Inhoudsopgave NIEUWSBRIEF 222 – 30.04.2015
De nieuwe grote economische crisis ............................................................................................................................................. 2
Russen moeten nucleaire bom op Yellowstone supervulkaan gooien ........................................................................................... 3
Bloedsporen bovenop Georgia Guidestones (video) ..................................................................................................................... 4
Boek over Rabobank moet uit de handel worden gehaald............................................................................................................. 4
Wilde dieren kunnen aardbevingen voorspellen ............................................................................................................................ 5
Amerikaanse prognose: Europa wordt islamitischer ...................................................................................................................... 6
Hoera, straks iedereen een basisinkomen (video) ......................................................................................................................... 7
Ervaren luchtvaartexpert maakt zelfmoordtheorie met grond gelijk ............................................................................................... 8
Verdachte serie van massale blackouts in vier NAVO hoofdsteden ............................................................................................ 10
Reservisten Tsjechië en Slowakije weigeren mee te vechten in NAVO-oorlog tegen Rusland .................................................... 11
Saudi's bombarderen Russisch consulaat ................................................................................................................................... 11
PEPSI zegt dat het zal STOPPEN MET dode baby’s voor de smaak .......................................................................................... 13
Wereldberoemde pianiste ontslagen wegens kritiek op Kiev (video) ........................................................................................... 14
Mark Rutte, anti-liberaal .............................................................................................................................................................. 15
Japan vreest aardbeving na aanspoelen 150 dolfijnen ................................................................................................................ 17
Erdogan: Turkije heeft in 2023 ‘sterkste leger ter wereld’ ............................................................................................................ 18
Ontkenningsverbod 9/11 hard nodig (video) ................................................................................................................................ 19
Griekenland wordt energieknooppunt voor groot deel Europa ..................................................................................................... 20
De zombies nemen binnenkort over bij ons (video) ..................................................................................................................... 21
9-11: Elma Drayer: ‘dom blondje’ én complotdenker..! ................................................................................................................ 22
Econoom over crisis: ‘We zijn terug bij af en ik vind dat angstaanjagend’ ................................................................................... 25
De andere waarheid : De natuur wordt van rijke bedrijven .......................................................................................................... 25
Grieken over 6 dagen blut maar trotseren EU en IMF, bereiden herinvoering drachme voor ...................................................... 26
Franse geheime dienst: Russische invasie Oekraïne is verzinsel van NAVO .............................................................................. 27
Dwingen de Grieken Europa te kiezen tussen Amerika of Rusland? ........................................................................................... 28
Tegen alle verwachtingen in maakt de Russische Roebel een gedegen come back ................................................................... 29
Was Nederlandse stroomstoring cyberaanval? ........................................................................................................................... 30
Martelen in China is heel normaal ............................................................................................................................................... 31
Vallende aluhoedjes en vallende aluvogels : Wij zijn complotters................................................................................................ 32
Oekraine valt uit elkaar, Odessa zelfstandig verder? ................................................................................................................... 33
Wanneer mensen begrijpen wat banken doen, breekt morgen revolutie uit ................................................................................. 34
Prikbord nr 433 ............................................................................................................................................................................ 35
Duidelijke signalen dat Amerikaanse overheid zich voorbereidt op grote ramp ........................................................................... 36
Nieuwe wet Californië: Niet gevaccineerde kinderen mogen niet meer naar school .................................................................... 37
Zweedse regering gaat actief woningen confisqueren voor de islamitische verrijking .................................................................. 38
Dollar crash en einde VS zeer nabij ............................................................................................................................................ 42
‘Vaticaan presenteert eind april plan voor VN-wereldregering’ .................................................................................................... 43
‘s Werelds eerste genetisch gemanipuleerde menselijke embryo’s zijn Chinees ......................................................................... 44
Nieuws: Bootvluchtelingen: ben ik de enige die dit ziet? ............................................................................................................. 45
