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Als dit waar is…: Illarionov: Putin to be removed from power in the next few days
More radical forces might come to power in Russia
Putin might lose power in Russia
A sudden and mysterious disappearance of Vladimir Putin gave rise
to many rumors and versions. Former presidential adviser, Andrey
Illarionov reports that in a few days it will be announced about the
resignation of Vladimir Putin and the power will be taken by a group
of officers and security forces led by the head of the presidential
administration Sergey Ivanov.
Illarionov admits that the security forces might come to power after
the possible removal of Vladimir Putin and his clique.
The expert makes the conclusion by saying that the financial and military supportis being lost by the Russian
President.
Putin's disappearance raises questions of not only about his whereabouts, but about his condition, says
Illarionov. He also believes that the Prime Minister Dmitriy Medvedev will be changed by Mr Ivanov. After
that, it will be announced about Putin's resignation.
According to the former adviser, it is possible that the conspiracy involves not only army generals but
also intelligence agencies of the Russian Federation.
Illarionov hints in his analysis that the changes might bring to power even more radical forces, by naming
them the forces of a "big blood."
Russian President Vladimir Putin has not appeared in public since March 6, while the Kremlin's website
started to retrospectively report about the official meetings.
Read more: Nemtsov's daughter accuses Putin of her father's death
A spokesman for the Russian President Dmitriy Peskov announced that Putin would visit Kazakhstan next
week and denied his illness.
"Sometimes he is more open, sometimes less. But that does not mean he does not continue his tradition of
being a workaholic. So it's a continuing tradition, and he has a very busy schedule," – announced Peskov.
Source: ZN.UA
Onderzoekers creëren muis met een stukje menselijk brein
Wetenschappers hebben de humanoïde muis uit de film Stuart Litte
mogelijk tot leven gewekt. Op zoek naar de evolutie van het brein
plantten ze een stukje mensen DNA in muizenhersenen. Dat
resulteerde in grotere hersenen.
Waarom hebben we grotere hersenen dan apen? Onderzoekers
van de Duke University, VS vonden een aanwijzing in ons DNA. Het
gaat om de zogeheten HARE5 enhancer die de activiteit van een
gen, betrokken bij de hersenontwikkeling, verhoogt .Enhancers zijn
een soort hoofdschakelaars die de genactiviteit kunnen reguleren, zodat onze cellen precies genoeg van elk
benodigd stofje produceren.
De onderzoekers plantten HARE5 en de apenvariant bij muizenembryo‘s en zagen dat de hersenen van
muizen met het menselijk stukje DNA twaalf procent meer groeiden in vergelijking met het apen DNA. Aan
het eind van de zwangerschap was dit zelfs zichtbaar met het blote oog.
Debby Silver en collega‘s struinden een databank met erfelijk materiaal af op zoek naar stukjes menselijk
DNA die uniek waren ten opzichte van het apen DNA, bijvoorbeeld door mutaties. Ze zochten specifiek naar
genversterkers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hersenen. Daaruit kwam HARE5 als beste uit de
test. Debby Silver en collega‘s ontdekten dat deze enhancer ervoor zorgt dat de stamcellen sneller delen,
waardoor er meer zenuwcellen worden geproduceerd.
Het is onderzoekers nog niet eerder gelukt om een enhancer te vinden die directe invloed heeft op de
hersenanatomie.
De onderzoekers hebben de muizenhersenen in plakjes gesneden en onder een microscoop gelegd. Daar
zagen ze dat de hersenen groter waren en dat ze meer zenuwcellen bevatten. Het gaat om de neocortex,
het hersengebied dat een belangrijke rol speelt in hogere denkprocessen zoals wiskunde en taal.
Silver heeft de muizen nog geen opvallende dingen zien doen zoals op twee benen lopen of de stelling van
het Pythagoras oplossen, maar de knaagdieren worden nog onderworpen aan een aantal pittige examens
om hun slimheid te testen.
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/90703/Onderzoekers_creren_muis_met_een_stukje_menselijk_brein.h
tml
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Gorbatsjov noemt moord op Nemtsov poging om Rusland te destabiliseren
Ex president voormalige Sovjet Unie: Michail Gorbatsjov
Ex-president Mikhail Gorbatsjov van de voormalige Sovjet Unie, ziet de moord
van afgelopen vrijdag op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov als een
poging om Rusland te destabiliseren. Hij waarschuwt tevens tegen oproepen om
buitensporige bevoegdheden aan de rechtshandhaving en veiligheidsdiensten te
geven. ―De moord op Boris Nemtsov is een poging om de situatie in het land te
compliceren en zelfs te destabiliseren door het opvoeren van de spanningen tussen de regering en de
oppositie‖, zei Gorbatsjov. ―Alleen wie dit deed is moeilijk te zeggen. Laten we op dit moment niet te snel
eventuele conclusies trekken, en we moeten de onderzoekers de tijd geven om dit allemaal te sorteren en uit
te zoeken‖, voegde hij eraan toe. Gorbatsjov sloot niet uit dat de ‗high profile moord‘ sommige mensen zou
kunnen aanmoedigen om er bij de autoriteiten op aan te dringen een noodtoestand af te kondigen, waarvan
hij zei dat dit de situatie, die op zich al ernstig genoeg is, alleen maar maar zou verslechteren.
De Russische president Vladimir Poetin veroordeelde de moord en sprak zijn medeleven met de familie uit.
Woordvoerder Dimitri Peskov zei dat Poetin benadrukte dat de moord alle tekenen heeft van een uiterst
brutale en provocerende contractmoord.
Boris Nemtsov
Boris Nemtsov werd afgelopen vrijdagavond in het centrum van Moskou
door nog onbekende moordenaars doodgeschoten. Er zouden
tenminste zes kogels op de oppositieleider zijn afgevuurd. De
moordenaars gingen ervandoor met een witte auto, vermoedelijk een
Ford Mondeo of een Ford Focus, welke momenteel door de politie wordt
gezocht. ―Met alle respect voor de nagedachtenis van Boris Nemtsov,
politiek gezien was hij geen bedreiging voor de huidige Russische
leiders‖, zei Peskov, ―als we de populariteitsniveaus vergelijken was Nemtsov net een beetle populairder dan
de gemiddelde Russische burger‖, voegde hij eraan toe.
Ondertussen drong de Russische eerste minister, Medvedev, er bij de wetshandhavers op aan om alles in
het werk te stellen de daders op te sporen van, wat hij noemde: ―Een gruwelijke moord op een prominent
politicus‖. Boris Nemtsov was een politicus die zich regelmatig zeer kritisch uitliet over Vladimir Poetin en
klonk vaak als een agent van Washington. Als Nemtsov niet werd vermoord door de CIA om de schuld ervan
in de schoenen van Poetin te schuiven, is hij hoogstwaarschijnlijk gedood door Russische nationalisten die
hem zagen als een agent van Washington. Terugkijkend op de affaire ―Magnitsky‖, die leidde tot sancties
tegen Rusland, als gevolg van een overreactie van het Amerikaanse Congres op een gevangenisdood in
Rusland, zal de dood van Nemtsov waarschijnlijk te wijten worden aan Poetin. Het is te verwachten dat de
westerse media zonder enig bewijs eindeloos zal herhalen dat Poetin zijn criticus heeft gedood.
Een ding moge duidelijk zijn, en dat is dat Poetin veel te slim is om Washington op deze manier in de kaart
te spelen. Bovendien had de grote mond van Nemtsov geen invloed op de 85% populariteitspolls van Poetin.
De support voor Nemtsov kwam vooral van de door Washington gefinancierde Russische NGO‘s. Als de CIA
Nemtsov heeft vermoord dan hebben ze hun eigen aanwinst vermoord, en het valt nog te bezien of de
propagandawinst het verlies van een Poetin-criticus rechtvaardigt.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/03/gorbatsjov-noemt-moord-op-nemtsov-poging-om-rusland-tedestabiliseren/
Venezuela wil vingerafdrukscan in supermarkt tegen hamsteren
Foto: ANP - Gepubliceerd: 08 maart 2015
Om te voorkomen dat de Venezolanen gaan hamsteren in
supermarkten, gaat de regering vanaf begin volgende week 20.000
vingerafdrukscanners in winkels plaatsen.
Consumenten moeten bij de caissière hun vingerafdruk achterlaten,
zodat ze niet meer kopen dan is toegestaan.
In supermarkten zijn er grote tekorten aan dagelijkse producten, zoals melk en meel. Dat komt doordat het
land nauwelijks geld heeft om levensmiddelen te importeren.
Venezuela is sterk afhankelijk van de export van olie, maar door de dalende olieprijs zit het land in een diepe
recessie. Die recessie zorgt voor een gigantische prijsstijgingen, waardoor de Venezolanen geneigd zijn
voorraden in te slaan. Daardoor raken de supermarkten steeds leger.
Door: ANP
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Putin waarschuwde al in 2012 voor Westerse false-flag moordaanslag
Moord op oppositieleider Boris Nemtsov werd op beveiligingscamera
vastgelegd – Slechts 5% Russen stond achter Nemtsov
Op een uit 2012 afkomstige opname is te zien hoe de Russische
president Vladimir Putin waarschuwt voor een false-flag moordaanslag
waarmee ‗buitenlandse krachten‘ een ‗onvrijwillige martelaar‘ zouden
kunnen creëren om het Kremlin in diskrediet te brengen. Met de moord
op oppositieleider Boris Nemtsov lijkt dat inderdaad te zijn gebeurd,
maar waren Russen de daders, zoals in het Westen onmiddellijk werd
geïmpliceerd, was het de CIA die het erop deed lijken dat het de Russen waren, of waren het toch de
Russen die het erop deden lijken dat het de CIA was?
Bewijs dat moord zeer goed werd voorbereid
Het moment waarop Nemtsov werd vermoord werd uit de verte op een beveiligingscamera vastgelegd. Op
het moment dat hij en zijn metgezel op straat wandelen, rijdt er heel langzaam een vuilniswagen langs hen.
Als deze is gepasseerd, blijkt Nemtsov in zijn rug te zijn geschoten, en springt er een persoon in een gereed
staande personenauto, die met hoge snelheid wegrijdt. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de vuilnisauto
iets met de moord te maken heeft en de moordenaar achterop de truck heeft gestaan. Wat tevens opvalt is
dat er op dat moment geen ander verkeer in de buurt te zien is.
Volgens sommigen wijst dat op een groter complot, want de daders moeten geweten hebben dat de
verkeerslichten op het verderop gelegen kruispunt precies op het moment dat de vuilniswagen de
wandelende Nemtsov passeerde op rood stonden. Een enkeling suggereert zelfs dat ze daar speciaal voor
hebben gezorgd. Het is hoe dan ook een bewijs dat de moordaanslag zeer goed werd voorbereid. (1)
Gorbachov: Moord bedoeld om Rusland te destabiliseren
Voormalig Sovjet president Mikail ‗glasnost‘ Gorbachov zei ervan overtuigd te zijn dat de moord is bedoeld
om Rusland te destabiliseren en de spanningen tussen het Kremlin en de oppositie te vergroten. ‗Maar wie
het heeft gedaan is moeilijk te zeggen. Laten we niet meteen conclusies trekken en de onderzoekers de tijd
geven om erachter te komen.‘ In de Russische media wordt gesuggereerd dat de knappe jonge vrouw die
met Nemtsov wandelde een belangrijke rol heeft gespeeld. Ook wordt niet uitgesloten dat de Russische
maffia iets met de zaak te maken heeft.
Slechts 5% steunde Nemtsov
De Westerse media deden na de moord met koppen zoals ‗Moskou rouwt om Nemtsov‘ overkomen alsof de
oppositieleider, die een felle criticus van Putin was, zo populair was. De realiteit is dat hij door slechts 5%
van de bevolking werd gesteund, tegen 85% voor Vladimir Putin. Mogelijk kwam de CIA tot de conclusie dat
Nemtsov als doodgeschoten martelaar meer waard was, omdat hij als oppositieleider nauwelijks iets wist uit
te richten tegen Putin.
VS uit op groot conflict met Rusland
De -waarschijnlijk politieke- moord op Nemtsov lijkt hoe dan ook een nieuw duidelijk signaal dat de regering
in Washington uit is op een groot militair conflict met Rusland. Het is natuurlijk maar de vraag of ooit duidelijk
wordt wie er echt verantwoordelijk is voor de moordaanslag, maar geïnformeerde burgers weten inmiddels
dat ze de manipulatieve anti-Russische berichtgeving in de Westerse media met een flink pak zout moeten
nemen.
Xander - (1) Infowars, (2) KOPP
Aan de jodiumpil bij kernramp
De overheid moet op korte termijn miljoenen jodiumtabletten
verspreiden. De pillen zijn nodig om een groot deel van de kinderen en
zwangere vrouwen in Nederland te beschermen bij een kernramp of
nucleaire aanslag. Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag is
gepubliceerd in de kranten die zijn aangesloten bij de Persdienst.
Tot nu toe kregen alleen inwoners in een straal van 10 tot 25 kilometer
rond een kerncentrale jodiumpillen. Die zone wordt vergroot naar 100 kilometer: een gebied dat vrijwel heel
Oost- en Zuid-Nederland beslaat. Minister Schippers van Volksgezondheid besluit nog dit voorjaar over de
verspreiding van de pillen: gezinnen krijgen ze thuisgestuurd of moeten ze zelf ophalen. Ook een deel van
de Randstad krijgt jodiumtabletten. Bij een kernramp kan een deel van de bevolking baat hebben bij jodium.
De tabletten bieden bescherming tegen schildklierkanker. Wie een pil slikt, verzadigt het lichaam met
'ongevaarlijk' jodium. De schildklier sluit zich af, waardoor er geen radioactief jodium meer bij kan.
http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23752627/__Aan_de_jodiumpil_bij_kernramp__.html
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Obama dreigde in 2014 Israëlische gevechtsvliegtuigen neer te schieten
„Amerikaanse president heeft Israël ingeruild voor Iran als grootste bondgenoot in het Midden Oosten‟
Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden zelfs al oefenvluchten in het
luchtruim van Iran hebben uitgevoerd om het misleiden van de
Iraanse radarsystemen te testen.
Het Palestijnse persbureau Ma‟an haalde gisteren een Koeweitse
krant aan die meldt dat de Amerikaanse president Obama vorig jaar
dreigde Israëlische gevechtsvliegtuigen neer te schieten omdat de
regering Netanyahu had besloten om een preventieve aanval op de
Iraanse nucleaire installaties uit te voeren. Het nieuws is
ongetwijfeld olie op het vuur, niet alleen vanwege de bijzonder
slechte verhouding die Obama en Netanyahu al vanaf het eerste
begin met elkaar hebben gehad, maar vooral omdat de Israëlische leider aanstaande dinsdag zeer tegen de
zin van het Witte Huis een toespraak houdt voor het Amerikaanse Congres – over Iran.
Bij een eventuele aanval op Iran zouden Israëlische gevechtsvliegtuigen door het luchtruim van Irak moeten
vliegen. Obama‘s politieke mentor Zbigniew Brzezinski –al jarenlang vurig pleitbezorger van toenadering tot
Iran en het loslaten van het traditionele bondgenootschap met Israël- suggereerde al in 2009 dat Amerika
desnoods de Israëlische vliegtuigen uit de lucht moet schieten om een aanval op Iran tegen te houden.
Israël blies aanval in 2014 af na dreigement Obama
Volgens Al-Jarida zou Netanyahu in de loop van 2014 samen met de legerleiding het besluit hebben
genomen om enkele Iraanse installaties te bombarderen om te voorkomen dat het land kernwapens zou
kunnen bouwen. Dat besluit viel nadat de Israëlische regering er achter was gekomen dat het Witte Huis
achter de rug van Israël geheime onderhandelingen voerde met de Islamitische Republiek. Na Obama‘s
dreigement kon Israël niets anders doen dan de geplande aanval afblazen.
De Koeweitse krant onthult tevens dat een niet bij name genoemde Israëlische minister met goede banden
met de regering Obama het plan ‗verklapte‘ aan minister van Buitenlandse Zaken John Kerry.
De voorbereidingen voor de Israëlische aanval zouden zelfs al zover zijn gevorderd, dat Israëlische
toestellen enkele experimentele vluchten uitvoerden in het Iraanse luchtruim nadat ze erin waren geslaagd
de Iraanse radarsystemen te ontwijken.
Obama koos Iraanse Israëlhater Valerie Jarrett tot naaste adviseur
Brzezinski was een topkandidaat om officieel adviseur van Obama te worden, maar werd dit uiteindelijk niet
omdat er van zowel de Republikeinse als Democratische partij fel protest tegen hem kwam vanwege zijn
virulente anti-Israël houding. (1)
Uiteindelijk wist Obama een andere notoire Israëlhater tot zijn meest naaste adviseur en vertrouweling te
bombarderen: Valerie Jarrett, nota bene geboren in Iran. Jarrett heeft de afgelopen jaren een grote invloed
gehad op het Midden Oosten beleid van Obama.
Niet Netanyahu, maar Obama verziekte bondgenootschap
De vele waarschuwingen van huidige en voormalige politieke en militaire kopstukken aan het adres van
Netanyahu om Obama niet voor het hoofd te stoten door dinsdag in Washington op uitnodiging van het
Congres een toespraak over met name Iran te houden, zijn dan ook niet terecht. Het is namelijk niet
Netanyahu die de banden tussen beide landen verziekt heeft, maar Obama, die zich in de jaren vóórdat hij
presidentskandidaat werd altijd zeer negatief uitliet over de Joodse staat.
Obama ruilde Israël in voor Iran
Volgens Israëlische inlichtingenspecialisten is Obama zelfs zover gegaan door zonder er veel ruchtbaarheid
aan te geven Israël in te ruilen voor Iran als grootste bondgenoot van de VS in het Midden Oosten. Het klopt
weliswaar dat Israël de afgelopen jaren nog altijd kon rekenen op Amerikaanse wapens en andere militaire
steun, maar in politiek-strategisch opzicht kapte Obama de nauwe samenwerking met Israël stapsgewijs af.
Het nieuws dat de president vorig jaar zelfs dreigde Israëlische vliegtuigen neer te schieten bevestigt de al
langer bestaande angst in Jeruzalem dat Obama in het geheim akkoord is gegaan met een nucleair
bewapend Iran, en niets zal doen om te voorkomen dat de ayatollahs ‗de bom‘ krijgen.
Ook Egypte, Saudi Arabië en Golfstaten woedend
Dat zorgt overigens niet alleen in Israël voor grote bezorgdheid; ook in Egypte, Irans aartsvijand Saudi
Arabië en de meeste andere Arabische Golfstaten is men verbijsterd over Obama‘s Midden Oosten
strategie. Afgelopen dagen druppelde dan ook geruchten naar buiten dat Saudi Arabië opnieuw de
Israëlische luchtmacht een vrije doortocht door zijn luchtruim naar Iran zou hebben aangeboden.
Xander - (1) Arutz 7, (2) DEBKA
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Iran toont enorm spandoek met afbeelding Mahdi geholpen door Jezus
Ook islamitische teksten voorspellen Turkse aanval op Israël en Europa
De islam kent 29 hadiths (uitspraken van Mohammed) die
voorspellen dat de moslim messias, de Mahdi, bij zijn komst in de
eindtijd geholpen zal worden door Jezus, die de christenen dan zou
laten zien dat de islam de enige echte religie is. Nu Iran dankzij
Obama Israël heeft vervangen als Amerika‘s grootste bondgenoot in
het Midden Oosten is men in de Islamitische Republiek dermate
extatisch, dat er een enorm spandoek werd opgehangen met
daarop de Mahdi, met achter hem een biddende Jezus die zich aan
hem onderwerpt (foto).
‗Dit spandoek werd ontworpen om de definitieve overwinning te tonen, geleid door Ibn al-Hasan Imam
Mahdi,‘ berichtte het Iraanse staatspersbureau FARS.
Veel moslims zullen zeggen dat zij ‗ook in Jezus geloven‘, maar er niet bij vertellen dat hun beeld van Jezus
totaal niet overeenstemt met de Bijbel. Volgens de islamitische profetieën zal deze ‗moslim‘ Jezus de Mahdi
volgen in salat (gebed) als de eerstgenoemde op aarde neerdaalt om de Joden en christenen te verslaan en
de hele wereld te onderwerpen aan de islam.
Dag des oordeels nabij?
In Iran gelooft men al enkele jaren dat de ‗dag des oordeels‘ en daarmee de komst van de Mahdi nabij is. In
2011 maakte het land een officiële video met de titel ‗De Komende (Mahdi) is met ons‘ met de boodschap:
de Mahdi is er reeds, maar heeft zich nog niet geopenbaard aan de wereld. Opvallend genoeg komen de
beschrijvingen van de Mahdi vrijwel exact overeen met die in de Bijbel, alleen wordt hij daar niet de messias,
maar het beest, satan en (een) ‗antichrist‘* genoemd.
* Het woord „antichrist‟ komt slechts 4 x in de Bijbel voor en wordt uitsluitend in algemene zin gebruikt voor
iedereen die de Vader en de Zoon ontkent. Er is niet één tekst die spreekt over „de antichrist‟ als
toekomstige wereldheerser.
Voorbeeld: Shi‘itische moslims noemen de Mahdi Sahib Al-Zaman, de ‗god dezer eeuw‘ of ‗god dezer
wereld‘. In 2 Korintiërs 4 wordt met precies deze titel satan omschreven. (2)
„Mahdi komt na overlijden Abdullah‟
Volgens Shi‘itische moslims is het overlijden van de Saudische koning Abdullah op 23 januari van grote
betekenis, omdat volgens een hadith de Mahdi nu zeer spoedig zijn opwachting zal maken:
‗Voor de oordeelsdag zal een man met de naam van een beest op de troon stijgen, waarna een man
genaamd Abdullah aan de macht komt. Zodra iemand mij over zijn dood bericht, zal ik hem vertellen over de
opkomst (van de Mahdi),‘ zou Mohammed hebben voorspeld. De voorganger van Abdullah was King Fahd,
wiens naam afgeleid zou zijn van het woord ‗cheeta‘ (jachtluipaard).
De Mahdi zou –volgens sommigen mogelijk al enkele maanden- na Abdullahs dood op het toneel
verschijnen in een tijd van apocalyptische chaos, dood en vernietiging, wat de belangrijkste voorwaarden zijn
voor de komst van de moslimverlosser.
Turkije valt Israël en Europa aan
Volgens de islamitische traditie zal de mahdi de ‗geest‘ van Mohammed hebben en gedurende 7 jaar vrede
afkondigen in de islam. Tegelijkertijd zal hij de niet-islamitische landen één voor één veroveren en hun
rijkdom verdelen onder de moslims. De legers van de Kalief zullen volgens de voorspelling zwarte vlaggen
dragen, reden waarom IS(IS) hetzelfde doet.
‗De laatste strijd zal gevoerd worden door getrouwe moslims op de ruggen van paarden... met zwarte
vlaggen,‘ legde Soefi-sjeik Hisham Kabbani uit. ‗Zij zullen op de oostelijke Jordaanoever staan en een oorlog
beginnen zoals de aarde nog nooit heeft meegemaakt. De ware messias, de islamitische mahdi, zal Europa
verslaan en het leger van de Seljuks (Turken) aanvoeren. Vanuit Jeruzalem zal hij over de wereld regeren,
want Mekka zal zijn vernietigd.‘
Islam = antichrist
Zoals we al vaak uitgebreid hebben beschreven voldoet de islam als enige ideologie aan alle Bijbelse
kenmerken van ‗antichrist‘, compleet met ‗valse profeet‘ (Mohammed), tekenen op voorhoofd en arm,
aanbidding van een ‗beeld‘ (de zwarte steen in Mekka die uit de hemel zou zijn gevallen, en het ‗sprekende
beeld‘ wellicht de Mahdi zelf) en het onthoofden van christenen.
Xander - (1) Farsnews (via Shoebat), (2) Shoebat
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Rusland voert schijnaanvallen op NAVO-schepen en onaangekondigde kernwapentest uit
Washington en Brussel beginnen te krijgen waar ze al sinds begin
vorig jaar op aansturen: een geïrriteerd Rusland dat langzaam maar
zeker genoeg begint te krijgen van de voortdurende Westerse
provocaties en oorlogszuchtige retoriek. Eergisteren voerden
Russische Su-30 (foto) en Su-24 gevechtsvliegtuigen
schijnaanvallen uit op NAVO-schepen in de Zwarte Zee.
Tegelijkertijd was er een onaangekondigde kernwapentest in
centraal Rusland.
Volgens Sputnik oefenden de Russische toestellen op het penetreren van de luchtdefensiesystemen van de
Amerikaanse raketkruiser USS Vicksburg en het Turkse fregat TCG Trugutreis, die in de Zwarte Zee bij
Oekraïne opereren. Vorig jaar deden de Russen iets vergelijkbaars bij een eveneens in de Zwarte Zee
varend hypermodern Amerikaans marineschip, wier elektrische- en radarsystemen door slechts één
Russisch toestel totaal werden uitgeschakeld.
Test intercontinentale kernraketten
Tegelijk met de schijnaanvallen vond bij de centraal Russische stad Yoshkar-Ola, op ca. 650 kilometer
afstand van Moskou, een onaangekondigde kernwapentest. Volgens de Russische Strategische Raketmacht
was de test bedoel om de ‗conditie en veiligheidsmaatregelen‘ van de daar gelegerde intercontinentale Topol
raketten te controleren.
Russische bommenwerpers bij Ierland
De afgelopen maanden vliegen er regelmatig Tu-95 Bear strategische lange-afstandsbommenwerpers langs
het luchtruim van de NAVO. Het laatste incident betrof twee bommenwerpers die op slechts 40 kilometer van
de Ierse kust hun transponders hadden uitgeschakeld, waardoor al het vliegverkeer in het gebied moest
worden omgeleid.
Na staatsgreep 6000 mensen omgekomen
Ondanks de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne wordt er hier en daar nog steeds gevochten tussen
de pro-Russische separatisten en het leger van het regime in Kiev. Sinds het conflict vorig jaar begon met
een door de VS georkestreerde staatsgreep zijn minstens 6000 mensen om het leven gekomen.
Xander - (1) Infowars
IS laat moeder eigen zoon opeten
Door Jeannette Kras - maandag 2 maart 2015, 16:18 in
categorie: Samenleving
De horror van IS kan altijd nog weer erger. Een moeder zou zonder
dat ze het zelf door had stukjes van haar eigen zoon hebben
opgegeten. Dat vertelt een Brit die naar Irak was afgereisd om
tegen IS te strijden.
