouwd en gefinancierd door Russische
staatsbedrijven.
Ondanks decennialang van (Russische) communistische
overheersing, zoekt Hongarije ruim 25 jaar na de val van de
muur vrijwillig toenadering tot Rusland. Moeten we hier van
opkijken? Maar al te vaak worden zowel Poetin als Orbán binnen
de Europese politiek bekritiseerd en gedemoniseerd. Orbán heeft
lak aan de huidige relaties tussen de EU en Rusland. Het aloude
spreekwoord “de vijand van mijn vijand is mijn vriend” lijkt
relevanter dan ooit.
De hedendaagse situatie waarin Hongarije zich bevindt is zeer
interessant. Hongarije voelt zich niet aangetrokken tot linkse politiek. Na ruim 40 jaar communisme lijkt het
land zijn buik ervan vol te hebben. Verder heeft het liberaal-economische experiment weinig zoden aan de
dijk gezet. De gemiddelde Hongaar is er in economisch opzicht weinig op vooruit gegaan. Welke rol zal het
illiberale Hongarije van Viktor Orbán in de toekomst van Europa gaan spelen?
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Hoelang houdt Rusland zich nog rustig?
Ondanks de vorige week in Minsk gesloten akkoorden, doet de
NAVO net alsof er niets gebeurd is en gaat door met de
voorbereidingen van een oorlog tegen Rusland.
Het is om droevig van te worden, maar de oorlogsmachine is in
gang gezet en eigenlijk is er niets meer dat deze kan
tegenhouden.
Militaire website Stars and Stripes laat een NAVO commandant
aan het woord die (uiteraard) weet te vertellen dat dankzij de
Russische agressie in de Oekraïne zij een bedreiging vormen
voor de stabiliteit in de wereld. Dat de NAVO echter ook hard
bezig is met voorbereidingen waardoor zij in staat zijn om mogelijke Russische aanvallen te pareren.
De toon in Amerika is nog net zo oorlogszuchtig als vóór de akkoorden van Minsk en er gaan steeds meer
stemmen op om de Oekraïne nu eindelijk te bewapenen.
Naast Amerika moet uiteraard ook Engeland een duit in het zakje doen. Daar weet Minister van Defensie
Michael Fallon in geuren en kleuren te vertellen dat hij denkt dat Rusland een werkelijk en accuut gevaar
vormt voor de Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen.
Waarop hij dit baseert, is volkomen onduidelijk en het lijkt weer zo’n verhaal dat uit een hoge hoed wordt
getoverd om Rusland nog verder te demoniseren.
Ook is Fallon daarom van mening dat het van essentiëel belang is dat de NAVO goed is voorbereid op
bewegingen die de Russen zullen maken.
Voor de door propaganda verblinde Westerse bevolking klinkt het allemaal heel logisch. Voor hen is het
normaal dat Poetin, de agressor, wordt aangepakt. Over de consequenties van dit alles hebben ze echter
geen flauw benul.
Voor hen is het misschien goed om te luisteren naar wat de Russische generaal Leonid Ivashov eerder deze
maand zei. Deze liet er geen enkele twijfel over bestaan dat Rusland nu al in oorlog is met de NAVO en het
Westen.
Verder zei deze:
“Klaarblijkelijk hebben de bestuurders van de Europese Unie en de Amerikaanse Minister van Buitenlandse
Zaken, John Kerry, zichzelf ertoe gezet om de doctrine van Dr. Goebbels grondig te bestuderen. Zij
presenteren de werkelijkheid namelijk precies achterstevoren. Dat is één van de formules die door de Nazipropaganda het meest succesvol werd gebruikt.
Ze beschuldigen de partij die zichzelf verdedigt van agressie. De ontwikkelingen die we zien in Syrië en de
Oekraïne zijn een Westers project, een nieuw soort oorlogvoeren. In beide landen zie je duidelijk een anti
Russische benadering en het is bekend dat wapenoorlogen vandaag de dag beginnen met psychologische
en informatie-oorlogen”.
Wat Ivashov zegt, is dat de oorlog al is begonnen. Dat die nu nog beperkt blijft tot een propaganda en
psychologische oorlog, maar ongetwijfeld vroeg of laat een volgende fasel in zal gaan.
De enige die dit proces kan stoppen, is de bevolking. Mensen zouden massaal “nee” moeten zeggen tegen
deze door de grote bedrijven en banken geplande oorlog(en). Dan moet het alleen wel ongeveer nu
gebeuren.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8969:hoelang-houdt-rusland-zich-nogrustig&catid=37:wereld&Itemid=50
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Tsipras, Soros en het Vaticaan
Griekenland heeft (voorlopig?) 100% bakzeil gehaald.
Alle verkiezingsbeloften zijn gebroken, hetgeen betekent, dat er
hoegenaamd niets verandert.
Echt verwonderlijk is dit niet. Eerder hebben we de Hellenen
aangesproken op de gevaren van “politieke oplossingen”. In het
(ook in Hellas veel gelezen) artikeltje gericht aan het volk,
schreven we onder anderen:
“The people decide, not the rulers. The rulers follow the wishes of the people and are judged by the people.”
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/26/to-the-people-of-greece-hellas/
Het blijkt nu, dat het “realisme” bij Tsipras en zijn kameraden is ingedaald. Geen water bij de wijn, maar de
wijn ingeruild voor azijn. De kiezer is traditioneel belazerd. Het is dan altijd aardig om eens het
partijprogramma tegen het licht te houden. Die is te vinden op de onderstaande link:
http://www.greanvillepost.com/2012/05/27/the-european-situation-syrizas-program/
Sommige plannen klinken weldenkende mensen als muziek in de oren. Het nationaliseren van de Bank of
Greece is er één van. Echter zonder een allesvernietigende oorlog is dat een utopie. Griekse troepen
moeten uit het buitenland worden teruggetrokken. De militaire samenwerking met de nepstaat Israël moet
worden geannuleerd, ga zo maar door. Er zal niet veel van terecht komen.
Grote woorden, weinig daden. En dat ook nog met een absolute meerderheid in het parlement? Wat houdt
die mannen tegen? Is men bedreigd of is men omgekocht? Of zou het toch anders zijn, bijvoorbeeld
gecontroleerde oppositie om de verpauperde bevolking om de tuin te leiden……
De feiten spreken dikwijls voor zich.
Op 18 september 2014 was er in het Vaticaan een ontmoeting tussen de aanstormende jonge Griekse
politicus Tsipras van de politieke linksdraaiende lappendeken Syriza en paus Jorge Bergoglio.
Van deze ontmoeting mochten geen foto’s worden gemaakt.
In een persbericht werd gezegd, dat er is gesproken over de economische problemen in Griekenland.
De jezuïetenpaus was bijzonder ingenomen met het jeugdige elan van deze niet-rooms-katholieke Griek.
Gezien het feit dat het Vaticaan alle religies en geloofsrichtingen gedoogt, zolang er maar geen sprake is
van concurrentie, is het niet zo verwonderlijk, dat de atheïst Tsipras de pauselijke ring mocht komen kussen.
Tenminste, dat nemen we maar aan, aangezien iedere “wereldleider” daar een goede gewoonte van maakt.
Het betekent evenwel ook, dat men zich meteen heeft onderworpen aan de Antieke Wereld Orde, waarvan
het Vaticaan het officiële uithangbord is. Uiteraard ontkent iedereen dat. Maar blijkbaar moet je eerst bij de
paus langs om door het systeem te worden opgenomen.
Wat heeft een aankomend “ongelovige” Griekse premier anders
in het Vaticaan te zoeken, dan om instructies op te halen, mocht
hij aan de macht zijn geholpen? Eén van de speerpunten van het
partijprogramma is het zwaarder belasten van de Griekse reders
en de Grieks-orthodoxe Kerk.
Er zijn talrijke aanwijzingen, dat de man is gefinancierd door de
Rothschild soldaat George Soros, via één van zijn “Open
Society” fondsen. Het hardnekkige gerucht, dat Soros bezig zou
zijn met het organiseren van een zoveelste gekleurde opstand,
kunnen we als achterhaald en complotdenken beschouwen. De
kleur is deze keer en de revolutie heet Syriza. Al sinds jaren is Tsipras een goede bekende van Soros,
getuige dit artikel:
http://www.wiwo.de/politik/europa/portraet-rettungsplaene-fuer-den-euro/7751122-4.html
Tijdens een bezoek aan Washington D.C. op uitnodiging van Soros is hem door de onderminister van het
State Department Eric Rubin te verstaan gegeven, dat indien hij aan de macht wordt geholpen, het niet in
zijn hoofd moest halen om de Aegeïsche Zee als soeverein territorium van Griekenland te beschouwen. Zou
hij dat wel doen, dan is een zeer negatieve reactie van Turkije te vrezen. Met andere woorden: Turkije zal
als trouwe vazal van het Westen zorgen voor een oorlogssituatie. Tsipras heeft deze mededeling
doorgegeven aan de autoriteiten in Athene.
Maar ondanks dit alles is Tsipras heel misschien te vertrouwen als hij 100% van zijn beloftes gestand doet –
de nu zittende regering heeft immers een meerderheid in het parlement? Alleen een “Grexit” is te
voorkomen, als Syriza haar koers drastisch wijzigt, zo lazen we eerder al:
http://www.wiwo.de/politik/europa/portraet-rettungsplaene-fuer-den-euro/7751122-4.html
De operatie Griekenland en de onteigening van haar bodemschatten, grondgebied en soevereiniteit zal –
zoals gepland – gewoon doorgang vinden, zij het via een omweg om het gepeupel onder controle te houden.
Tsipras zal zeggen, dat “we wel realistisch moeten blijven” en dat het “noodzakelijk is compromissen te
sluiten”. Het is tekenend, dat hij zegt pal te staan voor de EU en haar politieke speeltje de Euro. Het is
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tekenend, dat ook nu weer wordt geprobeerd een mega-lening los te peuteren van de EU, via de banken
met u, belastingbetaler als onderpand. Het is tekenend, dat de vlotte Amerikaans aandoende minister van
financiën het weigert te hebben over het afschaffen van het bestaande systeem van valsemunterij en over te
gaan op een eigen munt, met arbeid en grondstoffen als waardevol onderpand. Het bestaande moorddadige
systeem wordt de facto niet aangetast en dat had Syriza tijdens de verkiezingscampagne hoog op hun lijst
staan.
De minister van financiën Varoufakis heeft ook een min of meer verdachte achtergrond.
Afgezien van zijn laatste baantje bij een spelcomputerfirma, is hij ook hoogleraar in de verenigde staten, in
Austin Texas. Deze universiteit kan eveneens rekenen op regelmatige sponsorgelden van een
“democratiseringsvehikel” van Soros. Het is dan ook logisch, dat de Griekse minister van schulden geen
woord vuil maakt aan het corrupte systeem van de private geldmachine, gedekt door de belastingbetalers in
het Westen. Varoufakis ventileert vanaf het begin, dat Griekenland een trouw lid wil blijven van de EU en
zweert bij de Euro. Het aflossen van de schulden moet worden versoepeld, het liefst over de rug van
wederom de belastingbetalers in de “rijke landen” van de Eurozone.
We zullen de ontwikkelingen moeten afwachten.
Misschien is de hele exercitie voor uitstel van vier maanden een geraffineerde methode om met een goed
voorbereide aanloop alsnog uit de Euro te stappen. Maar gezien de connecties van de Syriza kopstukken
met het establishment en hun houding ten opzichte van Duitsland en de Wall Street banken, lijkt dat
voorlopig niet logisch.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/02/22/tsipras-soros-en-het-vaticaan/#more-40241

De "vliegtuigstrepen" worden steeds idioter (video)
Afgelopen week waren we getuige van een paar mooie dagen en
het eerste wat dan opvalt zijn de chemtrails in de lucht.
Volgens de gevestigde orde zijn dit echter “vliegtuigstrepen” en is
het helemaal niets om je druk over te maken.
Mensen maken vervolgens foto’s van de lucht, sturen ze op naar
weerwebsites zoals weerplaza.nl die deze dan met een beetje
geluk publiceren.
Zo stonden daar afgelopen week ook de volgende twee foto’s op:
Beelden die men klaarblijkelijk normaal vindt en waar weinigen
verder van wakker liggen. Een lezer schreef dat de inzittenden
van dit specifieke vliegtuig wel heel ziek moeten zijn geworden
vanwege het bizarre gezigzag.
Wat er gebeurt wanneer burgers wakker worden en zich zorgen
maken over wat er allemaal over hun hoofden wordt gesproeid,
bleek vorig jaar zomer in Californië.
Er was door bezorgde mensen in Mount Shasta een vergadering
belegd, waar meer dan 400 mensen naartoe kwamen.
Naast gewone burgers waren daar ook een scala aan
professionals die kwamen getuigen zoals piloten, neurologen en
wetenschappers. Ze verklaren unaniem dat wat er boven onze
hoofden gebeurt, niet normaal is.
Al diegenen die nog steeds denken dat het onschuldige
vliegtuigstrepen zijn die uren en soms dagenlang blijven hangen,
doen er goed aan om te luisteren naar de experts in
onderstaande video.
Het is een kwartier durende samenvatting van de originele
video die hier is te bekijken.
Navolgend een van onze zuiderburen die in gewone (Vlaamse)
mensentaal eigenlijk precies hetzelfde vertelt als wat de geleerde
koppen in bovenstaande Engelstalige verhandeling vertellen.
Gerelateerd:
Chemtrails, hoe zit het nu? (video) Inclusief video van presentatie Dane Wigington met PDF vertaling
Nederlands)
Waarom in hemelsnaam besproeien ze ons (video) (inclusief de 2 documentaires what en why in the world
are they spraying)
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8974:de-qvliegtuigstrepenq-wordensteeds-idioter&catid=11:chemtrails&Itemid=24
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Politiek: Nu ook Chinezen: ‘VS is dé terrorisme-kweker’..!!
Nu ook Chinezen: ‘VS is dé terrorisme-kweker’..!!
2015 © WantToKnow.nl/.be
Het Chinese staats-nieuwsagentschap Xinhua heeft een commentaar
gepubliceerd dat nogal ‘direct’ mag worden genoemd. Het commentaar
meldt namelijk dat het ernstig twijfelt aan ‘de vaardigheid die de VS heeft
ontwikkeld om de wortel van het terrorisme te vinden’, door
haar ‘geheime identiteit als een terrorisme broedplaats’..!! Zo, kijk dat is
nog eens een diplomatieke uitspraak..!
Er vond onlangs in Washington een ‘Wereltopontmoeting plaats van
leiders om ‘Countering Violent Extremism,’ dus het tegenstand bieden aan gewelddadig extremisme. Daarbij
zullen de schijnwerpers, aldus het Witte Huis, worden gericht ‘op binnen- en buitenlandse inspanningen die
erop gericht zijn gewelddadig extremisme te voorkomen en te voorkomen dat de aanhangers van dit
gewelddadig extremisme, zich radicaliseren, samen pakken, of individuen of groepen hiertoe gaan
inspireren. Zowel in de VS en daarbuiten om gewelddaden te begaan.’ Dit allemaal volgens het
Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
Volgens de VS-regering heeft het ministers en hoge functionarissen van de VN
uitgenodigd, en multi-laterale organisaties, alswel vertegenwoordigers uit de
burgermaatschappij en de private sector (bedrijven en organisaties). Dit allemaal
om ‘de situatie te bekijken, nadat president Obama in de VN in 2014 een oproep
had gedaan in de UN General Assembly (UNGA) in New York, aan alle landen,
om méér te oden aan gewelddadig extremisme binnen hun grenzen en regio’s.’
Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde verder in haar aankondiging
van deze wereldtop:
‘Deze top zal ook dienen als een platform, waarop overheden, NGO’s, de
burgermaatschappij en de private sector hun concrete stappen kunnen aankondigen, die ze van plan zijn te
nemen, vóór de 2015 UNGA en daar voorbij, om de verspreiding van gewelddadig extremisme in te
dammen.’
De Chinezen zetten feitelijk Obama te kakken..
Het Chinese staatsnieuwsagentschap echter, adviseert de regering van de VS, om haar eigen rol zou
moeten belichten, die het land heeft gespeeld, in het opwakkeren van dit gewelddadige extremisme…! “Het
wordt hoog tijd dat Washington de kans aangrijpt om op deze conferentie met haar wereldwijde partners, de
contra-terrorisme-activiteiten en -politiek uit het verleden eens evalueert. Dit teneinde de gemaakte fouten uit
het verleden te vermijden en trachten deze dreigingen effectiever aan te pakken.”
Nou daar kun je het dan mee doen als VS.. Een regelrechte schop in het kruis natuurlijk, die de Chinezen
geven aan Uncle Sam.. In een commentaar van de redactie, getiteld: ‘Uncle Sam: anti-terreurleider of
terroristen broedplaats’, stelt Xinhua de rol van de VS ter discussie in het aanwakkeren van de terrorismevuren overal in het Midden Oosten, met haar buitenlandpolitiek.
“Washington lijkt weinig aandacht te hebben voor het blootleggen van de wortel
van de oorzaak van het terrorisme, wat je op zijn zachtst gezegd intrigerend kunt
noemen. Temeer omdat de laatste ‘boef op de zwarte lijst van de VS’, de
extremistische groep ‘Islamitische Staat’ (IS), niet in Iran haar oorsprong vond,
noch in de Koreaanse republiek, beiden vijanden van Washington, noch in Irak,
een door de VS ‘bevrijde en gedemocratiseerde staat’. Het commentaar van
Xinhua gaat verder: ‘Of ze het nu toe willen geven of niet, Uncle Sam heeft heel effectief de rol gespeeld van
beheerder van de broedplaats van terrorisme. Nadat de oorlogen in Afghanistan, Irak, Libië en Syrië deze
regio’s hebben veranderd in een brandend oorlogsgebied, met geen vrede, veiligheid, noch stabiliteit in
zicht’.
Tot slot
De mate waarin de VS actief betrokken is bij de daadwerkelijke oprichting van ISIS, dat later ineens IS’
moest gaan heten, komt steeds verder aan de oppervlakte. Een dubbelspel waarin de CIA in staat is,
radicale Islam-jongeren uit de hele wereld naar het Midden Oosten te lokken, uit naam van IS, ligt zó voor de
hand, dat menig wereldburger eerder geneigd is, dit NIET te geloven dan WEL..!
Een dergelijk gluiperig dubbelspel past EXACT in de verdeel-en-heers-politiek die deze CIA, die bijna buiten
bereik handelt van de regering in Washington, met eigen budgetten en buitenlandse vestigingen, als
handelsmerk draagt.. Valse-vlag-operaties zijn hun handtekening, en van die handtekening hebben we al
veel versies voorbij zien komen, onder veel indirecte oorlogsverklaringen..!
Het wordt tijd dat de burgers wereldwijd eens de ogen openen, om ALLÉÉN MAAR DE OPTIE EEN
ONBEVOOROORDEELDE KANS TE WILLEN GEVEN, dát dit dubbelspel gespeeld wordt. Of gespeeld zou
kunnen worden! Pas dan kan dit smerige spelletje, dat ten koste gaat van vele tienduizenden levens en de
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geesten van mensen wereldwijd heftig vervuild, een einde krijgen. Wijzelf zijn het als wereldburgers, die dit
extremistisch-terroristische-dubbelspel laten voortduren. Of het nu China is, dat onze ogen tracht te openen,
een gepensioneerd 4-sterrengeneraal (Wesley Clark HIER en HIER), of oplettende burgers en
burgerjournalisten., zoals de hieronder geplaatste video van James Corbet. WAKE UP!
https://www.youtube.com/watch?v=8LSIwvE0Nvo
http://www.wanttoknow.nl/politiek/nu-ook-chinezen-vs-is-de-terrorisme-kweker/

Topgeneraal: NAVO gaat zich actief voorbereiden op oorlog met Rusland
Veroorzaakt de Amerikaanse president Obama –zoals we al in 2008
voorspelden- inderdaad een verwoestende oorlog met Rusland in
Europa?
Stars and Stripes bericht dat de geallieerde landcommandant van
de NAVO, luitenant-generaal John W. Nicholson, gevechtservaring
die is opgedaan in de strijd tegen de Taliban in Afghanistan gaat
gebruiken om de troepen in Europa voor te bereiden op oorlog met
Rusland. Als voorbereiding op die door Washington gewilde oorlog
worden de legers van de Oost Europese lidstaten zo snel mogelijk
gemoderniseerd, en worden er met onmiddellijke ingang wapens
naar Oekraïne gezonden.
De politieke leiders, de militaire structuur, de focus en de energie zijn er allemaal klaar voor,’ verklaarde
generaal Nicholson tegenover de krant. ‘Deze bedreigingen van de stabiliteit van de wereld om ons heen,
speciaal in het oosten en zuiden, hebben duidelijk het politieke en militaire leiderschap van de alliantie
bezielt om te besluiten tot deze verbeteringen van de paraatheid en het reactievermogen van de alliantie.’
Onmiddellijk militair materieel naar Oekraïne
Roll Call, een krant die specifiek over de wetgevende en politieke ontwikkelingen in Washington bericht,
weet te melden dat ‘de veiligheid in Europa een krachtig nieuw plan vereist: de modernisering van de NAVOmacht in Oost Europa versnellen, en onmiddellijk het overtollige materieel uit de Koude Oorlog aan Oekraïne
leveren.’
Benjamin Jensen van het Advanced Studies Program van het USMC Commando en Staf College schrijft dat
‘snelle buitenlandse militaire verkopen aan Oost Europese NAVO-landen in de volgende National Defense
Authorization Act zouden moeten worden opgenomen. Deze landen hebben harde garanties nodig dat de
VS toegewijd is aan de NAVO en bereid is de wapenvoorraden die ze sturen om de Oekraïense
soevereiniteit te verdedigen, aan te vullen.’
Britse minister: Rusland is reëel en onmiddellijk gevaar
Gisteren zei de Britse minister van Defensie Michael Fallon te geloven dat Rusland ‘een reëel en
onmiddellijk gevaar’ vormt voor de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Daarom acht hij het van
het grootste belang dat de NAVO zich voorbereidt op Russische agressie ‘in welke vorm dan ook’. Tevens
waarschuwde hij dat Rusland allerlei heimelijke tactieken zal gebruiken om ‘de soevereiniteit van de
Baltische staten te ondermijnen.’
Op 24 februari grijpt de NAVO de viering van de onafhankelijkheid van Estland aan voor een troepenparade
op welgeteld 300 meter van de grens met Rusland, iets dat het Kremlin heel eenvoudig als een brutale
provocatie kan opvatten.
‘Westerse propagandamethoden à la Joseph Goebbels’
Een jaar geleden verklaarde de Russische generaal Leonid Ivashov, president van de Academie voor
Geopolitieke Studies, dat Rusland feitelijk al in oorlog is met de NAVO en het Westen. Hij vergeleek de antiRussische propaganda in het Westen met die van Nazi kopstuk Joseph Goebbels. ‘Ze laten alles precies
omgekeerd van de realiteit zien... Ze beschuldigen de partij die zich verdedigt van agressie. In Oekraïne en
Syrië zien we een Westers project, een nieuw soort oorlog... Zoals we weten beginnen oorlogen met
psychologische- en informatie oorlogsoperaties.’
Obama stuurt al sinds 2008 aan op oorlog in Europa
Het afgelopen jaar waarschuwden een groot aantal instellingen, instituten en bekende (oud) politici dat de
door het Westen gekozen koers op oorlog met Rusland dreigt uit te lopen, en dat niet Moskou, maar
Washington en Brussel daar dan schuldig aan zullen zijn (zie hyperlinks onderaan).
Wij schreven al met de Amerikaanse verkiezingen in 2008 dat Obama in de toekomst zou gaan aansturen
op oorlog met Rusland, en daar zonder enige aarzeling Europa voor zou opofferen. Ook de schandalige
door de VS veroorzaakte staatsgreep in Oekraïne en de daarop volgende burgeroorlog heeft bewezen dat
de echte vijand van de wereldvrede niet in het Kremlin, maar in het Witte Huis zetelt.
Xander - (1) Infowars, (2) Stars & Strips
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Novorossiya – het begin van de (onze) bevrijding?
In de strijd om Debalzewo DNR is het Oekraïense leger volledig in de pan gehakt.
We herinneren u voor de volledigheid nog even aan onze eerdere ‘voorspelling’ en we weten inmiddels dat
voorspellen geen kunst meer is:
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/01/28/oekraine-in-de-pan-gehakt-deel-ii/
Van de in totaal circa 6.000 ingesloten manschappen zijn volgens de officiële woordvoerder van de
Volksrepubliek Donetsk 3.088 man gesneuveld. Door de separatisten zijn met grote precisie in eerste
instantie de officieren geliquideerd, zodat de bevelstructuur uitermate snel was weggevallen. Door de totale
chaos en paniek zijn de meeste slachtoffers gevallen. Ook heeft men in eigen gelederen huisgehouden,
zoals gebruikelijk met de Kolomoisky criminelen in de hoofdrol.
Het restant van ongeveer 2.500 manschappen is in volslagen chaos aan de slachting weten te ontsnappen.