‘Griekenland krijgt 3 tot 5 miljard euro voorschot van Rusland’ ................................................................................................... 45
Prikbord nr 434 ............................................................................................................................................................................ 46
Chemtrails, aluminium en Alzheimer ........................................................................................................................................... 47
Kans op nucleaire conflicten groter dan vorige Koude Oorlog ..................................................................................................... 48
Dwarsliggers naar concentratiekampen in Oekraine (video) ........................................................................................................ 49
Mensen worden knettergek van vreemd geluid ........................................................................................................................... 49
Politie vraagt 2,1 miljoen keer om data internet- en telecomklanten ............................................................................................ 50
Hoofdartikelen: Zo werd MH-17 boven Oekraïne neergehaald .................................................................................................... 51
Luister gewoon eens naar deze man.. ......................................................................................................................................... 58
Magnesium .................................................................................................................................................................................. 58
MH17: Maidan snipers getraind in Polen => OP-Rutte!!! ............................................................................................................. 59
'Bijen raken verslaafd aan nectar met pesticiden' ........................................................................................................................ 59
Fukushima: Straling in speeltuin Tokio 2000 x hoger dan toegestaan ......................................................................................... 60
Gigantische magmakamer ontdekt onder Yellowstone ................................................................................................................ 61
Zoveel belasting betalen we in vergelijking met andere landen ................................................................................................... 61
Min.Pres. Mark Rutte: ‘De Armeense Genocide is slechts een voetnoot in de geschiedenis’ ...................................................... 62
Deze winkelketens kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen ........................................................................................... 63
Hopium voor de massa................................................................................................................................................................ 64
Een meesterlijke zet van Putin .................................................................................................................................................... 64
Poetin: sancties hebben niets met de Krim te maken .................................................................................................................. 65
Leider Britse Labour partij: Als premier maak ik kritiek op islam een ernstige misdaad ............................................................... 66
De Shemitah: het bijbelse patroon waarmee wordt aangegeven dat een financiële instorting kan komen in 2015 ...................... 67
Arm Griekenland ! (Ingezonden).................................................................................................................................................. 68
Veilig Europa kan alleen als NAVO Rusland herinnert aan zijn grenzen ..................................................................................... 69
Chemotherapie vernietigt ook je hersenen .................................................................................................................................. 70
Zelfmoord van een supermacht ................................................................................................................................................... 71
Prikbord nr. 435 ........................................................................................................................................................................... 72
Een nuchtere blik op de Federatie van Europese Natie Staten ................................................................................................... 73
Engeland in de ban van bezeten pop (video) .............................................................................................................................. 75
Vaart Griekenland stiekem zijn eigen koers? ............................................................................................................................... 76
Franse premier: 'Terroristen mikken nu op de christenen' ........................................................................................................... 77

N I E UW S B R I E F 222 – 30 A P R I L 2 01 5 – P A G . 1

De nieuwe grote economische crisis
Wat menigeen heeft bevreemd was dat in 2008 helemaal niemand
de economische crisis had zien aankomen.
Net zomin als mensen de grote crisis die nu op de stoep staat, zien
aankomen terwijl de tekenen overal om ons heen aanwezig zijn.
Wanneer er een echte economische crisis om de hoek staat dan zijn
er gewoonlijk bepaalde aanwijzingen die zich blijven herhalen.
Zoals bijvoorbeeld de prijzen van grondstoffen die net voor een
recessie naar beneden duiken. Dat is iets wat op dit moment
gebeurt.
Net voor de vorige crisis in 2008 ging de Dollar enorm omhoog net zoals de afgelopen maanden is gebeurd.
Er zijn mensen die zeggen dat niemand een volgende economisch neerval kan voorspellen en dat het enige
wat iemand kan doen neerkomt op een oefening in “raden”. Maar, dat is niet het geval. Als we naar de
geschiedenis kijken dan zien we dat er patronen zijn die zich blijven herhalen. Een fiks aantal daarvan zoals
die van vorige ineenstortingen van de beurs, gebeuren nu op dit moment.
Wanneer we kijken naar de prijs van olie dan komt het maar twee keer voor dat de prijs van olie met meer
dan 50 Dollar over een periode van zes maanden is gedaald. De eerste keer is net voor de crisis in 2008 en
de tweede keer is nu.