Toen veiligheidsagent Yasir Abdullah hoorde dat IS zijn
geboorteplaats, die hij in 2000 verliet, op nog geen tien kilometer was genaderd, besloot hij te gaan helpen.
Hij kocht onder meer een machinegeweer en bewaakte samen met honderden andere strijders een cruciale
grensovergang in Irak.
Vorige week keerde hij terug naar het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft de meest gruwelijke verhalen gehoord.
Zo vertelt hij over een oude Koerdische vrouw. ‗Haar zoon was gevangen genomen door IS en naar Mosul
gebracht. Ze was echter vastberaden om hem terug te vinden en ging naar het hoofdkwartier van IS om hem
op te zoeken.‘
Hij vervolgt: ‗De mannen van IS zeiden haar dat ze maar beter even kon gaan zitten na zo‘n lange reis en
wat kon eten, voordat ze haar zoon zou ontmoeten. Ze gaven haar thee en een maaltijd van vlees, rijst en
soep. Ze dacht dat ze aardig wilden zijn.‘
‗Maar,‘ zo gaat hij verder, ‗ze hadden haar zoon vermoord en in stukken gesneden. Nadat ze haar maaltijd
opgegeten had en vroeg of ze haar zoon kon zien, begonnen ze te lachen en zeiden ze: ‗Je hebt hem zojuist
opgegeten.‘
Abdulla vertelt ook over hoe IS de lokale bevolking terroriseert. Als ze zich niet overgeven, riskeren ze
ontvoerd en levend verbrand te worden. Gevangenen worden op een ‗levend vreugdevuur‘ gegooid. Zijn
neef zag hij met eigen ogen omkomen tijdens een IS-aanval.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/427931/is-laat-moeder-eigen-zoon-opeten.html
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IS(IS) publiceert fatwa hoe vrouwen en kinderen volgens Allah verkracht moeten worden
Voor hun moslim meesters vluchtende meisjes begaan „de zwaarste zonde‟ – Gewoon trouwen met een
niet-moslima is „ontucht‟
Meisje ontvoerd, verkracht en gemarteld door IS(IS)-jihadisten (3). „En
hij(‗antichrist‘, ook in algemene zin, dus tevens van toepassing zijnde op
Mohammed en zijn volgelingen) zal geen acht geven op de begeerte (= de
wensen) van vrouwen.‟ (Daniël 11:37, correct vertaalde SV)
De islamitische terreurorganisatie IS(IS) heeft een fatwa –religieus beveluitgevaardigd waarin uitgebreid staat beschreven hoe Allah in de Koran moslim
mannen toestemming geeft om ‗ongelovige‘ vrouwelijke gevangenen en zelfs
kinderen te verkrachten, inclusief Joodse en christelijke. Gewoon trouwen met
een Joodse of christelijke vrouw is in Allahs ogen echter ‗de zonde van ontucht‘.
‗Su‘al wa-Jawab fi al Sabi wa-Riqab‘, oftewel ‗vragen en antwoorden over het houden van slaven en
gevangenen‘ heet de fatwa van het IS-ministerie van Religieuze Zaken. In deze ‗gebruiksaanwijzing‘ staan
32 vragen en antwoorden hoe moslim mannen met hun vrouwelijke gevangenen moeten omgaan.
In vraag 3 en 4 staat dat alle ‗ongelovige‘ vrouwen gevangen genomen mogen worden, inclusief Joden en
christenen. De meerderheid van de geestelijken wijst het gevangen nemen van moslima‘s echter af.
Verkrachting „door Allah gegeven recht‟
De islamitische theologen verzekeren dat het verkrachten van vrouwelijke gevangenen een door Allah
gegeven recht is. Daarbij baseren ze zich op de Koran (Sura 23:5 en 6). Let wel: bedoeld wordt de enige
echte gezaghebbende Koran in het Arabisch, niet de verzachte en verdraaide Nederlandse of enige andere
vertaalde versie, die speciaal voor Westerse ogen werden ‗aangepast‘.
Maagden en peutermeisjes
Het religieuze bevel richt zich ook specifiek tot vrouwen en kinderen die nog maagd zijn. ‗Als de gevangen
nog maagd is, kan haar bezitter gelijk na inbezitneming (geslachts)verkeer met haar hebben.‘ Als de moslim
echter twijfelt of ze nog maagd is, dan moet ‗eerst haar uterus (baarmoeder) gereinigd worden‘.
Tevens is het toegestaan om seks te hebben ‗met een slavin die nog niet in de puberteit is, voor zover ze tot
geslachtsverkeer in staat is‘. Is het meisje té jong –en volgens eerdere IS-publicaties kan het hier zelfs om 1jarige peuters gaan die nog niet eens uit de luiers zijn- dan ‗is het voldoende om ook zonder
geslachtsverkeer van haar te genieten‘.
Vluchten is de „zwaarst mogelijke zonde‟, en trouwen is „ontucht‟
Een vrouw of meisje dat wegvlucht voor haar moslim meester begaat ‗de zwaarste zonde‘, en verdient een
straf die dermate afschrikwekkend is, dat andere gevangen vrouwen het wel uit hun hoofd laten om
eveneens te proberen te vluchten. Een 15 jaar oud Yesidisch meisje, dat meerdere malen als (seks)slavin
werd verkocht, was vorig jaar één van de weinigen die de IS-hel wist te ontsnappen.
IS-terroristen worden ook enkele verboden opgelegd. Zo mogen ze beslist niet gewoon trouwen met een
ongelovige, Joodse of christelijke vrouw, want daarmee begaan ze de ‗zonde van ontucht‘.
„Fatwa niet meteen van toepassing op alle moslims‟
De Israëlische professor en terreurexpert Assaf Moghadam waarschuwt dat deze fatwa niet meteen op alle
moslims moet worden toegepast, omdat er in 1400 jaar islam verschillende interpretaties van de Koran zijn
geweest. Dat neemt niet weg dat grote delen van de islamitische wereld snel radicaliseren en overgaan tot
het deels of geheel toepassen van de discriminerende, racistische en onderdrukkende Sharia wetten.
Mannen publiekelijk opgehangen
Mannen die door IS gevangen worden genomen ondergaan veelal een ander gruwelijk lot. Zo doken er
gisteren videobeelden op van 8
doodgemartelde mannen die door IS
ondersteboven aan een stellage
midden op straat in Hawija, zo‘n 75
kilometer ten noorden van Tikrit (Irak),
waren opgehangen. Boven hen de
tekst: ‗De Islamitische Staat, een
Kalifaat volgens de leer van de
Profeet. De Provincie Karkuk heet u
welkom.‘ (2)
Xander - (1) Stuttgarter Nachrichten,
(2) Shoebat, (3) FFMU (Facebook)
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Sluitend bewijs dat vlucht MH17 werd neergeschoten door Oekraïense jager
De cockpit van de MH17 vertoont typische inslaggaten van kogels
van een boordkanon, en niet van een BUK-luchtafweerraket. Inzet
linksboven: zo werd de Boeing schuin van achteren beschoten
door de SU-25. Rechtsonder: de stoel van de kapitein, doorzeefd
met kogelgaten.
Volgens piloot, luchtvaartexpert annex onderzoeksjournalist Peter
Haisenko is er sluitend bewijs geleverd dat vlucht MH17 uit
Amsterdam naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 werd
neergeschoten door een Oekraïens gevechtsvliegtuig. Dit bewijs bestaat uit drie delen: ten eerste vertonen
de wrakstukken alle tekenen van een explosie van een lucht-luchtraket; ten tweede ontbreken juist alle
beschadigingen die kenmerkend zijn voor een aanval met een BUK grond-luchtraket, zoals het Westen nog
altijd beweert; ten derde is er de genegeerde getuigenverklaring van een Oekraïense gevechtspiloot, die
toegaf ‗het verkeerde vliegtuig te hebben neergeschoten‘.
Eén of twee Oekraïense SU-25 gevechtsvliegtuigen hebben op enkele kilometers afstand een raket van het
type R60M op de Maleisische Boeing 777 afgevuurd. De rechter motor werd getroffen, en
metalen shrapnel delen –bedoeld om zoveel mogelijk schade aan te richten- doorboorden het middenstuk
van de romp aan de onderkant.
De piloten van het passagiersvliegtuig hadden geen idee wat er gebeurde. Omdat een motor was
uitgevallen, liep de snelheid van het toestel snel terug. Tijd om via de radio alarm te slaan was er niet, want
slechts enkele seconden later werd de Boeing van rechtsachter met een boordkanon beschoten. De kogels
schraapten de vleugel en drongen onder verschillende hoeken de cockpit binnen. Uit onderzoek is bewezen
dat het om kogels uit een GSch-302/AO-17A kanon van een SU-25 straaljager ging, die van een afstand van
circa 500 meter werden afgevuurd.
Boeing nogmaals beschoten
Hoewel de piloten dood waren, stortte de Boeing niet meteen neer. Daarop werd de voorkant van het toestel
nogmaals beschoten, nu van de andere kant. Hierdoor brak het vliegtuig uit elkaar. De cockpit en delen van
de voorkant vielen door de zwaartekracht bijna loodrecht naar beneden, terwijl het middenstuk en achterste
deel met de vleugels pas 25 kilometer verder op de grond te pletter sloeg. Gruwelijk: het merendeel van de
passagiers zal dit waarschijnlijk nog bij bewustzijn hebben meegemaakt.
Enkele maanden geleden verklaarde een grondmedewerker van de Oekraïense luchtmacht dat kort na de
ramp een SU-25 piloot hevig ontsteld zijn toestel uit was geklommen en ‗het was het verkeerde vliegtuig‘ had
gestameld.
Delen en sporen van lucht-luchtraket
Wrakstukken van de voorkant, die de duidelijkste sporen van bewijs van beschieting met een boordkanon
vertoonden, werden door het Oekraïense leger razendsnel in beslag genomen en vernietigd. Gelukkig waren
er al foto‘s van deze delen gemaakt. Uit deze beelden kan volgens Haisenko ‗zonder twijfel‘ worden
geconcludeerd dat de Boeing absoluut niet door een BUK grond-luchtraket kan zijn geraakt.
In een deel dat behoorde bij de romp in de buurt van de deur werd een onderdeel aangetroffen, dat na
uitgebreide vergelijkende analyse alleen maar uit een R60M luchtluchtraket afkomstig kan zijn:
Daarnaast vertoonden zowel de stoel van de piloot als de kapitein zelf
meerdere ronde gaten en beschadigingen, die enkel door een directe
beschieting kunnen zijn ontstaan. Dat de gaten van grootte en vorm
verschillen komt omdat de kogels onder verschillende hoek insloegen.
Bovendien werden in de randen van deze gaten koper- en
smeermiddelsporen gevonden, zaken die niet worden gebruikt in een BUK
grond-luchtraket, maar wel in de kogels van een SU-25 boordkanon.
Geen enkel inslaggat BUK-raket
Wat eveneens totaal ontbreekt zijn de inslaggaten van shrapnel deeltjes van een BUK-raket, die niet rond,
maar de vorm van een Romeinse I hebben. Op foto‘s van wrakstukken van vliegtuigen die werden geraakt
door een BUK-raket zijn deze stervormige gaten duidelijk zichtbaar:
Een met een BUK-raket boven Oekraïne neergehaalde An-26 vertoont
duidelijke „I‟- of stervormige gaten.
In de teruggevonden delen van de Maleisische Boeing 777 werd er daar
niet één van aangetroffen.(3)
Dit werd bevestigd door Bernd Biederman, oud topofficier van de NVA
(voormalige Oost-Duitse Volks Armee) en expert op het gebied van
Russische raketsystemen. Biederman sprak slechts één week na de ramp
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al tegen dat de Boeing door een BUK-raket was neergehaald, zoals de Westerse media onmiddellijk
beweerden. Uit het feit dat delen van het vliegtuig pas na inslag op de grond in brand vlogen, blijkt dat de
explosie in de lucht niet krachtig genoeg was om het toestel onmiddellijk geheel in brand te zetten, iets dat
bij een BUK-raket wel zou zijn gebeurd.
„Het was het verkeerde vliegtuig‟
Dan is er nog de verklaring van de eerder genoemde Oekraïense gevechtsvlieger: ‗Het was het verkeerde
vliegtuig‘. Dit duidt mogelijk op een eerder gerucht dat het toestel van de Russische president Vladimir Putin
op het moment dat de Boeing 777 werd neergehaald op slechts een paar honderd kilometer afstand vloog,
en Oekraïne eigenlijk Putin had willen neerschieten.
Dat lijkt een bizarre aanname, maar is zeker nu, na een jaar vol leugens en anti-Russische oorlogsretoriek
van het regime in Kiev, ineens niet meer zo onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk hoopten de nieuwe
machtshebbers met het uitschakelen van Putin een Russische aanval en daarmee militair ingrijpen van de
VS en de NAVO uit te lokken.
Piloot kon zich eenvoudig vergissen
Hoe kon de piloot zich zo vergissen, als Putins toestel op een paar honderd kilometer afstand heeft
gevlogen? Daar is een eenvoudige verklaring voor: in de praktijk worden bijna alle vluchtschema‘s nog
tijdens de reis één of meerdere malen aangepast. Dat gebeurde ook met vlucht MH17. Het is daarom goed
mogelijk dat de route van Putins toestel oorspronkelijk over het oostelijke deel van Oekraïne was gepland,
en de verandering van deze route (nog) niet bekend was in Kiev.
De spreekwoordelijk ‗smoking gun‘: Een verzoek van Haisenko om het originele vluchtplan van Putins
toestel vrij te geven werd door de Duitse autoriteiten afgewezen met het argument dat het om een ‗zaak van
nationale veiligheid‘ ging.
Op 6 kilometer afstand, het moment van de eerste aanval met de lucht-luchtraket, was het onmogelijk het
verschil tussen een Boeing 777 en Putins IL-96 te zien. De piloot had geen tijd om dichterbij te komen,
omdat de Boeing dan het Russische luchtruim in zou zijn gevlogen.
Nadat de raket de motor had geraakt maar het toestel niet onmiddellijk neerstortte, kwam de SU-25
dichterbij en constateerde de piloot dat hij een fatale fout had gemaakt. Een noodlanding toestaan zou de
schuld van Oekraïne onweerlegbaar aan het licht brengen, en daarom beschoot hij eerst de cockpit en
daarna de rest van het toestel met zijn boordkanon, zodat de piloten omkwamen en het vliegtuig in stukken
uiteen viel.
Westen moet Putin excuses aanbieden
In Haisenko‘s ogen staat het vast dat de verantwoordelijken voor de ramp, waarbij 298 mensen omkwamen,
zich in Kiev bevinden, en niet in Moskou. Het Westen bevindt zich daarom in een uiterst ongemakkelijke
situatie, omdat erkenning van dit feit zou betekenen dat politici en media openlijk hun verontschuldigingen
aan Putin zouden moeten aanbieden, en de echte daders –het door het Westen aan de macht geholpen
regime in Kiev- zouden moeten worden bestraft.
Grote Amerikaanse druk op Europa
Omdat de staatsgreep en daarop volgende burgeroorlog in het oosten van Oekraïne in Washington werd
bedacht en met behulp van de CIA werd uitgevoerd, is de kans groot dat de betrokken Europese regeringen,
waaronder de Nederlandse, onder enorme Amerikaanse druk worden gezet om de waarheid over de ramp
met vlucht MH17 voor altijd achter slot en grendel te verbergen.
Xander - (1) Anderwelt Online, (2) Presse Portal, (3) Global Research
Nu begint de tijd van de goedkope euro
Reizen naar de VS wordt een stuk duurder
Door Gerard Driehuis - zondag 8 maart 2015, 08:40 in
categorie: Economie
Vanaf maandag gaat de Europese Centrale bank maandelijks 60
miljard euro in de Europese economie pompen. Het zal het proces
versterken dat al is begonnen: de euro wordt ten opzichte van
andere munten steeds goedkoper, met name ten opzichte van de
dollar.
Jarenlang was de euro anderhalve dollar waard. Dat maakte
Europa duur voor Amerikanen en Amerika goedkoop voor ons.
Die Welt bracht prognoses samen over de te verwachten waarde
van de euro in de komende jaren. Vermoedelijk zal een euro
ongeveer 1 dollar waard zijn.
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/429880/nu-begint-detijd-van-de-goedkope-euro.html
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Het aftreden van Ivo Opstelten en Fred Teeven; draait het allemaal om Demmink?
Posted on Mar 10, 2015
Het aftreden van Ivo Opstelten en Fred Teeven is niets anders dan het
plaats maken van twee acteurs in het theater genaamd ‗List en Bedrog‘ in
Den Haag. Het zou allemaal het gevolg zijn van een bedrag van 4,7 miljoen
dat betaald is aan crimineel Cees H. Eenschermprint bevestigde het bedrag.
En toen kwam er een olifant met een hele grote snuit; die blies het verhaaltje
uit. Altijd als er een mediacircus opgetuigd wordt van het kaliber dat u
gisteravond heeft gezien, moet u een wortel uit de kelder pakken en eens
flink op gaan zitten knagen. Tijdens het smakken moet u dan achter uw oor
krabben en denken ―Ergens klopt er hier iets niet.‖
Bart Chabot kwam tijdens de uitzending van Pauw van gisteravond naar
voren met de opmerking dat er schikkingen zouden zijn gedaan met
slachtoffers van Joris Demmink. Hij komt in hier in mijn optiek met de (gecontrolleerde) onthulling, maar duidt
denk ik wel de echte reden van het vertek van Opstelten en Teeven. En natuurlijk zijn dan niet die paar
rottige duizenden euro‘s aan slachtoffers het grootste probleem, nee het complete Demmink dossier heeft de
Nederlandse staat waarschijnlijk miljarden gekost. Of misschien moet ik het anders zeggen: er zijn
vermoedelijk miljarden weggesluisd met behulp van een dossier waarbinnen het bedrijf Chipshol een
belangrijke rol heeft gespeeld. De bonnetjes-affaire die nu gebruikt wordt als excuus om op te stappen, is
slechts een ‗hitte kogel‘ die afgeschoten wordt, zodat de warmte zoekende raket de motor van het viegtuig
van de BV Nederland niet raakt en het door kan blijven vliegen (zie hier).
De aankondiging van de mafiagroep Poot en hun bedrijf Chipshol in juni 2014 – dat zij de gronden rondom
Schiphol zouden verkopen – kan wat mij betreft worden gecategoriseerd in het vakje ‗dubbelspraak‘ dat
George Orwell in zijn boekk 1984 invoerde. Dat betekent eigenlijk dat je de betekenis om moet draaien. De
familie Poot is er naar mijn vermoeden helemaal niet mee gestopt. Het afpersdossier Demmink heeft ze
waarschijnlijk de miljarden gebracht waar ze jaren op jaagden in samenwerking met hun hitman Micha Kat.
Echter ga ja niet op het moment dat deze deal gesloten is hoog van de toren blazen, nee je probeert er
stilletjes met het geld tussen uit te sneaken. We hebben het hier over een familiebedrijf dat mogelijk 20
miljard ‗black budget‘ wist los te peuteren van de Nederlandse staat. Dat is 8% van de Rijksbegroting en kost
u dan mogelijk € 228,31 per maand (zie hier). Dat lijkt me toch de moeite waard om eens kritisch over na te
denken, zeker omdat het hier een manier van zakendoen betreft waarbij nogal wat malafide praktijken naar
boven komen drijven. Mocht u als nieuwe lezer geen flauw benul hebben waar dit over gaat, dan zal ik dat
eerst in het kort toelichten. De familie Poot is een Wassenaarse familie die ooit gronden kocht rondom
Schiphol. Zo‘n twintig jaar geleden was het de bedoeling dat de gronden van twee belangrijke
grootgrondbezitters rondom Schiphol zouden worden verkocht aan een ontwikkelingsmaatschappij. Chipshol
Holding (150 hectare) en Landinvest (450 hectare) zouden hun gronden verkopen aan een nieuw op te
richten bedrijf: Chipshol Forward. Deze (in der tijd) nieuw opgerichte Naamloze Vennootschap zou
investeerders aantrekken. Die investeerders werden geworven op basis van een prachtige prospectus,
waarin stond vermeld dat er een deal zou liggen tussen Chipshol Holding en Landinvest, waarbij de 150
hectare grond van Chipshol Holding door Landinvest zou worden gekocht en de gezamenlijke 600 hectare
zou worden aangeboden aan het fonkelnieuwe Chipshol Forward. Deze laatste zou de kooprechten na
bestemmingswijziging hebben op het grootste deel van de in totaal 600 hectare grond (zie toelichting hier).
Jarenlang wist de familie Poot het beeld te schetsen dat rechters
Westenberg en Kalbfleisch hen hadden tegengewerkt en dat de
gronden zo niet bij Chipshol Forward terecht konden komen. De
familie Poot – onder regie van de oude Jan Poot – beweerde zo
miljarden mis te lopen. Jarenlang wist Jan Poot mensen zand
in de
ogen te smeren met uitgebreide mediacampagnes, websites
en boeken
die er voor zorgden dat de gemiddelde lezer compleet afgeleid werd
van de
werkelijkheid. Na gesprekken die ik met meerdere insiders voerde ontstond echter duidelijk een heel ander
beeld. Jan Poot wist zowel in de alternatieve media en in de Main Stream Media het beeld neer te zetten dat
de rechters Westenberg en Kalbfleisch hem het leven zuur zouden hebben gemaakt en hij door toedoen van
hen miljarden schade ondervond. In de praktijk blijkt dat hij zelf de verkoop geannuleerd heeft en rechter
Westenberg dus helemaal niet tegenwerkte, maar juist meewerkte. Uit dit vonnisuit 1994 kunt u niet alleen
opmaken dat Landinvest het bestaan van een overeenkomst betwiste, maar tevens dat de advocaat van
Chipshol Forward er op aanstuurde de (niet bestaande deal) gewoon te cancelen. Weet u wat dit betekent?
Dat betekent simpelweg dat –terwijl Jan Poot jaren heeft beweerd schade te zijn berokkend voor het niet
kunnen ontwikkelen van projecten rond Schiphol– hij zijn advocaat deze deal zelf liet cancelen en dus de
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complete vermeende miljardenschade gebaseerd is op een niet bestaande overeenkomst. Ook de
investeerders zijn dus lekker gemaakt met een deal met Landinvest die al die tijd niet bleek te bestaan
(lees hier de volledige toelichting).
Een belangrijk dossier dat gebruikt werd om de Nederlandse staat onder druk te zetten met miljarden over
de brug te komen, was het (pedofilie) dossier van oud secretaris generaal Joris Demmink. Jarenlang werd
deze opgejaagd door een zelfverklaard journalist en oud collega van Theo van Gogh, Micha Kat. Inmiddels
weten we dat de dood van Theo van Gogh waarschijnlijk een hoax is en ook de dood van Fred de Brouwer
is waarschijnlijk van die categorie. Beroepsleugenaar Henk Krol wist de vermeende crematie van Fred de
Brouwer handig een paar dagen te verplaatsen tijdens een uitzending van Pauw & Witteman toen ik de broer
van Fred de Brouwer in Nederland aantrof terwijl hij bij de crematie die dag in Thailand had moeten zijn
(zie hier). De alternatieve media in de vorm van websites als Klokkenluideronline en schijnbaar ook haatsites die andere spelers – vooral Martin Vrijland – uit het speelveld moesten jagen, werden volledig betaald
door de familie Poot. Micha Kat moest dit na jaren ook bekennen tijdens een radio uitzending (zie hier).
Grootschalig list en bedrog werd ontmaskerd toen bleek dat de familie Poot niet alleen deze alternatieve
media had opgezet en gefinancierd. Naast het opkopen van ruimte in grote kranten, zaten zij ook achter de
stichting ‗De Roestige Spijker‘, een stichting die de Nederlandse staat onder druk moest zetten met het ‗Joris
Demmink‘-dossier.
Hoogstpersoonlijk ontdekte ik hoe de mensen binnen deze stichting allemaal een dubieuze rol vervulden. Zo
had je een secretaris genaamd Ben Ottens die in het verleden als gemeenteraadslid in de Haarlemmermeer
gezorgd had voor de opwaardering van de gronden rondom Schiphol van landbouwgrond naar bouwgrond
(zie hier). Deze Ben Ottens bevond zich in een stichting die Joris Demmink moest onderuithalen, maar
dankte gek genoeg bijna zijn gehele CV aan deze Joris Demmink. Veel opmerkelijker was de ontdekking dat
de stichting de Roestige Spijker in het leven was geroepen om de oud secretaris generaal van pedofilie te
beschuldigen, maar zelf bleek samen te werken met een veroordeeld afperser en iemand waarvan bekend
staat dat hij kinderen drogeerde om ze in hotels te laten misbruiken door hooggeplaatsten, ten bate van
afpersing. Deze veroordeeld afperser met de naam Jack Abramoff bleek duidelijk verbonden aan de stichting
de roestige spijker, waarin zich ook een meneer met de naam Robert Rubinstein bevond. Die laatste is nu
degene die met zijn TBLI foundation door het NRC gekoppeld wordt aan MI6 agent Michael Oatley.
In 2014 hebben we vooral gezien hoe de familie Poot heeft geprobeerd hun positie te downplayen. Men zou
de strijd tegen Demmink opgeven en ook Robert Rubinstein zou zich niet meer actief met stichting de
Roestige Spijker bezig gaan houden, zodat hij zich meer op zijn ―eigen bedrijf‖ kon richten (zie hier). In juni
van datzelfde jaar kondigde de familie Poot al aan Chipshol te willen verkopen (zie hier). In mijn optiek zijn
wij – het Nederlandse volk – grof in de maling genomen en is er achter de schermen een deal gesloten met
de Nederlandse staat om een ‗black budget‘ van 20 miljard euro te creëren. Omdat Martin Vrijland echter de
schijnwerpers te veel op het onderwerp zette, probeerde men de zaak af te wimpelen met het beeld dat de
stekker eruit getrokken was. De website van Micha Kat probeerde als laatste redmiddel in de slachtofferrol te
duiken door geënsceneerde vijandigheid van een medewerker Eric Donk. Van beiden weten we inmiddels
vrij zeker dat ze AIVD-ers zijn. Door een schijnaanval van deze Eric Donk op Micha Kat en een poging deze
aanval gelijk te scharen met de onthullingenover Micha Kat door deze website, hoopt de oud
redactiemedewerker van Theo van Gogh zijn geloofwaardigheid nog te kunnen redden.