Het gevolg van dit soort praktijken is altijd, dat men de doden op het slachtveld heeft achtergelaten. Vele
malen hebben de Volksrepublieken de junta in Kiev opgeroepen de wapens neer te leggen, zodat een totale
vernietiging uit kon blijven. Het was tegen dovemansoren gericht, het veiligstellen van materiaal had
blijkbaar de eerste prioriteit.
http://www.presstv.ir/Detail/2015/02/19/398237/3088-Ukraine-troops-killed-in-Debaltseve
Waarom de Kiev junta zo halsstarrig bleef vasthouden aan
het strategische stadje, is voor sommigen een raadsel. Maar
anderen beweren, dat Debalzewo buiten de Minsk-2
overeenkomst is gehouden, omdat daar buitenlandse
(NATO) troepen zouden zijn gestationeerd. De
Volksrepublieken was er alles aan gelegen aan te tonen, dat
men rechtstreeks tegen de NATO en Corporate D.C. aan het
vechten was. Er zijn nog geen bewijzen geleverd, dus de
kans is aanwezig dat deze troepen de dans ternauwernood
zijn ontsprongen. Met dank aan Poroshenko en de meer dan
3.000 gesneuvelde Oekraïners. De strijd aan de kant van de separatisten is geleverd door de Spookbrigade
(Pritzak) van Alexei Mozgovoi, het Kozakkenregiment en de “Vostok” divisie onder persoonlijk bevel van de
president van de Donetsker Volksrepubliek Alexander Zachkarchenko. Deze laatste is tijdens de
frontgevechten overigens gewond geraakt en ligt in het ziekenhuis.
Wij hebben eerder kunnen vaststellen, dat een bestand zoals dat van Minsk-2 alleen kan werken als alle
Oekraïense troepen van het grondgebied van de Volksrepublieken worden teruggetrokken. Zolang dat niet is
gebeurd, zal de strijd voortduren, bestand of geen bestand. Maar het is een kwestie van tijd, dat het regime
in Kiev wordt gewipt door de Westers aangestuurde Nazi-horden uit het voormalige Poolse deel van de
ingestorte kunstmatig gecreëerde staat Oekraïne (Grensland). Meer dan een miljoen dienstplichtigen
hebben een goed heenkomen gezocht in aartsvijand Rusland en krijgen daar een voorlopige
verblijfsvergunning. De vierde mobilisatieronde van de Kiev Junta is op een fiasco uitgedraaid en een flinke
vent die thans kracht put uit de catastrofe bij Debalzewo. Er deserteren steeds meer militairen, naar verluid
is er nog amper een bezettingsmacht van 30.000 (goed bewapende) militairen op de been te houden.
Het kan niet anders dan dat de verslagen militairen met het falende opperbevel gaat afrekenen. De Juntaleden hebben niet voor niets hun familie en vermogen buiten de Oekraïense landsgrenzen in veiligheid
gebracht. Het in elkaar storten van het putschisten regime in Kiev is een ernstige streep door de rekening
van de Amerikaanse jezuïetenknechten. Een half jaar geleden kwam vice president Biden nog regelmatig in
Kiev om de lakens uit te delen aan zijn Oekraïense loopjongens Poroshenko en Jatzenyuk.
Het was immers niet voor niets dat er al meer dan 5
miljard US Dollar in het experiment was gepompt door
Corporate D.C. De Amerikaanse belastingbetaler wil
daar wel wat voor terug zien. Maar dat dreigt niet te
gaan gebeuren. Geen goedkoop schaliegas, geen
Monsanto monopolie, geen kolonisatie en geen
bruggenhoofd naar Moskou? Ondenkbaar.
Het plan is al eeuwen oud en keer op keer probeert het
papisme er uitvoering aan te geven. De laatste 200 jaar
moeten de inwoners van de verenigde staten van Turtle
Island dat doen, maar de doortrapte en beproefde
methoden raken sleets en inzichtelijk. U weet vast nog
wel hoe het werkt, dit duivelse stappenplan.
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Stap 1. Er wordt een doelwit geselecteerd op basis van [a] strategische ligging of [b] aangetoonde
bodemschatten.
Stap 2. Er wordt door handelsovereenkomsten en verdragen papiergeld in de economie gepompt om op een
crisis aan te sturen
Stap 3. Als het doelwit zich wapent tegen de economische agressie, wordt een aanleiding gecreëerd voor
een economische boycot
Stap 4. Als het doelwit weigert te buigen voor de economische druk, wordt er een “incident” gecreëerd om de
publieke opinie aan het thuisfront voor oorlog te mobiliseren
Stap 5. Reeds in een zeer vroeg stadium is besloten een aanleiding voor een gewapend conflict uit te
stippelen op voorwaarde dat het doelwit militair verreweg de mindere is aan Corporate D.C.
Lafhartig en achterbaks
Nog nimmer in de korte historie van Corporate D.C. is een militair en economisch sterkere of gelijkwaardige
tegenstander aangevallen. Of het nu Spanje, Japan of Duitsland was, of het Vietnam, Grenada of Panama
was. Lafhartig en achterbakse methoden heiligen het doel.
Daaruit kunnen we concluderen, dat de Russische Federatie niet door Corporate D.C. wordt aangevallen.
Men laat landen als Oekraïne de kastanjes uit het vuur halen. Vervolgens hoopt men, zoals in de Grote
Vernietigings Oorlog van 1914 tot de val van de Muur in 1989, strijdende partijen te creëren – men denke
aan EU landen – te financieren en militair in te grijpen.
Daarom is de enige mogelijkheid om van dit soort dominante conglomeraten als de drie-eenheid LondenRome-Washington af te komen, het opblazen van één ervan. Bij voorkeur Corporate D.C., omdat de “50
staten” ieder het recht hebben zich van de rest af te scheiden. Met het wegvallen van [1] Corporate D.C. en
het ontmantelen van [2] het huidige bankensysteem onder de Crown Temple, rest nog één entiteit – het [3]
Vaticaan en notoir occulte randverschijnselen – welke door interne verrotting op termijn wordt weggevaagd.
Alles staat of valt met informatie van de massa en het instellen van een soevereine munt.
De mensheid is altijd een stap te laat door het gebrek aan informatie of de vervalsing ervan.
De mensen moeten worden geïnformeerd, dat hun virtuele bestaan iets heel anders is als waar men recht
op heeft. De mensen moeten weten, dat ze tegen elkaar worden opgezet om een hoger plan te dienen. De
mensen moeten weten, dat ze van alles wordt wijs gemaakt door volstrekt onbetrouwbare
informatieverschaffers. Zij die de informatie verschaffen, hebben namelijk belang bij het resultaat van die
informatie. De mensen moeten weten, dat ze de facto niets weten, maar het slechts DENKEN te weten.
Hopelijk wordt het ontstaan van Nieuw-Rusland de katalysator voor een betere wereld, een wereld die
niemands eigendom is, dus van ons allemaal. Bovendien is er genoeg plaats voor al die miljarden mensen.
De Russische Federatie zal zich aan een wurgende omsingeling moeten ontworstelen. Dat vereist een
bepaald soort denken en actualisering van zaken, die men
absoluut niet voor mogelijk houdt. Dit komt omdat de
mensheid is terug geprogrammeerd naar 1-dimensionaal
absorberen van alles wat hen wordt voorgeschoteld.
Voldongen feiten dus.
Maar wat de mensheid in de loop der eeuwen zo subtiel
mogelijk is afgeleerd moet weer worden geactiveerd. Dat
kan alleen maar door ALLES te ontkennen en consequent
naar hard bewijs te vragen. Waar een wil is, is een weg,
een 2-dimensionale weg, Nicola Tesla gaf ons een eeuw
geleden al een hint:
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/02/20/novorossiya-het-begin-van-de-onze-bevrijding/
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Een Paus heeft geen moslims nodig
De islam zal Rome veroveren, want Mohammed heeft dat
gezegd. Het is natuurlijk verleidelijk om te beweren dat
Rome niet door de islam is veroverd en dat Mohammed zich
dus vergist heeft, maar dat zou niet eerlijk zijn. Ten eerste vergist Mohammed zich niet, en ten tweede, wie
zal zeggen wat de toekomst nog brengt en hoe het met Rome zal aflopen. Gewone stervelingen kennen de
toekomst niet, profeten wel.
Hoe het ook zij, de eerste islamitische aanval op Rome vond plaats in 846. De Sint Pieter werd
geplunderd, de kostbaarheden die zich in de kerk bevonden geroofd. Bij de tweede aanval, in 849, was
Rome wel voorbereid en zijn de moslims afgeslagen en verjaagd, de slag bij Ostia, op een schilderij/fresco
afgebeeld door Raphael, in 1514. Het is niet helemaal duidelijk waardoor de Romeinen al in het midden van
de 9de eeuw deze aanvallen door de soldaten van de godsdienst van de vrede hebben uitgelokt.
Gelukkig is het wel duidelijk waarmee Paus Benedictus zich de woede van de moslims op de hals heeft
gehaald. In 2006, toen hij nog maar pas Paus was, heeft hij in een college aan de universiteit van
Regensburg een keizer uit de 14de eeuw geciteerd die meende dat de islam niets aan de wereld had
toegevoegd behalve geweld. Raar genoeg volgde hier geen discussie of debat op, maar slechts
uitbarstingen van geweld, van moslimse zijde. Kennelijk had die keizer een punt. Als er geen doden bij
waren gevallen, was het grappig geweest.
Paus Benedictus nam afscheid met een subtielere maar minstens even veelzeggende daad. Hij kondigde
zijn aftreden aan tijdens een bijeenkomst die gehouden werd om de martelaren van Otranto heilig te
verklaren. Otranto is een stad in Zuid-Italië waar op 13 augustus 1480 Turkse, Ottomaanse, Jihad-strijders
achthonderd christelijke mannen hebben onthoofd omdat dezen weigerden moslim te worden. Aandacht
voor vervolging van christenen door moslims, in heden of verleden, is natuurlijk niet verfijnd, beschaafd of
diplomatiek. Misschien maak je het daar alleen maar erger mee! Het is gewoon niet netjes om in deftig
gezelschap over zulke onderwerpen te beginnen. Het is gewoon ongemanierd.
Toch valt het niet mee met die vervolgingen. In plaats van in opbouw, steken de moslims in het MiddenOosten energie in het vermoorden van religieuze minderheden. De Westerse giften worden goed gebruikt,
geheel in de geest van de gevers. De meeste Iraakse christenen hebben de afgelopen tien jaar Irak verlaten
of zijn vermoord. Mogelijk overleeft een klein aantal Egyptisch christenen uiteindelijk de woelingen die wij
hier ‘de Arabische lente’ noemen. De islamitische wereld was al gezuiverd van Joden, nog even en ook de
laatste christelijke verontreinigingen zijn weggepoetst.
Wie in het Midden-Oosten zich niet buigt voor de islam, heeft te rekenen met vervolging, beroving,
verkrachting en moord. In Europa en Amerika is moord nog zeldzaam, het echte probleem met de
beroepsmoslims in het Westen is niet moord (met mijn excuus aan Theo van Gogh, Lars Hedegaard en
anderen) maar heimelijke Jihad.
Complete afdelingen van politieke partijen worden door activisten overgenomen, en in de binnenlandse
politiek van elk EU-land is de islam een factor van belang. De banieren van de islam, dat wil zeggen
hoofddoeken, sluiers, herenjurken en baarden, wapperen op de meest onverwachte plekken binnen elke
bureaucratie. Het stadsbeeld in de grote steden van Europa is islamitischer dan ik het in het Midden-Oosten
ooit gezien heb – maar misschien moet ik maar weer eens op reis.
Een Paus nu is altijd katholiek, en zijn bureaucratie ook. Daar werken geen moslims. De Paus zal ook nooit
oproepen tot ‘diversiteit’ in de huidige betekenis van dat woord. Of tot ‘multiculturalisme’, in de zin van
hatelijk doen over de hemel en aarde schokkende Westerse wetenschappelijke vooruitgang, en leugenachtig
zwijmelen over de povere prestaties van de islam op dat gebied.
De nieuwe Paus is een Argentijn; veel Joden en Christenen die in de 19de en 20ste eeuw de islamitische
wereld hebben weten te ontvluchten, zijn naar Argentinië gegaan. Mogelijk is de nieuwe paus daardoor via
vrienden toch vrij goed op de hoogte van de dagelijkse praktijk van de islam in de landen waar de islam de
baas is. Franciscus van Assissi, aan wie de Paus zijn naam heeft ontleend, was in ieder geval niet erg op de
hoogte. In 1219, tijdens de kruistochten, ging hij naar het kamp van de Sultan met de opzet deze tot het
christendom te bekeren. De H. Fransiscus heeft deze brutaliteit overleefd. Enige waardering voor de islam is
dus op zijn plaats? Dit is een strikvraag.
De nieuwe Paus is een Jezuïet. Jezuïeten zijn op een beleefde manier militant, en trots op hun orde en hun
verleden. Dat is precies de mentaliteit die in het Westen bedroevend afwezig is. Dat is zelfs het
tegenovergestelde van de algemene westerse zelf-afkeer – want ‘zelf-haat’ zou een te fel woord zijn voor de
nietsige houding van het Westen ten opzichte van zichzelf, en anderen.
Hoeveel successen de haters van het Westen in de komende jaren ook op hun rekening zullen mogen
schrijven – niemand die nu in leven is, zal de profetie van Mohammed over Rome zien uitkomen. De Paus
van Rome zal nog vele jaren de enige westerse leider zijn die niets nodig heeft van moslims – niet van
moslimse regeringen en niet van een moslims electoraat.
http://hoeiboei.blogspot.nl/2013/03/een-paus-heeft-geen-moslims-nodig.html
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‘Amerikanen hebben 4 minikernbommen naar Oekraïne gesmokkeld’
Obama al ‘golfend’ naar WO-3...
Om de door Washington geplande Derde Wereldoorlog met
Rusland in Europa te ‘redden’ zouden de Amerikanen in
november 2014 in het diepste geheim vier minikernbommen naar de Oekraïne hebben gesmokkeld. Dat
beweert althans de Russisch-Oekraïense militaire analist
Alexander Zhilin op basis van informatie van Duitse en
andere inlichtingendiensten. Mocht hij de waarheid spreken,
dan is de grote vraag of en wanneer de Amerikanen deze
bommen tot ontploffing gaan brengen, om daar vervolgens Rusland de schuld van te geven.
‘Amerikanen hebben niets meer te verliezen’
Eén van de ‘koffer atoombommen’ zou naar het door de rebellen veroverde Debaltseve zijn gebracht. Deze
plaats is van groot strategisch belang. ‘Klaarblijkelijk hebben de Amerikanen niets meer te verliezen nadat
Duitsland en Frankrijk de gelederen hebben doorbroken en samen met Rusland aan tafel zijn gaan zitten
voor vredesbesprekingen,’ schrijft een redacteur van het Schweiz Magazin.
Rusland zal schuld krijgen van nucleaire false-flag
Volgens Zhilin zouden er in november 2014 vier tactische ‘mini nukes’ naar het militaire vliegveld IvanoFrankovsk in het westen van Oekraïne zijn gevlogen. Deze bommen zouden zijn bedoeld voor een of
meerdere nucleaire ‘false flag’ aanslagen, waar Rusland verantwoordelijk voor gesteld zal worden. Dit zal
vervolgens aangegrepen worden voor direct militair ingrijpen van de NAVO in Oekraïne, wat vrijwel zeker de
Derde Wereldoorlog zal ontketenen. (1). Onlangs werd een enorme ontploffing in een chemische fabriek in
Donetsk, die door een granaat van het leger werd geraakt, aangezien voor een kernexplosie. De Westerse
media besteedden hier echter nauwelijks aandacht aan, hoogstwaarschijnlijk omdat het niet goed paste in
de eenzijdige misleidende anti-Russische propagandaverhalen die vrijwel dagelijks over de grotendeels
naïeve Westerse burgers worden uitgespuugd.
Ontketent Obama WO-3?
We schrijven al sinds 2008 dat de Amerikaanse president Barack Obama op oorlog met Rusland zal
aansturen, en als hem dat lukt daarbij Europa zal opofferen. Met Europa en Rusland grotendeels in puin –en
dus ook economisch uit de weg geruimd- blijft er voor de VS nog maar één tegenstander van formaat over:
China. Xander - (1) Schweiz Magazin
Nieuwe Griekse drachme is al ontworpen – voor het geval dat...
... het vandaag, morgen, volgende week of over een paar maanden
alsnog mis gaat en Griekenland uit de eurozone moet treden, iets
dat volgens de meeste onafhankelijke analisten op de langere
termijn sowieso onvermijdelijk is. Hoe langer Europa hiermee
wacht, des te meer geld gaat het ons kosten om de Grieken erbij te
houden. Maar als Italië en Spanje op zeker moment ook een
‘Griekse’ VIP-behandeling eisen, dan is het geld, en vooral het incasseringsvermogen, ook bij ons toch echt
op.
‘Nein’ uit Berlijn onwaarschijnlijk
Uitstel van executie, meer zal het niet zijn als de door de Grieken ingediende lijst met hervormingen vandaag
wordt geaccepteerd. Athene zei vol vertrouwen te zijn dat dit zal gebeuren, en wij zijn het met hen eens –
niet omdat die hervormingen zoveel zullen voorstellen, maar omdat de eurozone hiermee een handig excuus
heeft om ‘D-Day’ weer een poosje uit te stellen.
De Duitsers zouden in theorie nog wel roet in het eten kunnen gooien. Hans Michelbach, financieel expert
van regeringspartij CSU, verklaarde tegen het Handelsblatt dat het ‘onvoorstelbaar is dat het Duitse
parlement voor eind februari een definitief besluit over het brugprogramma voor Griekenland kan maken’.
Het ‘brugprogramma’ bestaat uit een kredietverlenging van vier maanden. Als tegenprestatie dienen de
Grieken vandaag een lijst met ‘echte’ hervormingen in, zoals het efficiënter maken van de overheid en het
tegengaan van de Griekse nationale hobby: belastingontduiking.
Nieuwe drachme is al ontworpen
Bij een ‘nein’ uit Berlijn zal premier Tsipras morgen een spoedbijeenkomst vragen met de eurogroep. Gaat
het mis –is het niet morgen, dan is het wel op een ander moment- dan hebben de Grieken de ontwerpen
voor de nieuwe drachme al klaar liggen. Op deze door Paul Vatikioti in 2013 ontworpen biljetten van 50, 100,
200, 500, 1000 en 10.000 drachme (€ 1,- was in 2000 GRD 341,- waard) staan o.a. operazangeres Maria
Callas, filosoof-econoom Cornelius Castoriadis, kunstenaar Yannis Moralis en zangeres-actrice-politica
Melina Merkouri afgebeeld. Xander - (1) Zero Hedge
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Hollywood Studio Betrapt Op Produceren Van ISIS Videos!
Kraven 22 februari 2015
Federale autoriteiten arresteerden verschillende mensen
beschuldigd van medeplichtigheid aan het ondersteunen van
een buitenlandse terroristische organisatie door het produceren
van ISIS recruitment video’s.
Het was reeds lang vermoed, en een ware buzz over Facebook
dat de ISIS video’s werden geproduceerd via een externe bron
als gevolg van de bovengemiddelde kwaliteit van de productie, maar niemand had gedacht dat een
Amerikaans productiebedrijf direct betrokken zou kunnen zijn.
Drudge Report:
Dat veranderde deze week toen autoriteiten ingrepen en Final Solution Productions, een productiebedrijf uit
de beroemde kruising van Sunset en Vine binnenvielen. De autoriteiten gaven geen namen vrij van de
gearresteerden, maar zeiden wel dat zes personen werden gearresteerd in de studio en twee meer in hun
huizen bij gecoördineerde invallen.
Final Solution Productions wordt vermeld als een finishing bedrijf op hun website, en beweren te hebben
gewerkt aan projecten in de commerciële wereld van live sport, waaronder klanten als Pepsi Cola,
Anheuser-Busch, en Apple. Het is niet bekend op het moment van publicatie in hoeverre deze bedrijven zelf
betrokken waren bij Final Solutions, of helemaal niet, of wat voor specifieke rol het bedrijf speelde in de
afwerking van de advertenties.
Wel is bekend dat de Final Solution Productions onder deze dekmantel werkte tijdens het bewerken en
produceren van de terroristische video’s uit hun studio’s in Hollywood. “Rond 2300 uur gisteravond, in
combinatie met het Office of Homeland Security, het Federal Bureau of Investigation en de politie van Los
Angeles, werd de activa op 42568 Vine St. in beslag genomen, en werden zes individuen gearresteerd,”
aldus FBI Special Agent Kendrick D. Williams van de divisie LA. “Twee extra verdachten werden
aangehouden in hun woning op datzelfde moment.
Alle acht worden vastgehouden als verdachten in de distributie en het creëren van terroristische propaganda
en zijn in afwachting van formele aanklachten.”
Agent Williams is belast de leiding over de Los Angeles inlichtingendienst, en zei dat agenten werden getipt
toen ze onderschepten wat leek op ruwe video-elementen die werden gedownload naar computers in de Los
Angeles metropolitan area. Toen hem werd gevraagd, wilde meneer Williams niet uitweiden hoe de overheid
dit materiaal onderschepte, maar bronnen zeggen dat het een gevolg is van een verhoor dat begon bij
gevangen gevangenen in Irak. Een bron vertelde ons dat de autoriteiten hoorden van video-elementen die
via gecodeerde FTP-servers worden verzonden naar een producent “ergens in de Verenigde Staten.”
Tech deskundigen vertellen ons dat zodra een server met deze media kan worden onderschept, het niet
lang duurt voor iemand met de juiste middelen de IP-adressen achterhaald van waar het werd en deze te
volgen, zelfs als dat IP gemaskeerd werd middels een torrent systeem. “Momenteel onderzoekt de FBI alle
andere mogelijke verbindingen die Final Solution Productions kan hebben gehad in de Hollywood productieomgeving,” zei LAPD Chief Charlie Beck. “Wij geloven niet Final Solution Productions alleen handelde, en
onderzoeken momenteel haar partners.”
Sinds enige tijd zijn de autoriteiten bezorgdd over zogenaamde ‘binnenlandse terroristen,” die werken voor
ISIS, en beschouwen dit als een mogelijk aanknooppunt. Final Solution wordt verondersteld te hebben
samengewerkt met andere studio’s en producers in Hollywood,
, Sommigen die, terwijl het geen specifieke terroristen zijn, een winstgevend bedrijf zagen en een graantje
mee wilden pikken. “Het zou niet de eerste keer zijn dat Hollywood zich voor een prijs verkocht heeft,” zei
Hollywood insider Hanna Strong. Strong is begonnen met de #shameonhollywood tag om bewustzijn te
scheppen voor het feit dat een deel van Hollywood bereid zijn om voor hun eigen winst Amerika te verkopen
aan de hoogste bieder. De tag wordt gezien als een publieke herinnering aan leidinggevenden dat de
Amerikanen niet in zullen staan voor dit gedrag, en is momenteel trending. “Amerikanen moeten reageren op
dit verhaal, zodat we niet een paar geldwolven Hollywood laten aantasten en besmeuren,” vervolgde Strong.
“Het is aan ons als consument, de leidinggevenden te laten weten waar we staan op het gebied van
terrorisme.” Tot de arrestanten behoren de president van Final Solution Productions, zijn uitvoerende
producer, redacteur en coördinator.
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Overheden als de dood voor ontwakende burgers
De grote angst van Westerse overheden is dat er teveel mensen
wakker worden en dwars door alle leugens en bedrog heen zullen
kijken. Dat is het moment dat het voor hen gevaarlijk begint te
worden. Veel erger dan alle haatimmams en ISIS-strijders bij
elkaar. Tot die conclusie is ook de Amerikaanse Department of
Homeland Security gekomen in een eerder deze maand
uitgebracht rapport. Hierin worden deze mensen extremisten
genoemd en volgens velen binnen de DHS moet de bedreiging
van deze groep zwaarder worden ingeschat dan die afkomstig uit
het buitenland, zoals ISIS.
De groep die volgens de DHS dan die grote bedreiging vormt,
noemt men in Amerika de sovereign citizen movement.
Deze zelfverklaarde soevereine burgers stellen zich op standpunt dat zij alleen verantwoording schuldig zijn
aan hun interpretatie van wat ze noemen common law en dat ze niets te maken hebben met federale- of
staatswetgeving.
Ook wordt door hen belastingheffing gezien als een illegale praktijk. Voor veel leden van deze groepering is
de officiële regering van Amerika dan ook onwettig.
Het is natuurlijk geen toeval dat dit rapport nu uit komt. De regering heeft immers toegezegd extremisme en
terrorisme keihard aan te pakken en dan komt het heel mooi uit dat de grootste dreiging voor het land
bestaat uit wat men noemt “binnenlands terrorisme”.
In het rapport wordt gesteld dat er de afgelopen 4 jaar 24 aanvallen hebben plaatsgevonden door deze
soevereine extremisten.