Waar het de vorige keer de hypotheken in Amerika waren, zo kon het nu wel eens de olie-industrie in
Amerika zijn die de volgende crisis gaat inleiden.
Als gevolg van de dalende olieprijzen worden door heel Amerika olieplatformen gesloten. Zoveel dat nu
ongeveer de helft gesloten is.
Wat er gebeurt is niets meer dan een volledige ineenstorting van de fracking (olie)industrie (redactie: een
zege voor het milieu) wat een dramatisch effect op de economieën van de betreffende staten heeft die
afhankelijk zijn van de energie-industrie.
Eén van die staten is Texas. Wanneer je de industriële productiecijfers bekijkt dan zie je dat volgens de
zogenaamde “manufacturing outlook index” deze is teruggevallen van -11,2 in februari tot -17,4 in maart.
Dit gaat uiteraard veel verder dan Texas. De afgelopen jaren hebben de banken in Wall Street gigantische
hoeveelheden geld verpakt in allerlei financiële producten die geliëerd zijn aan de fracking industrie. Al deze
producten zijn vervolgens weer verpatst aan investeerders.
Dit lijkt veel op wat er met de hypotheken gebeurde net voor de vorige crash en dat is ook zo, het is in feite
precies hetzelfde.
Naarmate de fracking industrie vanwege de lage olieprijs meer inelkaar zal storten, zullen deze financiële
producten niets meer blijken dan waardeloze stukken papier waarmee mensen heel veel geld zullen
verliezen.
Tegelijkertijd zien we ook een teruglopen in de wereldwijde handel. Dit gebeurt gewoonlijk net voordat de
algehele economische condities sterk verslechteren. Alarmerend omdat het totale volume wereldhandel in
januari 1,4 procent lager was dan in december. Dat was de grootste terugval sinds 2011.
Ondanks alle optimistische geluiden die de mainstream publicaties moeten brengen over de staat van de
economie, laat de werkelijkheid zoals gebruikelijk een heel ander beeld zien. Zo vallen de orders voor
nieuwe consumentengoederen in Amerika naar beneden met een snelheid die niet gezien is sinds de vorige
crisis.
Dan is er natuurlijk nog de beurs die maar lijkt te blijven groeien en waar iedere dag de hebberige gezichten
controleren hoeveel ze nu weer verdiend hebben.
Deze aandelenbeurzen hebben echter allang niets meer te maken met de werkelijke economie en de euforie
op Wall Street zal dan ook niet al te lang duren.
Een grote rode vlag is dat de verdiensten van bedrijven per aandeel gelijk blijven of afnemen. Dit gebeurde
net voor de ineenstorting in 2008 en het gebeurt nu weer.
Daarom halen de slimme jongens nu hun geld uit de aandelenmarkten zo lang het klimaat nog gunstig is.
Het gros van de onwetende burgerbevolking laat zich echter ompraten door de mainstream media, denkt dat
het economisch binnenkort allemaal weer fantastisch gaat, ziet de koersen op de beurs stijgen en trapt met
open ogen in de val.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9125:de-nieuwe-grote-economischecrisis&catid=15:financieel&Itemid=28
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Russen moeten nucleaire bom op Yellowstone supervulkaan gooien
Dat de grote massa geen enkel benul heeft van de extreme gevaren
waarin zij door hun overheden worden gebracht, blijkt ook uit het
volgende verhaal.
Een bekend Russisch geopolitiek analist heeft Rusland opgeroepen
niet af te wachten, maar twee strategische nucleaire bommen te
gooien.
Deze Konstantin Sivkov heeft Moskou opgeroepen om een nucleaire
bom te gooien op het Amerikaanse Yellowstone Park en de San
Andreas breuklijn, waarbij hij opmerkte dat dit voldoende zou zijn om
Amerika als land te laten verdwijnen.
Het bericht verscheen oorspronkelijk in een Russische publicatie, maar werd vertaald door de Australische
Sydney Morning Herald.