Wat als een paal boven water staat, is dat het door mij zo vaak genoemde bedrag van 20 miljard niet uit de
lucht gegrepen is. Ook het NRC gaf in een artikel van 8 november 2014 aan dat de familie Poot meende 20
miljard schade te hebben geleden [citaat] Het schadebedrag schat advocaat Lowell op circa 20 miljard
euro. Hoewel het NRC met de onthulling van een overeenkomst met een MI6 agent kwam, durft niet 1 Main
Stream Media krant of journaal het aan om de familie Poot en het bedrijf Chipshol echt grondig door te
lichten. In nog ongepubliceerde gesprekken met oud investeerder Charles Huber wist ik namelijk te
achterhalen hoe de familie Poot haar investeerders in het bedrijf Chipshol Forward bedroog. Het niet verder
willen graven door de Main Stream Media duidt op een doofpot waar beide partijen baat bij hebben. Wilt u
meer achtergronden over de kwestie lezen, dan vindt u het gehele dossier hier.
Mijn inschatting is dat Chipshol een bedrijf is dat ‗black budgets‘ moest creëren. Om dit onopvallend te
kunnen doen hebben zij een ―afpersdossier‖ gecreëerd en de alternatieve media opgetuigd. Zij zijn de grote
financier achter websites in de alternatieve media. Het hele Demmink Dossier is daarvoor bedoeld geweest.
Er moesten miljarden kunnen vloeien naar schimmige zaken die niet in de reguliere boekhouding van de
Nederlandse staat pasten. Die miljarden zullen natuurlijk voor die zaken worden aangewend die buiten de
officiële politieke agenda vallen. Daar hoort en ziet u niets van. Ook kan het zijn dat het pure afpersing is
waaraan de BV Nederland wel moest meewerken. Dan is dit de grootste afpersingszaak in de geschiedenis.
Duidelijk is in ieder geval dat de rol van de familie Poot en hun hitman Micha Kat erg groot is. Het Demmink
dossier heeft nooit iets opgeleverd en zal nooit iets opleveren met betrekking tot een daadwerkelijke
verandering aangaande pedofiele misstanden. Dat interesseerde Jan Poot ook helemaal niet (zie hier). Het
was slechts een onderwerp om de aandacht af te leiden en dat ter afpersing van de BV Nederland diende.
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Men heeft de gecontroleerde oppositie in de alternatieve en social media via het Demmink dossier kunnen
lanceren en elk vrij geluid de kop in gedrukt (lees ook dit). Het draait allemaal om grof geld.
Kortom: in mijn optiek zijn Ivo Opstelten en Fred Teeven vanwege het Demmink dossier opgestapt en niet
vanwege een bedrag van 4,7 miljoen; een bedrag waar de BV Nederland haar kont mee afveegt. Op de
miljarden verspillingen van de staat is dat simpelweg peanuts en het is dus een drogreden voor het
afgtreden. De taak van Opstelten en Teeven zit er op. Er zijn waarschijnlijk miljarden aan belastinggeld
weggesluisd en andere acteurs mogen nu nieuwe leugens gaan verkopen vanuit dezelfde positie.
Bron linkvermeldingen: nos.nl, npo.nl, telegraaf.nl, volkskrant.nl

China en Rusland lanceren in herfst anti-dollar alliantie
Rusland blijft Amerikaanse staatsobligaties dumpen
Het Amerikaanse dollar imperium loop op zijn einde. Inzet: Enorm
reclamebord in Bangkok, waar de Bank of China adverteert met
„RMB (renminbi): De Nieuwe Keus – De Wereld Munt.‟
Het einde van het Amerikaanse dollar imperium is een grote stap
dichterbij gekomen nu na Rusland ook China een alternatief
lanceert voor het door Amerika gedomineerde wereldwijde SWIFT
betalingssysteem. Rusland werd hiertoe gedwongen door de Westerse sancties in verband met de situatie in
Oekraïne. China is er echter op uit om op termijn de dollar als wereld reservemunt van de troon te stoten, en
adverteert daar zelfs openlijk mee (3). Als in september of oktober het Chinese alternatief van start gaat en
een succes wordt, dan dreigt een spoedige instorting van de Verenigde Staten als supermacht.
De al jaren dreigende ontkoppeling van de opkomende BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid
Afrika) met de dollar wordt in het Westen nog altijd niet echt serieus genomen. Inmiddels blijkt dit proces al
veel verder gevorderd te zijn dan ooit voor mogelijk werd gehouden.
Rusland lanceert alternatief en dumpt Amerikaanse staatsobligaties
Na uitgesloten te zijn van het internationale SWIFT betalingssysteem, een sanctie als gevolg van de –zoals
onze lezers weten niet bestaande- Russische militaire acties in Oekraïne, lanceerde het Kremlin een
alternatief waar meteen al 91 kredietinstellingen bij aangesloten werden. Tegelijkertijd dumpten de Russen
een record hoeveelheid Amerikaanse schatkistpapieren, alleen al in december 2014 voor een bedrag van $
22 miljard, maar liefst 20% van hun totaal (2).
Het Westen deed nogal lacherig over Ruslands alternatief voor SWIFT, want wat zou dat systeem voor zin
hebben als andere landen er geen gebruik van zouden maken? Mocht dat onverhoopt wél gebeuren, dan
zou de status van de dollar ernstig worden ondermijnd.
Chinezen lanceren in herfst CIPS
Nu blijkt dat het ‗onverwachte‘ gevolg een Chinese navolging van de Russische stap is. Ook de Chinezen
lanceren nu hun eigen internationale betalingssysteem: CIPS (China International Payment System), dat
grensoverschrijdende transacties in yuan (renminbi) gaat regelen. Dit systeem zal mogelijk al in september
of oktober actief worden.
De Westerse provocaties in Oekraïne hebben dus niet alleen Rusland, maar ook China er versneld toe
aangezet stappen te ondernemen om de dollar los te laten. Eerder besloten Moskou en Peking al om een
deel van hun onderlinge (olie)handel in de eigen valuta te gaan afrekenen.
Rol yuan in wereldhandel groeit snel
In november 2014 haalde de Chinese munt de Canadese en Australische dollar in en kwam het in de top-5
van internationaal meeste gebruikte valuta terecht. Tot nu toe moeten grensoverschrijdende yuantransacties via zogenaamdeclearing banken worden afgehandeld, maar met het nieuwe CIPS is die
tussenstap niet langer nodig.
Omdat China de VS als grootste economie ter wereld aan het inhalen is, zal met CIPS steeds meer
internationale handel niet langer in dollars, maar in yuans worden afgerekend. In december vorig jaar steeg
het aantal wereldwijde betalingen met de Chinese munt al met 20,3% ten opzichte van een jaar eerder.
Rusland en China „gedwongen‟ door regering Obama
‗Gesteld kan worden dat als het inderdaad een briljante tactische zet van de regering Obama was om
Rusland –en door geopolitieke verwantschap ook China- uit het door de VS gecontroleerde monetaire
transactie mechanisme te zetten en daarmee de twee grootste uitdagers van de Amerikaanse wereldwijde
dominantie in hun eigen –of gezamenlijke- betalingssysteem te dwingen - wel, gefeliciteerd dan: dat is
gelukt,‘ wordt op de onafhankelijke financieel-economische website Zero Hedge sarcastisch geconcludeerd.
(1)
Xander - (1) Zero Hedge, 2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge
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Wilt u weten hoe en door wie Europa is verkocht en verraden aan de Islam?
Europese politici hebben vanaf 1975 tot heden bewust gekozen voor het binnenhalen van
moslimimmigranten onder toezegging, dat zij zich niet hoefden aan te passen : Géén assimilatie, géén
integratie was nodig….
———- Doorgestuurd bericht ———Van: Hans Holtrop <holtrophans@gmail.com>
Datum: 10 maart 2015 09:31
Onderwerp: 1 . . . . .Wilt u weten hoe en door wie Europa is verkocht en verraden aan de Islam ? Europese
politici hebben vanaf 1975 tot heden bewust gekozen voor het binnenhalen van moslimimmigranten onder
toezegging, dat zij zich niet hoefden aan te passen : Géén assimilatie, géén integratie was nodig….
Aan: ―S.Buma@tweedekamer.nl‖ <S.Buma@tweedekamer.nl>, ―G.Wilders@tweedekamer.nl‖
<G.Wilders@tweedekamer.nl>, Geert Wilders <g.wilders777@gmail.com>, pvv.publiek@tweedekamer.nl,
―A.Slob@tweedekamer.nl‖ <A.Slob@tweedekamer.nl>, ―c.vdstaaij‖ <C.vdStaaij@tweedekamer.nl>,
―P.omtzigt@tweedekamer.nl‖ <P.omtzigt@tweedekamer.nl>
Cc: Henk Rijkers <Henk@katholieknieuwsblad.nl>, Joshua Livestro <info@jalta.nl>, 1234joostn
<j.niemoller@xs4all.nl>, thehagueconspiracy@europe.com, ―info@davidpinto.nl‖ <info@davidpinto.nl>
Beste lezer, meelezer, Geheime Diensten-meelezers,
Rond 1970 waren er amper moslims in Europa. Nu, 2015 verblijven er 50 miljoen moslims in Europa. En dat
moslimleger is niet uit de lucht komen vallen. De destijds negen Eurolanden vergaderden d.d. 6 november
1973 in Brussel, ná de Yom Kipur-oorlog en de olieboycot, en gaven een verklaring uit, waarin werd
benadrukt hoe afhankelijk Europa was van Arabische olie. Met de Arabische Liga en de 56 moslimlanden
van de OIC http://www.oic-oci.org/oicv2/home/?lan=en sloot Europa een overeenkomst, waarin onbeperkte
olietoevoer naar Europa werd gegarandeerd, en waarin de eisen van de moslims werden gehonoreerd :
1. Europa zou zich inspannen voor de claim van de moslims op Jerusalem.
2. Europa zou zich hard maken voor het overhandigen van Judea, Samaria
aan de moslimterroristen van PLO/PA/El Fatah/Hamas.
3. Europa zou voortaan de moslim Arabische Palestijnen als een volk behandelen.
4. In Parijs werd de organisatie : Euro-Arab Dialoog (EAD) opgericht
met een permanent Secretariaat met 350 man, geleid door de voorzitter van de Europese Commissie en
de voorzitter van de Arabische Liga. Voortaan zou op Regerings- en Parlementair niveau intensief worden
samengewerkt met de moslimwereld. In heel Europa zouden Islamitische Universiteiten worden opgericht.
En overal zouden propagandainstituten voor de Islam worden geopend. Vergaderingen van de EAD vinden
achter gesloten deuren plaats. Verslagen van de vergaderingen zijn en blijven geheim. Zie Eurabia
beeldmerk in bijlage.
6. De Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking nam unaniem moties en
resoluties aan, waarin : -de fundamentele rechten van de moslimimmigranten werden gewaarborgd,
zoals blijvende deelneming aan de Arabische cultuur en religie van de moslimimmigranten (dus
absoluut géén integratie, assimilatie !) Toegang tot alle Europese sociale voorzieningen voor de
moslimimmigranten zou wijd worden geopend. De EAD stimuleerde de werkzaamheden van de
Europese Parlementaire Associatie voor Euro-Arabische samenwerking. Let wel met instemming en
medewerking van de Europese Commissie… De EAD is in de loop van de jaren 1975 – 2015 nog
wat verder gegaan. De doelstellingen werden verder verbreed :
Het vestigen in Europa van een zeer grote moslimpopulatie, die enerzijds alle rechten zou verwerven en
anderzijds Arabisch-Islamitische politieke, culturele en religieuze invloed zou gaan uitoefenen in de
Europese landen, waarbij de moslimpopulatie politiek, cultureel en religieus sterk verbonden zou blijven
met de landen van oorsprong. Info uit het zeer goed gedocumenteerde boek van Giselle Littman : ―Eurabia :
The Euro-Arab Axis‖ Eurabia : Land of Dhimmitude, Land of Islam Elfde druk uit 2010 : ISBN 0-8386-4077-X
Dan begrijpt u ietsje beter waarom de PVV uit de verwurgende overeenkomsten met de EUSSR wil.
Zonder Wilders gaan we naar Allah. Zonder Wilders worden de Hollanders tweederangsburgers in hun eigen
land, dat dan onder macht en gezag van de moslims staat. Het moslimleger is anders samengesteld dan de
reguliere legers met hun tanks, kanonnen, vliegtuigen, duikboten, enz. Maar met 50 miljoen Islamitische
heilsoldaten in Europa, lopen ze ons onder de voeten. Vergeet nooit dat de Islam op wereldheerschappij uit
is en dat de moslims, alle moslims zich als soldaten van Allah voelen, weten en gedragen. Moslims haten
ons en spugen op ons. Moslims zijn bezeten van de gedachte te kunnen gaan heersen over ons. Weet u
tenminste wat u moet doen op woensdag 18 maart a.s. Met diep verontwaardigde groet,
Shalom,
Hans Holtrop MSc, publicist
Geb. te Den Haag, 28 nov.‘41
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Het uitkleden van ouderen gaat door
Dit is de dank van PVDA en VVD aan ons ...en dát kan allemaal door de steun van D66, CU en SGP
Onbegrijpelijk…. Hoe is het mogelijk dat D66 het nu zo goed doet in de peilingen en de verkiezingen vorige
week???
Zij zijn medeverantwoordelijk ! Mensen bent u dat nu al vergeten ?
Én vergeet niet………..dat het CDA bij het vorige kabinet Rutte óók begonnen is met het ordinair uitkleden
van ouderen!!!!
En als er weer gestemd mag worden zijn de schaapjes weer vergeten wat dit kabinet van ze heeft
gestolen.
Dit doet de PVDA + VVD met ons
Treurig om het te lezen, maar, kijk goed wat er staat. Dit is echt niet te geloven!!!!
Het is even lezen.. En je kwaad maken. Maar helaas, het is wel de bittere waarheid !
Maar, wat doe je eraan in je eentje ? NIKS..! Dus... Dan maar doorsturen... !!
Oud zijn....Tja, dat is uit.
Wie oud is... Die klaagt (nog) niet.
Oud zijn, dat moet afgestraft worden, volgens onze overheid.
En zoals zo vaak..: De zwijgende meerderheid stemt toe.
Hoe lang gaat dit nog duren?
Legaal stelen van de ouderen.
Het pensioenprobleem is ontstaan, doordat overheid van de pensioen-reserves 25 miljard heeft opgeëist.
En met welk recht..? Gewoon ,(―legaal‖)- uit de pensioenfondsen geplunderd .
En... Dat geld is natuurlijk gelijk weer foetsie!!!!
Bedenkt u eens, wat er zo allemaal gesjoemeld werd...
- geen pensioen indexering 2010
- geen pensioen indexering 2011
- geen pensioen indexering 2012
- geen pensioen indexering 2013
- geen pensioen indexering 2014
zorgverzekering-premie weer omhoog
zorgvoorzieningen verder omlaag ...uitgehold.
eigen risico zorg WEER omhoog
pensioenfonds uitkering omlaag
pensioen-inkomsten belastingschalen extra omhoog
BTW omhoog
inkomsten belastingtarieven, omhoog
levensonderhoud-lasten, omhoog
vastrecht-lasten gas/licht/water, omhoog
ongedekt AOW-gat voor beginnende AOW-ers
WOZ-waarde van uw eigen woning omhoog, terwijl marktwaarde flink daalt.
Het moet niet erger meer worden !!!!!
Laten wij dan ook maar zorgen, dat wij geclassificeerd worden als 'Ontwikkelingland'
Dan krijgen wij misschien ook een stukje van de 'Ontwikkelingskoek'
Voor Ontwikkelingshulp in het buitenland, meer dan 4,5 miljard Euro in 2013 aan landen zoals Cuba,
Suriname etc... Kassa!!!!
Binnenkort komt er een crisisbelasting en kunnen wij hier in Nederland ook weer allemaal aan
meebetalen.
Extra toeslag van 642 miljoen (mogelijk meer) naar EU om zuidelijke staten te steunen.
Pensioenleeftijd hoogste van europa (67) en stilzwijgend verhogen naar 70 jaar.
Het houdt niet op!!!
Laat je stem ook horen!
Doorsturen aan je vrienden en kennissen....!!!!!!
Na de schandalige wanvertoning van de PvdA- en de VVD-afgevaardigden in de kamer,
is het goed dit nog even door te nemen.
Nog schandaliger is het, hoe de linkse media (VARA en consorten) dit crimineel uitzuigen van de
ouderen bewust doodzwijgen of vergoeilijken.
Daarom is het goed, deze mail zoveel mogelijk te verspreiden.
Ze denken in Den Haag echt, dat ze ouderen stil en dom kunnen maken en houden.
Maar de afrekening van dit beleid, die komt er...
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Ongelooflijk hoe de 50-pluspartij in de media genegeerd wordt.
De linkse propaganda programma's van Pauw en DWDD,
met de grootste graaiers van dit land als presentatoren, zoeken naarstig naar mogelijkheden
om deze ouderendreiging uit te schakelen.
Men is bang dat het tot een mars naar Den Haag leidt...of misschien wel erger..
Zonder ondersteuning van bonden of wat dan ook.
En dan zou voor onze "socialistische" PvdA wel eens tot onnoemelijke schade
kunnen leiden en een afgang zijn voor de bonden..
Maar we hebben internet en e-mail en we dragen, als ouderen,
ons ongenoegen verder uit.
Graag doormailen naar alle ouderen die je kent.
Bedankt..!

Ik wil mijn geld terug
Een staaltje van eerder overheidsbedrog is te lezen op: https://pure.uvt.nl/portal/files/711543/Ikwilmijn.pdf
of http://www.tilburguniversity.edu/webwijs/files/center/vdamme/ad162.pdf
De Europese top in Brussel is geflopt. Alleen over het voor zich uit schuiven van de problemen werden de
regeringsleiders het eens. Staatslieden kunnen de leiders van nu niet genoemd worden.
Vroeger was dat wel anders. Herinnert u zich de Iron Lady , nog? Margaret Thatcher begon in 1979 haar
campagne om de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan Europa te verminderen. Britse burgers die
Franse boeren ondersteunen is waanzin, stelde ze. Vijf jaar lang bleef ze zeggen "I want my money back",
en toen hadden de anderen er genoeg van. Ze kreeg haar zin. IJzeren Maggie heeft zo voor haar
landgenoten ongeveer €. 100 miljard binnengehaald. € 1.700 per inwoner, geen slechte prestatie.
Kunt u zich vergelijkbare Nederlandse staatslieden voor de geest halen? Wij moesten het doen met
Balkenende, Kok, Lubbers, Van Agt en Den Uyl. Hoeveel hebben zij uit Brussel mee naar huis genomen?
Tot 1992 ging het goed, we verdienden aan Europa. Op de top van Edinburgh ging het mis. Op de agenda
stonden voorstellen om de begroting te verhogen en het landbouwgeld anders te verdelen: inkomenssteun
gerelateerd aan oppervlakte in plaats van prijssteun gekoppeld aan productie. Beide voorstellen gingen in
tegen de Nederlandse belangen. Twee gerespecteerde leden van de Nederlandse delegatie, de huidige
minister Bot en directielid Brouwer van DNB (dezelfde die onlangs onthulde dat we de gulden te goedkoop
hebben ingeruild) realiseerden zich dat donders goed. Ze wezen de onderhandelaars Lubbers en Kok
daarop, en op hun vetorecht, waarmee ze de voorstellen konden blokkeren.
Geblokkeerd werd er echter niet. Lubbers en Kok stemden toe. Sindsdien hebben we netto ongeveer E. 32
miljard aan Europa betaald. Waarom? In 1998 zei minister Bot het zo: "we waren bereid iets op te offeren
om een andere vis te vangen: een Nederlandse voorzitter van de Europese Commissie." Iets? E. 2.000 per
Nederlander om Lubbers aan een baantje met status te helpen? En dan nog falen ook. (Die baan ging naar
een voormalige maoïstische communist, de Portugees Barosso.)
Wat geweest is, is geweest. De toekomst is belangrijker. Op dit moment betalen we jaarlijks €. 5 miljard aan
Brussel, we krijgen daar E 2 miljard voor terug. Van die 2 miljard gaat 70% naar landbouw, een sector
waarin 275.000 mensen werken. Elk jaar betaalt elke Nederlander € 312 aan Brussel en krijgt elke boer E
5.000 terug. Dat moet anders.
De totale EU-begroting is op dit moment E 100 miljard en daarvan wordt ongeveer de helft aan landbouw
uitgegeven. 4% van de Europese bevolking krijgt 50% van het geld. De Franse boeren krijgen E 25 miljard.
Ze zijn rijk zat, ze hebben het geld niet nodig, maar ze zijn nog niet tevreden. Het geld is sowieso verkwist,
want het gaat ten koste van boeren in de derde wereld.
Gelukkig werden de regeringsleiders het gisteren niet eens over de meerjarenbegroting 2007 - 2013. De
Europese Commissie had voorgesteld de uitgaven te vergroten. Nog steeds zou 40% naar landbouw gaan
en 33% naar steun aan arme regio's. Slechts een kwart van het budget zou min of meer nuttig besteed
worden: 13% aan de versterking van de Europese concurrentiekracht, 9% aan buitenlands beleid en 2% aan
veiligheid.
Wil het in de toekomst nog wat worden met het oude continent dan moet het geld naar modernisering van de
samenleving. Dat is precies wat de Fransen niet willen, zoals hun 'non' bij het referendum laat zien. Pas als
Chirac weg is en Sarkozy de Fransen van de noodzaak van verandering overtuigd heeft, kan Europa weer
op gang komen. De Chinezen lachen in hun vuistje.
Eric van Damme
(Hoogleraar economie CentER en directeur TILEC, het Tilburg Center for Law and Economics, Universiteit
van Tilburg.)
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http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/418829/1996/11/18/EUROPEES-GESJOEMEL.dhtml
EUROPEES GESJOEMEL
DIRK-JAN VAN BAAR - AD, 18-11-96 - 00:00
DE ECONOMISCHE en Monetaire Unie (EMU) in Europa kan op twee manieren mislukken: vóór zij van
start gaat, of daarna....
Nederland is al verzekerd van een plaats in de kopgroep, maar heeft samen met Duitsland ook het meeste
te verliezen. De gulden is met de D-mark de 'hardste' munt binnen het Europese Monetaire Stelsel (EMS).
Zonder degelijke munt wordt de financiering van onze verzorgingsstaat een stuk moeilijker. Men zou daarom
verwachten dat alle verwikkelingen rond de invoering van de 'euro' in Nederland kritisch worden gevolgd.
Maar nee. Premier Kok, die als minister van Financiën direct was betrokken bij het Verdrag van Maastricht,
en de president van de Nederlandsche Bank Duisenberg, die komend jaar naar Frankfort vertrekt, hebben
gezegd dat het goed is, en zij worden geloofd. Onze Wimmen staan bekend als solide sociaaldemocraten.
Die sjoemelen niet, niet met de financiën, en niet met de waarheid. Dat vertrouwen wordt bevestigd door alle
Duitse complimenten waarop Nederland zich momenteel mag verheugen, zowel van bondskanselier Kohl als
van president Tietmeyer van de Bundesbank. Het grote publiek beseft zo nauwelijks dat zich rond de EMU
een diplomatiek steekspel afspeelt waarin niemand zegt wat hij denkt. Iedere opmerking wordt op een
goudschaaltje gewogen. Eén verspreking, al of niet opzettelijk, kan enorme financiële gevolgen hebben.
Niemand wil ook als spelbreker worden aangewezen. Zeker Duitsland kan zich niet permitteren dat zijn
Europese antecedenten in twijfel worden getrokken.
Alle gezagsdragers zijn dus vóór de EMU, omdat dat nu eenmaal de officiële lijn is. Allemaal zijn ze ook vóór
strikte handhaving van de EMU-normen, waardoor de lidstaten doen alsof ze flink saneren. Ondertussen
rekenen de meeste landen erop dat er in 1998 op politieke gronden soepelheid wordt betracht.
Als we de kranten mogen geloven, staat de komst van de EMU vast. De euforie van de laatste weken was
echter geheel gebaseerd op de verwachting van de financiële markten dat de strikte EMU-normen worden
losgelaten.
Nu Duitsland en Frankrijk zelf niet aan de EMU-normen voldoen, laten de zuidelijke landen zich horen. Het
luidkeels aangekondigde voornemen van Italië om alsnog aansluiting te vinden bij de Europese kopgroep,
legt een tijdbom onder het hele project. Terugkeer van de lire in het EMS, die daar in 1992 uit werd
verstoten, is vragen om monetaire turbulentie. En als de zuidelijke landen meteen aan de EMU mogen
meedoen, kan men de gewenste financiële discipline wel vergeten.
Vandaar dat de Bundesbank het 'stabiliteitspact' van de Duitse minister van Financiën Waigel, waarover de
EU-leden in grote lijnen overeenstemming hebben bereikt, nu gedetailleerd wil vastleggen. Slechts bij een
diepe recessie zouden EMU-deelnemers onder zeer strenge voorwaarden tijdelijk een expansief
begrotingsbeleid mogen voeren.
Deze Duitse eis is voor alle EU-landen onaanvaardbaar. Zelfs in Nederland, dat zich achter Duitsland
verschuilt en alle belang heeft om afwentelingsgedrag van de andere staten te voorkomen, proeft men een
stemming dat het wel wat soepeler kan. Alleen VVD-leider Bolkestein blijft erop hameren dat er niet aan de
EMU-criteria mag worden getornd. Premier Kok en bankpresident Duisenberg tillen daaraan minder zwaar.
Kok koestert een image van degelijkheid. Maar hoe solide is een politicus die zijn eigen achterban met een
WAO-voorstel overviel toen die net op vakantie was? In Edinburgh, in december 1992, was Kok erbij toen
voorganger Lubbers met een regeling akkoord ging, waardoor Nederland nu tot de grootste netto betalers
van de EU behoort. Daarover mocht van Kok, bij wie thuis elk dubbeltje werd omgedraaid, niet worden
gekruidenierd.
Onze premier gelooft echt in 'Europa'. Bovendien hecht hij aan zijn band met Kohl, die de euro als
levensopgave ziet en de Bundesbank al eerder heeft getrotseerd. Kok is geen politiek leider, maar iemand
die volgt. Zo'n man is beïnvloedbaar en verre van koersvast.