Vervolgens blijkt het dan te gaan om incidenten waarbij deze mensen bijvoorbeeld worden gestopt bij een
(routinematige) verkeerscontrole en weigeren om hun papieren te laten zien. Dat is terecht omdat ze geen
verdachte zijn van een misdaad. Dan wordt er ook een voorbeeld aangehaald uit 2012 waarbij een
soevereine vader en zoon na een dergelijk incident in een vuurgevecht met de politie terechtkwamen.
Natuurlijk zal er wel eens een gewelddadig voorval zijn geweest met soevereine mensen, net zoals dat soms
gebeurt met niet soevereine exemplaren. De beweging is echter niet gewelddadig van aard maar accepteert
simpelweg bepaalde wetten niet.
In het DHS rapport wordt er grote nadruk op gelegd dat politiemensen dit jaar en volgende jaren de grootste
risico’s zullen lopen vanwege deze extremisten omdat zij degenen zijn die ze aanhouden bij
verkeerscontroles en dergelijke.
Waar het in bovenstaande om gaat is de dodelijke angst die
overheden hebben voor ontwakende mensen. Of dit nu in
de vorm is van soevereine die de normale wetten niet meer
accepteren of "gewone" burgers die op een andere manier
duidelijk maken dat ze de leugens en bedrog niet langer
accepteren, is op zich niet zo belangrijk.
Wat belangrijk is dat we nu de groeiende tendens zien dat
zij die niet precies doen wat overheden willen, worden
bestempeld als binnenlandse extremisten. Dit en terrorisme
worden in dezelfde cathegorie ingedeeld en daar wordt
oorlog tegen gevoerd, nietwaar?
Bron: Govtslaves
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8980:overheden-als-de-dood-voorontwakende-burgers&catid=30:bewustzijn&Itemid=43
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Alarm bij Fast Foodbedrijven als McDonalds
Langzaam ontwaken er meer mensen die zichrealiseren dat ze
geen chemische ingrediënten meer willen eten waar ook
yogamatten van worden gemaakt of borstimplantaten.
Naast McDonalds heeft Monsanto een vergelijkbaar probleem
want ook zij leden in het vierde kwartaal zwaar verlies.
Er gebeuren toch ook positieve dingen op deze wereld en één
daarvan is dat mensen steeds meer beseffen wat voor soort
bedrijven McDonalds en Monsanto eigenlijk zijn.
Organisaties die geen enkele interesse hebben in de
gezondheid van de bevolking, maar alleen kijken naar de
goedkoopste manier om heel veel geld te verdienen ten koste van goedgelovige mensen die daar intrappen.
Zo was het tot voor kort, maar gelukkig zijn er dingen veranderd.
Wanneer je de mainstream publicaties bekijkt, wordt er zo links en rechts de alarmklok geluid over de winst
die bedrijven zoals McDonalds en Monsanto maken. Of, beter gezegd, die ze ondertussen niet meer maken.
Zo vraagt CNN zich af of McDonalds gedoemd is ten onder te gaan. Business Insider vertelt dat McDonalds
Amerika verliest, terwijl ze hun directeur ontslaan. Wat gebeurt hier allemaal?
Het antwoord op die vraag is dat de wereld zich zo langzamerhand begint af te vragen wat ze nu werkelijk
eten, wanneer ze voor een Happy Meal kiezen. Daarnaast weten steeds meer mensen de weg te vinden
naar een compleet nieuwe economische werkelijkheid en dat is het snel groeiende segment van biologische
winkels en restaurants.
Het lijkt alsof mensen moe geworden zijn van het steeds maar meer rommel richting hun maag sturen.
Hier enkele ingrediënten die je zou kunnen aantreffen in fast food/junk maaltijden:
Dimethylpolysiloxaan, een chemische substantie die ook wordt gebruikt bij borstimplantaten, het speelgoed
Silly Putty en kip nuggets.
Propyleenglycoleen chemische stof die wordt gebruikt als vulmiddel bij de productie van elektronische
sigaretten, maar ook een substantie die deze producenten aan het afbouwen zijn.
Azodicarbonamide, een chemische stof die wordt gebruikt bij de productie van zogenaamde “foamed
plastics” zoals yogamatten.
Naarmate meer mensen dit soort gegevens lezen, is het natuurlijk niet zo vreemd dat ze zich afkeren van
leiders op het gebied van fast food, zoals McDonalds.
McDonalds heeft als antwoord hierop gigantische bedragen die in marketing campagne’s zullen worden
gestoken. Alles is tenslotte te verkopen, wanneer je maar genoeg mensen kunt bereiken zodat deze
gehersenspoeld kunnen worden via verleidelijke advertentiecampagne’s.
Een andere bedrijf dat niet erg bevorderlijk is voor de gezondheid van de mensheid en een vergelijkbaar
probleem heeft, is Monsanto. Ze meldden een verlies van 156 miljoen Dollar voor het vierde kwartaal van
2014 en ook zij zullen enorm bedragen gaan uitgeven aan marketing.
Daarnaast geeft het bedrijf vele miljoenen Dollars uit aan het tegenhouden van het verplicht labelen
(vermelden op verpakkingsetiketten) van GMO ingrediënten. Van de aandeelhouders wil namelijk 96 procent
hier niets van weten. Logisch, want wanneer dat overal zou gebeuren, zou het dit bedrijf nog veel meer geld
kosten. In plaats van dat ze wat geleerd hebben van een steeds bewustere bevolking die hun leven wil
beteren, besluiten dit soort bedrijven door te gaan met hun zieke praktijken en hopen met gelikte
advertentiecampagnes voldoende argeloze burgers richting hun producten te lokken.
Mocht dat niet lukken dan hebben ze altijd nog de psychiatrie achter de hand om de dwarsliggers weer in het
gareel te brengen.
Bron: Natural Society
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8981:alarm-bij-fast-food-bedrijvenzoals-mcdonalds&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Intensief telefoongebruik door jongeren bron van stress en vermoeidheid
Het gevaar van straling, kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht.
Posted on 15 januari 2015
Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat
straling van mobiele telefoons het zenuwstelsel beïnvloedt.
Ook wordt de mobiele telefoon steeds vaker in verband
gebracht met stress en slaapstoornissen. Jongeren blijken
hier extra gevoelig voor te zijn, mede door de sociale druk
om voortdurend bereikbaar te zijn en de ‘angst om iets te
missen’. Jongeren en hun mobiele telefoon zijn
tegenwoordig onafscheidelijk. Op het moment dat ze naar
de middelbare school gaan hebben de meeste jongeren een
mobiele telefoon waarmee voortdurend de laatste nieuwtjes via Whatsapp, sms, Snapchat en dergelijke
uitgewisseld worden. ’s Nachts verdwijnt de mobiel meestal onder het hoofdkussen of op het nachtkastje
voor het geval iemand nog iets wil delen. Het intensieve telefoongebruik wordt door vele ouders als een
gegeven beschouwd en maar weinigen beseffen welke risico’s dit meebrengt voor de gezondheid.
Sociale druk en FOMO
Een Zweeds onderzoek uit 2008[1] onder jongeren tussen 14 en 20 jaar toonde aan dat intensieve
gebruikers (minimaal vijftien keer per dag sms-en en/of bellen) vaker last hadden van een verstoorde slaap,
stress en vermoeidheid dan jongeren die hun mobiel maximaal vijf keer per dag gebruikten. De intensieve
gebruikers nuttigden bovendien meer drankjes die hen overdag alert moesten houden. Volgens één van de
onderzoekers speelde hierbij mee dat jongeren steeds vaker de sociale druk voelen om 24 uur per dag
bereikbaar te zijn[2]. De angst om iets te missen wordt ook wel ‘fear of missing out’ (FOMO) genoemd.
Een Zweedse studie uit 2012[3] onder jong volwassenen laat eveneens een verband zien tussen intensief
gebruik van ICT en de mobiele telefoon en slaapstoornissen; ook wordt een verband gelegd met depressies.
Gezondheidseffecten straling
De beide Zweedse onderzoeken leggen een verband tussen gedrag en gebruik zonder daarbij de specifieke
invloed van straling te betrekken. Dat die invloed er wel degelijk is blijkt uit verschillende andere
onderzoeken. Hierin is onder meer aangetoond dat straling van mobiele telefoons diverse
slaapproblemen[4] [5]veroorzaakt doordat het de productie van het slaaphormoon melatonine
verstoort[6][7] en de EEG tijdens slaap verandert[8] [9] [10] [11].
Ook wordt de straling van draadloze apparaten waaronder de mobiele telefoon in verband gebracht met
stress[12] [13] [14].
Jongeren met een mobiele telefoon hebben baat bij goede voorlichting en praktische tips zoals de mobiele
telefoon niet op het lichaam dragen, bij voorkeur bellen met een headset en het apparaat ‘s nachts op
vliegtuigstand zetten.
[1] http://www.journalsleep.org/pdf/abstractbook2008.pdf, blz 114
[2] http://www.nextup.org/pdf/TelegraphMobilePhonesStopTeenagersGettingGoodNightsSleep10062008.pdf
[3] https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28245/1/gupea_2077_28245_1.pdf
[4] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20596612?dopt=Abstract
[5] www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=17548154&dopt=Abstract
[6] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22047460
[7] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6641877?
[8] http://journals.lww.com/neuroreport/pages/articleviewer.aspx?year=2000&issue=10200&article=00012&ty
pe=abstract
[9]http://www.beperkdestraling.org/images/stories/Wetenschap/Slaap/Exposure_to_pulsed_highfrequency_EMF_during_waking_affects_human_sleep_EEG_08_2000.pdf
[10] http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=213%3Astraling-enslaap&catid=45&Itemid=175,
[11] http://journals.lww.com/neuroreport/pages/articleviewer.aspx?year=2000&issue=10200&article=00012&t
ype=abstract
[12] http://www.mobilfunkstudien.de/assets/umg_buchner-eger_rimbach-studie.pdf
[13] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19268550
[14] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25174055
Bron
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De Turkenpartij voor Gekwetste Gevoelens
Nadat ze uit de Partij van de Allochtonen zijn getrapt, richten
Kuzu en Öztürk, twee koloniserende Turken, hun eigen partij
op. De naam van deze partij is Denk. (Nu.nl)
Nederland moet zo snel mogelijk de termen ‘integratie’
en ‘allochtoon’ afschaffen. Ook moet er een museum
over het Nederlandse slavernijverleden komen om meer
begrip te kweken voor de tegenstanders van Zwarte Piet.
Dat zeggen de onafhankelijke Kamerleden Tunahan Kuzu en
Selcuk Öztürk in een vraaggesprek met NU.nl. De oud-PvdA’ers presenteren maandagmiddag het
partijprogramma van hun nieuwe partij.
“Integratie” en “Allochtoon” mogen straks niet meer, vanwege de o zo gevoelige gevoelens der bruinhuiden.
“Multikul” en “Kolonist” of “Buitenlander” lijken me betere alternatieven. Pretendeerde de PvdA nog voor de
Nederlandse arbeidersklasse op te komen, hier hebben we de eerste echte kolonistenpartij. Van kolonisten,
voor kolonisten.
De Turken van de Turkenpartij.
Turken die ons de les willen lezen over de negerslavernij en over de pijn die Zwarte Piet veroorzaakt.
Waarom geen museum over de enorme slavernij die de Turken bedreven en die nog veel langer
voortduurde? Waarom geen lessen over blanke Europese slaven op de slavenmarkt van Constantinopel,
over de geroofde Janitsaren, over de genocides op Armeniërs, Grieken en Bulgaren?
Niet vertegenwoordigd
Volgens de twee oud-PvdA-Kamerleden voelen veel Nederlanders zich niet meer vertegenwoordigd door de
gevestigde politieke partijen. Kuzu en Öztürk halen hard uit naar de PvdA, het CDA en de VVD. Uit angst dat
de kiezer naar de PVV trekt, zijn ook deze partijen de samenleving steeds meer vanuit het frame van PVVleider Geert Wilders gaan benaderen, zeggen de Kamerleden. “Groepen in de samenleving hebben
jarenlang van de politiek te horen gekregen een probleem te zijn, crimineel te zijn, terrorist te zijn. Zij voelen
zich tweederangsburgers”, zegt Kuzu.
Groepen die jarenlang te horen kregen een probleem te zijn, maar waar de overheid ondertussen miljarden
belastinggeld aan verspilde en de boel maar liet doormodderen. Deze groepen
waren en zijn een probleem, zijn crimineler, zijn terroristischer.
Lees hier en hier over statistieken betreffende criminaliteit door buitenlanders
in Nederland. Ze voelen zich tweederangsburgers? Wel, ze hebben dan ook
twee paspoorten. Je kan niet overal op de eerste rang zitten.
Integratie
Volgens de Kamerleden krijgt deze groep steeds te horen dat zij
moet integreren, maar tegelijk kan geen kabinet of politieke partij zeggen
wanneer iemand geïntegreerd is. Kuzu en Ozturk willen met hun partij, of
politiek beweging zoals ze het zelf noemen, dat er meer tolerantie,
verdraagzaamheid en wederzijds respect voor elkaar komt in de
samenleving. “Daarvoor is nodig om kennis te hebben van elkaars
geschiedenis”, aldus Öztürk. “Zolang iemand niet begrijpt waar mijn
voorouders vandaan komen, wat zij hebben meegemaakt en wat hun
bijdrage is geweest in de opbouw van Nederland, is het heel makkelijk om
ze weg te zetten als uitkeringstrekkers.”
Meer tolerantie, voor wie? Ja, voor het langzaam doodmartelen van dieren in de naam van de Islam of het
Jodendom. Meer tolerantie voor meer moskeeën. Minder tolerantie voor Nederlanders die in hun eigen
samenleving willen leven, met hun eigen mensen, tradities en cultuur.
Wij begrijpen heel goed waar de voorouders van deze Turken vandaan komen. Niet uit Nederland. Ze
komen van de Centraal-Aziatische steppes en zijn een bastaardvolk van Mongoolse nomaden en iedereen
die zij op hun weg tegenkwamen: de oorspronkelijk blanke
volken uit Centraal-Azië, Arabieren, Perzen, de blanken van
Klein-Azië en de blanke seksslavinnen die ze uit Europa
hebben gestolen. Het huidige Turkije was altijd een blank
gebied, tot enkele eeuwen geleden.
De val van Constantinopel, 1453. Keizer Constantinos XI
Palaiologos stond aan het hoofd van 5.000 Griekse en 2.000
Italiaanse verdedigers die het moesten opnemen tegen
80.000 Ottomanen. Denk aan deze beschermers van ons
continent, telkens wanneer je een Turk of andere
Mohammedaan ziet.
Wenen, 1683. Het bloeddorstige volk van de Aziatische
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steppes kwam niet verder. We dreven ze terug. Eens zal ook Constantinopel weer Grieks zijn.
Dan de opbouw van Nederland. Wat een lariekoek. In de jaren ’60 en ’70 was het land al helemaal van de
oorlog hersteld. Er waren banen te over. Het was de bedoeling dat gastarbeiders hier tijdelijk zouden komen
om te werken en dan weer terug naar hun eigen land zouden gaan. Dat zou goed zijn geweest voor het
Nederlandse bedrijfsleven, dat zo goedkoop arbeidskrachten kon krijgen, én goed voor de Turken en
anderen, die hier meer konden verdienen dan thuis en een lekker centje opzij konden leggen. Een win-win
situatie. Helaas. Het bleek een Paard van Troje te zijn. Corrupte politici en profiterende Turken zetten de
poorten open voor “gezinshereniging”.
“Bijdrage”, onzin. Econoom Pieter Lakeman heeft uitgerekend dat allochtonen ons zo’n 5.9 miljard euro per
jaar kosten.
Wat de twee Kamerleden betreft wordt de minister van Integratie, Lodewijk Asscher (PvdA), vervangen door
een minister van Acceptatie die zich naast debestrijding van racisme moet inzetten voor meer wederzijds
begrip. Öztürk: “Zolang jij mij niet accepteert, kan ik niet integreren.” Ook moet er
eenracismeregister komen. Mensen die bij de overheid werken of willen werken worden gescreend op
racistische uitspraken, op bijvoorbeeld sociale media. Kom je niet door de screening heen, dan mag
je niet werken bij de overheid.
De bestrijding van racisme, natuurlijk. En wie bepaalt er wat racisme is? Is demonstreren tegen een moskee
racisme? Is je uitspreken voor het behoud van het Sinterklaasfeest in de huidige vorm racisme? Is het
racistisch om misdaadstatistieken bij te houden? Is het racistisch om te zeggen dat Mandela een terrorist
was? Is het racistisch om te zeggen dat 6.000.000-(4.000.000-1.500.000) geen zes miljoen is?
Een racismeregister, wat een goed idee. In het Engelse Rotherham was en is overheidspersoneel er ook zo
bang voor om “racist” genoemd te worden. Het schijnt te werken. De politie, de sociale werkers en de
gemeenteraad in de Engelse stad zijn vrij van racisten. Dit heeft geleid tot jarenlange, massale
groepsverkrachtingen door voornamelijk Pakistaanse moslims. Kijk, je kan niet én een veilige stad zijn voor
kleine meisjes én tegelijk racisme willen uitbannen. Je moet een keuze maken. Helaas wegen in Westerse
landen momenteel de o-zo gevoelige gevoelens van de bruine hordes zwaarder dan het welzijn van het
eigen volk. De gevoelens van vieze, verkrachtende Paki’s gaan voor de rechten van onze kinderen. Een
rechtvaardige overheid had zich niets aangetrokken van
“racisme”, “gevoelens” en andere slappe excuuspraatjes.
Een rechtvaardige overheid had iedere schuldige verkrachter
opgeknoopt aan de lantarenpalen van Rotherham en de rest
van hun stam in een gammel bootje de Middellandse Zee
opgestuurd.
De 1400 meisjes zijn slechts het topje van de ijsberg. Terwijl
u dit leest worden er meisjes verkracht. Een racismeregister
houdt deze systematische verkrachting in stand.
Zwarte Piet
Daarnaast moet er meer aandacht in het onderwijs komen
voor het Nederlandse koloniale en slavernijverleden. Kuzu
en Öztürk pleiten ervoor het voormalig ministerie van
Koloniën in Tweede Kamer, waar op dit moment de PvdA-fractie en -ondersteuning zetelen, om te bouwen
tot een museum van koloniale geschiedenis. “Al die honderdduizenden kinderen die jaarlijks een uitstapje
maken naar de Tweede Kamer, krijgen dan ook een rondleiding door dit museum om de geschiedenis van
kolonialisering en slavernij met elkaar te leren kennen”, aldus Öztürk. “Mensen moeten begrijpen waar de
pijn van Zwarte Piet vandaan komt. Wij hebben een premier die zegt: Zwarte Piet is nu eenmaal zwart, maar
niet begrijpt dat de ander pijn voelt.”
Kolonialisering? Kijk eens naar Turkije dan. Nog steeds houden
de Turken de oude Galatische en Griekse aarde van Klein-Azië
bezet. Kijk eens naar wat jullie stam nu in Europa doet:
Koloniseren. Wij hebben in Indonesië, Zuid-Afrika, Suriname en in
een handvol andere landen tenminste nog mooie gebouwen
achtergelaten. Wij hebben daar scholen en ziekenhuizen
gebouwd, de mensen schoon drinkwater gebracht en elektriciteit,
spoorwegen aangelegd en fabrieken gebouwd. Turken in Europa
doen het tegenovergestelde. Zij verloederen de boel alleen maar
met hun groezelige winkeltjes en kebabzaakjes.
Verder hangt er om deze Turken een vreemd luchtje. Waarom zouden zij zich nou willen bezighouden met
de slavernij? De Turken zijn daarin, in tegenstelling tot de negers en de blanken, geen slachtoffer geweest.
Het gaat hen er natuurlijk om de zwarte stemmen binnen te halen. Zo werken kleine, haatvolle minderheden
samen in hun strijd tegen het Nederlandse volk.
http://frissekijk.info/denk-de-turkenpartij-voor-gekwetste-gevoelens/
Hayreddin Barbarossa’s flag (freemason)
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Geld: Advocaat laat banken miljoenen kwijtschelden..!
Dient iedere eigenaar van een, door de bank, ter veiling
aangeboden huis, zich op deze wijze te gaan verschansen..!?
De advocaat die banken miljoenen laat kwijtschelden
2014 © deze versie WantToKnow
(origineel Alexander Nieuwenhuis)
Sven Hulleman ontvangt op een gemiddelde dag zo’n 10 nieuwe
klanten per uur op zijn kantoor.. Dat zijn vooral mensen die een
huis kochten voor2008, veel geld leenden van de bank en nu in
hun schulden verdrinken. Ze kunnen de kosten van hun
hypotheek niet meer betalen en daarom wil de bank ze op straat
zetten en hun huis verkopen. Het probleem is dat veel van die huizen voor veel hogere bedragen zijn
gekocht dan dat ze nu waard zijn. Soms is een huis gekocht voor 400.000, en wordt het door de bank
gedwongen verkocht voor maar € 250.000. Het verschil van € 150.000 euro komt vrolijk voor rekening van
de koper, die dus niet alleen op straat staat, maar er ook nog soms tonnen aan schulden bij krijgt. En in
Nederland kan die restschuld je blijven achtervolgen tot je dood gaat.
Sven Hulleman wil deze mensen helpen. De Rotterdammer voert al twee jaar rechtszaken om ervoor te
zorgen dat banken (een deel van) de schuld op zich nemen en behaalt de afgelopen tijd steeds meer
successen. Hij vindt het de taak van de banken om burgers te helpen, omdat aan het begin van de crisis de
Nederlandse burgers de banken hebben gered: “Ik zit vaak aan tafel bij banken die met belastinggeld gered
zijn. Tegen mijn cliënten zeggen de bankiers ‘betalen is betalen’. Dan zeg ik: ‘Als de maatschappij dat in
2008 tegen uw bank had gezegd had u nu helemaal geen baan.'”
Sven is een typische Rotterdammer met het uiterlijk van een corpsbal en een geweldig grote bek. Hij praat
snel en veel, is 33 en hij heeft een missie: hij wil de grote banken op de knieën krijgen. Een van zijn
opmerkelijkste cliënten is Claude Vermeulen. Deze in Almere wonende Vlaming heeft zijn huis
gebarricadeerd omdat Florius (een onderdeel van de door staatssteun geredde ABN-AMRO) hem op straat
wilde laten zetten. Claude zit al weken binnen, slaapt weinig, slikt allerlei medicijnen en is vastberaden zijn
huis desnoods in een kist te verlaten als zijn situatie niet wordt opgelost. Via de
Facebookgroep Bunkerboy volgen zijn buren hem.
Roofbanken? Pakken wat ze pakken kunnen..?
Twee dagen voor zijn geplande ontruiming belde Vermeulen
met Sven, die meteen dit filmpje liet schieten. Na het
inschakelen van Sven werd de ontruiming afgeblazen. “Ik
denk dat ik Sven net op tijd gebeld heb,” zegt Claude. “Wat
er anders zou zijn gebeurd, dat weet ik niet.” Ondertussen is
hij werkeloos, zit hij in een depressie en bevoorraden zijn
buren hem. Maar hij blijft strijdbaar: “Ik sta in mijn
recht,” zegt Claude. “Dat weet Sven, dat weet Florius, dat
weet iedereen.’+
Sven ‘Robin Hood’ Hulleman
“Het is hier een Vlaming die voor ons de hete kastanjes uit het vuur haalt,” zegt Sven. “Nederlanders zijn
daar te laf voor. Ze praten niet over hun schulden en proberen het calvinistisch uit te zitten. Van Claude
Vermeulen kunnen ze leren dat het effectiever is om niet te betalen en de pers op te zoeken dan dat je je
helemaal laat uitzuigen door je bank.” Sven vertegenwoordigt nu meer dan 5000 mensen, maar dat is
volgens hem nog maar het topje van de ijsberg. “Anderhalf miljoen huishoudens staan onder water en
als het spaargeld van de babyboomers op is moet ik meer advocaten gaan aannemen.”
Dit boek, geschreven door drs. Ad Broere, staat o.a aan de basis van het
succesvolle stuk ‘Door de Bank genomen’..!! (klik voor link naar bookshop!)
Nieuwe cliënten betalen eenmalig € 100,- aan de Stichting Restschuld en een klein
bedrag voor bepaalde verrichtingen. Maar de proceskosten zijn hoog en Hulleman
mag zelf niet pleiten.Wat hij doet komt namelijk neer op campagne voeren en
volgens de gedragsregels van de advocatuur is het verboden om als advocaat
politiek te bedrijven. Een ander probleem is dat Sven niet – zoals in Amerika
gebruikelijk is – alle zaken die op elkaar lijken in één rechtszaak kan bundelen. Die
mogelijkheid is volgens hem niet goed in de Nederlandse wet opgenomen. “Je kunt
een grote bank als de ING alleen maar als individu aanklagen, maar de ING huurt
als ze worden aangeklaagd een heel leger juristen in. De meeste mensen durven
dat gevecht in hun eentje niet aan te gaan. Dus doen wij het voor ze, zaak voor
zaak.”
Sven heeft een deadline waar hij niet onderuit kan: “Een bank aanklagen kost
minimaal 50.000 euro. Ik sta garant voor het grootste gedeelte, want de leden zitten met allerlei schulden.