Nu is in Rusland Konstantin Sivkov niet de eerste de beste. Hij is president van de
Academie voor Geopolitieke Problemen in Moskou.
Dan iets typisch. De Morning Herald weet te vertellen dat Sivkov in een
samenzweringstheorie gelooft waarbij de NAVO zich steeds verder opdringt richting
Rusland en de enige manier die hij ziet om het probleem op te lossen is om Amerika
aan te vallen op hun zwakke punten en zo te zorgen voor een complete vernietiging
van de vijand.
Probleem is natuurlijk dat Sivkov helemaal gelijk heeft voor wat betreft de plannen
van de NAVO en dat Rusland en bevolking terecht ervan overtuigd zijn dat zij
doelwit zullen worden van het agressieve hebberige Westen, net zoals dat gebeurde
met Oekraïne.
Ondertussen ligt er dankzij Sivkov wel een huiveringwekkend scenario op tafel.
“Geologen denken dat de Yellowstone supervulkaan ieder moment kan exploderen. Er zijn tekenen van
groeiende activiteit daar. Daarom is het voldoende om via een relatief kleine nucleaire bom een uitbarsting in
werking te zetten. De gevolgen zullen rampzalig zijn voor Amerika, een land dat gewoon verdwijnt”, zei hij.
Wanneer de Yellowstone vulkaan zou uitbarsten dan zouden er miljoenen mensen door de initiële uitbarsting
omkomen en zal een groot deel van Amerika onder as worden bedolven. Volgens sommige experts zou dit
het einde van de wereld kunnen betekenen. De laatste keer dat een supervulkaan in Siberië explodeerde,
stierf 85 procent van alles wat op aarde leefde uit en een percentage zo hoog als 95 van alles dat in de
oceanen leefde.
Naast de Yellowstone supervulkaan is er een ander kwetsbaar punt voor Amerika, de San Andreas breuklijn.
Zo zegt Sivkov, “Een nucleaire bom laten ontploffen in dat gebied kan langs de gehele kust tsunami’s
veroorzaken die de complete infrastructuur van Amerika zouden kunnen vernietigen”.
Volgens Sivkov bevindt Rusland zich in een veel slechtere positie dan 50 jaar geleden omdat ze minder
bondgenoten hebben en simpelweg niet op kunnen tegen de militaire macht van de NAVO en bondgenoten.
Nu is het gelukkig niet zo dat Poetin onmiddellijk het advies van Sivkov zal opvolgen, maar het toont wel in
welke waanzinnige situatie wij met z'n allen terechtgekomen zijn.
Ook hoe veel Russen, waaronder adviseurs van Poetin, denken. Deze grote groep is ervan overtuigd dat via
de NAVO Rusland uiteindelijk zal verdwijnen, als niet Rusland als eerste toeslaat.
Ondertussen gaat het Westen door met het provoceren en schuldig verklaren van Rusland van vanalles en
nog wat, waardoor de spanningen over en weer alleen maar meer zullen oplopen.
Wij hebben een belangrijke mogelijkheid om deze spanningen te laten afnemen en dat is door met een grote
boog om de propagandamachines heen te lopen.
Gooi die televisie in 's hemelsnaam bij het grof vuil. Dat alleen al geeft een je een zee van tijd en je kunt
weer zelf nadenken in plaats van dat je wordt geprogrammeerd door poppetjes die hun waarheden tot in het
oneindige blijven herhalen.
Een krant was vroeger handig want:
De tijd dat er nog geen toiletpapier was (of te duur) moesten wij de kranten in vieren scheuren; touwtje
erdoor; als een soort scheurkalender; hergebruikt om ‘de zaak’ schoon te vegen.
Tegenwoordig is dat niet meer nodig dus de krant kan ook écht de deur uit.
Je bespaart niet alleen veel tijd en geld, maar je helpt mee om misschien de wereld op de valreep te redden
van een vreselijk lot.
Bron:
Sydney Morning Herald
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9121:russen-moeten-nucleaire-bomop-yellowstone-supervulkaan-gooien&catid=37:wereld&Itemid=50
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Bloedsporen bovenop Georgia Guidestones (video)
Donderdag, 02 april 2015 18:33
Misschien wel één van de meest intrigerende en veel bestudeerde
monumenten op de wereld zijn de Georgia Guidestones.