En Duisenberg? Bij het propageren van de euro - 'handig voor vakantie in Spanje' - draait hij het grote
publiek een rad voor ogen.Duisenberg bagatelliseert de risico's en drukt op het gaspedaal waar hij op de
rem zou moeten trappen. Hij ziet steeds meer landen hun EMU-examen halen en gedraagt zich alsof hij al
president is van de Europese Bank. Goede bankiers denken eerst aan hun cliënten. Het is nog steeds een
Nederlands belang om de strikte opstelling van de Bundesbank te steunen, zelfs als de EMU daardoor wordt
getorpedeerd.
Verder zou ik denken dat het motto 'sjoemelaars aller landen, verenigt U' dodelijk is voor de Europese
sociaal-democratie.
Zachte heelmeesters stinkende wonden.
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
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Fukushima en de doodse stilte
Auteur: Boudine
Vandaag is het 4 jaar geleden dat de kust van Japan werd getroffen
door een aardbeving, gevolgd door een tsunami. In Fukushima
stonden zes kerncentrales langs de kust en drie van deze
kerncentrales werden totaal verwoest. Sindsdien stroomt de
radioactiviteit de Stille Oceaan in. Over deze mega-ramp horen we
vrijwel niets meer! In Japan is het nu verboden om er nieuws over te
verspreiden. Fukushima is daar staatsgeheim. Het is stil rond
Fukushima, maar het wordt ook stil in de Stille Oceaan.
Op ENE News kan men volgen wat de gevolgen zijn van deze ramp.
Het gaat dan voornamelijk over de uitsterving van het zeeleven aan de
westkust van de VS en Canada, want uit Japan zelf komt geen nieuws
meer. Langs de kust van Californië zag men de zeesterren uit elkaar vallen.
Vissers
kwamen daarna thuis zonder vangst, de vissen waren verdwenen. Als er nog wel fis wordt gevangen, kan
men die dan veilig eten? Nu sterven de zeeleeuwen en de zeehonden. Het is onbeschrijflijk triest! En hier
blijft het niet bij…
MAJOR FUKUSHIMA LEAK. THE WORLD IN PERIL duurt 13 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=URPlxdgbU9M
Gepubliceerd op 22 feb. 2015
De Stille Oceaan beslaat bijna de helft van het oppervlak van de aarde. Een heel ecosysteem is daar aan
het afsterven. Wat dit doet met de aarde, laat zich raden, maar daar blijft het niet bij. Iedere kerncentrale
houdt het gevaar in van een nucleaire ramp! Sommige kerncentrales zijn gebouwd op een breuklijn in de
aardkorst, bij voorbeeld de Diabolo Canyon kerncentrale, die staat op de San Andreas breuklijn in Californië.
Vanaf het eerste begin waren er protesten tergen deze kerncentrale, tevergeefs! Nog altijd proberen
activisten om deze gevaarlijke centrale gesloten te krijgen. Tevergeefs! De kerndeskundige ingenieur Arnie
Gundersen waarschuwt voor de gevaren en wijst op alternatieven. Zijn website heet Fairwinds
Chances of ANOTHER Nuclear Meltdown ONCE EVERY 7 Years w/ Arnie Gundersen duurt 6 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=9KukkhsUFFg
Fukushima: “An Insult to the Pacific” by Arnie Gundersen duurt 37 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=mCDwByuR_S0
Het volgende interview met Chris Busby stamt uit augustus 2011. Geen enkele van zijn aanbevelingen is
ooit opgevolgd!
Fukushima‟s Harsh Warning by Chris Busby duurt 34 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=oE7qL4o5bQM
http://www.boublog.nl/2015/03/11/fukushima-en-de-doodse-stilte/#more-21714
Rusland vaardigt internationaal arrestatiebevel uit voor Rothschild & Soros
Vladimir Poetin, heeft nu de volledige controle van Rusland als
premier (toen) NU Voorzitter, en wil een sterke christelijke natie
opbouwen. In een televisie kerstboodschap op 7 januari 2008 zei
Poetin:
―De Russisch-Orthodoxe Kerk draagt bij aan de bevordering van de
morele waarden in de samenleving. Men moet niet helemaal een lijn
tussen de cultuur en de kerk trekken. Natuurlijk is in ons land de
kerk gescheiden van de staat bij wet. Maar in de ziel en de
geschiedenis van onze mensen is het allemaal samen. Het is altijd zo geweest en zal altijd zo zijn.‖
Rusland zal de Verenigde Staten na laten denken over wat ze Rothschild hebben toegestaan te doen in hun
eigen land. Dus wanneer je protesten ziet tegen Vladimir nu, houd in gedachten dat het waarschijnlijk is
opgevoerd door The Rothschild‘s die Rusland opnieuw proberen te beheersen.
Poetin vaardigd arrestatiebevel uit voor de financiële terrorist George Soros !!
Financiël terrorist en Hongaarse bankier, en veroordeelde crimineel George Soros… De Russische
inlichtingendienst heeft Soros gesnapt bij het gebruik van zogeheten Zweedse en Deense valutaderivaten
voor het doel, een aanval op de Russische aandelenmarkt.
Soros ‗gebruik van deze derivaten via de Luxemburgse banken is in strijd met de voorwaarden van het Basil
II Europese Unie banking-contract.
Alles bij de bron
http://worldunity.me/rusland-vaardigd-internationaal-arrestatiebevel-uit-voor-rothschild-soros/
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Crisis Oekraïne: Amerikaanse generaal roept op zoveel mogelijk Russen te doden
Amerikaanse staatssecretaris Victoria Nuland: Putin is staatsvijand nummer 1, VS moet in actie komen – EU
wil eigen leger tegen Rusland
Staatssecretaris Victoria „fuck the EU‟ Nuland, hier met Oekraïense
militairen, vindt dat Amerika snel actie moet ondernemen tegen
„staatsvijand nummer 1 Vladimir Putin‟.
De schaamteloze oorlogshitserij uit Washington begint hoe langer
hoe meer krankzinnige vormen aan te nemen. Neem nu generaal
Bob Scales, militair analist bij de zender Fox News. Hij vindt dat
Amerika het regime in Kiev moet helpen om zoveel mogelijk Russen
‗die zich in Oekraïne hebben verschanst‘ om te brengen. Wie twijfelt
er nog dat de Amerikanen uit zijn op oorlog met Rusland?
Gisteren vroeg Fox presentator Lou Dobbs wat voor gevolgen de
stationering van 3000 Amerikaanse soldaten in Oekraïne zal hebben. Scales‘ antwoord: ‗Ik denk helemaal
niet. In de Oekraïne is alles al beslist. De enige weg voor de VS om invloed in de regio uit te oefenen en een
omwenteling te veroorzaken is te beginnen met het doden van de Russen.‘
De generaal pleitte ervoor om in Oekraïne ‗zoveel Russen te doden, dat zelfs de Putin-media niet kunnen
verbergen als deze in lijkenzakken terugkeren.‘ Scales beweerde dat er 12.000 Russische soldaten in
Oekraïne actief zijn.
Valse berichten over Russische troepen in Oekraïne
Sinds de door de VS georkestreerde staatsgreep in Kiev in februari 2014 zijn er voortdurend berichten
geweest over een Russische inval of zelfs complete invasie in Oekraïne. Tot nu toe bleek dit pure
propaganda te zijn. Zoals we al vaker schreven hebben onafhankelijke organisaties zoals de OVSE en het
Rode Kruis ook recent nog bevestigd dat er in werkelijkheid niet één Russische soldaat in Oekraïne te
vinden is. Dit werd eind januari nog eens bevestigd door de Oekraïense stafchef van Defensie. (1)
Ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier erkende vorige week dat hij van de
VS en de NAVO ‗valse informatie‘ over de aanwezigheid van Russische troepen in Oekraïne heeft gekregen.
Desondanks beweert de NAVO zonder ook maar een flintertje bewijs te overleggen dat Rusland wapens
levert aan de separatisten en met tanks aanwezig is in het land. NAVO-secretaris generaal Jens Stoltenberg
eist dat het Kremlin daarmee stopt, zijn militairen en materieel uit het gebied terugtrekt en de afspraken van
Minsk respecteert. (2)
„Putin staatsvijand nummer 1‟
De Amerikaanse staatssecretaris voor Europa en Eurazië, Victoria ‗fuck the EU‘ Nuland, vindt dat er zo snel
mogelijk maatregelen tegen Putin moeten worden genomen, die ze zelfs als ‗staatsvijand nummer 1‘
beschouwt. De VS moet volgens haar zijn ‗leidersrol‘ in Europa oppakken en voorkomen dat Putin ‗de
politieke en economische controle krijgt over de landen van de voormalige Sovjet Unie‘. (3) Ook zij
beweerde dat Rusland de afgelopen dagen opnieuw tanks en ander militair materieel naar het oosten van
Oekraïne heeft gestuurd.
Nuland is van plan om naar EU-lidstaten Griekenland en Cyprus te reizen, omdat die tegen hardere sancties
tegen Rusland zijn. Ze wil deze landen weer ‗op de Amerikaanse lijn‘ zien te krijgen. (4) Overigens is er ook
in Italië en Frankrijk veel verzet tegen een nog hardere opstelling tegen Putin, niet in het minst omdat de
Europese economie -in tegenstelling tot de Amerikaanse- veel schade ondervindt van de sancties.
Europees leger vs. Russische kernwapens
Afgelopen maandag stelde Jean-Claude Juncker, president van de Europese Commissie, voor om een
Europees leger te vormen, zodat Rusland inziet dat ‗wij de Europese waarden willen verdedigen‘. De NAVO
is volgens hem niet voldoende, omdat niet alle EU-landen lid zijn van het trans-Atlantische
bondgenootschap.
De vicevoorzitter van de partij Verenigd Rusland, Frants Klintsevich, beschouwt de eventuele vorming van
een Europees leger als een nieuwe provocatie. ‗Maar in het nucleaire tijdperk zorgen nieuwe legers niet voor
extra veiligheid,‘ wees hij impliciet naar het enorme aantal kernwapens dat Rusland heeft (ca. 11.000). (5)
Xander - (1) Sputnik News, (2) Frankfurter Allgemeine, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (5) Zero Hedge
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Paus Franciscus bidt om snelle pijnloze dood als ISIS hem vermoordt
Geschiedenis zal zich herhalen: moslims zullen opnieuw Europa aanvallen en proberen Rome te veroveren
In deze video verklaart ISIS dat Rome bezet, Spanje veroverd, het
christendom vernietigd, Jeruzalem veroverd en de Joden („het
zwijn‟) uitgeroeid zullen worden.
Vader Jose Maria ‗Pepe‘ di Paola van het Argentijnse
nieuwsblad La Carcovavroeg onlangs aan paus Franciscus wat hij
vond van de ‗fanatiekelingen die u willen vermoorden‘. Daarmee
verwees hij naar de doodsbedreigingen die de islamitische
terreurgroep ISIS aan het adres van de leider van de Vaticaan hebben geuit. Franciscus‘ antwoord: ‗Ik heb
tegen de Heer gezegd: zorg voor me. Maar als het Uw wil is dat ik sterf of dat ze mij iets aandoen, dan vraag
ik U om één gunst: dat ze me geen pijn doen... Wat fysieke pijn betreft ben ik namelijk echt een bangerik.‘
Onderdeel van de beroemde ‗profetie van Fatima‘ is de moord op een toekomstige paus in de laatste fase
van de eindtijd. Volgens het visioen zal dit gebeuren zodra Rome in puin ligt, hetzij door een oorlog, hetzij
door massale plunderingen. De paus zal biddend langs de lijken van andere geestelijken uit het Vaticaan
worden weggevoerd naar de top van een berg, daar bij een kruis neerknielen, en vervolgens worden
doodgeschoten. Na de moord op deze paus zal er een enorme vervolging van christenen losbarsten.
„Zelfs het Vaticaan zal moslim worden‟
Net als andere islamitische groepen noemt ISIS de paus de ‗verspreider van valse waarheid‘. Italiaanse
autoriteiten nemen de doodsbedreigingen dermate serieus, dat onlangs de bewaking bij het Vaticaan werd
opgevoerd en het vliegverkeer boven het stadsdeel werd beperkt.
Minstens 50 mensen uit Italië vechten in Syrië en Irak aan de kant van ISIS. 80% van hen zijn autochtone
Italianen die zich tot de islam hebben bekeerd. Een Italiaanse krant berichtte dat één van de redenen van
hun bekering hun ‗wantrouwen in de Katholieke Kerk‘ was.
De Bosnische moslim Ismar Mesinovic, die in Italië moslims rekruteert voor ISIS, verklaarde in de zomer van
vorig jaar dat ‗wij moslims geloven dat op een dag de hele wereld een Islamitische Staat zal zijn. Ons doel is
ervoor te zorgen dat zelfs het Vaticaan moslim zal zijn. Misschien zal ik dat niet meer meemaken, maar die
tijd zal komen.‘
„Het Kruis zal worden gebroken en het zwijn vermoord‟
In één van de propagandavideo‘s verklaarde ISIS dat ‗de Islamitische Staat door de genade van Allah
dagelijks groter wordt... Het is vanaf de oprichting door de wil van Allah nooit gestopt. Haar
bombardementen zullen nooit stoppen, totdat het Kruis (het christendom) is gebroken, het zwijn (de
Joden) is vermoord en de jizya (onderdaningheidsbelasting voor alle overgebleven niet-moslims) is
ingevoerd.‘
‗Dan zal er geen onrust meer zijn op aarde, en hebben wij het (de islam) door dwang teruggebracht, door
jullie neus erin te persen, en in de nekken van mensen te hakken. Het werd gevestigd door bommen en
explosies, door soldaten die wat moeilijk is niet als moeilijk beschouwen. Het zijn leeuwen in de strijd wier
drank het bloed van de ongelovigen is.‘
‗Het Kalifaat is duidelijk teruggekeerd, en onze staat is duidelijk onwrikbaar. De harten van de gelovigen
werden genezen, de harten van de ongelovigen vervuld met angst. Wij zullen niet vergeten trouw te blijven
aan de (Islamitische) Staat. Wij zullen pas van het leven genieten als alle moslimgevangenen overal zijn
vrijgelaten, en als wij Jeruzalem terug hebben en Andalusië (Spanje) en Rome door Allahs wil hebben
bezet.‘
‗Dat doen wij door actie, niet enkel met woorden. Het is de belofte van de waarheid zegger (Mohammed),
vrede zij met hem... Mohammed zei: ‗Mij zijn vijf dingen gegeven die nog nooit aan een ander zijn gegeven.
Dat is dat ik in één maand de overwinning behaalde door terreur.‘ (2)
Moslims probeerden al vaker Rome te veroveren
Als ISIS inderdaad Rome bereikt –hetzij op eigen kracht, hetzij door het mobiliseren van grote aantallen in
Europa wonende moslims, zoals het heeft aangekondigd- dan zal het niet voor het eerst zijn dat de stad
door de islam zal worden belegerd. In het jaar 849 werd de St. Pieterbasiliek al eens geplunderd door
moslims en werden vele christenen vermoord, totdat de islamitische invasiemacht door Paus Leo IV werd
verdreven.
e
In de 16 eeuw probeerden de Ottomaanse Turken onder leiding van sultan Mehmet II opnieuw het Vaticaan
te veroveren. Het moslimleger landde op de Italiaanse kust , bestormde de stad Otranto en slachtte 12.000
mensen af, velen omdat ze weigerden zich te bekeren tot de islam. Alle christelijke geestelijken werden
vermoord.
De overwegende protestantse landen in Europa (Engeland, Frankrijk, Duitsland) en ook Maarten Luther
vonden het wel best dat het katholieke Italië door de islam zou worden veroverd, en gingen niet in op
hulpvragen van de toenmalige paus Sixtus IV. Sterker nog, ze moedigden de moslims juist aan, en de
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Engelsen hielpen zelfs door militair materieel te sturen. De katholieke Spaanse koningin Isabel stuurde
echter een grote vloot om de Turken te verslaan.
Pas toen de Turken ook zijn thuisland Duitsland bedreigden, veranderde Luther van mening en schreef hij
dat het ‗was toegestaan tegen de Turken te vechten‘, zo lang de paus maar niet werd geholpen.
Geschiedenis zal zich herhalen
In onze moderne tijd zien we een herhaling van zetten: veel protestanten zijn gaan geloven dat de God van
de Bijbel en Allah van de Koran eigenlijk één en dezelfde zijn, en voelen meer verwantschap met moslims
dan met katholieken. Tegelijkertijd geloven ze nog steeds dat de paus een antichrist of zelfs de antichrist is,
of tenminste zijn helper, de 'valse profeet'.
Mogelijk gaan hun ogen pas open voor de échte ‗antichrist' zodra het in de nabije toekomst herstelde TurksOttomaanse Rijk in naam van het beest (Allah / de islam) en de échte valse profeet (Mohammed) opnieuw
Europa aanvalt.
Xander - (1) Shoebat, (2) YouTube
Bill Gates Foundation kondigt bevolkingscontrole microchip aan!
Hij was een schijnbaar aardige vent in de eerste helft van zijn leven. Een gemiddelde Amerikaan die zijn
fortuin maakte met de verkoop van hardware en software ter waarde van miljarden, een wereldwijd icoon en
een levend voorbeeld van de American Dream.
Maar in de tweede helft van zijn leven, spande hij samen met ‗s werelds ―elite‖ in een poging om de
wereldbevolking te verminderen met miljarden … en het was hem menens!
Hij werd al snel een van de meest beruchte ontvolkingsactivisten, lezingen over genocidale vaccins, het
uitvoeren van vaccinatiecampagnes die talloze mensen in derde wereld landen kreupel maakten en
doodden, het ontwerpen van GGO muggen die kon dodelijke virussen konden dragen en injecteren, en hij is
voortdurend op zoek naar nieuwe methoden voor het bereiken van zijn zieke plannen.
Ik heb het natuurlijk over Bill Gates, de man die onlangs de bevolkingscontrole agenda nog een stap verder
duwde: hij kondigde de ontwikkeling van een op afstand bestuurbare anticonceptie microchips aan, die
onder de huid geïmplanteerd kunnen worden en tot 16 jaar meegaan.
Hoe werkt het?
Nadat de microchip wordt geïmplanteerd, komt er een dagelijkse dosis levonorgestral los, een hormoon dat
wordt gebruikt om zwangerschap te voorkomen.
Volgens de Gate‘s Foundation, kan een vrouw kiezen voor gebruik van een draadloze bediening om de chip
te activeren of deactiveren, maar gezien het duistere verleden van de betrokkenheid van Bill Gates bij
ontvolking zouden we gek zijn om hem te vertrouwen!
In de volgende TED Talk verklaard Bill Gates de stijging van het CO2 volume, veroorzaakt door een groot
aantal mensen in leven en ademend:
Best eng, toch?
Dat remote-anticonceptie ding klinkt chique en cool op het eerste gezicht, totdat je jezelf realiseert dat de
microchip gemakkelijk onder de huid van miljoenen kan worden geïmplanteerd zonder hun medeweten en
toestemming, en gebruikt als een populatie controle-instrument. Het is niet alsof het niet al eerder is
gebeurd.
Nog meer verontrustend, een paar jaar geleden in de Filippijnen, namen de machten die er zijn niet eens de
moeite om hun zieke agenda te verbergen, en implanteerden onder dwang RFID-achtige microchips in wieweet-hoe-veel mensen:
Probeer u eens voor te stellen wat de ―elite‖ kan en zal doen met dit soort technologie. De drastische
vermindering van de bevolking van de Aarde is een van hun open agenda‘s, zoals ik u meermaals heb
aangetoond.
Gebaseerd op het feit dat nietsvermoedende mensen in het geheim al gechipt werden in het verleden, is het
mijn stellige overtuiging dat deze microchip al is geïmplanteerd onder de huid van een groot aantal mensen,
zonder hun medeweten.
En er is nog een draai aan het verhaal …
Als deze microchips de benodigde hoeveelheid hormonen bijna twee decennia vast kunnen houden, is het
dan niet logisch te veronderstellen dat ze gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden? Zoals,
bijvoorbeeld, het drogeren van de bevolking van de Aarde tot onderwerping. Ik laat die laatste even
bezinken…
Bron
https://www.youtube.com/watch?v=5GNZAWdUD0c ; https://www.youtube.com/watch?v=2DcAOkSUFlU
https://www.youtube.com/watch?v=XegCUuGIQhQ
http://worldunity.me/bill-gates-foundation-kondigt-bevolkingscontrole-microchip-aan/

N I E UW S B R I E F 220 – 15 M A A R T 20 1 5 – P A G . 2 1

De gevaarlijkste vrouw van dit moment
Binnen de geopolitieke spelletjes zoals die door Amerika en
bondgenoten worden gespeeld, is het van belang niet de grote lijnen uit
het oog te verliezen.
Nergens worden die duidelijker dan bij de Amerikaanse Staatssecretaris
voor Buitenlandse Zaken en verantwoordelijk voor onder andere
Europa, Victoria Nuland. Berucht om haar uitspraak "Fuck the EU".
Zij is de spil in het zionistische netwerk die ervoor moet zorgen dat de
zo gewenste oorlog met Rusland er zal komen.
Iets minder dan een jaar geleden schreven wij in een artikel het
volgende:
Ongetwijfeld zal deze nieuwe ontwikkeling weer voor meer nieuwe anti-Rusland en -Iran retoriek zorgen en
zullen Israëlische lobbyisten (AIPAC) in Amerika er alles aan doen om de VS mee te sleuren in een oorlog
tegen Iran om de “dreiging van kernwapens” te ontzenuwen.
Maar ook mensen zoals Robert Kagen, hoofd van de neoconservatieve denktank Foreign Policy Initiative
(IPF), zijn vrouw, de inmiddels beruchte Victoria Nuland, Hillary Clinton (uiteraard) en nog een aantal van die
illustere figuren.
Deze kliek zal in Washington al het mogelijke doen om een oorlog met Rusland en Iran te forceren.
Deze Victoria Nuland heeft afgelopen week nog maar weer eens haar uiterste best gedaan om de oorlog
met Rusland een stuk dichterbij te brengen.
Ze heeft het land ervan beschuldigd een golf van geweldsterreur en plundering in het oosten van Oekraïne
te ontketenen. Volgens Nuland leeft de bevolking daar onder een ―regime van terreur‖.
Ze hield een toespraak voor de Amerikaanse Senaatscommissie en zei verder,―Zelfs, terwijl Oekraïne bouwt
aan een vreedzaam, democratisch en onafhankelijk land op 93 procent van hun grondgebied, lijden de Krim
en oostelijke delen van Oekraïne onder een regime van terreur‖.
―Tot vandaag blijft de Krim illegaal bezet en misbruik van mensenrechten zijn de norm en niet de
uitzondering voor veel risicogroepen daar‖, voegde ze eraan toe.
Volgens Nuland was het conflict in Oekraïne gefabriceerd door het Kremlin en gevoed door Russische tanks
en zware wapens, gefinancierd door de Russische belastingbetaler.
Vorige week gebruikte Nuland zelfs de uitdrukking ―Russische
invasie‖, een woord dat tot nu toe in ontweken door Obama en
Kerry.
Verder zei ze in haar toespraak voor de Senaat dat ze de druk zal
opvoeren op de Europese landen die nogal dwarsliggen met
betrekking tot de sancties tegen Rusland. Landen zoals Hongarije,
Cyprus en Griekenland.
Ze is van plan om de komende weken een trip naar die landen te
maken, ongetwijfeld om ze een aantal dreigementen in de oren te
fluisteren.
Nuland doet haar uiterste best om de onderliggende agenda te
promoten die wij al beschreven in een artikel begin vorig jaar:
Dat zou dan het begin zijn van een campagne tegen de wereld met als doel zoveel mogelijk landen tegen
elkaar op te zetten. Het resultaat zal zijn een planeet die in puin ligt en een Israël dat zal heersen over de as
en de massagraven.
Volgens de website DEBKA (spreekbuis van Israël) bestaan er plannen om zowel Syrië als Irak binnen te
dringen. Dit is bedoeld om landen als Turkije, Jordanië, de Arabische landen en de Golfstaten in een oorlog
te betrekken die niet alleen Iran en Pakistan zal vernietigen, maar ook Rusland en China.
Uiteindelijk wordt er dan afgestuurd op een confrontatie met de NAVO wat zal uitlopen op een fataal
Armageddon waardoor Satan de uiteindelijke strijd zal hebben gewonnen.
Zijn er mensen die zo denken?
Ja, die zijn er. De Zionisten en de Neocons in samenwerking met een netwerk van financiële criminelen,
corrupte politici en psychopathische machtswellustelingen.
Bronnen: Press TV ; Sputnik News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9039:de-gevaarlijkste-vrouw-van-ditmoment&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Bij ons ligt er altijd voedsel in de supermarkt (video)
Soms gebeuren er dingen in landen waardoor je weer eens met de
neus op de feiten gedrukt wordt.
Zoals dat we het maar ―gewoon‖ vinden dat je naar de winkel kunt
lopen en alle voedsel kopen waar je zin in hebt.
Er zijn mensen zoals Mike Adams van de bekende website Natural
News die ervan overtuigd zijn dat we binnen niet al te lange tijd een
wereldwijde voedselcrisis zullen krijgen.
Hij baseert dit onder meer op de steeds heftiger
wordende klimaatveranderingen. Alhoewel alles bij ons volledig onder controle lijkt en de supermarkten tot
de nok toe gevuld zijn met voedsel en andere waren, is dat slechts een dun laagje "zekerheid". Erachter ligt
een kwetsbaar systeem van leveringen ―precies op tijd‖, stabiele weerpatronen, goedkoop water en dito
fossiele brandstoffen.
Er zijn echter ook andere oorzaken die kunnen zorgen voor een tekort aan voedsel zoals we dat nu in
Venezuela meemaken.
De inflatie in dat land loopt volledig uit de hand en de situatie is daar inmiddels zo ernstig dat mensen niet
meer in staat zijn om hun dagelijkse behoefte aan voedsel te kopen.
Een doorsnee boodschappenmand met verse producten kost ongeveer eenvijfde van een gemiddeld
maandsalaris en een paar geïmporteerde sportschoenen ongeveer een heel gemiddeld maandsalaris van
net boven de 300 Dollar.
Voedsel is nu zo duur en schaars in Venezuela dat zelfs de rijken moeite hebben om hun dagelijkse voedsel
bijelkaar te scharrelen.