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Het is een heel dure bezigheid en ik heb nog drie jaar om dit probleem op te lossen. Daarna is mijn geld op
en ga ik iets anders doen.” De rechtszaken die Sven voert zijn een juridische curiositeit op zich, zoals die
van mevrouw Baijens en meneer de Jong, die proberen om 226.000 vrijgescholden te krijgen van de ING.
Als hun zaak voor de rechter dient, zit de zaal vol met mensen die in een zelfde situatie zitten.
Bij de vraag of hij de zaak gaat winnen glimlacht hij: “Het zou kunnen dat het op een schikking uitdraait,
zoals dat al zo vaak is gebeurd. Maar als er geschikt wordt is dat altijd op voorwaarde van geheimhouding.
De cliënten krijgen hun schuld – of een deel ervan – kwijtgescholden op voorwaarde dat ze er niemand over
vertellen en geen pers zoeken.” Volgens Sven heeft hij inmiddels 2,2 miljoen euro kwijt laten schelden door
verschillende banken. “Van de balans afgeschreven. Met een pennenstreek.” Maar vanwege de
geheimhouding is het onmogelijk om dat getal te controleren.
Waarom kost een huis eigenlijk zoveel? Niet vanwege mensen, maar vanwege bankconstructies. Dit filmpje
legt het uit
De advocaten van de ING verdedigen de bank met de argumentatie dat nergens is aangetoond dat de ING
de daling van de huizenprijzen mede heeft veroorzaakt, omdat “er niet zoiets als een huizenmarkt bestaat en
er niet kan worden aangetoond dat de ING daar een invloed op heeft gehad.” Over de steeds verder
stijgende prijzen van voor 2008 stellen de advocaten dat het komt omdat de huizen beter en luxer werden
uitgevoerd en ook vanwege ‘de behoefte’ van de mensen om meer te betalen voor hun huis.” Het publiek in
de zaal barst in lachen uit en joelt. De rechter moet de toeschouwers meerdere keren tot orde roepen.
Het besluit van de rechter is dat Baijens en de Jong samen met de ING in gesprek moeten gaan, en stuurt
dus aan op een schikking. Maar waarom is er eigenlijk nooit een vonnis in het voordeel van de mensen met
een restschuld?“De rechter zal een vonnis in het voordeel van mijn cliënten zoveel mogelijk proberen te
vermijden,” zegt Sven. “Een vonnis in ons voordeel betekent dat niet alleen de cliënt maar duizenden
anderen in dezelfde situatie kunnen stoppen met betalen.”
Zolang de wetgeving niet verandert en de huizenprijzen niet grandioos stijgen, zal het cliëntenbestand van
Sven alleen maar groeien. Mensen die de hulp van Hulleman niet inroepen, zullen op straat gezet blijven
worden – terwijl de winsten van banken beschermd worden door de wet. Na de rechtszaak geeft Sven gratis
juridisch advies aan de verontruste mensen die vanuit het hele land naar Amsterdam gekomen zijn. De één
raadt hij aan niet meer te betalen, de ander om de sleutels van zijn huis aan de bank te geven, voor een
derde is er maar één oplossing: “U moet emigreren, maar niet binnen de EU.” Het duurt drie uur voordat hij
iedereen gesproken heeft.
https://www.youtube.com/watch?v=Y4WmDoYJhnk
http://www.wanttoknow.nl/economie/geld/advocaat-laat-banken-miljoenen-kwijtschelden/

Eurozone blij met extreem vaag Grieks plan zonder ook maar één getal of tijdslimiet
Daar is ie weer: de Griekse credit card is alweer ‘maxed out’, dus stort
de eurozone-bank er gewoon weer nieuwe gratis miljarden op.
We voorspelden het afgelopen weekend al, en nu is het inderdaad
gebeurd: de eurozone en de Troika – ‘het Instituut’- hebben de
gisterenavond ingeleverde lijst met geplande hervormingen
geaccepteerd als ‘een eerste goede stap’. Zoals we al verwachtten
blijkt dit plan echter extreem vage beloften te bevatten zonder dat er
ook maar één ‘hard’ getal, cijfer of tijdslimiet wordt genoemd. Met
andere woorden: de eurogroep had ook drie op een toiletpapiertje geschreven woordjes geaccepteerd,
omdat het enige haalbare doel uitstel van executie was. Dat lijkt nu voor tenminste 4 hele maanden gelukt.
Over het moment van indienen van de lijst heerste nogal wat verwarring. De Griekse regering gaf gisteren te
kennen dit pas vanmorgen te zullen doen, maar de eurogroep verklaarde vandaag dat dit gisterenavond om
23.15 is gebeurd – nog net op tijd dus. Of dit de zoveelste leugen is maakt voor het vervolg verder niet uit.
De Troika toonde zich in ieder geval ‘blij’ met de aangekondigde Griekse hervormingen, die ‘overeen lijken te
komen met de principes die de minister van financiën van de eurozone hebben bepaald’. Wel wil de
eurogroep meer details voordat de kredietverlenging aan het land wordt goedgekeurd.
Niet één hard getal of tijdslimiet
Voorzitter van de eurogroep minister Jeroen Dijsselbloem, was iets voorzichtiger dan het IMF en noemde het
ingediende Griekse plan ‘enkel een eerste stap’. Kijken we naar het 6 pagina’s tellende document, dan valt
onmiddellijk op dat er behoudens een enkele algemeenheid niet één hard cijfer wordt genoemd, noch een
tijdslimiet, over de hoogte van de voorgenomen hervormingen en het moment waarop de Grieken hiermee
willen beginnen – laat staan denken deze te hebben afgerond. Het plan bevat enkel een serie vage
toezeggingen, zoals het ‘werken naar een nieuwe belastingplichtige cultuur’, ‘hervorming van het BTW
beleid, de overheid en naleving’, ‘modernisering van de inkomstenbelasting’, maatregelen om corruptie en
belastingontduiking tegen te gaan en het ‘stroomlijnen’ van het pensioenbeleid.
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Bij niet één, we herhalen niet één doelstelling wordt een getal, een cijfer of een tijdslimiet genoemd dat
aangeeft hoeveel met de hervormingen wordt bespaard, hoeveel deze kosten, wanneer deze zullen ingaan
en wanneer deze zullen worden afgerond. De Griekse regering krijgt dus gewoon 4 maanden uitstel waarin
het al deze extreem vrijblijvende, vage toezeggingen naar eigen inzicht en believen kan nakomen – of niet.
Grieken mogen gratis geld uitgeven
De kans dat dit gebeurt is uitermate klein, aangezien de kersverse extreemlinkse Syriza regering dan alle
aan de Griekse kiezers gedane beloften zal moeten terugdraaien, en feitelijk hetzelfde beleid zal moeten
voeren als de weggestemde regering van premier Samaras. Conclusie: de Grieken mogen de komende tijd
geheel op kosten van de rest van de eurozone geld blijven uitgeven, wetende dat als de volgende deadline
in zicht is, ze enkel een nieuw lijstje met nietszeggende beloftes hoeven op te stellen om de eurozone ervan
te ‘overtuigen’ dat het echt de goede kant op gaat met het land.
Natuurlijk weet de eurogroep heel goed dat dit in het geheel niet overeen komt met de realiteit, maar men
grijpt de Griekse plannen dankbaar aan om de instorting van de euro weer een tijdje uit te stellen,
waarschijnlijk in de vage hoop dat zich in de tussentijd een magische oplossing aandient.
Xander - (1) Zero Hedge

Poetin in diskrediet door moord op oppositieleider
Gisteren is in Moskou Boris Nemzow doodgeschoten.
Hij was een belangrijke aanvoerder van de georganiseerde
oppositie tegen Poetin en zijn oligarchen conglomeraat.
Om te voorkomen dat deze moord een aanleiding voor de
zogenaamde “Derde Wereld Oorlog” gaat worden, zullen we
het direct maar even neutraliseren. Slechts 45% van de
Russen wisten wie hij was en 1% van de Russen hadden
vertrouwen in deze voormalige Yeltsin vazal. Hij wordt nu met
terugwerkende kracht belangrijk gemaakt door met name de
Westerse pers.
Poetin en Nemzow zijn sinds twee jaar in een ernstig dispuut verwikkeld geraakt over de vraag wie belang
heeft bij de liquidatie van oppositieleiders. Poetin heeft beweerd, dat het heel wel mogelijk is dat de oppositie
tegen zijn regering zelf voor een aanleiding kan zorgen. Met andere woorden, een “false flag” door een
moord in eigen gelederen te ensceneren en daar de regering de schuld van te geven. Nemzow heeft daar
altijd van gezegd, dat als de regering weet heeft van een dergelijk complot, zij de plicht heeft de beramers
ervan de arresteren en voor de rechter te brengen.
Gisteren is Boris Nemzow dus vermoord.
Precies een dag voor een demonstratie tegen Vladimir
Poetin……
Nu kan de bal gaan rollen. Barry Hoessein Soetoro was er als
de kippen bij om zijn standaard riedeltje te kakelen. De
directeur van Corporate D.C. EIST (!) een onderzoek naar de
moord en wel ONMIDDELLIJK! De demonstratie krijgt een
geweldige boost door deze uitstekend getimede moord op een
tegenstander van Poetin. Aan Barry S. zal het niet liggen, de
vliegkampschepen zijn al onderweg en de wapentransporten
staan gereed. Het Derde Rome is het doel en het doel heiligt ALLE middelen.
Waar de false flag van Vlucht MH-17 dramatisch is mislukt, probeert men het nu weer, nu met een al
eeuwen beproefde, typische jezuïetenstreek. Plaats delict: Het Derde Rome.
Wij Nederlanders en andere wereldburgers worden voor ernstig gemankeerde idioten gehouden, als we dit
opzetje serieus nemen. Zou de KGB-er Vladimir Poetin werkelijk zo stom zijn een prominente tegenstander
op deze manier uit de weg te ruimen? Net zo stom als het neerhalen van een burgertoestel? Of het sturen
van troepen naar de Donbass om de milities te helpen?
Wij hebben meer de indruk, dat Nemzow wegens “redelijkheid” en “realiteitsgevoel” voor het Westen een
gevaarlijke factor was geworden en geliquideerd moest worden. Want het “nieuws” is heel wat anders als de
achtergronden ervan. Nemzow was een vurig voorstander van het “pro-Westerse” regime in Kiev, doch
wellicht begonnen ook daar bij hem de twijfels. Helaas kan hij het niet meer navertellen.
We wachten wel even op een reactie van Evgeny Fedorov, die ongetwijfeld een geschiedenislesje zal
presenteren om een en ander in het juiste perspectief te zetten.
Bron: http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/02/28/putin-und-nemzow-stritten-vor-zwei-jahrenueber-politischen-mord/
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/02/28/poetin-in-diskrediet-door-moord-op-oppositieleider/
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Bevolking Oekraine vlucht richting goud
Oekraïne glijdt economisch gezien steeds verder en sneller
weg richting totale chaos.
Nu komt de overheid bij monde van president Poroshenko
met de mededeling dat ze actie zullen ondernemen om de
koers van de nationale munteenheid (Hryvnia) te
stabiliseren.
De koers van de munt is in een vrije val terecht gekomen en
er is daarmee een situatie ontstaan die je alleen maar kunt
omschrijven als hyperinflatie.
De kiosken op straat waar je Dollars kunt kopen, geven je
van de ene op de andere dag ongeveer 20 procent minder.
De officiële koers is 33 hryvnia voor een Dollar, maar in de
praktijk was dit al opgelopen naar 39 hryvnia. Sinds de
goudvoorraad van het land op mysterieuze wijze is verdwenen en er geen verdere buitenlandse reserves
zijn, kan de overheid weinig om de eigen valuta in waarde te laten stijgen.Daarna zie je wat een bevolking
doet wanneer het papiergeld met de dag minder waard wordt. Alles om te proberen wat men heeft aan
rijkdommen/bezittingen vast te houden. Men vlucht in edelmetalen zoals goud en zilver. Zo zie je in de
volgende grafiek dat de prijs van goud sinds het begin van dit jaar is verdubbeld.
Het bovenstaande is wat er gebeurt met de koerswaarde
van goud in een crisissituatie met fiatvaluta. Tja, en
als Oekraïne zelf nu nog wat goud had.
Met de nieuwe koers voor de hryvnia betekent dit in de
praktijk dat het minimumloon in Oekraïne staat op 42,90
Dollar per maand. Dit zijn bedragen die lager zijn dan in
landen zoals Ghana of Zambia. Er zijn geen plannen om het
minimumloon te verhogen eerder dan in december.
Over hyperinflatie gesproken. In de periode januari 2014 tot
en met januari 2015 stegen de prijzen bij
voedselproducenten met ruim 57 procent. In dezelfde periode stegen de prijzen voor graan en groente met
91 procent. Het officiële inflatiecijfer over de gehele periode was ruim 28 procent.
De bevolking heeft hierop gereageerd door (veel) minder te kopen. In werkelijke cijfers is er een terugval van
bijna 40 procent in de consumptiebestedingen.
Een land dat economisch op de rand van de afgrond staat, maar waar iedereen over elkaar heen buitelt om
ze maar geld te kunnen lenen.
Daar waar de Grieken aan allerlei voorwaarden moeten voldoen om voor steun in aanmerking te komen, is
dat absoluut niet het geval bij Oekraïne. Zij moeten hoe dan ook worden geholpen, ondanks dat het regime
in Kiev al iets van 5.000 landgenoten in het oosten van het land heeft vermoord.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=8992:bevolking-oekraine-vluchtrichting-goud&catid=15:financieel&Itemid=28
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Waarom Biflatie uw toekomst bepaalt – 1: Inflatie
Het is één van die vreemde economische termen. Biflatie. Het is niet alleen inflatie, maar tegelijkertijd ook
deflatie. Maar wat is biflatie nu precies? En kan inflatie en deflatie tegelijkertijd? En waarom bepaalt
het uw leven en toekomst dan precies?
Biflatie zorgt ervoor dat u problemen krijgt met uw hypotheek. Het zorgt ervoor dat midden-inkomens
verdwijnen, dat prijzen van levensmiddelen hoger worden terwijl tegelijkertijd uw salaris omlaag gaat. Biflatie
verklaart het gedrag van de huidige Europese economie.
Er volgt een drieluik van berichtjes speciaal geschreven voor niet-economen. Het doel is om zelf de onzin in
de media op te sporen en te begrijpen hoe de samenleving nu echt functioneert. Met kennis van biflatie kunt
u de toekomst voorspellen zonder helderziende te zijn! We zullen zien dat wat de EU en de de ECB doet om
ons ‘te redden’ van euro-problematiek in de praktijk flink biflatie aanwakkert, en dat heeft uiteraard een
uitwerking op uw leven.
Nu volgt inflatie, binnenkort behandelen we deflatie en als laatste het betoog waarin we de term biflatie
concreet maken en de impact ervan onderzoeken.
Inflatie – De betekenis
Voordat we kunnen beschrijven wat biflatie is en waarom dat zo belangrijk is, kijken we eerst naar het eerste
component daarvan: inflatie. Een blik op Wikipedia leert dat het daar best netjes omschreven staat:
De oorspronkelijke betekenis van inflatie (letterlijk ‘opblazen’) is monetaire inflatie, dit betekent dat de
geldhoeveelheid toeneemt. In de loop van de jaren werd met inflatie eigenlijk vooral prijsinflatie bedoeld, wat
wil zeggen een stijging van het algemeen prijspeil. Inflatie wordt vermoedelijk veroorzaakt door de relatieve
toename van de hoeveelheid geld ten opzichte van de aanwezige economische productie.
Het valt wel op dat er in de discussie continu twee definities worden gebruikt. De eerste is inflatie als
toename van de geldhoeveelheid. De tweede is inflatie als de stijging van het algemeen prijspeil. Beide
komen terug in onze berichtgeving.
Inflatie en het teken van welvaart
Volgens de theorie kan je inflatie zien als vergroten (oppompen) van de hoeveelheid geld in omloop. Er is
meer geld in de samenleving, men heeft meer geld te besteden, ook salarissen gaan mee omhoog.
Huizenprijzen gaan ook omhoog waardoor mensen winst maken bij de verkoop van hun huis en er worden
hypotheken afgesloten op overwaarde in de woningen. De consumptie neemt toe, bedrijvigheid neemt toe,
beurzen gaan omhoog, bedrijven worden meer waard, handel neemt toe. Inflatie betekent dat er meer geld
in de samenleving circuleert, het leven is goed volgens de economen.
Inflatie in de samenleving zorgt dus, zo luidt de theorie, voor meer welvaart, de economen zijn daarvan
overtuigd. Ze zijn zelfs zo overtuigd, dat de Europese Centrale Bank een opdracht heeft gekregen te doen
wat het moet doen om de inflatie in Europa rondom de 2% te houden. Inflatie – hoe het ook tot stand komt –
brengt immers voorspoed! Een fiat-munt die minder waard wordt, prijzen die stijgen, helemaal goed. Toch?
Inflatie en de prijsverhoging
Een geweldig voorbeeld komt uit de documentaire Money as Debt. Het voorbeeld is… De Spanjaarden.
Tijdens de Spaanse rooftochten van de 16de eeuw had men veel goud geplunderd en werd dat terug
getransporteerd naar Spanje. Met zo’n stortvloed aan goud zou je verwachten dat de Spanjaarden rijk
werden en allen konden leven als koningen.
Het resultaat was kennelijk echter dat juist de prijzen keihard omhoog schoten en de welvaart niet
noemenswaardig toenam. Het overschot van geld (goud in dit geval) zorgde niet voor meer producten om te
(ver)kopen. Er groeide niet ineens meer voedsel, werd niet meer kleding gemaakt, etc. Wel veel extra geld,
geen extra producten: het overschot van geld zorgde dus voornamelijk voor duurdere producten! Het
prijspeil schoot omhoog, inflatie.
In tegenstelling tot het oude Spanje functioneert de globale economie nu wel anders, we halen de producten
nu uit China of één van de andere resterende nog daadwerkelijk producerende landen. De doorwerking van
inflatie in prijzen is daardoor tegenwoordig meer getemperd dan in het oude Spanje. Toch blijft de werking
onveranderd.
Omdat er meer (gemakkelijker) toegang is tot geld beknibbelt men minder op uitgaves. Er is meer
concurrentie voor het kopen van bijvoorbeeld woningen waardoor huizenprijzen omhoog gaan. Je kan
bijvoorbeeld nu ook een duurdere woning kopen! Er zijn meer oorzaken voor hogere prijzen uiteraard, maar
toegenomen toegankelijkheid tot geld is er zeker één van.
Inflatie en de omloopsnelheid
Bij inflatie is echter ook de omloopsnelheid van geld van groot belang. Als iedereen op zijn geld blijft zitten
en niemand zijn portemonnee trekt om zijn extra euro’s uit te geven, dan kan de hoeveelheid geld in de
samenleving als geheel wellicht wel toenemen, maar wordt het niet uitgegeven, dan komt de economie niet
meer in beweging, zullen de prijzen ook niet stijgen, en is er geen sprake van een groeiende economie of
vooruitgang in de samenleving.
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Uitgebreide stimulatie van de financiële sector zal geen positieve economische inflatie te weeg brengen als
de financiële sector vervolgens al het geld buiten de normale samenleving houdt. En met die gedachte in het
achterhoofd gaan we natuurlijk binnenkort kijken naar biflatie!
Inflatie en de waardevermindering
Met inflatie komt uiteraard ook waardevermindering van geld. Herinner waarom valsemunterij illegaal is. Als
iedereen zelf euro biljetten uit zijn of haar printer kon laten rollen, zou het geld niets meer waard zijn. Geld
heeft dus kennelijk een waarde gerelateerd aan in hoe gemakkelijk het te verkrijgen is. U en ik moeten er
bijvoorbeeld 40 uur hard voor werken. En dat ook nagenoeg elke week, om zo voldoende geld te
verzamelen om bijvoorbeeld de hypotheek te betalen. Dat geeft geld dus waarde.
Voor anderen (lees: bankiers) is het tegenovergesteld. Ze hebben wel de bevoegdheid om geld uit het niets
te toveren – onder bepaalde voorwaarden uiteraard. Dus voor hen ligt de waarde van geld heel anders. Voor
hen geldt als waarde-indicator: rente.
Als bankiers geen geld uit het niets toveren omdat mensen niet snel genoeg nieuwe schulden aangaan,
kunnen banken ook gewoon geld lenen. Lenen van de Centrale Bank, onder andere. Maar dan moet rente
betaalt worden. De waarde van geld wordt voor hen dus uitgedrukt in de rente die banken moeten betalen.
Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor u. Als u een hypotheek krijgt voor 0,05% (dit betalen bankiers nu als
rente) dan is dat geld voor uw woning goedkoper dan als u 5% rente moet betalen.
Nu is het ironische dat u daadwerkelijk hard moet werken voor het betalen van uw hypotheek van zeg 5%,
terwijl bankiers het nagenoeg gratis (0,05%) uit het niets toveren. Vanuit de optiek van de financiële sector is
uw werkweek dus waardeloos geworden. Uw werk, uw geld is nu waardeloos, want niet benodigd. De ECB
heeft dus voor Europa bepaalt dat uw werk waardeloos is, althans voor de financiële sector. Au.
Inflatie en de rekenfout
Er is geen al wetend orakel dat de stijging / daling van het prijspeil vaststelt. Dit wordt elk jaar berekend door
de financiële sector, die stelt vast of er inflatie was (groei) of deflatie (krimp). De methode die wordt
gehanteerd heet CPI, de consumentenprijsindex, maar dat is maar één beeld op de inflatie in de economie.
En dat beeld wordt kunstmatig laag gehouden. Er zijn andere methoden om dit te berekenen en die geven
veelal andere (en dan vooral: hogere) inflatie-getallen. Los van de berekeningen weet u zelf ook dat rond de
invoering van de Euro producten veelal dezelfde prijs hielden. Alleen was de euro ruim twee keer zo duur. In
een paar jaar tijd is de waarde van uw geld dus gehalveerd.
De prijspeil berekening wordt per land gedaan, maar is tegenwoordig vooral ook een indicatie voor de
gehele EU. De ECB voert uiteraard beleid over de euro voor de gehele EU inéén! Dat is natuurlijk onmogelijk
als in Duitsland de euro te goedkoop blijkt, en in Griekenland te duur. Je krijgt geen gemiddelde die iets
zinnigs zegt over heel de EU. Laat staan om een maatregel te nemen om inflatie aan te wakkeren voor
deflatie in het Zuiden als het Noorden last heeft van inflatie en deflatie behoeft.
De maatregelen van de ECB slaan dus vaak als een tang op een varken. De ECB kan nooit Noord én Zuid
tevreden houden. Eén keer raden wie het beleid van de ECB bepaalt? Hint: Zij met de hoogste schulden,
dus… de bekende transferunie weer van waarde van Noord naar Zuid. Daarnaast zorgt de ECB vooral erg
goed voor bankiers, een centrale bank blijkt al enige tijd een belangenorganisatie van bankiers. En om alles
goed te praten wordt er dusdanig gerommeld met het prijspeil en de prijspeil berekeningen dat enige
overeenkomsten met de realiteit tegenwoordig louter nog op toeval berusten.
Inflatie en de diefstal
Dat brengt ons uiteraard bij diefstal. Inflatie is een middel van financiële repressie, dat wil zeggen:
onderdrukking van de samenleving door geld. De ECB heeft officieel als opdracht de prijsstabiliteit te
handhaven en inflatie te voorkomen, maar heeft tegelijkertijd als missie om de inflatie rondom de 2% te
houden. Dit betekent dat onder de noemer prijsstabiliteit uw spaargeld elk jaar 2% minder waard wordt en te
kopen producten duurder. Dat spreekt elkaar tegen. Vind niemand dat vreemd? Na 6 jaar ben je met 2%
inflatie dus al 10% van je geld kwijt. Fijne stabiliteit! Maar prima in orde, kennelijk, want het gaat al tientallen
jaren zo. Behalve als de IMF aankondigt je 10% van je geld af te nemen, dan is het ineens herrie in de tent.
De 2% bent u wellicht aan gewend, misschien denkt u zelfs dat het goed is! Maar die 2% geldt wel
voor al het bestaande geld in de samenleving, inclusief al uw eigendommen! Nederland heeft gezamenlijk
(per juli 2014) zo’n 335 miljard euro spaargeld. Jaarlijks verdwijnt er dus 6,7 miljard euro waarde van ons
spaargeld in kunstmatige inflatie. Nederlandse pensioenfondsen beheren (met de hulp van Goldman Sachs)
zo’n 1000 miljard euro pensioengeld. Twee procent daarvan is 20 miljard. Als de overheid zou zeggen dat ze
26,7 miljard euro gespaard geld per jaar zou gaan confisqueren zou het land te klein zijn geworden voor de
kritiek die zou volgen. Zelfs ogenschijnlijk beperkte inflatie is dus financiële repressie.