Ze worden met belangstelling bekeken en gevolgd door mensen die
ervan overtuigd zijn dat hier belangrijke occulte boodschappen voor
de mensheid op staan.
Teksten die een indruk geven welke kant het met de wereld op gaat
als de elite hun zin krijgen, waardoor er dan uiteindelijk nog maar
ongeveer een half miljard mensen overblijft.
Wat we nooit zien, is de bovenkant van het ongeveer 7 meter hoge
monument. Iemand met een drone heeft er nu voor gezorgd dat we
ook daar kunnen kijken.
Tot ieders verrassing zijn er op de bovenste steen bloedsporen aangetroffen die ook op de ondersteunende
kolommen zijn doorgelekt.
“Ik vloog met mijn quadcopter boven de Georgia Guidestones en ik vond deze krankzinnige vlekken die
lijken op bloed”, aldus degene die de opname gemaakt heeft. “Erg intrigerend want vanaf de grond is
helemaal niets te zien”.
Een eerste gedachte was dat het bloed misschien erop was gegooid door vandalen. Misschien iemand die
voor de grap een kop kippenbloed of iets dergelijks daar wist te krijgen. Probleem is dat dit nog niet zo
eenvoudig is want de stenen zijn ongeveer 7 meter hoog.
De enige manier waarop iemand dat kan doen is middenin de nacht, ongezien met een ladder. Maar ook die
mogelijkheid is uit te sluiten want het monument staat 24 uur per dag onder camerabewaking die verbonden
is met de politie.
Dit is geïnstalleerd na eerder vandalisme.
De vlekken worden nu al snel in verband gebracht met (satanische)
offeringen. Als dit het geval is dan moet het wel recent gebeurd zijn
omdat anders de vlekken zouden zijn weggespoeld door de regen.
Uiteraard zijn er talloze andere suggesties van mensen die de rode
plekken hebben gezien. Ze variëren van overblijfselen van de prooi
van een vogel tot vogelpoep (met rode diarree dan waarschijnlijk) en
rode verf.
Vorig jaar kwamen de Georgia Guidestones in het nieuws toen er
van de ene op de andere dag ineens een tot dan ogenschijnlijk ontbrekende steen in het monument
verscheen met daarop onder andere de cijfers “20” en “14”.
In de onderstaande video zijn niet alleen de toen gemaakte opnames te zien, maar legt de maker uit dat de
George Guidestones onlosmakelijk verbonden zijn met bloedoffers. Heeft het mogelijk te maken met de 4
relatief kort op elkaar volgende bloedmanen, ook wel offermaan genoemd?
Bron: Infowars
https://youtu.be/NhP50VFV0jE
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9122:bloedsporen-bovenop-georgiaguidestones&catid=69:occult&Itemid=81

Boek over Rabobank moet uit de handel worden gehaald
Foto: ANP - Gepubliceerd: 11 april 2015
Het boek De Verpanding, waarin wordt beschreven hoe twee
ondernemers uit de kunstwereld door toedoen van de Rabobank in
de financiële problemen komen, moet uit de handel worden gehaald.
Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. In het boek
worden Rabo-medewerkers met naam en toenaam genoemd en dat
is volgens de rechter een inbreuk op hun privacy.
Schrijfster Paulien Derwort schreef het boek in opdracht van de Stichting Restschuld Eerlijk Delen (R.E.D.),
die het ook heeft uitgegeven. Volgens R.E.D.-voorzitter Sven-Ake Hulleman moeten lezers het boek van de
rechter terugsturen naar zijn stichting.
”De rechter heeft ingegrepen in de vrijheid van het geschreven woord”, aldus Hulleman. Zijn stichting komt
op voor de belangen van huizenbezitters die met hun hypotheek in de problemen zijn gekomen.