Het is duidelijk dat dit land op weg is naar een volledige economische ineenstorting met als gevolg politieke
chaos, hongersnood en oorlog. In onderstaande filmpje wordt gezegd dat president Maduro Amerika de
schuld geeft van de situatie waar het land in verkeerd. De VS leeft op gespannen voet met Venezuela en
aast onder andere op de oliebronnen van het land.
Hugo Chavez, de voormalige president die 2 jaar geleden overleed,beschuldigde Amerika ervan dat ze hem
wilden vermoorden in samenwerking met andere buitenlandse vijanden. Na zijn overlijden is de situatie in
het land onder de nieuwe president Maduro verslechterd. Instabiliteit als bijeffect van maatregelen (een lage
olieprijs in dit geval) die oorspronkelijk zijn ingesteld tegen Rusland, komt de Amerikanen goed uit. In
onderstaande filmpje van CNN wordt gesuggereerd dat de olieopbrengsten in Venezuela slecht zouden zijn
gebruikt en niet ten gunste van de bevolking. Dat is niet waar.
Hier een korte reportage over de huidige situatie in het land volgens CNN.
Wat ook weer pijnlijk duidelijk wordt in Venezuela is dat wanneer er ook maar iets gebeurt met de
voedseltoeleveringsketen, de bevolking volkomen hulpeloos is. Net zoals dat ook in de meeste andere
landen het geval is.
Juist vanwege de door hem voorspelde voedseltekorten en dergelijke heeft Mike Adams een interessant,
gemakkelijk en goedkoop systeem ontwikkeld om jezelf en je gezin te kunnen voeden zodat je niet
afhankelijk bent van de bevoorradingsketen.
Hij noemt het systeem Mini-Farm Grow Boxes en dit systeem is gebaseerd op het laten groeien van planten
in een soort plastic doos zonder aarde, onder toevoeging van water en voedingstoffen voor planten (het
zogenaamdehydrophonics principe).
Een uitgebreide beschrijving van dit systeem staat op de website foodrising.org.
Voor mensen in Venezuela zou iets dergelijks op dit moment redding bieden en ze niet alleen in staat stellen
om zichzelf te voeden, maar ook om voedsel te kunnen ruilen voor andere waardevolle goederen. In tijden
waar de bevolking honger lijdt, is voedsel zelfs waardevoller dan goud.
Je kunt het ruilen voor medicijnen zoals insuline, antibiotica, pijnstillers, maar ook benzine en je kunt er zelfs
de huur mee betalen.
In de praktijk heeft eigenlijk niemand zich voorbereid want bijna iedereen wacht altijd totdat het te laat is. De
gedachte is dan: "overal kunnen dit soort dingen gebeuren, maar niet bij ons".
Anderzijds, als je nu wat moeite doet en voorzorgsmaatregelen neemt dan weet je zeker dat je niet van de
honger zult omkomen als er ook hier toch onverwacht een kink in de voedselbevoorradingskabel zou komen.
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9041:bij-ons-ligt-er-altijd-voedsel-inde-supermarkt&catid=37:wereld&Itemid=50
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Bouwde JP Morgan de Titanic om de competitie te doden en de Federal Reserve te vormen? De
toevalligheden zijn "te toevallig"...
In 1898 schreef een man genaamd Morgan Robertson een boek getiteld ―Wrak van de Titan‖ over een luxe
cruiseschip geacht onzinkbaar te zijn, die te snel de Noord-Atlantische Oceaan in ging een ijsberg raakte
waardoor bijna iedereen aan boord stierf, te wijten aan een gebrek aan reddingsboten.
14 jaar later zou dit fictieve boek uitspelen in het echte leven precies
zoals beschreven tot aan de naam, van het wrak, de Titanic; maar
deze keer zou het grote politieke implicaties hebben. Sommige van de
rijkste mannen ter wereld waren op dat schip en sommige waren tegen
de Federal Reserve en de centrale banken.
FEIT: JP Morgan financierde/bouwde de Titanic
FEIT: JP Morgan werd op de reis geboekt, maar annuleerde op het
laatste moment.
FEIT: Vriend van JP Morgan, Milton Hersey, annuleerde ook op het
laatste moment en overleefde het om het Hersey voedsel imperium op
te bouwen.
FEIT: Er waren geen rode fakkels aan boord om aan te geven aan
eventuele boten dat redding nodig was. Alleen witte lichtkogels om te
signaleren dat alles in orde is.
FEIT: Het was het eerste schip van zijn soort met de mogelijkheid om
dekken elektromagnetisch te verzegelen en die ook mensen daardoor
kon vastzetten benedendeks.
FEIT: De kapitein, Edward Smith was een van de meest gedecoreerde kaptiteins van zijn tijd en was
helemaal uit karakter door het vermijden van voorzorgsmaatregelen.
FEIT: De auteur van het boek werd vergiftigd een paar jaar nadat de Titanic zonk.
FEIT: De Federal Reserve is in het opvolgende jaar gevormd.
FEIT: De Astor familie was een van de rijkste families in de wereld en John Astor III was tegen de Federal
Reserve.
John Jacob Astor IV, de rijkste man ter wereld op het moment, een
vriend van Nikola Tesla, en een uitgesproken tegenstander van de
oprichting van de Federal Reserve. Astor had zijn rijkdom opgedaan
voor een deel, als een onroerend goed bouwer, belegger, en uitvinder.
Andere prominente Federal Reserve tegenstanders, zoals Benjamin
Guggenheim en Isa Strauss, stierven ook aan boord.
Kreeg JP Morgan krijgt het idee van hoe de oppositie tegen de Federal
Reserve te doden uit een boek geschreven 14 jaar voorafgaand? Dit
was een boek met de titel ―The Titan‖ en werd 14 jaar voordat de
Titanic zonk gepubliceerd. Kijk naar de gelijkenissen. Ontwikkelden ze
een plan op Jekyll Island om een schip te bouwen om de concurrentie
uit te schakelen?
Gelijkenissen met de Titanic
Hoewel de roman voor de Olympische klasse Titanic geschreven werd
zelfs nog voor deze ontworpen werd, zijn er enkele opmerkelijke
overeenkomsten tussen de fictieve en de real-life tegenhangers. Net
als de Titanic, zonk het fictieve schip in april in de Noord-Atlantische
Oceaan, en er waren niet genoeg reddingsboten voor de passagiers.
Er zijn ook overeenkomsten tussen de grootte (800 m lang voor Titan
versus 882 ft 9 in lang voor de Titanic), snelheid (25 knopen voor Titan,
21 knopen voor Titanic) en reddingsmiddelen.
Voorbij de naam, de gelijkenissen tussen de Titanic en de fictieve Titan zijn onder andere:
Beschreven als “onzinkbaar”
De Titanic was ‗s werelds grootste luxe liner (met 882 voet, verplaatse het 63.000 lange tonnen), en werd
ooit omschreven als praktisch ―onzinkbaar‖. De Titan is het grootste vaartuig wat kon drijven en gezien als
een van de grootste van de werken van de mens, en werd als ―onzinkbaar‖ beschouwd.
Tekort aan reddingsboten
De Titanic werd uitgevoerd met slechts 16 reddingsboten, plus 4 Engelhardt opvouwbare reddingsboten,
minder dan de helft van het aantal vereist voor haar passagierscapaciteit van 3000. De Titan was uitgevoerd
met ―zo weinig als de wet toestond‖, 24 reddingsboten, minder dan de helft nodig voor haar 3000 capaciteit.
Een ijsberg
Te snel op 22½ knopen, raakte de Titanic een ijsberg aan stuurboord in de nacht van 14 april 1912 in de
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Noord-Atlantische Oceaan op 400 mijl afstand van Newfoundland. Ook op een april ‗s nachts, in de NoordAtlantische Oceaan 400 mijl uit Newfoundland (Terranova), raakte de Titan een ijsberg tijdens het varen bij
25 knopen, ook aan stuurboord.
Zinken
De onzinkbare Titanic zonk, en meer dan de helft van haar 2200 passagiers stierven. De onverwoestbare
Titan zonk ook, en meer dan de helft van haar 2500 passagiers verdronken. Ze zonk naar beneden met de
boog als eerste, de Titan kapseisde voordat ze zonk.
http://worldunity.me/bouwde-jp-morgan-de-titanic-om-de-competitie-te-doden-en-de-federal-reserve-tevormen-de-toevalligheden-zijn-te-toevallig/ - Bron
EU wil gemeenschappelijke schulden en uitkeringen
EU-leiders, inclusief Jeroen Dijsselbloem, zijn het eens: Meer macht
naar Brussel - EU-top in juni luidt volgende stap in naar federaal Europa
Juncker en Dijsselbloem verschillen enkel van mening over het tempo
waarin een federaal Europa moet worden gerealiseerd.
Zoals we altijd al hebben schreven wil de Europese Unie de crisis
aangrijpen om nog verder te integreren. De hoogste bazen van de EU,
inclusief Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem, hebben naar
aanleiding van de crisis rond Griekenland de koppen bij elkaar gestoken om het beleid voor de nabije
toekomst uit te stippelen. Hoewel er nog meningsverschillen zijn, is men het eens over het einddoel: meer
integratie, meer macht naar Brussel en gemeenschappelijke schulden en uitkeringen. Dat betekent vrijwel
zeker dat het hoge niveau van de sociale zekerheid in Nederland permanent zal worden verlaagd om dat
van de Zuid Europese schuldenlanden in stand te houden.
EU-leiders zijn het eens: Meer macht naar Brussel
Afgelopen woensdag vond er in Brussel een vergadering plaats met hooggeplaatste EU-ambtenaren en
economische adviseurs van diverse Europese regeringen en instellingen. Onderwerp van gesprek: een
rapport van EU-Commissiepresident Jean-Fraude Juncker, ECB-president Mario Draghi, EU-Raadspresident
Donald Tusk en Eurogroep voorzitter Jeroen Dijsselbloem, met daarin een voorgestelde agenda om de crisis
rond Griekenland te gebruiken voor verdere integratie. Kortgezegd: hoe de nationale parlementen nog meer
macht naar Brussel moeten gaan overdragen.
Dat moet gaan gebeuren door middel van het vergemeenschappelijken van de staatsschulden door
uiteindelijk de invoering van Eurobonds, door structurele hervormingen, harmonisering van financieel beleid
en conjunctuur afhankelijke gemeenschappelijke (WW-)uitkeringen.
Betalen voor Franse uitkeringen
Van dat laatste is vooral Frankrijk een voorstander. De torenhoge Franse uitkeringen zijn mede door de
record werkeloosheid onbetaalbaar geworden, maar geen politicus in Parijs durft hier echt het mes in te
zetten. Door gemeenschappelijke uitkeringen in te voeren die afhankelijk worden gemaakt van de
economische situatie, zullen landen waarin het beter gaat automatisch moeten gaan betalen voor de
Fransen, reden waarom Duitsland en Nederland niet staan te springen om hier in mee te gaan.
EU-Commissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici is hier echter een groot
voorstander van. Niet zo vreemd, want hij was van 2012 tot 2014 minister van het gelijknamige Franse
ministerie en lid van de linkse rampregeringen van premier Jean-Marc Ayrault.
Federaal Europa komt eraan
De hoogste leiders van de EU verschillen wel van mening wanneer deze drastische stappen, die een einde
zullen maken aan de laatste restjes soevereiniteit van de lidstaten, moeten worden genomen. Draghi en
Juncker willen zo snel mogelijk naar een federaal Europa toe –een standpunt waar ze in Nederland vooral
bijval vinden van D66-, terwijl Tusk en Dijsselbloem willen wachten met gemeenschappelijke schulden totdat
de Griekse crisis is opgelost en de Europese economie weer aantrekt. Juncker wil meer dan zijn voorganger
Van Rompuy vaart maken met het overdragen van nog meer macht en bevoegdheden van de nationale
regeringen naar Brussel. Tijdens de laatst top in Brussel liet hij een rapport uitdelen waarin hij zijn plannen
ontvouwde voor een gemeenschappelijk economisch, financieel en belastingtechnisch beleid. Het
gelijkmatig verdelen van de schulden en lasten over alle lidstaten, ongeacht wie deze schulden heeft
gemaakt, noemde hij ‗solidariteit‘. De volgende fase in dit reeds gestarte proces vindt in de eerste helft van
april plaats, als verdere economische integratie op het programma staat. Op de EU-top in juni moet er een
gemeenschappelijk standpunt op papier staan dat door de regeringsleiders enkel hoeft te worden
aangenomen. De volgende stap naar de verwezenlijking van de grote droom van Brussel (en in eigen land
D66), een federaal Europa waarin nationale democratie en soevereiniteit compleet zijn uitgehold, is dan een
feit.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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New World Order agenda van 1969 gelekt
In 1969 was Lawence Dunegan bij een lezing die gehouden werd door de .
Day hield de lezing waarbij er niet gefilmd mocht worden en niks genoteerd mocht worden.
Gelukkig heeft Lawence Dunegan een fotografisch geheugen en heeft dus alles thuis genoteerd op papier.
Deze notities bleven in zijn bureau totdat hij er in 1989 er een geluidstape ervan maakte.
Day vertelde tegen Lawence Dunegan dat hij in flinke problemen zou komen als de informatie naar buiten
gebracht zou worden.
Was het toeval dat Lawence Dunegan precies in 1989 sterft?
Hij begon namelijk in 1989 met het verspreiden van deze audiotape.
Wat een toeval!
Nadat de lezing in 1969 voorbij was, gaf Day een hypnotische suggestie dat men alles maar moest vergeten
wat verteld was.
Toen Dungean later aan zijn vrienden vroeg die ook bij de lezing aanwezig waren of zij de lezing konden
herinneren, konden ze hem niet meer vertellen waar het over ging.
Ze waren alles vergeten.
Hieronder vind u een aantal topics die in de tapes genoemd word.
Hou de huidige maatschappij in uw achterhoofd en vergelijk het eens met dingen die stom toevallig
overeenkomen.
-Kleine meisjes word afgemoedigd om met poppen te spelen en juist meer te gaan voetballen zodat ze later
niet aan baby‘s gaan denken.
-Wapens worden bijna allemaal vernietigd en paar die overblijven worden alleen toegestaan om te jagen.
Maar dat mag ook alleen via de officiële kanalen.
-Terug in 1969 kom men al 80% van alle kanker gevallen al genezen en hadden de medicijnen in het
Rockefeller instituut.
Maar ze worden niet vrijgegeven omdat er te veel mensen op de aarde zijn die eerst moeten sterven.
-Homoseksualiteit word aangemoedigd als onderdeel omdat deze geen kinderen samen kunnen krijgen.
-Families zullen minder belangrijk gemaakt worden en worden juist aangemoedigd om alleen te gaan leven.
-Euthanasie zal aangemoedigd worden door gebruik van een pil. (nu bekend als de pil van Dorion)
-Geboortes zullen strikt gecontroleerd worden en je zult niet simpel kinderen kunnen krijgen omdat je ze
gewoon wilt.
-Stomme mensen zullen niet goed eten (als in groenten en fruit) en weinig bewegen waardoor ze sneller
zullen sterven.
-Prive dokters zullen totaal geëlimineerd worden want ze verdienen teveel geld.
Gezondheidszorg word zo duur gemaakt dat je een ziektekostenverzekering nodig hebt of financieel totaal
aan de grond raakt als je het niet kan betalen.
Toegang tot betaalbare zorg word flink beperkt waardoor de ouderen sneller ziek worden (en daardoor
sneller sterven)
-Ziekenhuizen mogen geen mensen meer helpen vanuit liefdadigheid.
-Nieuwe ziektes die moeilijk te diagnosticeren en te behandelen zijn zullen een manier worden om de
bevolking onder controle te houden.
-Renschoenen en andere sportattributen zullen trendy gemaakt worden waardoor slimme mensen gaan
sporten.
-Romantische muziek zal niet meer uitgezonden worden via tv en radio.
Jongere mensen zullen hun eigen radiostations hebben.
-Oude films zullen gepromoot worden dat ze voor oude mensen zijn.
-Entertainment zal grotendeels gebruikt worden om de jonge generatie te programmeren en te controleren.
-Pubertijd zal eerder beginnen.
-Complete maaltijden zullen verkocht worden in de supermarkt waarbij de gemakkelijke producten zeer
ongezond zijn.
willen de mens lui maken en ontmoedigen om zelf te koken en sporten zodat ze vroeger zullen sterven.
-Hartaanvallen zullen getriggerd worden (door bv slecht leven) als een manier van populaire vermindering.
-Alle geloven zullen samengevoegd worden maar het christelijk geloof moet zeker de deur uit.
Zodra de Rooms Katholieke Kerk ophoudt te bestaan zullen de andere geloven snel volgen.
En dan creëren ze gewoon een nieuwe religie om het geloof te controleren.
Bijbel zal veranderd worden waarbij de kerk ze zal helpen.
Het scholingssysteem zal hervormd worden als een instrument van voorprogrammering want hoe jonger je
begint, hoe makkelijker het is.
Kinderen vanaf 4 jaar worden al voorgeprogrammeerd op de basisschool.
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Kinderen zullen eerder een bepaalde leerrichting moeten kiezen waarbij het zeer moeilijk gaat worden om
later nog een nieuwe richting te kunnen kiezen.
-ID‘s worden verplicht om te kunnen reizen zoals paspoorten en rijbewijzen en later de RFID-chip die onder
je huid ingeplant word.
-Mensen die toegang tot informatie hebben zullen sterk gecontroleerd worden.
Sommige boeken zullen gewoon ineens verdwijnen zelfs uit bibliotheken.
Teksten uit boeken zullen aangepast worden om niet teveel informatie naar buiten te laten lekken.
-Drugsgebruik zal gestimuleerd worden om een rare samenleving te creëren.
En de politie zal sterk aangemoedigd om drugsgebruikers in de gevangenis op te sluiten.
-Voedsel zal strikt gecontroleerd worden en mensen mogen niet meer hun eigen voedsel in de achtertuin
laten groeien.
Je zou alleen maar krijgen wat je echt nodig hebt, maar voedsel opsparen of je eigen groenten groeien zal
gezien worden als zwaar crimineel gedrag.
Reizen zal aangemoedigd worden en zeer goedkoop gemaakt worden waardoor families verspreid worden.
En daarna zo duur gemaakt worden zodat het reizen te duur wordt.
-Misdaad zal toenemen om chaos te creëren.
Er zullen meer gevangenissen gebouwd worden en zelfs ziekenhuizen zullen als gevangenissen gebruikt
gaan worden.
-Amerika verliest haar productiestatus waardoor andere landen de producten zal gaan maken.
-Sport zal een manier worden voor sociale verandering.
Voetbal wordt al aangemoedigd als een globale sport.
Nationale trots word afgemoedigd en geweld zal worden geprogrammeerd via entertainment.
-Alle tv‘s zullen geheime camera‘s hebben om iedereen te kunnen bekijken.
Bij iedereen zal een ID-chip in het lichaam worden geplaatst.
-Alles in het voedsel word gecontroleerd.
Het weer zal gecontroleerd worden.
Zo zal het harder regenen tijdens het oogsten om het oogsten moeilijker te maken.
Er zullen bewust landen zijn waar het bijna niet meer zal regenen om sneller droogte op te wekken.
Er zou een verklaring voor het publiek naar buiten gebracht worden (opwarming van de aarde waar het met
Globel Engineering het onder controle word gehouden) maar de werkelijke reden zal achtergehouden
worden.
Er zullen altijd 2 redenen zijn voor hun acties.
De reden voor het publiek en de werkelijke reden die achtergehouden wordt.
-Mensen vragen toch niet de juiste vragen want ze zijn te vertrouwend en denken dat de regering alles wel
oplost.
-Wetenschappelijke onderzoeken zullen bewust vervalst worden om hun eigen agenda naar voren te duwen.
-Terrorisme zal gebruikt worden als manipulatie.
Een eigen huis bezitten zal tot het verleden behoren.
Het nieuwe systeem zal gebracht worden op een vreedzame manier als het mogelijk is of door de landen op
hun knieën te krijgen met de dreiging van nucleaire oorlog.
Mensen zullen al hun vrijheden opgeven om de vrede te bewaren.
Als te veel mensen weerstand hebben tegen hun plannen zal er met een nucleaire wapen (of 2) gedreigd
worden om alsnog hun plannen doorgedrukt te krijgen.
-Oorlog is een populaire manier om bevolkingsaantal onder controle te houden.
Want hoe meer dode mensen, hoe minder kinderen er geboren zullen worden.
(Maar nu liggen de kaarten toch anders omdat andere landen ook nucleaire wapens hebben kernenergie en
globale nucleaire oorlog op een grote schaal onmogelijk wordt gemaakt)
-Amerikanen hebben het te goed dus nucleaire terrorisme zal misschien nodig zijn om de NWO-agenda door
te drukken.
-Inflatie is een manier van controle.
Geld zal omgezet worden in krediet.
Contact geld zal verdwijnen voor grote producten.
Men zal alleen nog kleingeld op zak hebben voor kleine producten zoals een zakje chips.
Uiteindelijk wilt men een Centrale Bank hebben waaruit alles gecontroleerd gaat worden.
-Alle aankopen worden getraceerd.
Als je een bepaald item teveel inkoopt word er een officieel onderzoek naar je ingesteld.
-Sparen wordt praktisch onmogelijk gemaakt want geld sparen is een manier waarop men geen controle
over de bevolking kan houden.
Als je teveel zou sparen, je loonstrook/uitkering gekort worden zodat je geen vermogen kan opbouwen.
-Krediet zou mensen aanmoedigen om sneller in de schuld te raken en daardoor sneller met de overheid in
problemen te komen.
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En daardoor kan de overheid sneller die persoon veroordelen.
-Uiteindelijk zal er een enkel kredietsysteem zijn waarbij er uiteindelijk een chip implant in je rechter
voorhand of voorhoofd gebracht worden.
In de bijbel wordt gewaarschuwd over het teken van het beest op het voorhoofd of de rechterhand, maar dat
werd afgewezen als een fabel en dat het voor de globale Vrede alleen maar een goed iets zou zijn.
Een signaal om je te controleren word gebracht via de tv-kabel en telefoonlijn.
-Microfoons worden gebruikt in andere kamers om je daar ook te controleren.
Overal worden vrachtwagens met apparatuur neergezet om iedereen te controleren.
-Mensen die al een huis gekocht hebben mogen hun huis houden, maar jongere mensen wordt het
onmogelijk gemaakt om een huis te kopen omdat ze de kosten niet kunnen betalen.
De huizenprijs zal zelfs niet naar beneden gaan ondanks dat er veel huizen leeg komen te staan.
-Daardoor zullen er meer huurders komen waardoor daarover ook controle is.
Je wordt aangewezen waar je komt te wonen en in datzelfde huis zullen het geen familieleden zijn waarmee
je samen moet wonen.
Het nieuwe systeem zal in de winter naar voren gebracht worden in een weekeinde tijd.
Zodat mensen minder reactietijd hebben om er achter te komen wat er werkelijk aan de hand is omdat alle
kantoren dicht zijn.
Waarom wordt dit gelekt?
Hoe meer mensen er van de op de hoogte zijn, hoe minder ze kunnen uithalen.
Veel acties zijn al afgebroken doordat men puur alleen al weet wat
de volgende fase zou kunnen zijn.
Dit zou namelijk de bevestiging geven die mensen zoeken en
waardoor de ineens massaal de gehele wereldbevolking op hun nek
krijgt.
Vaak zijn een paar mensen die genoeg herrie maken, genoeg om
dingen af te breken.
En veel acties zijn afgezwakt doordat mensen zich bewust worden
van dingen in de omgeving die gewoon niet kloppen.
Maar dit houdt de elite niet tegen om haar plannen door te zetten.
Bron: http://beforeitsnews.com/alternative/2014/06/insider-leaksentire-new-world-order-agenda-2-2983668.html
http://worldunity.me/new-world-order-agenda-van-1969-gelekt/

Paus Franciscus kondigt Heilig Jaar aan
door KN - Foto: AP
Paus Franciscus heeft vandaag, op 13 maart 2015, de viering aangekondigd
van een buitengewoon Heilig Jaar. Dit "Jubileum van Barmhartigheid' zal
beginnen met het openen van de Heilige Deur in de Sint-Pieter op het
Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis op 8 december 2015.
Het jaar zal gesloten worden op 20 november 2016, op het Hoogfeest van
Christus Koning, tevens de vijftigste verjaardag van de sluiting van het
Tweede Vaticaans Concilie.
'Vooruit!'
Bij het begin van het nieuwe jaar heeft de paus gezegd: "Dit is de tijd voor barmhartigheid. Het is van belang
dat de lekengelovigen die beleven en uitdragen naar verschillende sociale omgevingen. Vooruit!"
Biecht
De aankondiging van het Jubeljaar vindt plaats op de tweede verjaardag van de verkiezing van paus
Franciscus. De paus deed dit in zijn preek voor de boeteviering waarmee hij de '24 uur voor de Heer' heeft
geopend. Dit initiatief, voorgesteld door de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie, stimuleert
wereldwijd dat kerken langere tijd open blijven om mensen uit te nodigen tot het vieren van het Sacrament
van de Verzoening, de biecht.
Rechten
Volgens de oude Joodse traditie was een Jubeljaar, dat elke vijftig jaar werd gevierd, bedoeld om de
gelijkheid te herstellen tussen de kinderen van Israël, met nieuwe kansen voor families die hun bezit verloren
hadden en zelfs hun persoonlijke vrijheid.
Bovendien herinnerde het Jubeljaar de rijken aan de tijd wanneer de Israëlische slaven weer hun gelijken
zouden zijn en hun rechten zouden terugeisen.
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7124-paus-franciscus-kondigt-heilig-jaar-aan
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„Fifty shades of Grey‟ gebaseerd op ideeën van Aleister Crowley?