Voor de Amerikaanse Centrale Bank is berekend dat een dollar bij de start van de Federal Reserve in 1913
nu nog maar 5 cent waard is. De waarde die verdwenen is blijft wel ergens. Er komt uiteraard nieuw geld de
economie in, maar dat geld gaat natuurlijk niet direct naar u ter compensatie voor inflatie. Het nieuwe geld
wordt primair de bankensector in gepompt. Praktisch gezien wordt u per jaar 2% (of meer dus) bestolen van
alle waarde die u vertegenwoordigt ter voordele van de financiële sector. En bewuste confiscatie van waarde
van burgers, geld waar ze hard voor gewerkt hebben, dat is diefstal volgens de definitie.
Inflatie: Schulden vs Sparen
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De inflatie geldt uiteraard ook voor de staatsschulden. Die wordt elk jaar ook 2% minder. Erg prettig voor
overheden, dat schept namelijk ruimte om schulden af te betalen of toch vooral om meer nieuwe schulden
aan te kunnen gaan. En idem voor uw hypotheek, die wordt ook elk jaar 2% minder waard – dat is mooi
meegenomen. We leveren met inflatie dus spaarders uit voor een goedkopere lening. Behalve dan dat dit
voordeel nu in de praktijk niet opweegt tegen alle nadelen die u ondervindt van prijsverhogingen en
waardeverminderingen. Dit zullen we beter bekijken in de bespreking van biflatie.
Schulden versus Sparen: de keuze is duidelijk, de overheid stimuleert uiteraard het hebben van schulden
(herinner al die staatsschuld, hypotheekrenteaftrek, etc) en straft mensen die goed omgaan met hun
spaargeld. U betaalt zelfs meer belasting over uw spaargeld dan u krijgt met rente, en dat is dus nog los van
waarde verminderende inflatie. Maar herinner de pensioenfondsen, die raken hun geld (uw pensioen) dus
ook zienderogen kwijt. Maar die 2% inflatie moet uiteraard, anders krijgen we nog meer problemen met de
staatsschuld! En een belangrijk bijkomend voordeel: meer schulden is meer winst voor bankiers.
Inflatie en nieuwe schulden
Nederland (van oudsher sterke munt) doet het uiteraard beter dan Griekenland (van oudsher geen sterke
munt). Of een land er goed voor staat, wordt tegenwoordig gemeten met de schuldquote. Dit wordt berekent
door het percentage van totale hoeveelheid staatsschulden tegen de gezamenlijke inkomsten (het BNP) van
een land. Als overheid van een land met een lage schuldquote (bijvoorbeeld Nederland en Duitsland) kan je
gemakkelijker nieuwe schulden aangaan, dan met een hoge schuldquote. Voor de EU is ooit bedacht dat de
schuldquote maximaal 60% mag zijn. Nederland schommelt nu zo rond de 60% terwijl bijna elk ander land in
de EU ruim boven de 60% zit. Schulden groeien spectaculair in de EU, het is je uiteraard niet ontgaan.
Wanneer landen hun gebrekkige financiën op orde willen brengen door veel geld uit het buitenland aan te
trekken, stimuleert het export door de eigen valuta minder waard te maken door kunstmatige inflatie te
creëren. De geldpers gaat dus aan. Op die manier worden eigen producten goedkoper voor het buitenland
en wordt er meer geëxporteerd, waardoor er meer geld instroomt en het BNP toeneemt. Het schuldquote
neemt af, je kan weer nieuwe schulden maken. Bewust de munt saboteren om meer schulden te kunnen
maken. Meerdere landen devalueren hun munt nu tegelijkertijd in een race naar de bodem – iets dat we een
valuta-oorlog noemen. Ondertussen neemt de waarde van uw geld natuurlijk wel flink af, een vorm van
inflatie.
Toegift: Inflatie en De Hitchhikers Guide to the Galaxy
Als laatste nog een leuke waarneming over inflatie die komt uit de Hitchhikers Guide to the Galaxy,
humoristische fictie die met regelmaat de vinger op de gevoelige plaats legt. Het werd Herfst en een
financieel consultant is aan het woord:
“Since we decided a few weeks ago to adopt the leaf as legal tender, we have, of course, all become
immensely rich. But we have also,” continued the management consultant, “run into a small inflation problem
on account of the high level of leaf availability, which means that, I gather, the current going rate has
something like three deciduous forests buying one ship’s peanut. So in order to obviate this problem,” he
continued, “and effectively revalue the leaf, we are about to embark on a massive defoliation campaign,
and…er, burn down all the forests. I think you’ll all agree that’s a sensible move under the circumstances.”
We lachen er om, ik vond hem grappig, maar dit is precies wat de Centrale Banken doen. Alleen in plaats
van het bos afbranden, hebben ze het voorzien op uw spaargeld, salaris en pensioenen. Alles is toegestaan
om kunstmatig de economie te reanimeren door te stunten met het geld. Maar dat is weinig nauwkeurig en
het kost ons meer dan lijkt.
Dit berichtje heeft hopelijk een aantal aspecten van inflatie duidelijk gemaakt. Ik maak me echter geen
illusies, het is onmogelijk om een genuanceerd verslag te doen over inflatie, het boeiend en kort te houden
en begrijpbaar voor de normale lezer. Dit betoog zal dan ook zeker geen economie-prijs winnen, en dat is
ook niet de bedoeling. Hopelijk geeft het echter wel handvatten voor het ontcijferen van wat er gebeurt in de
wereld en voor het duiden van de leugens in de reguliere media.
Binnenkort volgt een vergelijkbaar bericht over deflatie. Met die twee begrippen beschreven volgt daarna de
uitleg over biflatie. Wat gebeurt er nu in de economie en samenleving, wat betekent dat voor uw nabije
toekomst?
http://langleveeuropa.nl/2015/02/waarom-biflatie-uw-toekomst-bepaalt-1-inflatie/#more-26274
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Waarom Biflatie uw toekomst bepaalt – 2: Deflatie
Het is één van die vreemde economische termen. Biflatie. Het is niet alleen inflatie, maar tegelijkertijd ook
deflatie. Maar wat is biflatie nu precies? En kan inflatie en deflatie tegelijkertijd? En waarom bepaalt
het uw toekomst dan precies?
Biflatie is een twee-deling in de economie die optreedt doordat grote hoeveelheden geld kunstmatig de
financiële markten ingepompt worden terwijl tegelijkertijd grote hoeveelheden geld uit de reële economie
waar u en ik verblijven verdwijnen. Dat deze ontwikkeling geen zegen is voor de samenleving, zal duidelijk
worden.
In een drieluik van berichtjes kijken we naar biflatie en de uitwerking daarvan op de economie en
samenleving. Het doel van deze berichten is niet om een economie-prijs te winnen, maar om de werking van
deze belangrijke dynamiek eens inzichtelijk en bespreekbaar te maken voor niet-economen. We
hebbenonlangs reeds inflatie besproken, nu bespreken we het tweede aspect aan biflatie: deflatie.
Binnenkort volgen de laatste twee delen waarin we zien hoe die twee samenkomen en we kijken naar de
oplossing..
Deflatie en De Betekenis
Als eerste weer een blik op Wikipedia:
Deflatie (‘uitblazen’) of waardevermeerdering van het geld is in de economie het verschijnsel dat het
algemeen prijsniveau daalt. Analoog aan het gegeven dat inflatie = geldvermeerdering, geldt dat deflatie =
geldvermindering, in verhouding tot de hoeveelheid goederen.
Ook hier zie je weer de dubbele definitie van geldhoeveelheid en het prijspeil. Het gaat bij deflatie om het
gegeven dat de beschikbare geldhoeveelheid krimpt. Mede daardoor daalt ook het prijspeil. Het is een
beetje als een opgeblazen ballon waar de lucht langzaam uitloopt. Steeds minder lucht in de ballon, steeds
minder geld in de samenleving, de samenleving loopt leeg.
We worden met regelmaat bang gemaakt over deflatie. Het o zo enge spook van deflatie. Be afraid, be very
afraid. Maar op zich hoeft wat natuurlijke deflatie zeker niet ongunstig te zijn. Onlangs was econoom Edin
Mujagic, schrijver van het boek Geldmoord, spreker bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam met zijn
geweldige betoog over het ontkrachten van fabels over deflatie. Zeer de moeite waard, want we zijn
afgelopen decennia goed geïndoctrineerd tegen deflatie. We bekijken in deze longread deflatie dus weer van
beide kanten, maar vooral hoe het doorwerkt in de samenleving.
Deflatie en De Groeiende Welvaart
De deflatie is geen gevaar voor de economie, dat stelt althans de Oostenrijkse school van economen. Met
een gelijkblijvende salaris koopt u met prijsverlagende deflatie namelijk meer voor uw euro! U houdt meer
over van uw salaris en daarmee groeit dus de koopkracht. U kunt daardoor meer sparen en/of meer van uw
hypotheek afbetalen. Omdat schulden relatief duur zijn, stimuleert deflatie ook spaargedrag. Meer kapitaal
voor het kapitalisme, olie voor de machine. Uw heeft dus een rijker leven met een beetje deflatie. Zelfs
zonder salarisverhoging gaat u er op vooruit!
Omdat uw euro meer waard wordt, wordt uw spaargeld ook meer waard. U spaart zoals u weet voor een
pensioen, dus ook uw pensioen doet het goed. Of u die daadwerkelijk nog gaat krijgen
blijft uiteraard onduidelijk, met de huidigekleptocratie, maar met deflatie wordt uw gespaarde pensioen dus
wel mooi meer waard! En als u eenmaal met pensioen gaat zijn bij lichte doorlopende deflatie de
levenskosten ook lager geworden. Dus een beter leven nu en in uw toekomst. Dat is, althans, de theorie.
Deflatie en De Prijsverlaging
Er zijn uiteraard diverse redenen waarom prijzen lager kunnen worden. De prijs van producten werkt als een
spons. Als je een spons in een grote plas water legt zuigt die het water op en wordt de spons groter. De prijs
stijgt, en dat noemen de economen dan inflatie. Bij minder water zuigt de spons minder op, de prijs daalt. Bij
gelijke beschikbaarheid van producten, want beschikbaarheid bepaalt ook de prijs. Dat het prijspeil daalt
hoeft uiteraard niet te betekenen datalles goedkoper wordt.
Naast prijsverlaging zie je deflatie ook in toegenomen kwaliteit voor hetzelfde geld. Een bekend voorbeeld
rondom dit aspect is uiteraard de technische ontwikkelingen rondom computers, en Wikipedia haalt die dan
ook netjes aanonder het kopje deflatie. Door continue doorontwikkeling aan de techniek, de vooruitgang, zijn
computers en telefoons die u volgend jaar koopt beter dan die van vandaag zonder dat die daadwerkelijk
duurder worden!
Als we meer automatiseren en robotiseren, neemt de productiviteit per persoon toe. Daardoor neemt de
kostprijs per product af. Een lagere prijs voor hetzelfde product, of een beter product voor dezelfde prijs, dat
het hoeft zeker niet nadelig te zijn voor de samenleving. Deflatie in de vorm van een lager prijspeil is
uiteraard prettig. Zo bezien is deflatie zelfs een teken van vooruitgang! Minder werk, meer koopkracht.
Deflatie en De Schulden
We zijn als land kampioen sparen, en hebben kennelijk voor 78% ons vermogen in spaargeld op de
bankrekening opgeslagen. Als de euro meer waard wordt, wordt daarmee 78% van ons vermogen meer
waard. Aantrekkelijk. Maar we hebben vooral ook heel erg veel huishoudschulden, ook daarin zijn we
kampioen. En als uw euro meer waard wordt door deflatie, worden uw schulden meer waard. De euro’s die u
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moet afbetalen aan uw schuld en rente daarover worden dus ook meer waard. U betaalt meer af in waarde
dan de waarde van de euro op het moment dat u uw lening aan ging. Dat is uiteraard ongunstig voor u als
eigenaar van die schulden.
Deflatie brengt normaliter ook hogere rente met zich mee. We zagen bij inflatie reeds dat de waarde van
geld uitgedrukt werd in rente. Als geld meer waard wordt, en minder gemakkelijk is te verkrijgen, zou ook de
rente omhoog moeten. Dat zou gunstig zijn voor spaargeld, want uw spaarrente gaat dan omhoog. Dat zien
we nu duidelijk niet, die wordt kunstmatig zeer laag gehouden door de Europese Centrale Bank.
Hoge rente is nadelig voor schulden als hypotheken en staatsschuld. De personen die aan de knoppen van
de samenleving zitten kenmerken zich door het hebben (of profiteren) van onmogelijk hoge schulden. Dat is
geen toeval, zo is het ingeregeld. We hebben het dan uiteraard over de overheid en de bankiers:Fractioneel
bankieren betekent per definitie bankieren op basis van hoge schulden. En omdat de overheid de creatie
van geld heeft weggegeven aan bankiers, betekent dat ook per definitie hoge staatsschulden. Daarnaast
nog het fenomeen rente dat ervoor zorgt dat uiteindelijk iedereen schulden overhoudt – het af te betalen
bedrag is immers hoger dan de verstrekte lening zelf. Allemaal zeer profitabel voor bankiers uiteraard.
Het duidelijk dat er dus geen deflatie mag plaatsvinden van hen die het beleid voorschrijven. Ze willen
juist meer geld en dus meer schulden creëren! En zo geschiede. Inflatie moet en zal rondom de 2% liggen,
om het even hoe pijnlijk de kunstmatige ingreep. Euro-baas Draghi zei zelfs: “De ECB is gereed om te doen
wat nodig is, en geloof mij, dat zal genoeg zijn!”
Deflatie en De Nederlandse Hypotheken
De Nederlandse vereniging van makelaars komt elke maand weer met groeicijfers, zelfs midden in de
grootste private schulden crisis. We hebben afgelopen jaren schrikbarende verlaging van de kunstmatig
verhoogde huizenprijzen gezien. Ging de huizenprijs sinds begin jaren 80 continu omhoog, was het in 25
jaar tijd bijna vervijfvoudigd. Dat zorgde uiteraard ook voor een vervijfvoudiging van hypotheekschulden bij
hen die de duurdere woningen kochten.
Sinds 2008 is de trend weer naar beneden ingezet, een correctie. En heftig, gemiddeld al met 20%. In veel
gevallen zelfs dus meer nog. Maar de waarde van de lopende hypotheken ging uiteraard niet 20% omlaag
afgelopen 7 jaar en uw salaris ging ook niet met 20% omhoog. Gevolg: zeer pijnlijke restschulden voor hen
met die hoge hypotheken. Met goede deflatie houden we wellicht wat geld over, maar dat is nu niet het
geval. Deze huizenprijs-deflatie is dus lastig. Het afbetalen van de restschuld op uw hypotheek, dat gaat pijn
doen. Maar dat betekent uiteraard niet dat immer groeiende huizenprijzen (en dito huishoudschulden) goed
zijn!
Men ziet de pijn van restschuld en ‘onder water staan’ (meer hypotheekschuld dan dagwaarde van de
woning) dan ook van mijlen ver aankomen, men gaat actie proberen te ondernemen. Begin van het jaar was
ABN Amro in het nieuws dat hun klanten in 2014 met 2,7 miljard euro extra bij hen hebben afgelost. Bij
Rabobank 4 miljard. Bij ING in 2014 zelfs 29% meer dan in 2013. Het aflossen van een hypotheek betekent
dat je geld uit de reële economie haalt en overboekt naar de financiële sector waar het weggestreept wordt
en weer verdwijnt in het niets. Ze strepen het weg tegen het destijds uit het niets getoverde geld.
Nog nooit was er in één jaar (2014) zoveel extra afgelost op hypotheken, volgens ABN. Dat betekent echter
ook dat er nog nooit zo snel zo veel geld uit de samenleving is verdwenen! Het geld verdwijnt met miljarden
tegelijk uit de omloop, de omloopsnelheid van het geld wordt lager en lager, dat zorgt voor deflatie
problematiek. Maar zelfs met al deze feiten is er volgens de officiële berekeningen over 2014 geen sprake
van deflatie maar zelfs bijna 1% inflatie. Ra ra, hoe kan dat!
Deflatie en Het Spook van Deflatie
Mensen zien dat het met de economie niet geweldig goed gaat. Het geld in de omloop wordt schaarser dus
mensen gaan meer rekenen. Als ik nu een auto koop voor 20.000, kan ik volgend jaar diezelfde auto voor
17.000 kopen, of dan een betere auto voor hetzelfde geld. En heb ik nu wel een nieuwe auto nodig? De
huidige doet het nog best goed. Laten we de nieuwe auto dus nog maar even uitstellen! Misschien toch die
hypotheek wat extra afbetalen?
Er is met deflatie dus een prikkel ontstaan om nu niet te kopen. En dus komen jouw euro’s niet in de omloop
terwijl het kopen van huizen en auto’s en dergelijke juist de economie zou stimuleren. De omloopsnelheid
komt mede daardoor tot stilstand. De dreiging van heftige deflatie is dat mensen in het geheel stoppen met
kopen van luxe producten, dat zorgt er nu voor dat zelfs bij dreigende deflatie al volledig de paniek uitbreekt
– het spook. Men is zelfs dusdanig bang dat men liever spreekt over ‘negatieve inflatie’ dan over deflatie. En
dat terwijl we zagen dat enige natuurlijk deflatie juist best prettig kan zijn, zelfs een natuurlijk corrigerend
middel voor het bewaren van een stabiel prijspeil.
Paul Volcker, oud-baas van de Amerikaanse Centrale Bank (1979-1987) vertelde laatst het volgende over
het spook: “Ik kan heel goed begrijpen dat we geen diepe deflatie willen, dat wil zeggen prijzen die jaarlijks
met 3,4 of 5 procent zakken. Maar om bij deze discussie de Grote Depressie erbij te halen… Toen zakten de
prijzen met 10 procent per jaar, de Grote Depressie is een geval apart. Dit beeld dat als de prijzen met
enkele tienden van het procent zakken huisvrouwen ineens zullen stoppen met boodschappen doen maar
dat zij wel geld zullen uitgeven als de prijzen met 2 procent per jaar stijgen of dat mensen, als ze de prijzen
zien dalen, geen goedkopere t-shirts en voedsel zullen kopen slaat nergens op.”
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Deflatie en De Depressie
Men gebruikt bij de spookverhalen graag bedekte verwijzingen naar de Grote Depressie. Zoals Volcker stelt
is dat onzin. Omdat we wel met dat deflatie-horrorverhaal bang gemaakt worden is het toch interessant om
er even naar te kijken. Vlak nadat de Amerikaanse Centrale Bank werd opgericht (tijdens hetkerstreces van
1913) startte het grote feest van de jaren 20. Er kwam veel nieuw geld beschikbaar (nieuw fiat-geld van de
private Centrale Bank i.p.v. de schatkist van de overheid) en het was feesten geblazen! Men ging voor al dat
geld uiteraard leningen aan, startte bedrijven, kocht vastgoed, liet vastgoed bouwen, etc. Alles ondersteund
uiteraard door geleend geld van de bankiers, het leven was goed.
Toen kwam de verzwegen opdracht van de Centrale Bank aan de bankiers om de hand op de knip te
houden en schulden eerder te gaan innen. Heftige kunstmatige deflatie zette in. Faillissementen omdat
schulden werden teruggeroepen, gedwongen executieverkopen. Het was grootschalige confiscatie van geld,
bedrijven en landgoed door bankiers. Alle liquiditeit (het rondklotsende geld) in de samenleving verdween
richting bankiers. De Grote Depressie wordt daarom ook wel de Grote Samentrekking (Great
Contraction) genoemd, omdat de geldhoeveelheid ongekend hard verkrapte.
Het geld verdween zelfs zo snel en zo volledig uit de samenleving, dat de hele economie tot stilstand kwam
met veel pijnlijke gevolgen voor de samenleving. Geld bleek toch niet zo neutraal als gehoopt. De mensen
wilden werken, de fabrieken stonden paraat, de producten waren benodigd, de vraag en nood waren hoog,
maar het smeermiddel miste. Het geld. De bankiers maakte vanaf dit moment de dienst uit op deze planeet.
Geld heeft uiteraard wel een bias om specifiek gedrag teweeg te brengen in de samenleving, en dat is geen
toeval. Wat is de bias van geld, denkt u?
Deflatie en De Diefstal
Het geld verdwijnt bij deflatie dus uit de samenleving, maar het moet wel ergens naar toe. Een deel van het
geld dat verdwijnt is het niet slimme deel. De kunst tijdens deflatie/depressie scenario’s is zorgen dat
anderen (het domme geld, uhm, u dus) alle verdwijnende waarde gaan betalen, zodat je dat niet zelf hoeft te
doen als grote bank of grote investeerder. Als de waarde van aandelen en obligaties verdampen, is dat
prima als jij ze eerst met flinke winst verkocht heb. Dan mag daarna de ander (het domme geld, zoals u, en
uw pensioenfonds) fijn afwaarderen om te compenseren. Daarna kan je ze dan als investeerder weer
voordelig op de kop tikken! Zoals de Engelstalige uitspraak gaat over shampoo:Lather, rinse,
repeat. Geldgrijpen in 3 stappen: Pomp op, plunder en herhaal net zolang totdat je alles op deze planeet
bezit.
Deze eb en vloed dynamiek heet… de varkenscyclus.
Varkenscyclus is het verschijnsel in de economie dat overschotten en tekorten van een bepaald product
elkaar afwisselen, doordat aanbieders massaal reageren op de hoogte van de prijzen, maar tegen de tijd dat
deze reactie doorwerkt op het aanbod, is de prijs alweer omgeslagen.
Door de kunstmatige eb en vloed, eigenen (centrale) bankiers stukje bij beetje de gehele wereld toe. Dat dit
fenomeen bewust teweeg wordt gebracht maakt de jaren 30 uiteraard pijnlijk en confronterend. Dus doen we
nu net alsof dat niet is gebeurd en gewoon spontaan tot stand kwam. Niemand kon er wat aan doen,
immers, dat de Centrale Bankiers zich misdroegen, het kwam weer heel onverwacht. Het is sindsdien echter
wel de standaard modus operandi geworden. We staan erbij en kijken er naar, en willen die les niet leren.
Tja, de geschiedenis, hij herhaalt zich uiteraard totdat we onze les hebben geleerd. Nog niet, klaarblijkelijk.
Waarom zouden de grootste, mooiste gebouwen in de steden nu toch steeds van de banken zijn?
Deflatie en de Nieuwe Grote Depressie
In 2008 startte de huidige crisis, het geld verdween weer snel uit de samenleving. Officieel wellicht niet zo
heftig als de jaren 30, het doet flink pijn. Langdurige laagconjunctuur, groeiende werkeloosheid, tijdelijk
contract ipv vaste baan, vaker een lager betalende baan moeten accepteren. Het is natuurlijk niemand
ontgaan, we leven nu door een nieuwe depressie en hij is weer gestart door ongecontroleerd gedrag van
bankiers.
Ja, de stand van de welvaart lijkt voor ons Nederlanders nog wat hoger dan in de jaren 30, maar vergis je
niet! De depressie die werkelijk heerst op het Europese continent is ronduit schrikbarend als je kijkt naar
Griekse toestanden. Men doet zijn best het uit het nieuws te houden, en dat lukt verbazingwekkend goed.
Maar waarom denk je dat de ECB zo nodig een biljoen euro (!!) de economie in wil pompen? Niet omdat het
zo voortvarend gaat, of dat er sprake is van een klein tijdelijk dipje, of dat de vooruitzichten rooskleurig zijn.
Kennelijk gaat het mis, en het gaat grootschalig mis.
We mogen alleen niet denken dat we in een depressie zitten, dat maakt het immers erger. We gebruiken
dan ook liever termen als ‘negatieve inflatie’ als het al moet. Maar elke week is er uiteraard een politicus,
een bankier of een makelaarsvereniging in het nieuws die verkondigt dat de crisis voorbij is! Zo zitten we al
zo’n zeven jaar in een depressie, maar is er elke dag steevast pril herstel waar te nemen! We moeten van
Rutte gewoon meer huizen en auto’sgaan kopen!
Deflatie, Seks, Drugs en Rock ‘n Roll en Het Nieuwe Normaal.
De gekozen oplossing van de EU is om deze depressie crisis aan te pakken om te hervormen. Een goede
crisis moet je niet verloren laten gaan. Macht grijpen dus door nieuwe EU-brede regels op te stellen. Wat het
plan is, is om de huidige crisis te positioneren als het nieuwe normaal.
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Een mooi voorbeeld is dat we van de EU tegenwoordig de illegale (dus niet belasting betalende) onderdelen
van de economie (seks, drugs, gokken, zwart werken, etc) ook mee moeten gaan rekenen in het opstellen
van het Bruto Nationaal Product. Het resultaat is uiteraard dat er groei te zien is in het BNP, de economie
komt ogenschijnlijk tot leven! Zie je wel, het EU beleid werkt! En een beter BNP betekent dat we weer meer
kunnen lenen en uiteraard ook een hogere afdracht naar Brussel. Kassa! Maar dat is natuurlijk de deflatiecrisis als nieuwe normaal positioneren.
Het BNP wordt natuurlijk niet écht hoger, er wordt niet ineens extra belasting betaald over deze activiteiten.