Door: ANP

N I E UW S B R I E F 222 – 30 A P R I L 2 01 5 – P A G . 4

Wilde dieren kunnen aardbevingen voorspellen
Door Chantal Caes - vrijdag 3 april 2015
Wetenschappers geloven dat dieren beschikken over de sleutel van
een aardbevingssysteem waarmee ze vroegtijdig kunnen
waarschuwen. Een studie heeft voor het eerst veranderingen
gedocumenteerd in het gedrag van het wilde dier voorafgaand aan
een belangrijke seismische gebeurtenis.
Verhalen over ratten die de stad verlaten voordat een verwoestende
aardbeving de spullen vernietigt is regelmatig onderwerp van
folklore, maar wetenschappers zijn ervan overtuigd dat dieren echt
beschikken over de sleutel tot een aardbevingssysteem voor vroegtijdige waarschuwingen.
Verslagen van huisdieren of dieren in het wild die verdwijnen voorafgaand aan grote aardbevingen waren
eerder anekdotisch, maar een internationaal onderzoek heeft voor het eerst veranderingen in het gedrag van
het wilde dier voorafgaand aan een seismische gebeurtenis gedocumenteerd.
Met behulp van bewegingsgeactiveerde camera’s gelegen in het Yanachaga National Park in Peru vonden
wetenschappers significante veranderingen in het gedrag van dieren meer dan 3 weken voorafgaand aan
een magnitude 7 aardbeving in de regio in 2011.
Op een typische dag namen de camera’s beelden van 5 tot 15 dieren op, maar binnen de periode van 23
dagen in de aanloop naar de aardbeving, registreerden ze 5 of minder waarnemingen.
Op de 5 tot 7 dagen onmiddellijk vóórafgaand aan de aardbeving, werden helemaal geen dierlijke
bewegingen geregistreerd op geen enkele camera – een ongewoon verschijnsel in een bergachtig
regenwoud, een regio die normaal vol zit met wilde dieren.
Dr. Rachel Grant, docent dier en milieu-biologie aan de Anglia Ruskin University in het Verenigd Koninkrijk,
vertelde CNN dat de studie kijkt naar de mogelijkheid dat positieve ionen in de lucht – opgewekt in grote
aantallen bij rotsen en onder de oppervlakte worden samengedrukt in het gebouw tot een aardbeving – de
sleutel tot het gedrag van de dieren kunnen houden.
‘Dieren houden niet van positieve ionen en mensen krijgen ook negatieve symptomen,’ zei ze.
De onbalans in verband met positieve ionen noemt men het zogenaamde ‘serotonine syndroom’ naar het
hormoon dat de stemming reguleert.
‘Mensen kunnen er hoofdpijn, misselijkheid, angst en rusteloosheid door krijgen. We denken dat de dieren
afstappen van deze geconcentreerde bron van positieve ionen.
‘Dieren, in het algemeen, zullen afstappen van onaangename prikkels.’
Ze zei dat positieve ionen de neiging hebben om zich te verzamelen in heuveltoppen en dat het mogelijk
was dat de dieren verhuisden naar de begane grond om daar weg van te komen.
‘In de afgelopen 2 jaar heb ik data geanalyseerd om te zien of er aardbevingen in de buurt waren die groot
genoeg waren om waarschijnlijk een soort van reactie te veroorzaken,’ zei Dr. Grant. ‘Ik had niet gedacht dat
er zoveel reacties van de dieren te registreren zouden zijn, omdat het nationale park ongeveer 350 kilometer
van het epicentrum was.
‘Maar toen ik keek naar de gegevens die ik had, was ik nogal verrast – er was een grote daling van het
aantal dieren voor de aardbeving.’
Het strookt met de oude verhalen van alle ratten die de stad verlaten voor een aardbeving.
Naast de camera-vallen namen onderzoekers de reflectie van zeer lage frequentie (VLF) radiogolven op
boven de omgeving van het epicentrum, om storingen te detecteren in de ionosfeer.
Een bijzonder grote schommeling werd opgenomen 8 dagen vóór de aardbeving, die samenviel met de
tweede significante afname van dierlijke activiteit waargenomen in de pre-aardbevingsperiode.