Iedereen die denkt dat de film ‗Fifty shades of grey‘ gebaseerd is op een
beetje ondeugendheid en speelse drang naar meer seksuele spanning heeft
het zeer waarschijnlijk mis. De film is namelijk een zuiver toonbeeld van de
ideeën vanAleister Crowley. Van wie? Ja, van de man die The Beatles, The
Rolling Stones, Led Zeppelin, maar ook bijvoorbeeld Ramses
Shaffy inspireerde. De man die zijn eigen klooster op Sicilië begon waar naar
verluidt ook seks met kinderen gepleegd werd. Aleister Crowley gebruikte
seksrituelen om een hogere spirituele status te bereiken. Hij verkreeg de door
hem opgestelde Thelema leer naar eigen zeggen rechtstreeks van Horus (één
van de Egyptische mythologische namen gerelateerd aan Saturnus) tijdens een reis naar Egypte, waarbij
zijn vrouw als medium fungeerde. Eén van de rituelen van Crowley is bijvoorbeeld ‗Eroto-comatose Lucidity‘
wat vrij vertaald betekent ‗het bereiken van de verlichting via een comateuze toestand van het slachtoffer als
gevolg van seks‗. Dat kan misschien nog een beetje spannend klinken voor de thrillseeking lezer, maar een
comateuze toestand is niet bepaald onschuldig. De omschrijving van het ritueel vindt u hier en komt er
samengevat op neer dat een jonge jongen net zolang seksueel aangerand wordt tot hij een soort comateuze
toestand bereikt en zijn geest zich ontkoppeld van het lichaam. Deze zuiver pedoseksuele
groepsverkrachting is één van de vele seksrituelen van Aleister Crowley, de man die door zoveel
beroemdheden aanbeden wordt. Het doel lijkt duidelijk: het stelen van de ziel. Het ritueel kan zelfs worden
uitgevoerd tot de dood erop volgt. Het woord ‗Lucidity‘ zal dus niet zozeer voor het slachtoffer gelden. De
uitvoerders van het ritueel worden waarschijnlijk verlicht met de losgepijnigde ziel. Ach, in onze huidige
maatschappij zal lang niet iedereen hier nog geschokt op reageren. Het is de jarenlange indoctrinatie via de
media die mensen standaard de schouders doet ophalen. Bovendien zal dit voor velen zo ongeloofwaardig
overkomen dat ze het wegwuiven. Dat is vaak zo met zaken die mensen niet zelf onder ogen komen. Men
gaat daarbij echter voorbij aan het feit dat deze man door de groten der aarde vereerd werd en dit soort
zaken niet alleen op schrift stelde, maar ook ten uitvoering bracht.
―Hey Vrijland, leuk verhaal, maar wat heeft dat met die film te maken joh?‖ Welnu de seksuele rituelen van
Crowley worden gepropageerd in een vrij milde vorm in de film ‗Fifty shades of grey‘. Als we alleen al de
trailer bekijken, dan komen we er achter dat de boodschap duidelijk is. Zoals we al vele artiesten hebben
horen zeggen, is een pact met Satan (Saturnus/Horus) garantie op succes. Satan moet u dan zien als de
‗grote architect‘ – zoals de geheime genootschappen hem noemen – van de Saturnus matrix waarin de
menselijke ziel gecultiveerd wordt als vee. Dat klink te zot voor woorden, maar als u alle Saturnus
symboliek om u heen gaat zien, dan begint u te ontdekken dat ik niet die zot ben, maar dat de wereld om u
heen die zotheid aan u tentoonspreidt. Zo bezingt zangeres Wende Snijders – die ook met de Crowley
filosofie doorspekte liedjes van Ramses Shaffy covert (hier en hier) – een pact met de duivel (zie hier). Ook
vele andere artiesten melden hun pact met Satan openlijk (zie ook hier). De boodschap in de film ‗Fifty
shades of grey‘ is dan ook dat de hoofdpersoon Christian Grey erg rijk is. Dit is een logisch gevolg van zijn
pact met Satan, wat er goed vanaf druipt in de film. De Saturnus symboliek is toonaangevend, maar vooral
subliminaal aanwezig in de film. Een voorbeeld daarvan ziet u in het tapijt op 0:52 min. in onderstaand
filmpje, waarin de hier veel besproken oude planetaire opstelling van Saturnus is afgebeeld. Maar voor de
oplettende kijker wordt de piramide vorm continu subliminaal gepusht, net als de kleuren zwart-rood. Mocht
u dat onzin vinden, dan zou ik u aanraden toch eens in de kracht van subliminale programmering te
verdiepen. Met name de subliminale programmering door woorden en filmshots zijn zichtbaar voor het
getrainde oog. Zo begint de trailer bijvoorbeeld met ‗Focus‗. Op 0:42 min. zegt Ana (Anastasia ―Ana‖ Rose
Steele) bijvoorbeeld ―Look at me―, vervolgens zegt Christian Grey ―I Am―. De combinatie ―Focus, Look at me,
I Am‖ is een interessante, omdat de term ‗I Am‘ overal om ons heen gepust wordt en in deze film subliminaal
(via NLP technieken) geankerd wordt in uw onderbewuste. Eén van de quotes van Aleister Crowley is [citaat]
―Before Hitler was I Am! And the same for Abraham‖ – Horus Law of Thelema – Aleister Crowley. Hij verwijst
dan met ‗I Am‘ naar Satan.
Op 1:44 min. zegt Ana ‗Enlighten me then―. Dit is een duidelijke verwijzing naar het effect dat ook optreedt in
boven omschreven ritueel ‗Eroto-comatose Lucidity‘ van Crowley dat ook ten grondslag ligt aan het Sado
Masochisme. Marquis de Sade was een satanist net als Crowley. De rituelen waarbij een vrouw
vastgebonden wordt is slechts 1 van de satanische rituelen die wordt gepraktiseerd. Het zijn er velen. Het
‗Enlighten me then‗ verwijst naar het ontkoppelen van de ziel van het ritueel slachtoffer. De naam van
Ana of Anastasia staat voor ‗degene die zal worden herboren‗. Degene die zich herboren zal voelen is dan
waarschijnlijk de uitvoerder van het ritueel, namelijk Christian (van wie de naam een sinistere verwijzing naar
„de christen‟ lijkt te zijn). Hij voedt zich als het ware aan deze energie. Wat mij betreft kunt u dat vrij vertalen
naar het voeden aan de ziel van een slachtoffer. En natuurlijk is de naamkeuze een methode om het
christendom te schofferen. Daarbij merk ik op dat christenen zich maar niet willen realiseren dat ook het
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christendom uit de koker van de Saturnus cult komt en in diepste wezen ook gebaseerd is op
(bloed)offerrituelen aan Satan. Het boosaardige Satan-beeld wordt in religies echter gebruikt om de
verlossing via Jezus of Mohammed te propageren. Religies zijn vangnetten voor de ziel en zuivere mind
control ten bate van diezelfde Saturnus cult. Het voeden aan de ziel omschreef ik eerder in mijn artikelen
over sodomie en pedofilie. Het doel is steeds hetzelfde, de rituelen verschillen; net als de slachtoffers. Het
ultieme slachtoffer voor deze rituelen is naar verluidt een jonge jongen. Daar ging Aleister Crowley‘s appetite
dan ook naar uit. En dat is de daadwerkelijke reden van het groeiende verschijnsel van pedofilie in onze
maatschappij. Films als ‗Fifty shades of Grey‘ zijn slechts bedoeld om – met name vrouwen – in dit
Satanisme te introduceren. Moeders worden zo klaargestoomd en bereidwillig gemaakt hun kinderen ter
beschikking te stellen aan dergelijke rituelen of speciaal kinderen te baren ten bate van dergelijke rituelen.
Dit klaarstomen gebeurt op subliminaal niveau. Een bekend voorbeeld daarvan zagen we bij de zanger van
de band The Lost Prophets, waarbij moeders hun kinderen – veelal nog baby‘s – aan Ian
Watkins aanbodenvoor seksueel misbruik. Gaat u er maar van uit dat daar sprake was van rituelen.Jimmy
Savile en Edward Brongersma waren maar een klein puntje van de ijsberg.
Nederland barst van de pedofielen en dankzij zaken als die van Jimmy Savile wordt het steeds duidelijker
dat we pedofilie – of liever gezegd – seksuele kindermishandelingsrituelen waar de dood soms op volgt,
kunnen verwachten in de hoogste regionen. Dat is niet zo gek, want eerder al lichtte ik toe hoe de
aristocratie afstammelingen zijn van de Egyptische farao‘s en dat zij een hybride soort zijn die zich voedt aan
menselijke energie. Zij voeden zich aan de ziele-energie die vrijkomt bij seksueel misbruik van met name
jonge jongens. Het feit dat ik mij vanaf het begin op het ontmaskeren van pedofilie heb gericht en mij
bijvoorbeeld op de verdachte moordzaak van Anass Aouragh heb gericht, heeft dan ook tot grote weerstand
geleid. De website Swapichou speelde een belangrijke rol in de smaad en laster tegen mij. De persoon die
daar vooral de hand in had is overtuigd en praktiserend Aleister Crowley aanhanger en lid van de Ordo
Templi Orientis. De motivatie van deze persoon, Jeroen Hoogeweij, ligt dus schijnbaar niet alleen bij het feit
dat hij voor de Rijksoverheid werkt, maar ligt waarschijnlijk ook in zijn voorliefde voor de rituelen van
Crowley. Omdat ik vind dat mensen moeten ontwaken voor de grote leugens en voor de Saturnus
aansturing van alle facetten van de maatschappij, blijf ik schrijven over deze misstanden. Met dit artikel hoop
ik dan ook te bereiken dat mensen na gaan denken over wat ze allemaal tot zich nemen via films en muziek
en welk sinister plan daar achter schuil gaat. Het zijn geen onschuldige zaken. Het wordt tijd om uw ogen te
openen!
Bron linkvermeldingen: sacred-texts.com, tracytwyman.com
https://www.youtube.com/watch?v=SfZWFDs0LxA
http://www.martinvrijland.nl/2015/03/06/fifty-shades-of-grey-gebaseerd-op-ideeen-van-aleister-crowley/

Boven de koning der Nederlanden staan de criminelen
Met het indienen van hun ontslag door de minister van Justitie en zijn staatssecretaris zijn we weer in het
traditionele circuit van de algemeen aanvaarde hypocrisie beland. Dat schrijft Trouw-columnist Sylvain
Ephimenco.
―In de loop der jaren heb ik geleerd om gapend over nietige details en ambtelijke rituelen heen te stappen.
Enkel het grote verband boeit me nog,‖ aldus Ephimenco. ―Alleen de schande en de vlekken die onze
democratische rechtsstaat ondoorzichtig in plaats van transparant maken, kunnen me woedend maken.‖
Hij merkt op dat er sinds 1994 weinig veranderd is. Toen handelden de Nederlandse staat en de IRT in
verdovende middelen door tienduizenden kilo‘s drugs in het criminele circuit te pompen. Teeven gebruikt
volgens Ephimenco nu een NSB-formule: hij belazerde ethiek en moraal voor ‗volk en vaderland‘. ―Tot zijn
volk wil ik niet behoren en zijn vaderland is het mijne niet,‖ schrijft hij.
Er heeft zich een elite aan de top van overheidsinstanties genesteld, die van alles beslist dat krom is en
stinkt, zonder daarvoor politieke verantwoordelijkheid af te hoeven leggen, aldus Ephimenco. Hij schrijft: ―Dat
een officier van justitie (Fred Teeven nu, maar ze zijn talrijk) met instemming van zijn superieuren bij het OM
de kans krijgt in het geheim het adagium ‗misdaad loont‘ kracht bij te zetten, doet me kokhalzen.‖
Zijn maag draait om bij de gedachte dat de handlangers van drugsbaron Cees H., die hoge posten bij het
justitiële apparaat bekleden, miljoenen crimineel geld aan die crimineel teruggaven. Dat dit gebeurt met een
bonus door die miljoenen buiten het zicht van de belastingdienst te houden, maakt hem als belastingbetaler
misselijk.
―Kennelijk is er boven de koning der Nederlanden een andere categorie die enorme belastingvrije
uitkeringen krijgt geschonken: het gilde der criminelen,‖ stelt Ephimenco vast.
[Trouw] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/boven-de-koning-der-nederlanden-staan-de-criminelen/
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Achtste “Zelfmoord” Oekraïne van ex-politici
Alexander Peklushenko, 60 jaar werd dood aangetroffen met een
kogelwond in de keel. Alweer een voormalig lid van de "Partij van de
Regio's" en parlementslid in de voormalige regering van Jakoenovitsj . De
voormalige president van Oekraïne Janoekovitsj vluchtte naar Rusland,
nadat hij in februari 2014 werd verdrongen door pro-Europese protesten
bekend als de Euromaidan.
Op dezelfde dag dat Boris Nemtsov werd vermoord werden er ook drie expolitici in de Oekraïne dood aangetroffen. Allen tegenstanders van de
huidige illegale junta regering, waarin ook drie Amerikanen zitting hebben.
Het totaal aantal zelfmoorden is hiermee opgelopen tot acht, waarvan er vijf
in de afgelopen maand , dat ruimt lekker op.
Peklushenko was lid van Janoekovitsj de Partij van de Regio's en voorheen vertegenwoordigd in het
parlement. Ten minste zes ambtenaren of ex-ambtenaren met links naar Janoekovitsj de overheid zijn dit
jaar ―overleden‖ door zelfmoord, maar de politieke affiniteit en werkgeschiedenis van de slachtoffers doet
anders vermoeden.
Eerder overleed na een val uit het raam van zijn appartement, ex-lid van de Partij van de Regio's en een
voormalig hoofd van de State Property Fund, Mikhail Chechetov. De officiële versie van het ministerie van
Binnenlandse Zaken - zelfmoord. Eind augustus 2014 werd een ander voormalig hoofd van het Fonds State
Property, Valentyna Semenyuk, dood aangetroffen. Voorts in de afgelopen maand het voormalig
plaatsvervangend hoofd van de "Ukrzaliznytsia",Nicholai Serhiyenko, voormalig hoofd van Charkov
regionale raad, Oleksiy Kolesnyk, ex-burgemeester van Melitopol, Sergey Valter , plaatsvervangend hoofd
van Melitopol politie, Sergey Bordyuga, en voormalig parlementslid,Stanislav Melnik.
Op deze video zie je hoe Alexander Peklushenko vernederd wordt en uit het parlement wordt:
https://www.youtube.com/watch?v=Oo-Mo5-5XSk
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/achtste_zelfmoord_oekraine_van_ex_politici

Vaccinatiescepticus moet 100.000 euro betalen
Ooit promoveerde hij als bioloog op virussen, maar inmiddels
verwerpt de Duitser Stefan Lanka alles wat hij er ooit over leerde.
Sterker nog: hij beweert dat virussen hersenspinsels zijn, en dat
vaccinatie ertegen een vorm van 'massamoord' is.
Lanka geldt in Duitsland als een van de luidruchtigste boegbeelden
van de anti-vaccinatiebeweging. Hij is van mening dat doktoren tot
vaccinatie overgaan "om mensen massaal te beschadigen, om voor
zichzelf een klantenkring van chronisch zieke objecten op te bouwen, die alles met zich laten doen".
Om extra publiciteit te genereren voor zijn ideeën, loofde hij 100.000 euro uit aan degene, die hem het
bestaan van het mazelenvirus kon bewijzen.
"Ok", dacht ene David Bardens, een jonge dokter. Hij stuurde zes dikke wetenschappelijke studies op, plus
zijn rekeningnummer. Waar die beloofde ton maar niet op verscheen.
Rechtszaak
En dus spande Bardens een rechtszaak aan. Niet om het geld voor zichzelf te houden, zo verzekerde zijn
advocaat. Hij is van plan om het geld te besteden aan vaccinatiecampagnes in ontwikkelingslanden.
Bardens behandelde als dokter ooit een veertienjarige jongen die aan de gevolgen van een te laat
behandelde virusziekte stierf.
De rechter kwam uiteindelijk tot de conclusie: het geleverde bewijs is hard genoeg, het voldoet aan de
gestelde voorwaarden, en dus moet Lanka gewoon doen wat hij beloofd had: 100.000 euro betalen. Lanka
heeft al aangekondigd in beroep te gaan.
Doden
Het ontkennen van het bestaan van virussen meer is dan een frivole hobby, zo zeggen veel
wetenschappers. De antivaccinatielobby kreeg begin deze eeuw bijvoorbeeld invloed op het officiële
aidsbeleid van Zuid-Afrika. President Thabo Mbeki benoemde enkele sceptici tot officieel adviseur. Dat het
hiv-virus daardoor jarenlang niet effectief is bestreden, heeft volgens sommige schattingen geleid tot zo'n
330.000 extra doden in het land.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/vaccinatiescepticus_moet_100000_euro_betalen
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Mark Rutte is geen liberaal
Er gaat geen week voorbij zonder liberale praatjes van Mark Rutte. Wie niet goed oplet denk haast
naar een gereïncarneerde Friedrich von Hayek te luisteren. Helaas blijft het bij mooie verhalen,
want het regeringsbeleid van Rutte is allesbehalve liberaal.
Een echte liberaal zou namelijk zorgen voor een kleinere overheid, minder staatsschuld en meer
economische vrijheid. Mark Rutte doet precies het tegenovergestelde.
Zo is de staatsschuld onder het bewind van de VVD‘er gestegen met ongeveer twintig procent. Bij
het aantreden van Rutte had de Nederlandse overheid een schuld van ruim onder de 400 miljard
euro, nu is dat zo‘n 463
miljard.
Klik op de grafiek voor een
uitvergroting.
Niet verrassend, want Rutte
heeft weinig gedaan om de
uitgaven van de overheid
daadwerkelijk te verkleinen. In
2010 werd er 255 miljard
uitgeven, de raming voor dit
jaar is 260 miljard.
Gecorrigeerd voor inflatie geeft
de Nederlandse overheid dus
nog net zoveel uit als vijf jaar
geleden.
Rutte heeft het ook altijd graag
over minder regels en meer
ruimte voor ondernemerschap,
maar de economische vrijheid in
Nederland is sinds zijn aantreden
als premier juist gedaald. In
de Index of Economic
Freedom van de Heritage
Foundation kreeg Nederland in
2010 nog 75 punten, vijf jaar
later zijn dat er 73.7.
Klik op de grafiek voor een
uitvergroting.
Mark Rutte zal ongetwijfeld nog heel
vaak roepen dat hij echt een liberaal is,
maar niets is minder waar. Alle grote
liberalen zouden walgen van zijn
onverantwoordelijke beleid. Geen
wonder dat Nederland
de slechtst presterende economie van
Noordwest-Europa heeft.
http://galeboetticher.com/2015/02/11/markrutte-is-geen-liberaal/
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De onbekende geheime maffia uit Khazaria.!
Van de website van David Icke; hij was de eerste die moedig de
Rothschilds publiekelijk te kijk zette, tijdens zijn presentaties. Er zijn
meer mensen als hij nodig, die de moed hebben dit verhaal van de
‗Khazarian Mafia‘ open te breken en hun wereldwijde illegale macht
te breken.
De geheime geschiedenis van de ‗Maffia uit Khazaria‘
2015 © vertaling WantToKnow.nl/.be
(origineel © 2015 Preston James, Ph.D/Mike Harris)
De maffia van de Khazaren en hun snode plan om de hele wereld te
infiltreren en te tiranniseren wordt in dit artikel aan het licht
gebracht. Alle Abrahamitische godsdiensten moeten worden
uitgeroeid en alleen hun Babylonisch Talmoedische religie, ook wel
bekend als het Luciferianisme, het satanisme of de eeuwenoude verering van Baal, is toegestaan. De
geschiedenis van het koninkrijk Khazaria, in het bijzonder de geschiedenis van de Maffia van de Khazars
(KM), ‗s werelds grootste misdaadsyndicaat, dat met Babylonische geldmagie de macht over onze wereld in
handen heeft, is bijna volledig uit de geschiedenisboeken geschrapt.
Het oorspronkelijke thuisland van de Joden, de plaats waar nu de
Oekraïne ligt. Dus NIET Israël, dat door de Rotschilds als ‗beloofde
land‘ werd verkregen.. (zie de video van David Icke)
Khazaria is een stuk land dat ligt tussen de Zwarte Zee en de
Kaspische Zee, wat tegenwoordig Zuid-Rusland, West-Kazakhstan,
Oost-Oekraïne, Azerbaijan, grote delen van de Kaukasus (inclusief
delen van Georgië) en de Krim is. De herkomst van de Khazars en
hun bekering tot het judaïsme is onderwerp van onenigheid onder
historici.
De Kazharian Maffia (KM) van nu, weet dat het niet kan opereren of
bestaan zonder die uiterste geheimhouding en heeft daarom veel
geld gespendeerd aan het verwijderen van hun historie uit de
geschiedenisboeken, zodat men niets te weten kan komen van het ‗onvoorstelbare Kwaad‘. De schrijvers
van dit artikel hebben hun best gedaan om deze verloren gegane, geheime geschiedenis van de Khazars en
hun grote internationale georganiseerde misdaadsyndicaat, best bekend als de ‗Khazar Maffia‘ (KM), ter
beschikking te stellen aan de wereld via het internet, via de New Gutenberg Press.
Het is buitengewoon moeilijk geweest om deze geschiedenis te reconstrueren, dus bij voorbaat excuses
voor kleine onjuistheden of onopzettelijke fouten, te wijten aan de moeilijkheidsgraad van het opgraven van
de ware geschiedenis van Khazaria en diens maffia. Mike Harris is degene die de punten met elkaar heeft
kunnen verbinden.
De achtergrond van dit artikel
Tijdens de Syrische Conferentie tegen Terrorisme en Religieus Extremisme op 1 december 2014 sprak de
editor en directeur van Veterans Today, Gordon Duff, voor het eerst openlijk (hier) over het feit dat aan de
basis van het terrorisme in de wereld een groot wereldwijd georganiseerde misdaadsyndicaat ligt, dat wordt
geassocieerd met Israël. Deze openbaring veroorzaakt schokgolven (HIER) in de hele wereld, omdat bijna
iedere wereldleider rapporten ontvangt over de onderwerpen waarover Gordon Duff spreekt. Deze golven
zijn tot vandaag nog in beweging..!
Het overheidsgebouw zoals het er uit de lucht uitzag, na de aanslag
op 19 april 1995. We weten nu, dat de KM een geheime oorlog
voert tegen de VS door valse-vlag-operaties in de stijl van Operatie
Gladio (Operatie Gladio is een in 1952 gestart geheim ‗stay-behind‘netwerk in Italië, gesponsord door de CIA en de NAVO. Hoewel
Gladio alleen slaat op het Italiaanse deel, worden ook soortgelijke
netwerken in andere landen met Gladio aangeduid. Uit recent
onderzoek is bekend geworden dat soortgelijke netwerken in geheel
West-Europa actief en aan elkaar gelinkt zijn).
De KM gebruikt ook het illegale en onconstitutionele systeem van
de Federal Reserve, de IRS (Internal Revenue Service, de federale
belastingdienst van de VS), FBI, FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federaal Bureau voor
Rampenbestrijding), Homeland Security en de TSA (Transport Security Administration). Wij weten zeker dat
de KM verantwoordelijk is voor de valse-vlag-operatie op 9/11. En voor de bomaanslag in Oklahoma City,
een aanslag op een overheidsgebouw met een autobom in april 1995, de ‗Alfred P. Murrah Federal Building‘.

N I E UW S B R I E F 220 – 15 M A A R T 20 1 5 – P A G . 3 3

De geheimgehouden geschiedenis van de Maffia van de Khazaren
100-600 na Chr. – „n Ongelooflijk boosaardige samenleving tiert in Khazaria
De mensen in Khazaria worden bestuurd door een verderfelijke koning, een koning die bedreven is in de
Babylonische zwarte magie. In deze tijd hebben de Khazaren de naam dieven, moordenaars en straatrovers
te zijn, ze nemen de identiteit aan van die mensen die ze hebben beroofd.
600 na Chr. – Rusland en andere landen die Khazaria omringen stellen een ultimatum
De leiders van de hen omringende landen, vooral Rusland, hebben zoveel klachten van hun volk moeten
aanhoren, dat zij als groep een ultimatum stellen aan de koning van Khazaria. Hij moet een keuze maken uit
drie van de Abrahamitische godsdiensten, het Jodendom, christendom en islam. De koning kiest het
Jodendom. Hij belooft zich aan de regels, door de omringende naties onder leiding van de Russische tsaar
gesteld, te houden.
Maar hij blijft in het geheim met zijn oligarchen zwarte magie beoefenen, ook wel ‗Secret, geheim Satanisme‘
genoemd. Geheime satanische occulte ceremoniën bestaan uit rituelen met kinderen, aderlatingen en
moord. De occulte ceremonieën zijn gebaseerd op de aloude aanbidding van Baal, ook wel de aanbidding
van de Uil genoemd. Om de confederatie van naties rondom Khazaria zand in de ogen te strooien worden
joodse praktijken met Luciferiaanse zwarte magie gemengd.
Er ontstaat een hybride geheime satanische religie, het
zogenaamde Babylonische Talmoedisme. Het wordt de nationale
staatsgodsdienst en voedt hetzelfde Kwaad dat daarvoor al in
Khazaria bloeide. De Khazaren gaan gewoon door met mensen die
door hun land reizen te beroven en vermoorden. De dieven worden
meesters in het aannemen van de identiteiten van hun slachtoffers.
Deze praktijk is hedentendage in Khazaria nog steeds in zwang, evenals de occulte ceremonieën en
kinderoffers, behorend bij de aanbidding van Baal.
1.000 na Chr. – Rusland en andere naties hebben er schoon genoeg van en ondernemen actie
Rond ongeveer 1.000 na Chr. vallen een aantal landen, met Rusland aan kop, het koninkrijk Khazaria
binnen. Ze willen een einde maken aan de misdaden van de Khazaren tegen hun onderdanen, onder andere
de ontvoering van de kinderen. De koning van Khazaria en zijn binnenste cirkel van vertrouwelingen, de
misdadigers en moordenaars, worden alom Khazars Maffia (KM) genoemd. De leiders in Khazaria hebben
een goedwerkend spionagenetwerk.
De KM wordt gewaarschuwd voor een op handen zijnde aanval en vlucht met medeneming van een kapitaal
aan goud en zilver Khazaria naar het Westen. Men houdt zich schuil, hergroepeert zich en neemt nieuwe
identiteiten aan. De Khazaren gaan door met de aanbidding van Baal, met bloedoffers, erop vertrouwend dat
Baal voor de beloofde macht en rijkdom zal zorgen, als zij als tegenprestatie kinderen laten bloeden en
offeren aan hem. De koning van Khazaria en zijn hovelingen beloven eerwraak tegen de Russen en de
omringende landen. De inval in hun thuisland en de verdrijving van de machtpositie moet worden gewroken.