Nederland moet gewoon meer afdragen (denaheffing van 1,1 miljard) en de schuldquote wordt tegelijkertijd
positiever. Een hogere belastingdruk voor ons allen, meer staatsschulden voor overheden.
Deflatie en ‘De Redding’
De Grote Depressie als Nieuwe Normaal. De EU-politici doen alles om hun falende gedachtegoed (en hun
gezicht, macht en imperium) te beschermen. Het ligt natuurlijk nooit aan onmogelijke verdragen, ideeën die
achteraf toch wel slecht bleken, onmogelijke monetaire unies die bewust toch werden opgericht, bankiers die
criminele kunstjes uithalen of aan een kleptocratie op ongekende schaal.
Nee, als we maar genoeg geld overboeken naar het Zuiden, als we maar genoeg de lonen verlagen, als we
maar genoeg bezuinigen, soberheidspolitiek en lastenverzwaringen opleggen, als we maar genoeg bankiers
blijven ‘stimuleren’ en ‘herkapitaliseren’ met uw geld, etc, etc, dan komt alles goed, toch?
Wat nu als dit probleem niet is op te lossen met de gekozen
reddings-aanpak? Wat nu als heftige kunstmatige inflatie
teweeg brengen in de financiële sector in combinatie met
soberheidspolitiek juist de problemen voor de samenleving
groter maakt in plaats van oplost? Daarover binnenkort
meer in het volgende bericht in de prijspeil-serie: Waarom
Biflatie uw toekomst bepaalt – 3: Biflatie.
http://langleveeuropa.nl/2015/02/waarom-biflatie-uwtoekomst-bepaalt-2-deflatie/

Waarom Biflatie uw toekomst bepaalt – 3: Biflatie
Het is één van die vreemde economische termen. Biflatie. Het is niet alleen inflatie, maar tegelijkertijd ook
deflatie. Maar wat is biflatie nu precies? En kan inflatie en deflatie tegelijkertijd? En waarom bepaalt
het uw toekomst dan precies?
Vandaag duiken we in het fenomeen biflatie. Niet om een economie-prijs te winnen, maar om de werking
van deze belangrijke dynamiek inzichtelijk en bespreekbaar te maken voor niet-economen. We
hebben onlangs al inflatie besproken, daarna ook deflatie. Vandaag zien we hoe die twee samenkomen en
uitwerken in biflatie. Morgen bespreken we als afsluiting de
uitwerking van biflatie in uw nabije toekomst, als ook de
oplossingsrichting.
Biflatie en Hoe een zelfcorrigerend systeem werd
gesloopt
We beginnen met een zeer korte blik op de monetaire
geschiedenis van Nederland om de situatie (biflatie) waarin
we ons vandaag bevinden eens goed duidelijk te maken.
Een grafiekje van cumulatieve inflatie/deflatie sinds 1450,
overgenomen van econoom Edin Mujagic:
Nederland heeft zoals u kunt zien een lange geschiedenis
van relatieve prijsstabiliteit. Dit zijn tijden waarin inflatie en
deflatie elkaar met grote regelmaat afwisselden om zo de
waarde van de Nederlandse Gulden stabiel (horizontaal) te
houden. Je zou kunnen zeggen dat periodieke deflatie de
inflatie corrigeerde naar een evenwicht. En dat heeft ons als
klein landje geen windeieren gelegd. Toch zie je dat vanaf
1940 de inflatie ineens de lucht in schoot. Eens inzoomen
op de laatste honderd jaar, in dit geval niet cumulatief maar
gewoon in de gerapporteerde percentages:
Je ziet uiteraard ook hier dat inflatie en deflatie elkaar
afwisselden met een omslagpunt bij de jaren 40. Dat
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betekent niet dat bijvoorbeeld tijden als 1918-1940 zo stabiel waren, maar het systeem corrigeerde zichzelf
voor de lange termijn. Sinds de jaren 40 hebben we geen noemenswaardige deflatie meer gehad. Het
corrigerende mechanisme van natuurlijke wisseling tussen inflatie en deflatie werd kunstmatig verwijderd.
De (centrale) bankiers hebben het zelfcorrigerend middel verbannen naar de geschiedenis. Ze hadden
zichzelf tot doel gesteld alleen nog maar inflatie te willen. Liefst 2%, maar als het in de praktijk meer is, is dat
ook goed. Na 70 jaar inflatie kun je bedenken dat het systeem volledig uit evenwicht is gebracht. Het was
topzwaar geworden en wankelde heftig. En deze onbalans kwam tot uiting in de crash van 2008.
Biflatie en De Nixon Shock
Nog één zeer relevant stukje geschiedenis. De Dollar domineerde de wereldwijde samenleving als verplichte
wereldreversemunt, en dat heeft enige stabiliserende invloed gehad. Tot Richard Nixon president werd. Om
meer oorlog te kunnen voeren had Nixon in 1971 bedacht dat de Dollar maar eens volledig losgekoppeld
moest worden van goud, de Nixon-schok. De Dollar was al een fiat-munt sinds de oprichting van de
Amerikaanse Centrale Bank in 1913, maar Nixon gaf de bankiers volledige vrijheid met het geld. En dat
hebben we geweten, ook in Nederland. De staatsschulden stegen op en bleven stijgen zonder terug te
kijken. Alle staatsschulden die we nu hebben zijn gemaakt sinds 1971.
Biflatie en Het Heden
En daar zijn we dan. Na 70 jaar zonder voldoende monetaire correctie en 40 jaar extra waardeloos
inflaterende fiat-munt kwam de crash. En de problemen die aan de basis van deze crash lagen zijn
sindsdien niet opgelost. Sinds 2008 ettert de crash nu al zo’n 7 jaar door in een Grote Recessie. De sporen
worden steeds duidelijker. Er is sinds 2008 feitelijk ook niets veranderd anders dan de perceptie door
knap perceptie-management door politici en bankiers. Dit maakt dat een crash als die van 2008 zo nog een
keer kan plaatsvinden maar dan zonder enige reserves in de samenleving, want die zijn verdwenen in de
crash van 2008. Pijnlijk.
Biflatie en De Inflatie
Wat we nu zien is inflatie-problematiek. Het geld wordt steeds minder waard. We zien flinke prijsverhogingen
voor bijvoorbeeld voedsel, duurder openbaar vervoer en (tot voordat we Rusland gingen pesten) duurdere
benzine, hogere woonlasten (dure woning/hypotheek/huur), hogere studiekosten. De aandelenbeurzen en
financiële markten maken dagelijks records. We zien mega-bonussen en topsalarissen voor bankiers. We
zien inflatie uiteraard ook terug in de afname van kwaliteit van bijvoorbeeld voedsel.
Maar bij inflatie hoort ook een hoger inkomen ter compensatie. Onze salarissen gingen door eindeloze
loonmatiging en misleidende inflatie-berekeningen al sinds lange tijd niet meer evenredig mee omhoog met
inflatie. Bij inflatie hoort ook meer staatsschulden maken. En dat kan nu ook niet zo gemakkelijk, dat is
namelijk kunstmatig begrensd door de EU in het ‘stabiliteitspact’. Dit betekent dat de extra benodigde
fondsen nu volledig en alleen opgebracht moeten worden door belasting betalende burgers. Grote bedrijven
betalen zoals u weet nagenoeg geen belasting meer, dus wij draaien er volledig voor op. En dat terwijl ons
salaris daar dus zeer zeker niet gecompenseerd wordt.
Er is dus iets mis met onze inflatie.
Biflatie en De Deflatie
Wat we nu zien is deflatie-problematiek. Het geld wordt steeds lastiger te verkrijgen en het rond klotsende
geld (de liquiditeit) in de samenleving wordt daardoor minder. Het klotst nu niet meer voor u. Het verdwijnt
via vele wegen uit uw portemonnee. Schulden worden wat lastiger af te betalen conform deflatie. Op een
paar plaatsen zien we wat prijsverlagingen, zoals vanwege de vooruitgang in computers en TVs. We zien
vergaande automatisering en robotisering die voor immer hogere productiviteit per medewerker zorgen.
Maar bij prijs-verlagende deflatie hoort geld overhouden aan het einde van de maand. Ik hoef u niet te
vertellen dat dit niet het geval is. En bij deflatie moet je liefst geen salarisverlagingen krijgen, dan gaat het
mis. Door alle massa-ontslagen, faillissementen, tijdelijke contracten, de V&D-aanpak, meer concurrentie
voor banen, etc, gaan de salarissen nu omlaag. Bij deflatie hoort ook dat spaargeld meer waard wordt, de
rente zou omhoog moeten gaan. Mooi niet, die is nihil, de opbrengst van ons spaargeld is zelfs negatief na
inflatie en belasting. Er is dus ook iets mis met onze deflatie.
Biflatie en De Biflatie
En dat brengt ons bij biflatie. We zien nu zowel inflatie als ook deflatie. En omdat we dat tegelijkertijd zien,
spreken we van biflatie. Tijd voor een blik op de definitie, Wikipedia beschrijft het in dit geval weer netjes:
Biflatie is een staat van de economie waar zowel inflatie als deflatie gelijktijdig voorkomen. De creatie van de
term “Biflatie” wordt toegeschreven aan analist F. Osborne Brown, die het in 2003 introduceerde.
Als we goed kijken zien we inflatie in de financiële sector, terwijl er deflatie in de reële samenleving van u en
mij is. Dat werd natuurlijk voorzien:
Tijdens biflatie komt een stijging van prijzen van commodity/op winst gebaseerde activa (inflatie) en een
gelijkaardige daling van de prijs van op schuld gebaseerde activa (deflatie).
Inflatie in de financiële sector zorgt voor stijgende prijzen op grondstoffen en basisproducten zoals voedsel,
brandstof/energie en edelmetalen. Deflatie in de samenleving zorgt voor dalende prijzen voor op schuld
gebaseerde activa zoals woningen, auto’s en aandelen. Dalende prijzen op aandelen zien we duidelijk
voorlopig nog niet, want dat start pas wanneer de kwantitatieve verruiming stopt.
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We ervaren nu dus de nadelen van inflatie gecombineerd met de nadelen van deflatie. We zien geen van de
‘voordelen’ die inflatie-economen ons beloven en geen van de ‘voordelen’ die deflatie-economen ons
beloven. Omdat bankiers wel profiteren van inflatie en wij uitsluitend onder deflatie moeten leven, splitst het
de samenleving tussen de bankiers en de rest. Een groeiende splitsing (bifurcatie) tussen de 0,1% bankiers
en de 99,9% rest van ons. En dievermogensongelijkheid manifesteert zich door biflatie steeds harder, ook in
Nederland. Maar waarom is dat juist nu zo’n probleem? Het antwoord blijkt te zijn: de tijd was gekomen en
de verkeerde maatregelen werden genomen.
Biflatie en De Verkeerde ‘Redding’
Biflatie treedt meestal op wanneer een fragiel economisch herstel ervoor zorgt dat de centrale bank de
monetaire brandkraan openzet in een poging de economie te stimuleren.
Toen in 2008 de financiële industrie een acuut geldtekort ervoer, startte de multi-miljarden bankreddingen op
ons geld, geld uit de samenleving. Het grote grijpen door bankiers. Mooi voor hen, het werkt averechts voor
de samenleving. Wij zitten nu in een zeer kunstmatige, langdurige neerwaarts deflatiespiraal. Een Grote
Recessie. Het geld blijft de samenleving uit stromen richting bankiers. Zo werd de Griekse bevolking ‘gered’
van hun schulden met 240 miljard euro nieuwe leningen/schulden van de EU lidstaten en 12 miljard van
Nederland. Maar die 240 miljard verdween wel direct en compleet de financiële sector in! (Primair trouwens
via Griekenland naar Noord Europese banken.) Hoewel uitsluitend de bankiers profiteerde van reddingen,
mag uitsluitend de samenleving al deze nieuwe schulden gaan terugbetalen! Logisch, uiteraard…!? Het
brengt biflatie volgens het boekje, de kloof tussen arm en rijk groeit hard.
Biflatie en De Gratis Geld ‘Redding’
Men geeft dus (nieuw) geld aan de financiële sector. Men verkoopt dit met de theorie dat het geld dat daar
naar toe gaat uiteindelijk wel terecht zal komen in (door druppelen naar) de samenleving. Daar blijkt reeds
niets van waar. In de VS is dit via vergelijkbare Quantitative Easing (QE) reeds enkele malen geprobeerd.
Het bleek niet te helpen, het bracht vooral biflatie. Het vergrootte de problemen in de samenleving door
deflatie te brengen. Leer nu toch eens van de (recente) geschiedenis! Met het inflatie-doel voor ogen blijft
ook de rente kunstmatig laag. We hebben daardoor nu deflatie zonder dat spaargeld meer waard wordt –
want daar heb je hogere rente voor nodig. In het VK is berekend dat de Britse samenleving sinds de
crisis 100 miljard pond spaargeld is misgelopen door kunstmatig lage rente. In Duitsland is men ook gaan
rekenen en berekende 14 miljard. Het zijn lastige berekeningen, maar het geeft duidelijk aan dat de impact
van dit middel van serieuze omvang is voor de samenleving.
Biflatie en De Verlaagde Salaris ‘Redding’
Volgens de diverse regels zou uw inkomen gecompenseerd moeten worden voor inflatie. Nu weten we al dat
de inflatie niet representatief berekend wordt. Er is veel meer inflatie dan wordt gecompenseerd. Bij de
introductie van de euro gingen de prijzen nagenoeg 1-op-1 over van de gulden op de euro. Is uw inkomen
rond die tijd eigenlijk wel evenredig verdubbeld? Daar is het fenomeenloonmatiging, iets dat politici ons al
ruim 30 jaar lang verkopen. Hierdoor groeit ons loon niet netjes mee met de toch al te laag berekende
inflatie, waardoor we jaar na jaar op de inflatie moeten toeleggen met ons inkomen. We zijn er 30 jaar lang
effectief niet noemenswaardig op vooruit gegaan met onze inkomsten ondanks alle automatisering en
productiviteitsverbeteringen.
De samenleving gaat natuurlijk niet groeien door eindeloze matiging en verlagingen van salarissen. Toch is
dat wat er nu gebeurt. Grote bankiers hebben voor Europa zelfs voorspeld dat iedereen er met het salaris
tussen de 30 tot 50% in achteruit moet gaan. De bankiers hebben het dus voorzien op de helft van ons geld.
En dat dit gebeurt is zeker niet onmogelijk. Tijdens de crash van 2008 verdween zoveel geld uit de financiële
sector dat die slechts nog draaide op illegaal drugsgeld! U weet wel, het geld dat zogezegd niemand zou
verhandelen, maar waar banken als HSBC uitsluitend nog op draaiden.
Biflatie en De Soberheid ‘Redding’
De bankiers hebben er een rotzooitje van gemaakt. Maar in plaats van dat de vervuiler betaalt, dat de
financiële sector op de blaren moet zitten, wordt de pijn geëxternaliseerd naar de samenleving. Hun
probleem werd uw probleem gemaakt. Maar waarom?
Overheden hebben drie opties om dit soort problemen op te lossen. Optie 1: Meer geld lenen. De EU heeft
bedacht dat landen slechts een schuldquote van 60% (schuldpercentage ten opzichte van het landelijk
jaarlijks inkomen) mogen hebben en ook niet boven de 3% tekort uit mogen komen. Ze mogen niet meer dan
3% lenen van de jaarlijkse begroting. Optie 1 mag dus niet.
Optie 2: De munt inflateren. Deze mogelijkheid is lidstaten ontnomen door de invoering van euro en de
Europese Centrale Bank. Optie 2 is dus onmogelijk gemaakt. Optie 3: De enige resterende optie, dat bent u.
De bevolking moet de rekening betalen, met soberheidspolitiek. En er is ook geen enkele lobby of partij
meer die daadwerkelijk opkomt voor uw belangen. Deze maatregels gaan er dus vrij gemakkelijk door. Daar
gaat dus direct de sociale zekerheid. En daar komt de participatiesamenleving, de verplichte tegenprestatie,
de lastenverzwaringen en het Big-Brother-apparaat om overal op toe te zien. Big Government, immer groter.
Biflatie en Wat we hebben nagelaten
U ziet, het gedachtegoed van de EU om ons te redden is kansloos. We doen wat slecht is voor de
samenleving om te doen wat goed is voor misdragende bankiers. En door het nieuwe geld uitsluitend
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richting bankiers te sturen, maakt het de toch al te grote probleem-makers nog veel groter ten koste van de
samenleving. Misdaad loont, duidelijk niet de juiste boodschap.
Wat we gedaan zouden moeten hebben, was Too Big To Fail organisaties opbreken. En dat kon, want ze
hadden iets van ons nodig. Ons geld. Maar nee, de politici gaven het zonder eisen te stellen. De
samenleving was gegijzeld door de bankiers, en de politici waren veel te gewillig om het losgeld te betalen.
De bankiers werden zelfs gezamenlijk geheel boven de samenleving geplaatst.
Wat we gedaan zouden moeten hebben, was eisen dat banken minder gevoelig zouden worden voor
financiële tegenslagen. Door de nagenoeg onbegrensde fractioneel bankier regels, kunnen banken haast
onbegrensd schulden creëren en met die schulden het casino in duiken. Een kleine financiële schok
vermenigvuldigt daardoor eindeloos door. Maar hebben we de eis aan percentages eigen geld verhoogd?
Nee, niets noemenswaardigs heeft plaatsgevonden, geen hogere buffereisen.
Wat we gedaan zouden moeten hebben, was ons spaargeld en pensioen isoleren van de casino-gelden.
Maar helaas, ook dat zit nog in één hand. Dat zorgt ervoor dat we gegijzeld zijn. Ons spaargeld en
pensioenen zijn eigendom van de casino-bandieten geworden en gebleven, en die profiteren daar flink van
op onze kosten. Ons geld blijft gegijzeld. Alle juiste initiatieven zijn kundig en effectief tegengewerkt door een
crimineel kartel van profiterende bankiers en hun gewillige lobbyisten. Wat resteert is de kansloze ‘There Is
No Alternative’ aanpak van de EU.
Biflatie en De Toekomst
Nu we weten wat biflatie is, hoe het is ontstaan en welk effect het nu heeft op de samenleving, zien we ook
de omlijning van de benodigde oplossing voor deze crisis verschijnen! We zullen de reële samenleving
moeten stimuleren terwijl we de financiële sector moeten reguleren en deflateren. Willen we de samenleving
weer gaan stimuleren, dan zullen wij zelf ook andere beslissingen moeten nemen. We zullen onze definitie
van groei en succes moeten herzien. Als wij niet zelf starten, zullen politici zeker niet volgen.
Morgen de ontknoping van de Prijspeil-serie in Waarom Biflatie uw toekomst bepaalt – 4: Uw Toekomst en
De Oplossing. We zullen zien wat biflatie voor uw toekomst betekent, hoe de oplossing eruitziet en
wat u daar zelf nu al aan kan doen. De oplossing is binnen handbereik!
http://langleveeuropa.nl/2015/02/waarom-biflatie-uw-toekomst-bepaalt-3-biflatie/

Waarom Biflatie uw toekomst bepaalt – 4: Uw Toekomst en De Oplossing
Het is één van die vreemde economische termen. Biflatie. In de Prijspeil-serie hebben we onlangs inflatie
besproken, daarna ook deflatie. We hebben ook gezien wat biflatie is, hoe het tot stand kwam en hoe het in
stand wordt gehouden.
Vandaag maken we biflatie praktisch en concreet. Niet om een economie-prijs te winnen, maar om de
werking van deze belangrijke dynamiek inzichtelijk en bespreekbaar te maken voor niet-economen. Wat
betekent biflatie voor uw toekomst? We stellen ook een oplossingsrichting vast, en u speelt daarin een
belangrijke rol.
Biflatie en De Divergerende Biflatie
Voordat we iets zinnigs kunnen zeggen over de toekomst en mogelijke oplossingen, analyseren we eerst
nog even van welk type biflatie we nu precies last hebben. En Wikipedia beschrijft het weer netjes:
De economie wordt overspoeld door de massa geld die door de centrale banken in de economie is
geïnjecteerd. Doordat er voor de meeste essentiële op commodity gebaseerde activa (voedsel, energie,
kleding, waardevolle metalen) nog steeds een grote vraag blijft, zal hun prijs stijgen ten gevolge van grotere
hoeveelheid geld dat hen achterna zit. Deze stijging van de prijzen van deze essentiële activa is de inflatoire
kant van biflatie.
Deze biflatie vergroot de afstand tussen de bankiers en de samenleving. Miljarden voor bankiers, duurder
wordend voedsel en energie als gevolg voor ons. Dit komt overigens ook door speculatie met voedsel,
energie, en edelmetalen. De casino-bankiers spelen bijvoorbeeld met voedsel, wat voedsel onnodig duurder
maakt. Waardevolle metalen, die markt wordt volledig gemanipuleerd, een publiek geheim. Wat edelmetaal
doet op de korte termijn is lastig te voorspellen. Dat ze over de lange termijn waardevast zijn wordt veel
gezegd. Grondstoffen, basisproducten als koffie en ruwe metalen, dienstverlening… ze worden allemaal
duurder met biflatie.
Biflatie resulteert in het fenomeen dat de economie afzwakt door stijgende werkloosheid en dalende
koopkracht. Daardoor wordt een groter deel van het geld gespendeerd aan de eerder genoemde essentiële
producten en minder uitgegeven aan niet essentiële producten.
Vooral essentiële producten worden steeds duurder, er moet meer geld van de verminderende koopkracht
aan worden uitgegeven. Voedsel, energie, studie, reiskosten, etc. U moet betalen, u kunt niet anders. Het
leven wordt duurder.
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Op schuld gebaseerde activa (megahuizen, dure auto’s, aandelen en obligaties) worden minder essentieel
en dalen dus ook in vraag. Hierdoor dalen hun prijzen sterk door de lagere hoeveelheid geld dat hen
achterna zit. Deze dalende prijzen van deze niet-essentiële activa is het deflatoire kant van biflatie.
De prijs van niet-essentiële (luxe) producten gaat dalen. Het zijn daardoor dus slechte investeringen op een
krimpend besteedbaar budget. Maar bedenk de rente betalingen voor deze op schuld gebaseerde
producten. U betaalt die rente, de bankiers krijgen het. Megahuizen en dure auto’s werken dus van zichzelf
al biflaterend! En bedenk dan nog dat dat nagenoeg elke euro de samenleving in komt als
lening met rente…
Biflatie en Uw Toekomst
Het wordt nu uiteraard gemakkelijk om te zien wat er de komende tijd gaat gebeuren. We kunnen gewoon
extrapoleren. Dat kunnen we met vrij grote zekerheid doen, vanwege het feit dat de EU volledig in controle is
en na 7 jaar falen zeker niet van plan is van aanpak te veranderen. Hoewel… Nu dat Griekenland, Tsipras
en Varoufakis opkomende krachten worden… De EU-kopstukken verdedigen hun beleid echter met hand en
tand, There Is No Alternative.
De Transferunie naar het Zuiden en de Bankiers zal dus blijven functioneren, waardoor biflatie zal blijven
groeien en dus uw geld zal blijven verdwijnen in blijvend groeiende porties. U gaat de komende tijd dus
immer meer geld besteden aan essentiële aankopen als voeding, vervoer en de energierekening. U zult
daardoor minder geld overhouden aan het einde van de maand voor enige luxe. De slagroom verdwijnt van
de taart, de kaas van de boterham, het verdwijnt richting de bankiers.
De luxe producten als TVs, computers, smartphones, nieuwe auto, meubels, extra grote woning, etc, kunnen
dan misschien wel goedkoper worden, maar daar wilt u mogelijk niet uw resterende koopkracht aan
besteden. Dat zijn dure uitgaves die zichzelf niet terugverdienen. Dit keuzegedrag zal weer voor problemen
zorgen bij de grote retailers, de vrees van de inflatie-economen. Maar het is een pluspunt: de
hypotheekrente gaat omlaag en tweede hands auto’s worden lekker goedkoop! Dus als u nog geld
overhoudt na de boodschappen en de energierekening, dat kunt u dus die nieuwe smartphone eens
overwegen!
Biflatie en Uw Woning
Mogelijk zult u meer geld willen (of moeten) besteden aan uw hypotheek, omdat u minder overhoudt van uw
salaris worden de vaste lasten die u betaalt meer waard en lastiger te voldoen. Ook de huizenprijzen zullen
vermoedelijk blijven dalen onder de verdwijnende koopkracht. Mogelijk zelfs nog zo’n 30% voordat de
huizenzeepbel volledig leeg is, en de vraag is of dan de bodem is bereikt. Dat betekent dat u ook een
restschuld over gaat houden en/of onder water gaat staan.