De Maffia van Khazaria valt Engeland binnen na honderden jaren verbannen te zijn geweest
Om de invasie in Engeland te laten lukken, huren ze de meedogenloze Oliver Cromwell in om Koning Karel I
te vermoorden en Engeland toegankelijk te maken voor het bankwezen. Cromwell leidt voor hen de
republikeinse troepen in de Engelse Burgeroorlogen die bijna tien jaren duren. Dit leidt uiteindelijk tot de
afschaffing van de Britse monarchie en honderden Britse edelen. Zo wordt de City of London werd opgericht,
de bancaire hoofdstad van Europa en zo wordt het grote Britse Rijk
gelanceerd.
De Khazars Mafia (KM) besluit om alle banken in de wereld te
infiltreren en te kapen, door Babylonische Zwarte-Magie, ook
wel bekend als Geld-Magie of de geheime kunst van het maken
van geld uit het niets. Dit gebeurt met behulp van accumulatie
van verderfelijke woekerrente.
De KM gebruikt hun enorme fortuin om een nieuw systeem van
bankieren op te zetten, gebaseerd op geheime Babylonische geldmagie. Zij beweren dit te hebben geleerd van de kwaadaardige
geesten van Baal, in ruil voor kinderoffers. Ze vervaardigen
papieren kredietbewijzen voor de goud- en zilverdeposito‘s. Een
gemakkelijk vervangbaar certificaat, dat wordt aangeboden aan
mensen die op reis moeten. Mocht een certificaat worden gestolen tijdens de reis, dan is een certificaat
vervangbaar. Interessant, hoe een probleem dat door het gedrag van de Khazaren is ontstaan, ook door hen
wordt opgelost. Uiteindelijk infiltreren de koning van Khazaria en een kleine groep van vertrouwelingen, die
de naam ‗Bauers‘ aannemen, Duitsland. De Bauers vertegenwoordigen de KM en voeren het verderfelijke,
op Baal gedreven systeem, door in Duitsland. De Bauers van het Rode Schild veranderen hun naam in
Rothschild (of kind van de rots, kind van Satan).
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Inname van de bankierswereld..
De Rothschilds nemen als frontmannen voor de Maffia van Khazaria eerst de bankierswereld in Groot
Brittannië in, daarna de hele natie Mayer Amschel Bauer Rothschild (1744–1812) krijgt vijf zonen. Zijn rijk
breidt zich al snel uit over Europa via zijn vijf zonen, die worden uitgestuurd naar vijf grote Europese steden.
Ze vestigen zich in Frankfurt, Londen, Parijs, Wenen en Napels, om een hecht financieel netwerk te vormen.
De broers worden vanwege hun verdiensten al snel in de adelstand verheven.
Mayer Amschel Rothschild krijgt het Britse en Europese bankwezen in handen via verschillende sluwe
trucjes. De Rothschilds doen de valse mededeling dat Napoleon bij de Slag om Waterloo van de Britten
heeft gewonnen. Zoon Nathan verdient een fabelachtig vermogen, omdat de Britse staatsfondsen waar hij
vervolgens (goedkoop) de hand op kan leggen, na het bekend worden van de waarheid, sterk in waarde zijn
gestegen. De Rothschilds gebruiken dus fraude en bedrog om de rijkdom van de adel, door de gedane
investeringen in de City of London Banking, te stelen.
Baal aka Moloch, Lucifer, Satan. Allemaal dezelfde benaming voor dezelfde
duivelse geest, die de massamoord op de mensheid als doel heeft. Degenen
die hem welgezind zijn, worden beloond met rijkdom, faam en macht. Het is het
verhaal van het contract met de duivel, of het „verkopen van je Ziel‟.
De Rothschilds zetten een eigen fiat banksysteem op, gespecialiseerd in het maken
van geld ‗uit het niets‘. Ze rekenen er verderfelijke woekerrente voor. Dit is de zwarte
kunst van de Babylonische geld-magie; ze vertellen aan ingewijden dat ze deze
geheime macht over geld door kinderbloed rituelen en offers van Baal hebben
gekregen. Zodra het Britse bankwezen is gekaapt trouwen ze met Britse Royals en
infiltreren in alle grote instellingen van Groot Brittannië. Sommige deskundigen
geloven dat de Rothschilds de leden van de Koninklijke Familie hebben vervangen
door hun eigen mannen met Khazaren-bloed overspelige relaties te laten aanknopen
met royalty. Zo komen Rothschilds kinderen op de troon.
De Khazars Maffia (KM) schakelt internationaal vorstenhuizen uit
De KM beweert een persoonlijk partnerschap met Baal (of de duivel, Lucifer, Satan)
te hebben, vanwege hun offers aan hem. Ze verafschuwen elke koning die het gezag
van de Almachtige God eert, omdat een dergelijke koning verantwoordelijkheid voelt en zijn volk beschermt
tegen infiltranten en ―verraderlijke vijanden binnen de poorten‖.
In de jaren 1600 vermoordt de KM Britse royalty en vervangt ze door hun eigen ‗namaak‘ prinsen. In de jaren
1700 vermoorden ze de Franse royals. Vlak voor de eerste Wereldoorlog vermoorden ze de Oostenrijkse
aartshertog Ferdinand om de oorlog te kunnen starten. In 1917 verzamelen ze hun door KM gesponsorde
leger: de bolsjewieken en infiltreren en kapen Rusland, vermoorden de tsaar en zijn familie in koelen bloede,
steken zijn favoriete dochter een bajonet door de borst en stelen alle Russische goud-, zilver- en
kunstschatten.
Vlak voor de tweede Wereldoorlog vermoorden ze de Oostenrijkse en Duitse Royals. Dan ontdoen ze zich
van het Chinese vorstenhuis en ontkrachten de Japanse heerser. De intense haat van de Khazar Maffia
tegen iedereen die gelooft in een andersoortige God dan Baal motiveert hen om koningen te vermoorden,
ervoor zorgend dat de vorstenhuizen nooit meer kunnen heersen. Ze doen hetzelfde met Amerikaanse
presidenten. McKinley, Lincoln en JFK worden vermoord. De KM zal elke sterke heerser of ambtenaar
elimineren, die weerstand durft te bieden aan hun Babylonische geld-magie of hun geheime macht.
De Rothschilds creëren een internationaal drugsnetwerk ten faveure van de KM
De Rothschilds besturen achter de schermen het Britse Rijk en verzinnen een plan om de enorme
hoeveelheden goud en zilver te krijgen, die de Britten aan China betalen voor de zijde en specerijen. Via hun
internationale netwerk van spionnen horen ze over de verslavende eigenschappen van het Turkse opium. Ze
zetten een geheime operatie op om opium te kopen en brengen het vervolgens in China aan de man.
Miljoenen mensen worden verslaafd, de opbrengst is voor schatkist van de Rothschilds.
De door de Rothschilds gecreëerde opiumverslaving in China schaadt het land zozeer, dat er tweemaal een
oorlog uitbreekt om te trachten een einde te maken aan de opiumhandel. Deze oorlogen worden bekend als
de Bokseropstanden of de Opiumoorlogen. De Rothschilds zijn de financiers achter de oprichting van de
Amerikaanse nieuwe koloniën, door de Hudson Bay Company en andere commerciële bedrijven te
exploiteren. Ze geven de opdracht voor de uitroeiing en genocide van de inheemse bevolking van NoordAmerika. De Rothschilds gebruiken dezelfde zaken blauwdruk in het
Caribisch gebied en in het Aziatische subcontinent van India, wat
resulteert tot de moord op miljoenen onschuldige mensen.
Mensen als dieren..
De Rothschilds zetten de internationale slavenhandel op. Ontvoerde
mensen zijn niets meer dan dieren; een wereldbeeld dat zij
uitbreiden naar alle mensen die niet tot hun ‗inner circle‘ horen,
sommigen noemen het de ‗oude zwarte adel, black nobility‘. Het
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volgende grote project van de Rothschilds is de wereldwijde slavenhandel. Van corrupte stamhoofden in
Afrika worden slaven gekocht, leden van concurrerende stammen. In overvolle cellen worden zij naar
Amerika en het Caribisch gebied verscheept. Velen sterven door de slechte omstandigheden op zee.
De Rothschild bankiers hebben al snel door dat oorlogen een geweldige manier zijn om veel geld te
verdienen. Aan beide partijen wordt geld geleend. Maar om de uitgeleende sommen terug te krijgen, moet
de politiek belastingwetten goedkeuren, zodat de banken de garantie hebben dat hun leningen ‗no matter
what‘ zullen worden terugbetaald.
De Rothschilds bankiers willen wraak
Wraak op de Amerikaanse kolonisten en de Russen, die ervoor hebben gezorgd dat de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog werd verloren aan de Amerikanen. Want toen de Rothschilds de Amerikaanse
Revolutie verloren, gaven zij de Russische tsaar mede de schuld. Rusland had de Amerikaanse kolonisten
geholpen door een blokkade van schepen op te werpen. Ze zinnen op wraak aan de Amerikanen, net zoals
tegen de Russen (vanwege de inval in Khazaria rond 1000 na Chr.) De Rothschilds en de Engelse
oligarchen raken geobsedeerd om een manier te vinden om de VS terug te pakken. Het plan om een
Centrale Bank op te zetten in Amerika, die de Babylonische geldmagie en geldfabricage importeert, is
favoriet.
De Rothschilds proberen in 1812 Amerika terug te winnen..
Maar dit mislukt, weer door de bemoeienis van.. Rusland. Deze mislukking wekt de woede op, de KM wil
Amerika en Rusland infiltreren, beide landen overnemen, alle rijkdommen afpakken, de bevolking
tiranniseren en daarna decimeren. Ze proberen een Amerikaanse Centrale Bank in het leven te roepen,
maar de plannen worden door president Andrew Jackson tegengehouden, die de bank satanisch noemt en
belooft bij de gratie Gods deze te zullen tegenhouden. De Rothschild bankiers hergroeperen zich en gaan
achter de schermen door met hun geldmagie.
De KM slaagt er dan eindelijk in, een bruggenhoofd te slaan in
Amerika..
In 1913 slagen de Rothschilds erin de onconstitutionele Federal
Reserve Act in het Congres tot stemming te brengen. Via bevriende
politici is het plan door de Amerikaanse Senaat en het Huis van
Afgevaardigden geloodst. Op kerstavond 1913 wordt gestemd over
het Federal Reserve systeem. De stemming over de Federal
Reserve Act is niet toevallig op kerstavond gepland, veel
volksvertegenwoordigers zijn namelijk afwezig.
De wet wordt, met te weinig stemmen, goedgekeurd en
ondertekend door een corrupte president. Hoewel de naam
Federale Reserve anders doet vermoeden, is de bank geen
eigendom van de staat, maar privébezit van een aantal grote
banken. Sinds 1913 mag alleen de Federal Reserve (de ‗Feed‘)
dollars creëren. Daarna creëren de Rothschilds KM een illegaal
belasting systeem in Amerika.
De KM zorgt ervoor dat een onconstitutioneel belastingstelsel wordt
doorgevoerd. Een corrupt Congres en marionetten presidenten
worden gefinancierd door de Khazars Maffia. Met het geld van de
KM kan iedereen ‗eerlijk worden gekozen‘. De KM drukt zelf dollars
en heeft dus genoeg. De ‗IRS‘, Internal Revenue Service, zit in
Puerto Rico. Niet lang hierna wordt het Federal Bureau of Investigation, de FBI, opgezet om de bankiers te
beschermen, om de geheime operaties te dienen, om ervoor te zorgen dat ze niet de cel in gaan voor de
misdaden, satanische rituelen en pedofielen netwerken.
Als wraakactie voor de inval in Khazaria zet de Rothschilds KM de revolutie met de Bolsjewieken in
gang.. De Rothschilds KM heeft de Russische Revolutie met behulp van de Centrale banken geënsceneerd
en de bolsjewieken gefinancierd. Wraak op Rusland, namens de Khazar Maffia (KM). De bolsjewieken
verkrachten, martelen en vermoord ongeveer 100 miljoen Russen, onder wie vrouwen, kinderen en
zuigelingen. Wanneer je dit echt wilt weten, kun je op internet onderzoek doen, door op de ‗Rode Terreur‘ of
de ‗Bolshevik Cheka‘ te zoeken, of kijk op YouTube naar deze -Engels ondertitelde- klassieke film ‗The
Chekist‘.
De Rothschilds Khazars Maffia (KM) infiltreert „als wolf in schaapskleren‟ de kaapt het judaïsme!
The Rothschild KM heeft het Jodendom gekaapt en aangepast aan het Babylonische Talmoedisme
(Luciferianisme of Satanisme) en naast enorme rijkdommen de totale controle verkregen over geldstromen,
Wall Street, het Congres en de belangrijkste massamedia, de pers, persbureaus en televisie. Diegenen die
zich aanpassen aan de normen van KM hebben fantastische carrières met status en geld. Zo wordt het
judaïsme overgenomen door de Rothschilds.
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Het was Auschwitz-overlevende, de Nederlandse jood, Dr. Hajo
Meyer, die door oud-minister-president Dries van Agt
uitgenodigd werd, keer op keer zijn verhaal te vertellen over het
Judaïsme tegenover het „gekaapte Jodendom‟, oftewel het
Zionisme… Zijn verhaal past 1 op 1 in dit artikel..!!
De financiering van de Israëlische Knesset en het gebruik van
occulte architectuur van de Vrijmetselarij toont hun inzet voor het
occulte, het Babylonische Talmoedische en al het kwaad dat daarbij
hoort. Ze zetten een Nieuwe Wereldorde op en het zionisme. De
waan van raciale superioriteit wordt gevoed. Paranoïde wordt ervan uitgegaan dat alle heidenen er op uit zijn
om alle joden te vermoorden.
Ze noemen deze raciale, paranoïde, joodse massawaan om de wereld te veroveren Zionisme, maar het is
niets anders als verkapt Babylonisch Talmoedisme of Luciferianisme. Het systeem is ontworpen om joden
als afleiding te gebruiken, maar ook om hen te zalven met de macht van het Babylonisch geld. Ze zullen in
twee fasen worden geofferd aan Lucifer.
Berichten over deze boodschap worden structureel uit de Westerse
media geweerd. Een opstand in Tel Aviv onlangs, waarbij meer dan
25.000 mensen met dit thema liepen, werd volledig doodgezwegen,
ZELFS op de Israëlische televisie..!! (klik voor artikel hier op de site)
In de eerste fase, tijdens de Tweede Wereldoorlog, worden ze
gevangen gezet en aan het werk gesteld in concentratiekampen, waar
ze sterven aan een hongerdood of aan ziekte. Het tweede offer zal hun
laatste zijn, wanneer de Nieuwe Wereldorde een Luciferiaanse koning
op de troon zet, wanneer alle Abrahamitische religies zijn verbannen.
Vooral het Judaïsme, deze godsdienst zal de schuld van alle ellende en
oorlogen in de wereld in de schoenen krijgen geschoven. Dan zullen de
Rothschilds opnieuw van identiteit veranderen, met geen enkele
connectie naar het Jodendom of Zionisme of wat dan ook.
Het is belangrijk te realiseren, dat de Rothschilds na de Eerste
Wereldoorlog Duitsland met opzet reduceren tot een dieptepunt en bewust een vacuüm creëren voor het
Fascisme. Dan werken ze, met Hitler en het Nazisme als tegenkracht voor de Russische Bolsjewieken, ze
aan de heropbouw. Hitler wordt een probleem voor de KM als hij zich van hen losweekt, opkomt voor het
Duitse volk en een banksysteem creëert buiten de Rothschilds om.
Hitler introduceert een financieel systeem dat vrij is van woekerrente en gunstig is voor de arbeidersklasse.
Dit leidt tot de totale vernietiging van Duitsland en het Duitse volk, omdat de Rothschilds en de Khazaren
nooit een economisch systeem zullen toestaan, dat niet afhankelijk is van woekerrentes. Ook de islam
verbiedt rente. Dat is de reden waarom Israël is zo agressief en vocaal is tegenover de islamieten, waarom
zij vernietigd moeten worden..!
De Rothschilds KM kopen Amerikaanse Congresleden om en ensceneren de Eerste Wereldoorlog
Beide partijen dienen in een oorlog van geld te worden voorzien, de Rothschilds maximaliseren op die
manier hun winsten. Amerikaanse Congresleden worden gechanteerd en omgekocht en een valse-vlagoperatie, met het schip ‗Lusitania‘ wordt opgevoerd. Mensen moeten via leugens en bedrog worden
klaargestoomd om de volgende oorlog te omarmen.
Hiervoor zijn er al veel valse-vlag-operaties uitgevoerd, via volkssentiment moeten oorlogen worden
‗verkocht‘ aan de mensen. Het zinken van de Lusitania wordt opgezet om Amerika in WO I te betrekken
(Pearl Harbor wordt later geënsceneerd om Amerika mee te laten doen met WO II en het Tonkin incident
geeft de Amerikaanse regering in de zestiger jaren de gelegenheid om een oorlog tegen Vietnam te
beginnen).
Het wordt de standaardprocedure, Amerikanen oorlogen laten voeren voor de Khazars Maffia. Nadat de
Tweede Wereldoorlog voorbij is start de Koude Oorlog. Nazi wetenschappers worden door middel van
‗Operatie Paperclip‘ naar Amerika gebracht. Een wereldwijd
spionagenetwerk wordt opgericht. Alle Amerikaanse instituten,
kerken, de Vrijmetselarij (vooral de ‗Scottish Rite‘ en ‗York Rite‘), het
leger, geheime diensten, politieke partijen en regeringen zijn
geïnfiltreerd door de KM.
De beruchte Balfour-verkalring, waarin de Rothschilds de staat
Israël kregen toegewezen, na de Britse regering zwaar onder
druk te hebben gezet..
De Rothschilds KM zetten Nazi concentratiekampen op..!!
Zodat later in Palestina een privé-kolonie kan worden opgeëist, een
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eigen land, daarmee de Palestijnen van hun land verdrijvend. Het is de beruchte Belfourt-verklaring,
waarmee de Rothschilds het land Israël opeisen en dit voor elkaar krijgen.. Daarbij gebruiken de Rothschilds
KM de ‗Holocaust‘ als mindcontrole trigger om iedere kritiek tegen het Zionisme in de kiem te smoren.
De waarheid is, dat de concentratie- en werkkampen zijn opgezet door corporaties van de Rothschilds, om
grote winsten te maken en de oorlogsmachine te blijven voeren. Wanneer de Rothschilds KM in 1947 een
eigen land krijgen, Israël, beginnen ze heel Palestina te zien als hun Nieuwe Khazaria. De Palestijnen
moeten worden uitgeroeid. Ze maken plannen voor een ‗groter Israël‘ en willen het Midden Oosten ook
overnemen. Ze laten de domme Amerikaanse Gojim voor hen vechten, het vuile werk doen.
Uit recent gedaan genetisch onderzoek blijkt dat 97,5% van alle joden die in Israël wonen absoluut geen
Hebreeuws DNA hebben, geen Semieten zijn en geen bloedbanden
hebben met Palestina. 80% Van de Palestijnen hebben daarentegen
wel oud, Hebreeuws DNA, zij zijn dus de echte Semieten. De
Palestijnen hebben oude bloedbanden met het Palestijnse Land. Dit
betekent dat de echte antisemieten de Israëli‘s zijn, die Palestijns
land stelen om Israëlische nederzettingen op te bouwen. De Israëli‘s
plegen genocide op de Palestijnen.
De Rothschilds KM besluiten om weer eens van identiteit te
veranderen.
Ondertussen realiseert de KM zich dat ze om verborgen te blijven van
vorm moeten veranderen en achter de schermen hun macht moeten
uitbreiden. Ze infiltreren bij de Vrijmetselarij en diens geheime
aftakkingen (o.a. Orde van Sion, Tempeliers) verleiden mensen in
belangrijke posities om deel te nemen in de pedofilienetwerken. Ook
sleutelfiguren in het Congres worden bij rituelen met kinderen en
satanische praktijken betrokken.
Hoge posities in het leger en geheime diensten, hoge salarissen en
status zijn het resultaat. Er wordt geïnvesteerd in politici, eenmaal ‗in
office‘ zijn ze stroman voor de KM. De Rothschilds KM manipuleren
de Amerikanen met mindcontrole, illegale en onwinbare oorlogen
worden door Amerika bevochten, maar de macht en winst gaat naar de KM. De Rothschilds KM heeft totale
controle gekregen over het Amerikaanse Departement van Educatie. De lesstof wordt gemanipuleerd en is
gebaseerd op politieke correctheid,
diversiteit en ―perversie is normaal‖ lessen.
Fluoride als slavenmiddel..
Aan tandpasta en het drinkwater wordt
fluoride toegevoegd, zelfs de tandartsen
zijn nu ook overtuigd van ‗het positieve
effect tegen gaatjes‘. Fluoride is schadelijk
voor de hersenfunctie en schildklier. Dat is
de waarheid. (HIER enHIER) Fluoride
heeft een dom-makende werking en maakt
dociel. Kinderen krijgen er chronische gezondheidsproblemen van. De medische wereld wordt een rad voor
de ogen gehouden. Wetenschappelijk onderzoek is bevooroordeeld, negatieve uitkomsten worden
weggepoetst. In alle inentingen zit het beruchte langzaam werkende carcinogene virus SV-40.
De KM heeft met geld en macht controle over alle allopathische medische universiteiten en laboratoria
gekregen. Hun agenda is de enige die wordt uitgevoerd. Leugens en bedrog. Onderdeel van het plan om de
Amerikaanse bevolking dom te houden en onder mindcontrole te houden was de overname van alle
massamedia en pers. De media fungeren nu als ‗illegaal nieuwskartel‘; vol leugens en manipulatie.
9/11 de laatste slag..??
De top van de Rothschilds KM beslist dat het tijd is om Amerika te gebruiken
voor de finale, ze laten zogenaamd moslims Amerika aanvallen, zodat
Amerika Moslims de oorlog verklaart en voor de KM aanvalt.. De leiders van
KM plannen met de top van de PNAC (Project for the New American Century
(PNAC, Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw, een Amerikaanse,
neoconservatieve denktank) en NeoCons een aanval op 9-11-01.
Hoeveel gevoel moet je in je lijf hebben en hoeveel „common sense‟, om
te zien dat deze man de sleutel is, in het kwaadaardige KM-spel..?? En
waar kennen we toch dat heftige gebaar van..?
Bibi Netanyahu, de operationele leider de KM, zet de Mossad in (HIER) voor
een aanval op Amerika, waarvan moslims de schuld moeten krijgen.
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Belangrijke rabbi‘s en ‗Vrienden van het Zionisme‘ krijgen een tip om niet gaan vliegen die dag en om uit
New York weg te blijven. Ook ‗Larry Silverfish‘, een van de belangrijkste spelers van de operatie.
Vaardige onderzoekers en veiligheidsmensen worden naar een Naval Intel ontmoetingsruimte in het
Pentagon gelokt, waar ze door een Tomahawk kruisraket van de Israëlische Dolphin class duikboot worden
vermoord. 35 Vaardige onderzoekers van de diefstal van 350 Israëlische W-54 Davy Crockett nucleaire
kernen uit Pantex in Texas komen door deze aanval met de Tomahawk om het leven, die is getimed met de
detonatie van te voren geplaatste bommen.
De firma Urban Moving Systems, een dekmantel voor de Mossad, is gebruikt om de mini-nukes te
transporteren, die zijn gemaakt van de gestolen ‗W-54 nuclear pits‘ uit Pantex. Ze worden opgeslagen in de
Israëlische Ambassade in NYC en getransporteerd naar de Twin Towers om op 9-11-01 te worden
gedetoneerd. De Rothschilds KM heeft 25 nukes in grote Amerikaanse en Europese steden geplaatst. Deze
worden als chantagemiddel gebruikt. Ze noemen het de ‗Samson Optie‘, volgens
Seymour Hersh
Op achtergrond de traumatische momenten dat een van de WTC-torens
instort. Maar is het wel „instorten‟, of is het een UIT-elkaar-ploffen..! Ziet dit
eruit als een gebouw dat in elkaar stort, of een gebouw dat letterlijk wordt
opgeblazen..!?
De Rothschilds KM hebben via een corrupt Congreslid ook de beschikking over S19 en S-20 kernkoppen. De Rothschilds KM vertellen direct na 9/11, dat zij in
belangrijke Amerikaanse steden, waaronder Washington DC, nucleaire wapens
zullen laten ontploffen, wanneer Israël een politiemacht in Amerika wordt
geweigerd, gebaseerd op de consolidatie van alle Amerikaanse alfabet diensten,
onder de centrale Israëlische controle.
Deze nieuwe Israëlisch bezettingsmacht heet Homeland Security (DHS) en wordt
aanvankelijk gerund door Amerikaans/Israëlische burgers. Voormalig directeur van DHS, Janet Napolitano,
heeft op dit moment rechtszaken aan haar broek vanwege seksuele intimidatie. Michael Chertoff (deze
naam betekent in het Russisch „zoon van de duivel‟) was de mastermind achter DHS, samen met
voormalig hoofd van de Oost-Duitse Stasi, Marcus Wolfe, die is ingehuurd als consultant en na afloop van
de missie onder mysterieuze omstandigheden sterft. De Rothschilds KM hebben nooit kunnen denken dat
hun rol bij de aanval op 9/11 bekend zou worden.
Het zal niet lang duren, voordat mainstream Amerika er achter komt, dat Bibi Netanyahu en zijn
Likudist Partij de aanval op 9/11 uitvoerden uit naam van de Rothschilds KM.
Ze hadden het verkeerde idee, dat ze over alle media de totale controle hadden. Een serieuze tactische fout,
want nu is de waarheid via de New Gutenberg Press over hun rol bij 9/11 overal op internet zichtbaar
(HIER). Wat de Rothschilds KM niet begrijpt is de kracht van het internet en hoe de waarheid resoneert en
zich verspreidt als wild vuur..!!
Michael Chertoff.. een „creep‟ die de Amerikaanse veiligheid zou dienen..!
Hoofd van DHS, het Department for Homeland Security.. Het blijkt een simpel
masker te zijn.. (klik voor artikel over deze „nazi‟)
Bibi Netanyahu‘s opdracht om de aanval op Amerika op 9/11 door te laten gaan
zal de geschiedenis ingaan als KM‘s grootse vergissing. Rusland lekt de informatie
over de IAEA, Sandia Labs en Able Danger van Edward Snowden. Deze zullen
binnenkort voor iedereen op internet leesbaar zijn. Russen in topposities
realiseren zich dat de KM dezelfde kabal is die Khazaren in Bolsjewieken
omtoverden en 100 miljoen onschuldige Russen aan hun eind bracht— en zij
willen wraak.
Daarom willen zij er zeker van zijn dat de Rothschilds bankiers buiten spel worden
gezet, dat zal onthoofding betekenen van de Khazaren, het einde van de eindeloze geldvoorraad, als een
kaartenhuis dat instort. Daarom is de BRICS Development Bank gecreëerd — om de Petro Dollar als
reserve te vervangen. De meeste Amerikanen geloven de sprookjes die op het mainstream nieuws worden
verteld niet langer. Vooral mensen onder de 30 jaar, zij zoeken hun waarheid op het internet.
Nuclear Snake-Eaters
De dagen van de onmenselijke macht van de Rothschilds KM zijn geteld. Het geheime en goed getrainde
Amerikaanse team met de naam ‗Nuclear Snake-Eaters‟ is hard aan het werk alle binnenkomende
Israëlische diplomatieke informatie te onderzoeken; ze houden synagogen, Israëlische ambassades en safehouses van de Mossad met high tech gamma ray en helium-3-neutrondetectoren in de gaten, met satellieten
wordt gezocht naar nucleaire wapens. Het Amerikaanse eliteteam werd alert door een telefoongesprek
tussen Michael Shrimpton met MI-6, over een Israëlische ‗City Buster‘ die bij het Olympische stadion in
Engeland was geplant. De City Buster werd later door de ‗Nuclear Snake-eaters‘ in Londen gevonden.
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Helaas besloot MI-6 deze bom op te blazen, daardoor meer macht op de KM in Engeland verkrijgend. Ze
verliezen steeds meer macht in de City of London. De geheime naam voor de top van de KM, die de wereld
bestuurd vanuit de City van Londen, is: ‗Gog en Magog‘. Veel historici geloven, dat deze naam de geheime
naam van Rusland is, maar dat is niet waar.
Het team ‗Nuclear Snake-eaters‘ kan ieder moment worden ingezet,
mochten Europese bedrijven zich terugtrekken uit Israël en Amerika, en
alle hulp aan Israël afkappen. Het is illegaal om een natie te helpen die in
het bezit is van nucleaire wapens, en die weigert het nonproliferatieverdrag te tekenen. Israël heeft nukes ().
We moeten van het Congres eisen dat de wet wordt opgevolgd en dat de
militaire en financiële hulp aan Israël wordt gestopt. We moeten de
frontmannen van de Mossad, de directeuren van AIPAC, JINSA, Defense
Policy Board, ‗Joint‘ in NYC en ADL, etc. ontslaan.
Het gerucht gaat dat Netanyahu, zijn Likudisten en de frontmannen van
de Mossad in Amerika een waarschuwing hebben gekregen. Als er nog een valse-vlag-operatie wordt
uitgevoerd, dan zullen de verantwoordelijken door de American National Security Agency worden opgejaagd
en uitgeschakeld. De verdedigingswerken van de Israëli‘s zullen tot stof worden verpulverd.
De rest van de geschiedenis van de Rothschilds KM zal door ons worden bepaald..
De toekomst van de Rothschilds KM zal waarschijnlijk worden bepaald door de lezers van dit artikel, dat als
eerste verscheen op de sites van ‗Veterans Today‘ en ‗We The People‘, die op de hoogte zijn van de
geheime geschiedenis van de Maffia van Khazaria. Daarom: deel deze informatie dus met je familie en
vrienden, maak het viraal. De Maffia kan alleen bestaan door
uiterste geheimhouding.
En als datgene wat ze uitvreten, bekend wordt, dan, pas dan,
zullen ze worden vernietigd, voor altijd. De Rothschild familie
treedt zelden op in het publiek. Ze hebben alle belangrijke media
(Associated Press en Reuters) kanalen in handen, trekken aan de
touwtjes van het curriculum van onderwijs instituten, ook de
universiteiten en academies. Ze willen er zeker van zijn dat
niemand achter hun verderfelijke onmenselijke plan kan komen.
Daarbij blijft de grote vraag: is de onmenselijke wreedheid van de
leiders van de Maffia van Khazaria een bijproduct of aangeleerde
eigenschap, nature of nurture? Sommige mensen geloven dat,
het parasitisme, de neiging tot massamoord, het bezighouden
met pedofilie en aderlaten en offeren van kinderen, te wijten is aan een giftige cultuur, best omschreven als
kwaadaardig tribalisme, door een groep mensen die paranoïde is en raciale superioriteit waant.
Anderen denken, dat de leiders van de KM uit de bloedlijn van Kaïn komen, ‗kinderen van Kaïn‘ zijn, dat ze
duivels zijn, geen ziel noch menselijk geweten hebben. Tegelijkertijd hebben ze twee gezichten (hier),
kunnen een mooi gezicht opzetten (hier). In ieder geval is het de hoogste tijd om dit kwaad te
openbaren.Het is tijd, dat we in de wereld samenwerken, met alle middelen die daarvoor nodig zijn,
om dit probleem voor altijd uit te roeien.
Kijk tot slot naar deze 2 video‘s van David Icke. De eerste is
getiteld: ‗The Bloody Rothschilds‘.. De tweede is een opname
van één zijn presentaties die hij door de hele wereld geeft;
hierin spreekt hij over het Rothschild-Zionisme..
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-onbekendegeheime-maffia-uit-khazaria/
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Onze maan een kunstmatige buitenaardse basis..?
Ingo Swann vertelt in zjijn boek ‗Penetration‘ over zijn remote viewing-ervaringen
rondom de Maan, die hij deed voor de VS-geheime-dienst. Zou dit ook gebeurd
zijn, wanneer de Maan ‗gewoon‘ de Maan was..?
We raken er dieper en dieper door gefascineerd. Onze Maan speelt een
essentiële rol in het leven op Aarde. Immers, zonder de Maan waren er geen
seizoenen en was er geen eb en vloed en waren er geen vruchtbare
zeestromingen. De Maan vervult dus die essentiële rol, daarover bestaat geen
enkele twijfel. Maar de Maan is ZO PERFECT op z‘n plaats aan het ronddraaien,
zijn doorsnede ZO PERFECT in relatie tot de stand van de Maan in de
verhouding Zon – Aarde – Maan en zijn massa is ZO PERFECT in relatie tot de genoemde essentiële rol,
dat je je heel simpel wel MOET afvragen, hoe die Kosmische gezel van de Aarde daar überhaupt zo kán
hangen..
We besteedden al veel aandacht aan de Maan, hier op de
site. Niet in de laatste plaats raden we je daarbij aan het boek,
het meesterwerk van Remote-Viewer Ingo Swann te lezen, dat
de vertaler van onderstaand artikel (Jan Smith), ook voor
WantToKnow vertaalde. Het boek heet „Penetration‟en je vindt
het in hoofdstuk-delen, HIER op de site.
De mega-fraude die door klokkenluiders van NASA aan het
licht is gebracht, rondom verduisterde en stilgezwegen
FEITEN over onze Maan, behelst niets minder, dan dat er
werkelijk ‗iets‘ anders daar in de ruimte hangt, dan we van
kindsaf voorgekauwd te slikken krijgen.. De Maan is zeer waarschijnlijk een
satelliet, als wetenschappers het ook niet meer weten, wanneer de fysische
eigenschappen van de Maan niet blijken te kloppen met de zichtbare feiten van
de Maan.
Heb je interesse om er meer over te lezen, klik dan voor
artikelen HIER,HIER en op de site.
Is De Maan Een Kunstmatige Buitenaardse Basis?
2015 © WantToKnow.nl/.be – (origineel) vertaling Jan Smith 150311
Een aantal vreemde verschijnselen is er de oorzaak van dat steeds méér
mensen ervan uitgaan dat de eeuwige begeleider van planeet Aarde, de Maan, in werkelijkheid een of ander
reusachtig ruimteschip is. Is dit een idiote theorie? Toch niet helemaal! Een vreemde video gemaakt met een
amateurtelescoop heeft wereldwijd voor nogal wat beroering gezorgd: boven het maanoppervlak zou een
vloot ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen te zien zijn.
Reden genoeg om zich af te vragen wat dit hemellichaam mogelijk voor ons verborgen houdt. Is het mogelijk
dat er andere beschavingen leven en zo ja, wat is dan hun bedoeling? Een andere vraag die zich opwerpt is
wat de eigenlijke oorsprong van de maan is. Mensen die geloven in de Buitenaardsen op de Maan-theorie,
zeggen dat de maan moet zijn gebouwd door een veel verder ontwikkelde beschaving dan de onze.
Volgens deze onorthodoxe redenatie zou onze kunstmatige satelliet van binnen hol moeten zijn, zodat
buitenaardsen daar hun brandstofvoorraden, materialen en toebehoren voor hun machinepark kunnen
onderbrengen dat gebruikt wordt voor het repareren van hun gereedschappen, navigatie- en observatie
instrumenten en allerlei andere machines. Maar bovenal zou het moeten dienen als reusachtige
ondergrondse basis of is er zelfs sprake van een onmetelijk groot ruimteschip…!
Als we hierbij ook nog eens het feit optellen dat een aantal van de inmiddels gepensioneerde Apolloastronauten in het openbaar hebben gezegd dat ze contact met ufo‘s en buitenaardsen hebben gehad en
dat er zelfs buitenaardse wezens zouden leven, klinkt de bovengenoemde bewering niet eens zo gek.
De foto‘s op Google Moon van Mare Moscoviensis, waar reeds verschillende mysterieuze zaken werden
waargenomen (vooral aan de voor ons onzichtbare achterkant van de Maan – vert.), zijn afkomstig van de
Japanse Kaguya-sonde – ook wel bekend als SELENE (Selenological and Engineering Explorer), waarmee
gedurende bijna twee jaar onderzoek is gedaan naar verschillende aspecten, zoals het voorkomen van
allerlei elementen aan het maanoppervlak, alsmede het magnetisch en het zwaartekrachtveld van onze
satelliet.
Er bestaat zeer veel belangstelling voor dit specifieke gebied, waarvan veel ufologen zeggen dat het ze daar
het liefst uitkijken naar allerlei vreemde en onverklaarbare verschijnselen. Alleen al om deze reden is dit een
zeer interessant gebied van de maan waarvan men het vermoeden heeft dat allerlei antwoorden gevonden
kunnen worden op de vele vragen die door de jaren heen zijn gesteld.
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Recent nog werden op het maanoppervlak driehoekige voorwerpen waargenomen, waardoor ufologen
begonnen te speculeren over het doel ervan, terwijl sceptici van mening waren dat de mysterieuze
voorwerpen gewoon pixels waren die niet in het originele beeldmateriaal voorkwamen. Voorts verklaarden zij
dat bij nadere beschouwing op andere plaatsen op de maan ook soortgelijke punten te zien zijn.
Het antwoord hierop is dat Google heel veel beelden in verschillende resoluties opslaat waarbij allerlei filters
worden toegepast die ruis veroorzaken op de grensvlakken tussen lichte en donkere gebieden, waardoor
eigenaardige vervormingen kunnen ontstaan die sommigen zouden kunnen
interpreteren als vreemdsoortige objecten.
Maar deze pixeltheorie geeft geen verklaring voor de geometrische
patronen van de objecten. Als rekening wordt uitgegaan van die theorie zou
men verwachten dat de pixels onregelmatig met elkaar zouden zijn
verbonden, maar de voorwerpen vertonen duidelijke geometrische vormen
zoals driehoeken en rechthoeken.
Hier staan een paar interessante beelden die de pixeltheorie krachtig
weerspreken (Credit Google Maps)
Eens zal de wetenschap eensluidend bewijs leveren over het mogelijke
bestaan van buitenaardse wezens op de maan, over hun bases, voertuigen
en dergelijke. Tot die tijd kan men niets anders doen zich blijven afvragen
wat hun mogelijke bedoelingen zijn.
Sceptici verwerpen de buitenaardsen-op-de-Maan-theorie door te stellen
dat niemand kan weten wat zich daarboven allemaal afspeelt, of waarom de
mens er niet opnieuw naar terug is gekeerd omdat er zoveel interessante
dingen plaatsvinden en niet in de laatste plaats omdat de maan zo rijk is
aan waardevolle delfstoffen. De waarheid is dat het mysterie van de ufo‘s
nog steeds doorgaat en er nog steeds verhalen blijven opduiken van
vreemde onverklaarbare gebeurtenissen. We kunnen slechts onze eigen
mening vormen over al die geheimzinnige voorwerpen en hun herkomst en
bedoelingen.
De volgende documentaire heet: ‗Aliens On The Moon: The Truth Exposed
2014‘en toont veel indringende beelden van onbekende objecten op de
Maan, die aantonen dat de Maan inderdaad een fascinerende satelliet is
van de Aarde, die veel méér informatie herbergt, dan we dagelijks door
officiële instanties krijgen voorgeschoteld.. En de grote nieuwsmedia
schijnen geen enkele behoefte te hebben, de GROTE
WETENSCHAPPELIJKE ONTDEKKINGEN op dit gebied naar het grote
publiek te brengen..
De invloed die de maan uitvoert op de rotatie van de Aarde om haar middenstand. (groene kruisje)
Deze animatie is versterkt om het effect te laten zien.
http://www.wanttoknow.nl/universum/onze-maan-een-kunstmatige-buitenaardse-basis/
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Staan we op een historisch keerpunt?
Hele boekwerken zijn er de afgelopen dagen geschreven over de
mysterieuze afwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin.
Waar het uiteindelijk op neerkomt is dat helemaal niemand met enige
zekerheid weet wat er achter de muren van het Kremlin speelt.
Uiteraard weten wij ook net zoals de rest van de wereldbevolking de
reden niet, maar iets dat we wel zeker weten is het volgende:
Er wordt op het Rode Plein, naast het Kremlin, druk gewerkt aan een
soort podium. De werkzaamheden zijn gisteren begonnen en mensen
zagen een aantal grote vrachtautos verschijnen. Uit het bovenstaande
zou je kunnen afleiden dat er binnenkort een belangrijk iets zal
plaatsvinden op het Rode Plein. Iets dat rechtvaardigt dat er in bijzonder
korte tijd een grote tribune wordt neergezet.
De reden kennen ook wij nog niet. De afgelopen jaren hebben wij echter
veel geschreven over Rusland en Poetin. Vanuit die ervaring en extra aan
het denken gezet door een vraag van een lezer over wat wij vinden
van dit artikel op Veterans Today, komen wij op dit moment op
hoofdlijnen tot de volgende speculatieve doch onderwezen conclusie:
Wat we op dit moment zien zijn twee conflicten die door elkaar heen lopen met een derde punt wat een
drukkende deadline creëert.
1) De ultieme (eind)strijd tussen Islam en Zionisten. Ons artikel hierover van inmiddels alweer bijna 2 jaar
geleden beschrijft het goed.
2) De terugkeer naar hun thuisland van de Khazaren >> Oekraine.
3) De passage van Nibiru die geschat wordt te gebeuren ergens voorjaar 2016.
De reden dat Amerika een rol speelt in Oekraïne is omdat ze dat doen in opdracht van de Zionisten. Ze
volbrengen de missie niet zoals beoogd. Vervolgens komt dan Poetin in beeld die anders is dan Stalin en
Lenin waren (bondgenoten van de Khazaren).
Hij is wél op vriendelijke voet met de Khazaarse Zionisten vanwege allerlei geografische en deels religieuze
achtergronden maar zal ook niet de missie uitvoeren zoals wordt beoogd. Poetin lijkt ergens een andere
afslag te hebben genomen de meer humanistische kant op. Wij denken een afspraak met goede
buitenaardsen. Een stukje uit een artikel van ons uit juni 2014 over een ultimatum wat buitenaardsen aan
leden van de elite hebben gegeven, past ook in de puzzel:
De inhoud was eenvoudig: Stop alle corruptie en kwaad op aarde, nu onmiddellijk, of anders zal 90 procent
van jullie hier over twee jaar niet meer zijn.(redactie: over 2 jaar vanaf dat moment is het ongeveer voorjaar
2016 > passage Nibiru)
Wat wel bekend schijnt te zijn intussen is dat het de “goede” buitenaardsen zijn die een overeenkomst met
de Russische president Poetin hebben gesloten. Dit wordt ondermeer duidelijk door de grote transformatie
waarmee men binnen Rusland bezig is. De “oude” christelijke waarden worden weer in ere hersteld,
corruptie wordt keihard aangepakt en schadelijke dingen voor de bevolking zoals genetisch gemanipuleerde
gewassen worden verbannen.
Je ziet nu daarom het toneel zich verplaatsen naar Poetin nu Amerika de missie niet of in ieder geval veel te
traag volbrengt. Iedereen weet intussen dat Obama een Moslim is en met grote dilemma's zit nu de strijd
(met de Zionisten) heftiger wordt. Zijn rol lijkt uitgespeeld. De 9/11 waarheid breekt uit z'n voegen en de
Zionisten raken meer en meer exposed.
Wij houden ons hart vast want wij vrezen dat er iets vreselijks aan de hand kan zijn met Poetin en daar zitten
dan waarschijnlijk (ook weer) de Zionisten achter (hij is of dood of uit z'n macht gezet. Van beiden denken
we dat het desastreuze gevolgen voor de wereld zal hebben en we hopen daarom met passie dat Poetin
hier als winnaar uitkomt). Edgar Cayce voorspelde dat de hoop uit Rusland zou komen zoals beschreven in
een eerder artikel:
“Door Rusland zal de hoop voor de wereld komen”, zo zei Cayce. “Niet door wat men soms noemt
Communisme of Bolsjewisme. Nee, maar vrijheid, vrijheid. Dat ieder mens zal leven voor zijn medemens.
Dat principe is daar geboren. Het zal jaren duren voordat dit zich zal uitkristalliseren, maar toch zal vanuit
Rusland de hoop van de wereld weer komen”.
Het gaat momenteel allemaal om de terugkeer naar thuisland Khazaria (Oekraine) en het vernietigen van
allerlei geloven en mensen. Doel? Werelddominantie.
Echter, de Nibiruanen hebben ook belangen hier op aarde en komen mogelijk voorjaar 2016 hier aan. De
druk is groot, zo ook de strijd op universeel niveau (buitenaardsen). De buitenaardsen waar Poetin mee
samenwerkt zijn de vijanden van die waar Obama (gedwongen?) mee samenwerkt.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9054:staan-we-op-een-historischkeerpunt&catid=37:wereld&Itemid=50
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Chemtrails ontsluierd, big business! (video)
Voor menigeen zijn chemtrails intussen wel degelijk zichtbaar
in de lucht, maar het waarom en hoe blijft voor velen
onduidelijk.
Nu is er een antwoord. De enorme industriële belangen die
gepaard gaan met chemtrails of geo-engineering zijn
onvoorstelbaar en de gevolgen zijn met geen pen te
beschrijven. Onthutsend zelfs voor de ingewijden.
Het woord chemtrails is afkomstig van chemical trails, een
spoor van chemicaliën en dat is precies wat het is.
Tegenwoordig spreken we minder over chemtrails, maar meer
over geo-engineering. De technieken die worden gebruikt om het weer en klimaat te beïnvloeden.
Geo-engineering operaties worden door verschillende overheden wereldwijd uitgevoerd.
De onderstaande documentaire is een ―must see‖ voor eenieder die geïnteresseerd is in wat er boven onze
hoofden gebeurt.
Het is een Italiaanse documentaire, vertaald in het Nederlands door Irma Schiffers, en geeft antwoorden op
vragen waar veel mensen mee rondlopen.
Zoals hoe worden de chemtrails in de lucht verspreid. Het antwoord is relatief eenvoudig, dit gebeurt door
het toevoegen van chemicaliën aan de brandstof die door lijnvliegtuigen wordt gebruikt, maar ook via inzet
van militaire jets.
Het officiële doel van geo-engineering is om de aarde beschermen tegen de opwarming door de zon, global
warming. Door het sproeien van metalen deeltjes in de atmosfeer worden de zonnestralen teruggekaatst de
ruimte in en blijft de aarde koeler, denkt men. Het oorspronkelijke idee om dit zo te gaan doen is afkomstig
van Dr. Edward Teller, de vader van de waterstofbom.
Onderzoek in onder andere Franse laboratoria heeft uitgewezen dat de chemische verbindingen zoals die
door vliegtuigen worden uitgestoten zeer schadelijk zijn voor zowel het milieu als de volksgezondheid.
Wat de documentaire ook duidelijk maakt is dat het niet zozeer een klimaatoorlog is waar we mee te maken
hebben, maar meer met het veranderen van de atmosfeer voor diegenen die er belang bij hebben,
echter zonder consensus van de wereldbevolking die er de desastreuze gevolgen dagelijks van ondervindt.
Zo worden onder andere de communicatiemogelijkheden sterk verbetert door de chemtrails. Zoals
bijvoorbeeld dia van satellieten, maar ook WiFi netwerken.
Dan gaat het voornamelijk om het vormen van grote stapelwolken tegen te gaan, ook wel cloud scattering
genoemd. Deze cumulus bewolking zijn feitelijk grote waterreservoirs op relatief lage hoogte en je kunt die
wolken zien als de vijanden van bepaalde radarsystemen die opereren op een bepaalde frequentie.
Dus in plaats van normale wolken, zien we steeds meer een soort grijze coating die het zonlicht blokkeert en
die bovendien zorgt voor verstoring van alle chemische en biologische processen van alle levende wezens.
Zoals gesteld wordt in de documentaire: ―Levens en gezondheid worden geofferd op het altaar van de
economische en strategische belangen‖.
Daarnaast is er ook een meer sinistere toepassing voor chemtrails en dat is mind control.
We zullen verder niet de hele inhoud van de documentaire verklappen, maar waar het uiteindelijk allemaal
weer op neerkomt, is geld. Wat een verrassing!
Door de geo-engineering zijn er veel bedrijven die ontzettend veel geld verdienen en heeft het uiteindelijk
allemaal niets te maken met het tegengaan van het (niet bestaande) opwarmen van de aarde. Deze leugen
is niets meer dan een verkooppraatje richting wereldbevolking.
De gevolgen voor de ecosystemen op aarde en de gezondheid van mensen en dieren zijn desastreus. Dit
moet stoppen! Deel deze informatie alsjeblieft zoveel mogelijk.
Als je nu of na het zien van deze heldere en ingrijpende documentaire het gevoel hebt dat je iets wilt doen
om te helpen deze criminele praktijken te stoppen, doe dan mee met weer een wereldwijde mars tegen
chemtrails op 25 april aanstaande. Meer informatie daarover vind je hier.
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9050:chemtrails-ontsluierd-bigbusiness-video&catid=11:chemtrails&Itemid=24
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Ongelimiteerd geld naar Griekenland vanwege NAVO belangen
Griekenland is een van de twee Europese landen die naar
verhouding het meeste geld uitgeeft aan defensie.
Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, was
vandaag niet de eerste hoge official die zei niet uit te sluiten dat
Griekenland uit de eurozone moet treden, een ‗Grexit‘ of
‗Gr(ex)accident‘. In werkelijkheid wordt deze optie in Brussel niet
eens overwogen, want de druk vanuit de VS en de NAVO is enorm
om de Grieken in de eurozone en daarmee in de NAVO te houden.
Lukt dat niet, dan wordt gevreesd dat Griekenland binnen de Russische invloedssfeer terecht komt. Om dat
te voorkomen zullen er op kosten van de Europese belastingbetaler voor onbeperkte tijd ongelimiteerde
miljarden naar Griekenland worden gestort, en Athene weet dat en buit dat uit.
Zelfs de reguliere media spreken de laatste tijd openlijk over een pokerspel tussen de eurozone en
Griekenland. Een pokerspel, waarbij de Grieken met afstand de beste kaarten in handen hebben. Niet alleen
brengt een Grexit mogelijk de hele eurozone aan het wankelen –iets wat Timmermans vandaag eveneens
toegaf-, Athene weet zich gesteund door zowel de NAVO als de VS.
De Grieken hebben het duurste leger van Europa. Slechts twee NAVO-landen halen de norm minimaal 2%
van het BNP uit te geven aan Defensie. Griekenland is daar een van.
„Grieken in euro en NAVO houden is politiek besluit‟
‗Het is een politiek besluit dat er geen Graccident zal komen,‘ aldus Euro Insight, dat zich baseert op
bronnen binnen Duitse regeringskringen. De geopolitieke gevolgen van een Griekse uittreding uit de
eurozone zouden namelijk te gevaarlijk zijn. Zo zou de complete Balkan opnieuw gedestabiliseerd kunnen
raken, en zouden de Grieken zich mogelijk afkeren van de NAVO en toenadering zoeken tot Rusland.
De Duitse regering zou daarom diverse ‗onconventionele‘ oplossingen in gedachten hebben om te
voorkomen dat Griekenland blut raakt. Er wordt gedacht aan een verlenging van de ECB-kredieten, tijdelijke
kapitaalcontroles bij een bankrun en opschorting van het terugbetalen van de schulden aan het IMF. In
Berlijn wil men deze impopulaire en ongewenste maatregelen alleen uitvoeren als andere opties om de
Grieken binnenboord te houden zijn uitgewerkt.
ECB-president Mario Draghi verhoogde afgelopen week de noodkredietruimte van € 600 miljard naar €
669,4 miljard. De Griekse banken namen daar eind februari € 104,3 miljard voor hun rekening.
Derde bailout pakket
Mocht er overeenstemming worden bereikt met de linkse Griekse regering over hervormingen en het
nakomen van eerder gemaakte afspraken, dan zal Duitsland een derde bailout pakket steunen en akkoord
gaan met een lager Grieks begrotingsoverschot om premier Tsipras meer financiële speelruimte te geven.
Ook de Duitsers houden voor de zekerheid nog wel rekening met een mogelijk onherstelbare breuk met de
Grieken. Het ministerie van Financiën zou achter de schermen een noodscenario hebben opgesteld voor het
geval dat een Grexit toch onvermijdelijk is. Maar ook in dat geval zullen de Grieken financiële hulp blijven
krijgen.
Grexit voor investeerders niet meer aan de orde
Investeerders gaan er echter van uit dat het zover nooit zal komen. De druk uit Washington om de Grieken
letterlijk ten koste van alles in de euro en daarmee in de NAVO te houden, is eenvoudigweg te groot. Dat de
gewone Europese belastingbetaler daar tot in lengte van decennia, en mogelijk zelfs nog langer, voor zal
moeten betalen door middel van harde en vooral permanente bezuinigingen, is voor de gevestigde orde
zoals gebruikelijk slechts bijzaak.
Xander (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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