Extra afbetalen wil je mogelijk niet doen met je pensioen en laatste spaargeldbuffer, dan zit je zo direct
zonder huis, zonder geld én zonder pensioen en met restschuld. Dan bent u al helemaal kansloos midden
tussen dit economisch geweld. Met blijvende biflatie (deflatie voor de reële samenleving) zal
er flink gekunsteld moeten worden om huizen te blijven verhandelen. En dacht u al dat een schilder of
loodgieter nu duur was, door biflatie blijft hun prijs stijgen. Was de losgeldbrief van energiebedrijven als
Essent of Nuon nu al hoog, met doorlopende biflatie… En bedenk dan de nog te verwachten verhoging van
de gemeentebelastingen…
Als u huurt kunt u er vanuit gaan dat de huren hoog blijven en zelfs zullen groeien, u ziet reeds
een duidelijke trend. Er zijn nu al weinig huurwoningen en ze gaan als warme broodjes. De overheid en de
corporaties zullen redenen blijven bedenken om huren hoog te houden zelfs tijdens dalende huizenprijzen
door de biflatie. Acties zoals in 2013 met de verhuurdersheffing. Daarnaast, als uw koopkracht vermindert,
worden de vaste betalingen als de huur ook verhoudingsgewijs pijnlijker. U kunt misschien wel gemakkelijker
uw huur opzeggen, maar vindt maar eens iets betaalbaarders. En ook een verhuizing brengt meestal kosten
met zich mee.
Biflatie en Uw Baan
Door aanhoudende biflatie gaan salarissen omlaag. Je ziet het in de V&D-aanpak, de PostNL aanpak, etc.
Inflatie in de top, deflatie voor de werkvloer. En uw loonsverlaging komt waarschijnlijk ook in combinatie met
ontslagen en een nieuw te vinden baan. Doordat de biflatie door blijft gaan, worden banen steeds lastiger te
vinden. Door meer concurrentie voor een baan gaat het te verdienen salaris ook omlaag. Reiskosten? Die
biflateren ook omhoog.
De maatregelen van de overheid om u onder druk te zetten een slechtere baan te accepteren zullen nog
hoger worden, ook dat maakt uw inkomsten lager. Voor het zoeken van een baan heeft u trouwens ook nog
een eigen reserve nodig. Daarnaast zal de overheid (bijvoorbeeld met het UWV, bijstand, wajong,
arbeidsongeschiktheid, toelages en subsidies, pensioenleeftijd, belasting, etc) steeds draconischer moeten
worden om de druk op u verder op te voeren, ze hebben het immers voorzien op uw geld. Waarvan akte.
Biflatie en De Zorg
Ook de zorg wordt nog onbetaalbaarder. Eigen risico’s en zorgpremies worden immer hoger omdat
verzekeraars meer winst willen zien en hun miljardenwinst niet willen delen met de samenleving. Er is geen
reden om aan te nemen dat dit verandert. Mogelijk wilt u dus voorkomen dat u van dure en slechte (Big
Pharma) zorg gebruik moet maken. Uw blootstelling aan Big Pharma beperken. Dat maakt dan ook
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gezondheid een aandachtspunt. Gezond voedsel, mogelijk supplementen, relatief schaars, dus duur. Wat
kunt u doen om fysiek, psychisch en spiritueel gezond te worden of blijven? Dienstverlening wordt duurder
bij biflatie, dat geldt ook voor alternatieve geneeskunde die bijvoorbeeld in 2013 al BTW-plichtig zijn
geworden. Die trend zet door. De tegenkracht van Big Pharma rond allerlei gezondheidstrends zal ook
verder doorgroeien.
Biflatie en De Aandelen
Biflatie betekent ook op de lange termijn niet veel goeds voor aandelenmarkten. Nu worden de
aandelenmarkten opgepompt met grote maandelijkse miljarden donaties van de Centrale Banken. Het geld
van de monetaire verruiming in de VS en de EU stuwt beurzen omhoog, wanneer deze zeepbel barst…. Wat
doet u om niet ‘het domme geld’ te zijn die deze zeepbelrekening gaat betalen? U kunt er 100% zeker van
zijn dat de grote bankiers weer op tijd hun schaapjes op het droge hebben. U weet hoe het gaat in casino’s,
het huis (de grootste bankiers) wint altijd. Hun winsten komen ten koste van ‘het domme geld’.
Biflatie en De Oplossing: Convergerende Biflatie, Conflatie
Biflatie is een lelijk monster. Ja, de hypotheekrente is lekker laag, maar dat kleine voordeel wordt ruim
gecompenseerd door significant toegenomen deflatie. Met bovenstaande inzichten is een oplossing nu
echter verhoudingsgewijs eenvoudig te duiden: Convergerende biflatie. Dat is ook biflatie, maar precies
andersom dan we nu zien.
Waar (divergerende) biflatie nu optreedt en de afstand tussen de bankensector en de samenleving vergroot
is convergerende biflatie het antwoord. Gebruik biflatie om de samenleving en bankensector naar elkaar toe
te laten groeien. De bankensector laten krimpen en de samenleving laten groeien. Convergeren naar een
gezond evenwicht. De bankiers en het volk weer samenbrengen. Dat kunnen we Conflatie noemen. Weg
van de dualiteit, weg van wij versus hen, maar samenkomen als één gezamenlijk geheel: conflateren
volgens de definitie. Het is (nog) geen economisch begrip, maar het beschrijft wat er moet gebeuren.
Een belangrijk stap voor conflateren is het in lijn brengen van de stimulerende prikkels van bankiers met die
van de samenleving. Nu is dat het tegenovergestelde van elkaar, wat goed is voor de bankiers is slecht voor
de samenleving en vice versa. We zullen de bankensector moeten aanpakken dus. Banken opbreken en
strakker reguleren. Daarnaast zullen we de grote geldzeepbel (de Centrale Bank financiële zeepbel en
de Centrale Bank geloofwaardigheidszeepbel) uit de bankensector moeten drukken om daar deflatie tot
stand te brengen zonder hyperinflatie teweeg te brengen in de reële samenleving.
Conflatie en De ego van de bankiers
Deze oplossing zal het bankwezen uiteraard nooit accepteren, daarvoor is hun ego ook te groot geïnflateerd.
Dat wordt dus een rel. En dat de bankensector niet terugschrikt om bewust de gehele samenleving decennia
lang een depressie in te drukken voor een lange termijn overwinning generaties ver in de toekomst, dat
hebben we reeds diverse malen gezien en geleerd.
“Give me control of a nation’s money and I care not who makes it’s laws”
— De Rothschild Bankiers
We zullen de bankiers de bevoegdheid geld te maken weer (grotendeels) moeten afnemen, of beter: we
moeten het weer terugnemen. En misschien willen we dan ook de mogelijkheid van bankiers om overal rente
te rekenen eens gaan heroverwegen. Rente werkt immers per definitie biflaterend!
Hier zullen politici voor nodig zijn met een stevige ruggengraat die gesteund worden door een goed
geïnformeerd volk. We zien dit nu mogelijk voor het eerst weer in Griekenland. We zullen ook bankiers
moeten gaan vervolgen voor misdaden, niet eens primair om te straffen maar vooral voor bewustwording,
voor het brengen van verandering en als afronding van een tijdperk. Gelukkig hebben we ook al gezien
dat dit kan in West Europa: IJsland.
Conflatie en Het Ontmoedigen Van Schulden
Schulden zullen ontmoedigd moeten worden, zowel bij overheid als bij het volk. Er is een reden dat de
hypotheekrenteaftrek (HRA) onderdruk staat en maatregelen als de 60% en 3% zijn voorgesteld – nu nog
een werkende manier vinden. We zullen de HRA moeten vervangen voor een andere compensatie. De juiste
prikkel voor het juiste effect, dan moet je uiteraard geen hogere schulden gaan promoten. Bijvoorbeeld dus
stimulatie en compensatie voor afbetaling van huishoudschulden. Een eerste voorzichtige poging daarvoor
heeft uiteraard reeds plaatsgevonden.
Voor het echt repareren van de samenleving zal nieuw geld beschikbaar moeten komen. En dat is uiteraard
te vinden in de financiële sector, de miljarden van Centrale Bankier Draghi. Er is bijvoorbeeld te denken
aan monetaire verruiming voor het volk, zoals door middel van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Er is te
denken aan een jubeljaar of een praktische aanpak als Strike the Debt!
Griekenland is alvast proberen te stoppen met het maken van extra schulden, zelfs onder hoge druk om
nieuwe leningen te accepteren! Het lukt wellicht nog niet geweldig, maar het is op zich het juiste
idee. Mogelijk gaan we net zoals IJsland wel schulden wegstrepen. Zowel voor overheden als ook voor
burgers.
Conflatie en Het Aanmoedigen Van De Lokale Samenleving En Het MKB
Het stimuleren van de samenleving zal ook vorm moeten krijgen doordat we stoppen actief het geld uit de
samenleving te laten verdwijnen. Dat betekent multinationals aanpakken. Elke uitgave bij multinationals
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vliegt direct het land uit naar een belasting-vrij oord. Belastingvrije oorden zullen we dus ook aan moeten
pakken, beginnende uiteraard met belastingparadijs Nederland zelf. Multinationals zullen gaan steigeren, en
dat vergt een gezamenlijke Europese (Let op: dit zal de EU dus nooit doen!) aanpak. Griekenland is nu
ogenschijnlijk beland in het voorhoede gevecht juist daarvoor. Het antwoord op de crisis komt uit
Griekenland?
Conflatie en U – Ook U dient actie te ondernemen
Maar tot het zover is dat er vanuit overheden acties genomen worden, zullen we dus als samenleving
moeten voorkomen dat onze uitgaves gaan naar multinationals. Die activiteit zorgt er immers voor dat
divergerende biflatie onnodig verder toeneemt. We zullen dus zelf het goede voorbeeld moeten geven. En
dat goede voorbeeld, dat is relatief gemakkelijk te geven door uzelf! U kent het gezegde, goed voorbeeld
doet goed volgen. Zo beïnvloedt u de politieke besluitvorming.
Stop dus met het sponsoren van multinationals en bankiers, start met het groeien van de samenleving. Dit
betreft het vormen van nieuwe definities over wat voorons groei is. Misschien is dat niet meer, maar beter?
Dat doet u door bewust van de problematiek goed voor uzelf te zorgen en de juiste keuzes te maken.
Denk aan stimulatie van de samenleving door het gebruik van complementaireen vooral
lokale munteenheden, zoals de Eier en de Dam. En die zijn nu zelfs al bezig met een opmars! We
zullen lokale initiatieven en de banenmotor van het MKB weer actief moeten opzoeken.
Misschien moeten we ontwikkelingen rondvrije energie eens loskrijgen uit de handen van de olieindustrie en de militaire- en inlichtingenindustrie. Nikola Tesla had dit al voor de eerste wereldoorlog
werkend, waarom hebben we dit nu niet beschikbaar voor ons in de samenleving?
Inflatie, Deflatie, Biflatie, Conflatie en… De Afsprong
Hopelijk gaf de Prijspeil-serie nieuwe inzichten die u kunnen helpen bij het ontcijferen van het nieuws en het
maken van andere, betere keuzes. Neem alstublieft geen financieel advies aan van deze blog. Neem
alstublieft ook geen financieel advies aan van de grote media. Laat u ook niet misleiden door ondoorzichtige
termen, onwaarheden en propaganda, maar bestudeer de aangereikte informatie en bepaal zelf uw opties
en wat goed voor u is.
Verbetering lijkt nu wellicht onmogelijk, we worden volledig gedomineerd door EU-politici met de ideeën van
bankiers goed geïndoctrineerd in hun hoofd en een afschuw voor alle vormen van inspraak. Het overdragen
en opheffen van onze soevereiniteit wordt zelfs volledig ontkend. De heren politici zijn nog volledig in de
ontkenningsfase, zoals dat heet in de psychologie.
Toch is de aanpak duidelijk: convergerende biflatie, conflatie. Biflatie als probleem en als oplossing. Het is
duidelijk geworden dat de lijn van de EU niet de oplossing gaat brengen maar zelfs de problemen actief
vergroot. De echte oplossing zien we echter ook al. In IJsland en in de nieuwe koers van Griekenland. We
zien de oplossing ook al in de lokale munteenheden.
De oplossing, dat bent u. U kan helpen convergerende biflatie aan te wakkeren, een nieuwe trend te starten.
We zullen de dualiteit van de samenleving en de bankiers moeten genezen. We zullen moeten breken met
onze huidige, falende aanpak en kiezen voor een andere oplossing, een nieuwe toekomst. En daarin
spelen uw activiteiten een centrale rol! Zonder eerst uw inzet zal het politieke systeem niet veranderen. Kies
bewust en kies voor verandering.
De EU maakt meer kapot dan u lief is, nu weet u dus hoe.
Pro-Europa dus tegen de EU, Lang Leve de Europese Samenleving!
http://langleveeuropa.nl/2015/02/waarom-biflatie-uw-toekomst-bepaalt-4-uw-toekomst-en-de-oplossing/

Voorspellingen zieners komen uit: Derde Wereldoorlog nabij?
Volgens zieners zal Europa door de komst van nog eens miljoenen immigranten ten prooi vallen aan
burgeroorlogen, en zullen onder andere Rome en Parijs in vlammen opgaan.
Toekomstvoorspellingen zijn altijd een vaag en vanuit christelijk oogpunt ook gevaarlijk terrein geweest.
Niettemin zijn er in de loop van de tijd diverse ‘zieners’ met verschillende levensovertuigingen geweest –in
het christendom doorgaans ‘profeten’ genoemd- die onafhankelijk van elkaar dezelfde toekomstige
gebeurtenissen voorspelden, zoals de hereniging van Duitsland, de val van het communisme en de Sovjet
Unie, een tijdelijke ontspanning tussen de wereldmachten, het uiteenvallen van Joegoslavië / de Balkan, een
grote aanslag in New York en het begin van de grote financiële crisis in 2008. Als deze zieners met wat nog
rest van hun voorspellingen eveneens gelijk zullen krijgen, dan wacht de wereld binnenkort een
verschrikkelijke tijd die zal uitmonden in de gevreesde Derde Wereldoorlog.
Auteur Peter Orzechowski bestudeerde voor zijn boek ‘De Derde Wereldoorlog – Slagveld Europa’ ongeveer
500 verschillende voorspellingen van zieners, en construeerde daaruit een scenario dat veel mensen
behoorlijk wat schrik zal aanjagen.
Eén van de andere correct voorspelde gebeurtenissen is de huidige chaos in het Midden Oosten,
veroorzaakt door onder andere de islamitische terreurgroep ISIS, die daarin heimelijk wordt gesteund door
de Amerikaanse regering Obama en Turkije.
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Onlangs dreigde IS een half miljoen bootvluchtelingen op Europa af te sturen en zo ons continent te
overspoelen, niet alleen met immigranten, maar ook met als vluchtelingen vermomde terroristen. Laat dat nu
net iets zijn dat zieners inderdaad hebben voorspeld.
Instortingen, chaos, burgeroorlogen, massamoorden, wereldoorlog
Hieronder puntsgewijs de belangrijkste (maar niet noodzakelijk exact chronologische) nog uit te komen
voorspellingen voor de nabije toekomst (tussen nu en maximaal 25 à 30 jaar) op een rijtje, aangevuld met
enkele wat bekendere profetieën:
* Een nieuw groot militair conflict in het Midden Oosten waarbij de VS betrokken is (Syrië?).
* Enorme schok: een nucleaire aanslag met kleine ‘kofferbommen’ op New York, dat wordt verwoest.
Mogelijk ook aanslagen met kernbommen op Chicago en enkele andere Amerikaanse steden. Grote crisis in
de VS.
* Een wereldwijde financieel-economische instorting, ook in het Westen.
* Het christendom in islamitisch Midden Oosten en Noord Afrika wordt praktisch uitgeroeid. Alle
overlevenden krijgen net als alle andere ‘ongelovigen’ de keus: bekeer je tot de islam (teken van het beest)
of sterf (onthoofdingen)*.
* Radicaal linkse partijen –zoals het Griekse Syriza- krijgen het in grote delen van Europa voor het zeggen.
Zij beloven een ‘eerlijkere (socialistische) verdeling’ van de welvaart, maar veroorzaken juist wijd verspreide
armoede.
* Ondertussen zette deze partijen de grenzen nog verder open, waardoor ons continent in korte tijd met
miljoenen vluchtelingen wordt overspoeld. In Duitsland wordt nu al serieus overwogen burgers verplicht hun
huizen beschikbaar te stellen voor immigranten.
* Deze ‘moslim intifada’ van Europa zorgt voor enorme sociale spanningen en het instorten van de sociale
zekerheid. Ernstige rellen en plunderingen in onder andere Rome en Parijs. De islam is nu ook openlijk in
oorlog met het Westen.
* Ook het Vaticaan wordt aangevallen, iets waar IS maar ook andere islamitische terreurgroepen regelmatig
mee dreigen. Geestelijken worden vermoord, de paus moet vluchten. Mogelijk wordt ook de paus vermoord,
iets dat onder andere paus Pius X en ‘zuster Lucia’ in visioenen over de eindtijd zouden hebben gezien.
* Overal in Europa, ook in Zwitserland, vinden gewelddadige plunderingen plaats, worden massa’s mensen
verkracht en vermoord en worden gelovigen hevig vervolgd. In Italië en Frankrijk breekt een bloederige
burgeroorlog uit.
* Rusland valt Europa aan. Via Hongarije en Oostenrijk rukt een Russische troepenmacht op naar Italië.
* Rome en Parijs worden verwoest, hetzij door de uitgebroken revoluties, hetzij door een militaire aanval.
* Het Russische leger marcheert Duitsland binnen. De Derde Wereldoorlog breekt uit.
* Iran (mogelijk gesteund door Rusland), dat eindelijk over ‘de bom’ beschikt, verwoest Saudi Arabië* en
enkele Golfstaten.
* Een Turks/Iraans/islamitisch leger valt Syrië, Egypte en Libië binnen*.
* Delen van Europa, de VS, Australië, Canada en Rusland worden met kernwapens vernietigd. In het Verre
Oosten worden Japan, Zuid Korea en de Amerikaanse militaire bases en vlooteenheden door China en
Noord Korea weggevaagd.
* De overlevenden in Europa vluchten weg uit het verwoeste en door straling vergiftigde continent, en vinden
bepaald geen warm welkom in Afrika en andere omringende landen.
e
* Een door Turkije geleide moslimcoalitie van 10 landen –het geprofeteerde 8 en laatste wereldrijk- valt
onder leiding van een charismatische leider –mogelijk de ‘Mahdi’ (ook wel de Verborgen Imam) genoemdmet miljoenen soldaten Israël aan*. Jeruzalem wordt deels veroverd*. Een grote aardbeving treft Israël*.
* Israël dreigt de oorlog tegen de moslimcoalitie te verliezen en kiest voor de ‘Samsom’ optie: het met
kernwapens verwoesten van alle omringende legers en landen (o.a. voorzegd* door de profeet Zacharia).
* Een ongekend krachtige zonnevlam treft de Aarde, en zorgt met name op het Noordelijke Halfrond voor
totale chaos en paniek. Miljoenen mensen komen om.
* Volgens de Bijbel: de Apocalyps is een feit; de wederkomst van Jezus Christus vindt plaats, omdat anders
‘geen vlees behouden’ zal blijven, oftewel niemand het zal overleven*.
Xander
* Wij gaan ervanuit dat alleen de Bijbelse profetieën voorzeggingen zijn, dus 100% zeker zullen uitkomen.
Voor alle overige, niet in de Bijbel genoemde gebeurtenissen gaat het om voorspellingen.
(1) (o.a.) KOPP
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10 redenen waarom de VS en de EU uit zijn op oorlog
Het vrije Westen bestaat niet meer
Als Washington en Brussel niet van hun huidige koers
afgebracht kunnen worden, dreigt een wereldwijd drama van
ongekende omvang.
De meeste gewone mensen weigeren te geloven dat de
globalisten in Washington en Brussel een oorlog met
Rusland willen veroorzaken. Iemand met een beetje
verstand zou onmiddellijk inzien dat zo’n oorlog alleen maar
verliezers kent en onvoorstelbaar veel menselijke leed zal
veroorzaken. We hebben het hier echter over politici die
letterlijk bereid zijn over lijken te gaan om hun positie van macht in een doodziek, door- en door corrupt en
op zijn laatste benen lopend systeem te redden.
‘Eenvoudige zaak volk mee te krijgen in oorlog’
Nazi kopstuk Hermann Göring legde tijdens de Nürnberg processen na de Tweede Wereldoorlog in slechts
enkele woorden uit hoe Duitsland zover kon komen de tot dan toe meest bloederige oorlog ooit in gang te
zetten: ‘Natuurlijk willen de gewone mensen geen oorlog, niet in Rusland, noch in Engeland, en trouwens
ook niet in Duitsland. Dat is duidelijk. Maar uiteindelijk zijn het de leiders van het land die het beleid bepalen,
en het is altijd een eenvoudige zaak om het volk daarin mee te sleuren, of het nu een democratie, een
fascistische dictatuur, een parlement of een communistische dictatuur is. Want stem of geen stem, het volk
kan er altijd toe worden aangezet de leiders te gehoorzamen. Dat is makkelijk. Je hoeft hen enkel te
vertellen dat ze worden aangevallen, en de vredesstichters te beschuldigen van gebrek aan patriottisme en
het blootstellen van het land aan gevaar. In ieder land werkt het zo.’
Görings verklaring kan één op één worden toegepast op de situatie in 2015. In zowel Amerika als Europa
staat de politieke en financiële 1% elite al enige jaren onder grote druk. Nog nooit zijn ze met zoveel
bedreigingen geconfronteerd die hun monopoliepositie in het vergaren van alle beschikbare macht en
welvaart –ten koste van de burgers- ondermijnen.
Complottheorieën
Complotfanaten geven van alle ellende doorgaans de schuld aan één of meerdere machtige –al dan niet
‘geheime’- organisaties en groepen, zoals de Vrijmetselaars, de ‘Illuminati’, Skull & Bones, de ‘neocons’, de
‘banksters’, of –en dat is het oudst denkbare en tevens makkelijkste zwarte schaap dat het altijd goed doet
bij de ‘gecontroleerde oppositie’- de Joden of de ‘Zionisten’.
Keer op keer blijkt echter dat de wereld niet zo zwart/wit in elkaar zit en er niet zoiets bestaat als één
heersende klasse die alles onder controle heeft of probeert te krijgen, maar dat het om een groot aantal
invloedrijke ‘clubjes’ gaat met soms zeer tegengestelde belangen en doelstellingen. Kijk naar Rusland, dat
ook recent weer het verwijt kreeg te hebben gebroken met de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Ook de Chinese elite
vaart een geheel eigen koers.
Vrije Westen bestaat niet meer
Wat wel klopt is dat het ooit vrije democratische Westen niet meer bestaat. In zowel de VS als de EU is de
werkelijke macht stap voor stap in handen van slechts enkelen komen te liggen. In Amerika gaat dat nog via
verkiezingen, maar in de EU nemen ze daar zelfs de moeite niet eens meer voor, en worden de heersers in
Brussel –à la het Politburo van de voormalige Sovjet Unie- simpelweg benoemd.
Waarom verzet de burger zich niet?
Hoe kon het zover komen, zonder dat de burgers massaal in opstand kwamen? Omdat zij via de media
murw zijn gebeukt met propaganda en hersenloos vermaak, waardoor de meesten inmiddels dermate
apathisch zijn geworden, dat ze de meest schaamteloze leugens en schandalige maatregelen –zoals in
eigen land het afbreken van de zorg voor ouderen en chronisch zieken- schouderophalend accepteren.
In tegenstelling tot zoals ze zich doorgaans presenteren is de elite bepaald niet almachtig en alwetend. Dat
ze dit wel proberen te worden blijkt uit de politiestaat waarin met name de VS, en op enige afstand ook de
EU, wordt omgevormd. Edward Snowden toonde aan dat sommige complottheorieën inderdaad tenminste
deels kloppen, en dat burgers die met woord of daad in opstand komen tegen het beleid van de elite, steeds
harder worden aangepakt.
Niet kapitalisme, maar socialisme wil totale controle
Met name ‘links’ geeft de schuld aan het kapitalisme, maar dat is een drogreden. Net als de vrije democratie
bestaat het vrije kapitalisme namelijk niet meer. Alle beurzen en markten worden gemanipuleerd en onder
controle gehouden. Deze vorm van sturing door de overheid is juist tegengesteld aan het kapitalisme, en is
één van de belangrijke kenmerken van het socialisme, dat alles en iedereen wil regelen en reguleren.
Denkt u maar even terug aan hoe het er in de ‘Unie van Socialistische Sovjet Republieken’ aan toe ging, en
u hebt een goed idee welke kant het opgaat. Het enige grote verschil is dat deze controle en manipulatie in
het Westen ten gunste komt van de grote banken en multinationals, die vervolgens hun lakeien in de politiek
belonen met allerlei lucratieve baantjes, gunsten en posities.
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Alles is propaganda geworden
U bent niets anders dan dom als u er blindelings op vertrouwt dat de overheid en reguliere media u hier
eerlijk en objectief over informeren. Alles is propaganda geworden en dient enkel de belangen van deze
machtige internationale politici, organisaties, banken en multinationals. Zelfs de gerechtelijk macht zit
grotendeels in ‘hun tas’.
Arabische Lente bedrog
Zo werden en worden ons de bloederige ‘Arabische Lente’ revoluties in bijvoorbeeld Egypte, Libië en Syrië
verkocht als een ‘rechtvaardige’ strijd voor vrijheid en democratie. Dat deze landen ontaardden in poelen van
geweld en chaos, en radicale islamisten juist de macht overnamen of proberen te nemen, deed niet ter zake.
Sterker nog, in Libië hielpen we de jihadisten gewoon een handje door het bestaande en stabiele regime
weg te bombarderen of te laten fusilleren. Syrië staat al enige tijd op de nominatie hetzelfde lot te moeten
ondergaan.
Gevaarlijke staatsgreep Oekraïne
Wat de Westerse elite in Oekraïne heeft gedaan is nog gevaarlijker. Pal aan de grenzen met Rusland en op
korte afstand van Moskou werd een smerige staatsgreep georganiseerd, een democratisch gekozen
regering afgezet en vervangen door een regime dat schaamteloos drie Amerikanen –waaronder een
investeringsbankier- op topposities benoemde. Toen de bevolking van de Krim zijn democratische recht
uitoefende en bijna unaniem koos voor aansluiting bij Rusland, werd dit in het Westen een ‘annexatie’
genoemd.
‘Oorlog is slechts een andere manier om het bestaande beleid voort te zetten’, zei Von Clausewitz ooit. Zijn
woorden zijn absoluut van toepassing op de huidige Westerse leiders en al hun speciale belangengroepen,
die onschatbaar veel geld en bijna onbeperkte macht hebben weten te verzamelen – om niet te zeggen
stelen. Historisch gezien grepen ze heel vaak naar oorlog als laatste redmiddel om hun verworven posities
en rijkdom vast te houden.
10 redenen voor WO-3
Probleem is echter dat zelfs een ‘beperkte’ oorlog –als er al zoiets bestaat- heel eenvoudig uit de hand kan
lopen en wijd verspreide vernietiging met tientallen miljoenen doden kan veroorzaken, zoals met de eerste
twee wereldoorlogen gebeurde. Er zijn 10 redenen waarom de gevestigde orde ondanks alle risico’s toch
willens en wetens op een mogelijke Derde Wereldoorlog afstevent:
1. Oorlog betekent crisis, en die kan worden aangegrepen om de schulden verder te laten oplopen en het
bijdrukken van nieuw geld onbeperkt te laten doorgaan.
2. Bij een oorlog kunnen de politici anderen –Rusland en China- de schuld geven van het instorten van de
dollar en een alsnog uit de hand lopende Amerikaanse en Europese schuldencrisis.
3. De Federal Reserve, de ECB en het wereldwijde centrale bankenkartel hebben de economieën van het
Westen verwoest met het onbeperkt creëren van nieuw geld, goedkope kredieten en het tot onvoorstelbare
hoogte laten oplopen van de (staats)schulden. Een oorlog stelt ‘onze’ politici in staat om de schuld van het
uiteenspatten van deze zeepbel in de schoenen van ‘de vijand(en)’ te schuiven.
4. Door oorlog krijgt de VS de totale controle over de EU, de NAVO en de individuele Europese landen.
Ondanks sporadische tegensputteringen volgen alle EU-landen, inclusief Duitsland en Frankrijk, de koers
van het Witte Huis richting oorlog met Rusland, zogenaamd om de ‘democratie’ van Oekraïne te verdedigen.
5. Oorlog zal de sterke opkomst van afscheidingsbewegingen in Europa –Spanje, Schotland, Griekenland,
Italië- en anti-Brusselse politieke partijen –Frankrijk, Nederland, Groot Brittannië en heel Zuid Europa- een
halt toeroepen.
6. Oorlog zal door Washington en Brussel als excuus worden gebruikt om alle oppositie monddood te maken
en alternatieve websites als ‘staatsgevaarlijk’ te bestempelen en te blokkeren. Het publiek krijgt dan
uitsluitend nog propaganda te lezen en te horen, wat in de reguliere media feitelijk nu al het geval is.
7. Oorlog tegen het olierijke Rusland en Iran zorgt ervoor dat het monopolie van de Arabische moslimlanden
op energieleveranties aan het Westen in stand blijft, en daardoor ook de petrodollar –waaraan het overleven
van de euro is gekoppeld- zijn status behoudt.
8. Net zoals tijdens WO-1 en WO-2 gebeurde stelt oorlog de heersende elite in staat om alle politieke
partijen, groepen en bewegingen die zich verzetten tegen het beleid van deze elite en die tegen oorlog zijn –
denk aan het Front National in Frankrijk, de UKIP in Groot Brittannië en de PVV in Nederland-, op iedere
mogelijke wijze te elimineren.
9. Een succesvolle oorlog tegen de bondgenoten van China stelt de onvermijdelijke strijd om de
wereldmacht met de VS / het Westen weer een aantal jaar uit.
10. Tijdens een oorlog is het voor politici heel eenvoudig om de laatste restjes vrijheid –zoals die van de
pers- weg te nemen en de welvaart van burgers en bedrijven (niet-multinationals) in beslag te nemen. Het
eerste begon in Amerika reeds na de aanslagen van 9/11, het tweede na het uitbreken van de financiële
crisis in 2008, toen de banken met honderden miljarden werden ‘gered’ en de gewone man daar middels
keiharde bezuinigingen voor moest betalen. (1)
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Alle bezittingen in beslag genomen
Een echte oorlog is het excuus om spaargeld, goud, pensioenen, vastgoed, vermogen en andere bezittingen
in beslag te nemen, de sociale zekerheid af te breken, de belastingen fors te verhogen en onze vrijheid van
leven en bewegen tot in extreme mate te beperken.
Wie trekt er aan de handrem?
‘Zij die essentiële vrijheden opgeven om tijdelijk enige veiligheid te verkrijgen, verdienen noch vrijheid, noch
veiligheid,’ is wellicht de beroemdste uitspraak van een van Amerika’s ‘founding fathers’, Benjamin Franklin.
En dat is dan ook precies wat in de komende jaren dreigen te verliezen: onze vrijheid en onze veiligheid,
naast onze welvaart, onze bestaanszekerheid en daarmee onze hele toekomst.
Laten we daarom hopen dat er ergens in Washington, Brussel en Den Haag nog politici te vinden zijn die
tenminste zullen proberen aan de handrem van de Westelijke oorlogstrein te trekken.
Xander - (1) Zero Hedge

Het onderdrukte nieuws
Onderdrukt nieuws is het echte nieuws.
Zouden we vanavond op het NOS Journaal te zien en te
horen krijgen wat er in het Midden Oosten in werkelijkheid aan de hand is?
Er zijn 2 Britse transportvliegtuigen boven Irak neergehaald door bondgenoot Irak.
Deze transporttoestellen zijn enkele van de vele die wapens afleveren in het gebied wat wordt gecontroleerd
door het ISIS Kalifaat.
Een eenvoudige deductie van deze gebeurtenissen leidt tot de slotsom, dat de Westerse belastingbetaler
twee strijdende partijen voorziet van de middelen om de strijd te voeren.
Uiteraard zal ons worden wijsgemaakt dat de bron een uiterst dubieuze is.
http://english.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13931204001534
Er is niets nieuws onder de zon.
Het enige wat nu nieuw is, is het feit dat we het weten. De
onthoofdings- en crematiekluchten van de barbaren van het
ISIS Kalifaat worden ons te pas en te onpas ingeprent. Dat
de ter dood veroordeelden consequent in het
gevangenenuniform van Guantanamo worden
tentoongesteld, doet bij de massa blijkbaar geen belletje
rinkelen. Ook is het de gewoonste zaak van de wereld, dat
het fotoshoppen van een bebloede kop en de rug van de
geëxecuteerde gevangene wordt voorgesteld, alsof er
daadwerkelijke een onthoofding heeft plaatsgevonden.
Zou iemand in Den Haag zich openlijk durven afvragen, waarom een bondgenoot als het bezette Irak
vliegtuigen van NATO lid uit de lucht schiet?
Zou iemand zich vervolgens afvragen waarom het barbaarse ISIS Kalifaat door dat NATO lid wordt
bevoorraad met wapens?
Zou iemand zich afvragen wanneer dat ISIS Kalifaat eens een massale aanval op het zionistische strookje
aan de Levant gaat lanceren?
Zou iemand zich ooit nog eens gaan afvragen hoe het toch komt dat we kritiekloos iedere leugen
interpreteren als de waarheid?
Zou iemand zich misschien ooit nog eens durven afvragen waarom de werkelijke gang van zaken moet
worden onderdrukt met leugens, misleiding, bedrog en fantasie?
Iedereen met een werkende hersencel weet inmiddels dat het ISIS Kalifaat een bedenksel van Westerse
geheime diensten is om de spanning er in te houden.
Gekozen leiders worden door het Westen gedemoniseerd, afgezet of geliquideerd. Men gaat over lijken. Het
gaat nergens meer om. De fantasie van een select neurotisch occult groepje, wat met zichzelf op de loop is
gegaan. Laat ze maar lopen. Richting afgrond. Wapens droppen in het ISIS Kalifaat en Britse trainers naar
Oekraïne sturen, het zijn twee dezelfde neuroten-acties. Er moet brand worden gesticht om ervoor te
zorgen, dat wij met emmertjes water gaan lopen.
Hoe kun je vrede stichten als er geen oorlog is?
Zo absurd is de werkelijkheid.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/02/24/het-onderdrukte-nieuws/#more-40269
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De veronderstelde links economische koers van PVV.
Longread.
Door Dr. Gert Jan Mulder
Overal zie ik keer op keer dat de PVV in economisch opzicht naar
links opschuift en soms zelfs de SP aan de linker kant inhaalt.
Bontes en van Klaveren gebruikte deze veronderstelling zelfs om
onafhankelijk van de PVV onder de naam van VNL in de Tweede
Kamer te blijven zitten op zetels die ze aan Geert Wilders te
danken hadden.[1]
Dus ben ik snel op zoek gegaan naar de veronderstelde linkse standpunten van de PVV en haar leider.
Al in juni 2009 wist de NRC te melden dat de PVV opschoof naar links over economie.[2] Het bewuste artikel
maakt melding van een inventarisatie van het parlementaire werk en uitspraken van partijleden in de
Tweede Kamer. Daar waar de PVV eerst in 2005 nog was voor afschaffing van het minimumloon, voor
versoepeling van het ontslagrecht, voor één belastingtarief (vlaktaks) en uitkeringsgerechtigden verplicht
moesten worden tot nuttig werk in de plantsoendienst of in een verpleeghuis, constateert de NRC in 2009
dat het opeens alles anders is. Alsof er in 2007/8 niets gebeurd was. Het NRC – en andere PVV ongevallige
– gaan er gemakshalve maar van uit dat bij de PVV alle beleidsuitgangspunten onveranderd moeten blijven,
ondanks dat de omstandigheden totaal veranderen. De NRC in haar objectieve verslaglegging:
Op het sociaaleconomische terrein begeeft de PVV zich in het linker deel van het politieke spectrum: tegen
een verhoging van de AOW-leeftijd, geen versoepeling van het ontslagrecht, uitkeringen mogen niet omlaag.
Er wordt in hetzelfde artikel bovendien nog gewag gemaakt van het feit dat de PVV opeens ook het
minimumloon niet meer wilde afschaffen. (In Duitsland, ons voorbeeld land in termen van economisch
beleid, hebben ze net in 2014 minimumloon ingevoerd).
Ook een van mijn favoriete columnisten prof. mr. dr. Afshin Ellian komt in 2011 niet verder dan oppervlakkig
suggereren dat de PVV linkser is dan GroenLinks van Jolande Sap. [3] En dan op 17 maart van 2014 komt
Mark Rutte met de mededeling in Elsevier dat de PVV linkser is dan de SP, althans op sommige
punten.[4] De argumentatie van Rutte’s claim blijft steken in:
Rutte vindt dat wie rechts wil stemmen eigenlijk alleen maar kan uitkomen op zijn partij, de VVD. Dat geldt
volgens hem voor ‘alles wat te maken heeft met het eisen stellen aan een uitkering, het bezuinigen op de
sociale zekerheid, de noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg’.
U weet inmiddels vandaag wie er de meest linkse nivelleerder is sinds de uitvinding van het witte brood.
Een maand later gaat Syb Wynia in hetzelfde Elsevier nog een stapje verder door te stellen dat het gek is
dat PVV’ers de PVV verlaten omdat haar beleid ineens links is opgeschoven en betoogt zonder schroom dat
de PVV eigenlijk sinds 2006 al een linkse koers voer door de sociale verzorgingsstaat in tact te willen
laten.[5]
Tot nu toe hebben de diverse bronnen en krantenkoppen mij niet overtuigd maar ik begrijp wel dat wanneer
de anti PVV media (alle media) continue blijven herhalen (framen) dat de PVV erg links is, dat vervolgens
iedereen dat maar een beetje gaat lopen na-papagaaien.
Resumerend:
 Geert Wilders stelt zich acht jaar op als hoeder van de ‘linkse’ verzorgingsstaat.
 De PVV is toegetreden tot het linkse kamp
 PVV is op sommige punten linkser dan SP geworden
 PVV schuift op naar links over economie
 De partij zweeft nu qua standpunten tussen de VVD en de SP
 Bontes blijkt moeite te hebben met Wilders’ linkse koers
 Van Klaveren: de sociaaleconomische koers van Wilders is te links
Welnu, wel duidelijk tot dusver. Iedereen papegaait dat Wilders links is, dus dan moet dat wel zo wezen,
tenzij al diegene die dat kakelden er een bepaald belang bij hebben om Wilders links (dus fout en dus
ongeloofwaardig) af te schilderen.
Eens kijken naar wat feiten:
Het gedoogakkoord 2010 tussen PVV, VVD en CDA[6]: hier treft u een echt ijkpunt omdat de PVV hier
verantwoordelijkheid nam voor regeringsbeleid (anders dan voornemens in verkiezingsprogramma’s).
Het begint met het beleid t.a.v. immigratie, asiel, gezinshereniging, arbeidsmigratie (alleen kansrijke),
terugkeer en uitzetbeleid, moslim geestelijken (De mogelijkheden om radicale geestelijke bedienaren niet tot
Nederland toe te laten of Nederland uit te zetten worden maximaal benut indien toetsing aan de openbare
orde of de nationale veiligheid hiertoe aanleiding geeft.), bij Schengen evaluatie nadrukkelijk Bulgarije en
Roemenië betrekken, zodat mochten deze landen niet voldoen aan de strikte eisen, zij straks niet toetreden
tot Schengen), aanscherpen eisen integratie en beperking tot het verkrijgen van het Nederlanderschap:
beperking dubbele nationaliteit en kwalificatievereiste, een middelenvereiste en een aanscherping van het
openbare orde vereiste waaronder het vereiste van het ontbreken van een strafrechtelijke veroordeling.
Wauw: dat is was allemaal nog eens extreem rechts.
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Het zwaarwegende belang van arbeidsparticipatie en integratie in Nederland heeft ook gevolgen voor de
inrichting van het stelsel van sociale zekerheid:
1. Indien gedrag of kleding van iemand feitelijk zijn kansen op beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt
beperkt, volgt een weigering, korting of intrekking van een uitkering
2. stopzetting van de export van kinderbijslag en het kind gebonden budget naar landen buiten de EU
en hantering van het woonlandbeginsel bij de AOW-tegemoetkoming en de WGA vervolguitkering.
Twee pagina’s over ouderenzorg en zorg voor langdurig gehandicapten, een paar miljard erbij, geen
verwaarloosde ouderen meer toestaan, 12.000 mensen erbij, betere inspectie, nadruk op effectiviteit en
vooral kleinere zorginstellingen, en bevorderen kleinschaligheid. Minder overhead, stoppen ouderen
mishandeling.
Financieel: indien Nederland voldoet aan de medium term objectieve-doelstelling van het SGP en het feitelijk
EMU (Europese Monetaire Unie)-saldo bij de besluitvorming over de lastenkant in augustus meerjarig een
overschot laat zien dan wordt 50% van het overschot bestemd voor aflossing van de staatsschuld en zal een
lastenverlichting van 50% van het overschot boven de 0% BBP worden gegeven.
Allemaal super rechts! Rechtser vrijwel onmogelijk toen in 2010.
Verkiezingsprogramma 2012 PVV: ik ga niet het verkiezingsprogramma van de PVV herhalen of verdedigen,
anders dan de koele punten opsommen die ik in andere bronnen vond.
Om te beginnen de Volkskrant[7]:
‘Onze economie’
-Kwartje van Kok terug aan de burger (rechts)
-Geen salarissen in de publieke sector boven de Balkenende-norm (rechts)
-Nooit meer een vliegtaks, CO2-heffingen. Dat kost banen (rechts)
-Cruciale infrastructuur zoals havens en energiesector in Nederlandse handen (neutraal, verstandig)
‘Onze verzorgingsstaat’
-Hoogte en duur WW ongewijzigd (links echter 2012 economie midden in de recessie, verstandig qua timing)
-Werkplicht voor bijstandsjongeren (rechts)
-Uitkeringsfraude? Geweld tegen personeel sociale dienst? Nooit meer een uitkering (rechts)
-AOW-leeftijd blijft op 65 jaar. Keuze voor eerder of later met korting of opslag (neutraal, ik vind dat politici de
rechten van ouderen moeten ontzien, zij hebben Nederland opgebouwd sinds 1945).
-Pensioenen gezond houden: hanteren van vaste rekenrente van 4 procent (dubieus, door monetair beleid
FED, ECB, overheden, is ons hele stelsel om zeep geholpen, geldmoord, euro-evangelie)
-Stopzetten uitkeringen naar het buitenland, uitgezonderd AOW (rechts)
-Niet tien jaar Nederlander, dan geen recht op uitkering (rechts)
-Geen uitkeringen voor boerkadragers of wie belabberd Nederlands spreekt (extreem rechts).
De PVV pleitte er al in 2012 voor om uit de Euro te stappen. Er is met geen mogelijkheid dat deze
(verstandige keuze) kan worden getypeerd als links (of rechts). De PVV pleit er vervolgens al jaren voor om
uit de EU te treden (ook in verkiezingsprogramma 2012). Dat is gezond verstand, een bepaalde keuze die
verband houdt met de visie van de PVV op de ontwikkelingen binnen de EU, die steeds socialistischer wordt.
Deze keuze van de PVV is dus bepaald rechts.
De Telegraaf doet er in 2012[8] nog een rechts schepje bovenop door in aanvulling op de door de Volkskrant
genoemde hoofdlijnen de volgende punten te maken:
– de btw moet omlaag (rechts)
– lastenverlaging voor de burger; snijden in de overheid; overheidstekort omlaag (extreem rechts)
– kinderbijslag voor maximaal twee kinderen (rechtser dan rechts)
– hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag handhaven; geen extra huurverhogingen (links maar verklaarbaar
c.q. verstandig binnen de economische context van dat moment).
– Eerste Kamer afschaffen; Tweede Kamer terug naar 100 leden; bindend referendum; gekozen ministerpresident; koning uit de regering (erg rechts)
– een vijfde minder ambtenaren; provincies uitkleden (extreem rechts)
– zware minimumstraffen voor geweld en zedendelicten; bezuinigen op reclassering; TBS afschaffen;
soberder gevangenissen; niet-Nederlandse criminelen voor altijd uit Nederland verwijderen (rechts)
– geen dubbele nationaliteit meer; illegaal verblijf strafbaar stellen; maximaal duizend asielzoekers per jaar
(rechts)
– kleinere zorginstellingen; geen verhoging eigen risico (rechts en links, verstandig)
– einde aan kunstsubsidies; flink minder subsidie voor de NOS (extreem rechts)
– niet betalen aan de VN zolang islamitische landen lid zijn van de VN; afschaffen
ontwikkelingssamenwerking; geen JSF; geen EU-leger; geen EU-buitenlands beleid (extreem rechts)
– geen kilometerheffing; geen forensentaks; 140 kilometer waar het kan; niet bezuinigen op nieuwe wegen;
niet moeilijk doen over regels want Schiphol moet groeien; stoppen met windmolens; minder regels in de
bouw; stoppen met duurzaamheidssubsidies (extreem rechts)
Het sluitstuk van de rechts links analyse van het beleid van de PVV vormt de CPB analyse programma
2013-2017[9]. Het voert te ver om daar in detail op in te gaan maar het volgende wil ik u niet besparen:
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Het beleidspakket van de PVV verbetert het EMU-saldo in 2017 met 7¼ mld euro ten opzichte van het
basispad. Deze verbetering van het begrotingssaldo komt voort uit lagere uitgaven en wordt beperkt door
een netto lastenverlichting. De PVV begint niet direct met ombuigen, maar kiest ervoor om het tekort in 2013
en 2014 nog te laten oplopen ten opzichte van het basispad.
Voor velen was deze strategische keuze van de PVV waarschijnlijk de meest linkse draai die ze ooit van de
PVV hebben gezien. Zelfs Ewald Engelen was er voorstander van[10]. Nu in 2015 weten wij dat die andere
keuze van de PVV wellicht geen onverstandige was geweest. Ik vond het toen en nu de beste optie. De PVV
wilde recessie vermijden. De PVV wilde de werkloosheid niet laten oplopen. Ik zou het niet zozeer een
keuze van links of rechts willen noemen. Het leek links (op laten lopen overheidstekort in 2013 en 2014),
maar uiteindelijk kunt u vandaag rechtse economen treffen die deze lijn van de PVV een veel betere keuze
hadden gevonden dan die van de coalitie VVD/PvdA die neerkwam op lastenverzwaring, lastenverzwaring
en een ongezond mengsel van maatregelen om de inkomens verder te nivelleren.
Enfin, kijkt en kiest u zelf maar. Op 18 maart ben u weer aan zet.
[1]http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3825396/2015/01/08/Ontevreden-PVV-ers-nementoevlucht-tot-VNL.dhtml
[2] http://vorige.nrc.nl/article2269955.ece
[3] http://www.elsevier.nl/Algemeen/blogs/2011/7/Waarom-de-PVV-linkser-is-dan-GroenLinksELSEVIER303141W/
[4] http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2014/3/Rutte-PVV-is-op-sommige-punten-linkser-dan-SPgeworden-1482634W/
[5] http://www.elsevier.nl/Politiek/blogs/2014/4/Vreemd-de-PVV-verlaten-omdat-de-koers-te-links-is1507992W/
[6] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/09/30/gedoogakkoord-vvd-pvvcda.html
[7] http://www.volkskrant.nl/dossier-vk-dossier-verkiezingen-van-2012/dit-zijn-de-hoofdpunten-uit-het-pvvprogramma~a3280906/
[8] http://www.telegraaf.nl/binnenland/20785445/__Hoofdpunten_PVV-programma__.html
[9] http://www.cpb.nl/artikel/keuzes-in-kaart-2013-2017-analyse-verkiezingsprogramma-pvv
[10] http://www.ftm.nl/column/doodordinaire-bluf/
http://joostniemoller.nl/2015/03/de-veronderstelde-links-economische-koers-van-pvv-longread/
“We herstelden zo snel van de crisis omdat we niet hebben geluisterd naar de EU en het IMF”
IJsland kon zich vrij snel herstellen [van de financiële crisis] omdat het land niet naar de aanbevelingen van
de Europese Unie (EU) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) luisterde, die wilden dat IJsland strenge
bezuinigingsmaatregelen zou doorvoeren. Dat heeft de IJslandse president Olafur Ragnar Grimsson
gezegd op een persconferentie in Barcelona.
“Waarom zouden de aanbevelingen die de Europese Commissie aan anderen doet dan wel juist zijn, nu
blijkt dat ze er in het geval van IJsland volledig naast zat?” vroeg hij zich af. Grimsson raadt de leden van de
eurogroep aan lessen te trekken uit het succes van zijn land, dat bereid was de banken te laten vallen om de
recessie tegen te gaan.
IJsland spande als vrijwel enige land in de westerse wereld rechtszaken aan tegen de banken die het land
ruïneerden. Na het instorten van het bankensysteem in 2007 kwamen veel IJslanders in de problemen. De
regering van het land besloot daarop om de hypotheekschulden van de gezinnen fors te verlichten.
In totaal gaat het om 24.000 euro per gezin. Het totale bedrag vertegenwoordigt maar liefst negen procent
van de economie van het land. De kwijtschelding wordt gespreid over vier jaar.
IJsland vroeg in 2009 EU-lidmaatschap aan, maar in 2013 kwamen de toetredingsonderhandelingen weer
stil te liggen. Het belangrijkste probleem voor IJsland om toe te treden is het verlies van de zelfbeschikking
over natuurlijke bronnen. Vooral de zeer rijke visgronden staan in het geding vanwege de
gemeenschappelijke visserijpolitiek van de EU.
De IJslanders hebben voorlopig het gelijk aan hun zijde. Sinds 2011 groeit de economie er opnieuw, daalde
de werkloosheid er tot minder dan vier procent en bedraagt de geschatte economische groeit dit jaar 3,3
procent.
[Express] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/herstelden-zo-snel-van-de-crisis-omdat-niet-hebben-geluisterd-naar-de-eu-en-het-imf/
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