Wilde dieren zijn over het algemeen gevoeliger dan mensen als het gaat om het reageren op hun omgeving.
‘Mensen zijn generalisten, we zijn niet ecologisch gespecialiseerd,’ zei ze. ‘We leven niet in contact met de
grond. We hebben onszelf geïsoleerd in gebouwen in steden.’
‘Hoewel er meldingen van mensen zijn met medische symptomen die in een voorsprong op aardbevingen
zijn opgetreden, denk ik dat het effect te verwaarlozen zou zijn. Maar ik ben bereid om een open geest over
dat onderwerp te houden.’
Van alle soorten in het regenwoud, zegt Dr. Grant dat ratten beschikken over het meest fijn afgestemd
systeem voor vroegtijdige waarschuwing.
‘Wat interessant was, was dat knaagdieren de eerste waren om te verdwijnen – ze waren nergens te
bekennen 8 dagen vóór de aardbeving. Normaal zijn knaagdieren overal en in zeer grote aantallen in
tropische wouden; dat ze volledig moeten verdwijnen was geweldig …’
Ze zei dat de bevindingen gesteund werden door eerdere studies uit Japan en China waaruit bleek dat
laboratoriumratten problemen kregen met hun circadiane ritmes – de biologische patronen die de slaap te
reguleren – voorafgaand aan aardbevingen.
Op de grond levende vogels toonden ook een acute gevoeligheid en gordeldieren kwamen zeer snel in het
zicht van de camera’s nadat de aardbeving voorbij was.
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‘Het was bijna alsof ze uit hun schuilplaats kwamen,’ zei ze.
De studie, met als co-auteurs professor Friedemann Freund van het SETI Institute en professor Jean-Pierre
Raulin van het Centrum van Radio Astronomy and Astrophysics Mackenzie (CRAAM) in Brazilië, heeft de
hoop om te kijken naar biologische veranderingen in plankton aanloop naar belangrijke seismische
verschuivingen.
‘Ik wil meer water meten en dat kan een bio-indicator van de aardbevingen in potentie zijn – deze zeedieren
zijn zeer gevoelig voor chemische veranderingen in het water,’ zei Dr Grant.
Maar terwijl de dieren op een dag een goed systeem voor vroegtijdige waarschuwing kunnen vormen,
zeggen onderzoekers dat het gedrag van dieren alleen niet voldoende is om een geheel betrouwbare
indicator van een naderende tremor te vormen.’
‘Het gedrag van dieren is niet altijd voorspelbaar – voor het voorspellen van de aardbeving zouden we nog
geofysische metingen moeten hebben in combinatie met dierlijke metingen.’
‘Maar toen ik keek naar die gegevens was ik nogal verrast – er was een grote daling van het aantal dieren
voor de aardbeving.’
Terwijl de wetenschap het bijna een zesde zintuig noemt, zijn wilde dieren over het algemeen gevoeliger dan
mensen als het gaat om het reageren op hun omgeving.
‘Mensen zijn generalisten, we zijn niet ecologisch gespecialiseerd,’ zei ze. ‘We leven niet in contact met de
grond of de bodem. We hebben onszelf geïsoleerd in concrete gebouwen in steden.’
‘Hoewel er meldingen zijn van mensen die medische symptomen hebben in voorsprong op aardbevingen,
denk ik dat het effect te verwaarlozen zou zijn.’
‘Maar ik ben bereid om een open geest over dat onderwerp te houden.’
‘Ik wil meer water meten en dat kan een bio-indicator van de aardbevingen in potentie zijn – deze zeedieren
zijn zeer gevoelig voor chemische veranderingen in het water,’ zei Dr Grant.
Maar terwijl de dieren op een dag een goed systeem voor vroegtijdige waarschuwing kunnen leveren,
zeggen onderzoekers dat het gedrag van dieren op zich alleen geen geheel betrouwbare indicator van een
naderende tremor levert.
‘Het gedrag van dieren is niet altijd voorspelbaar – voor het voorspellen van de aardbeving zouden we nog
geofysische metingen in combinatie met dierlijke metingen moeten hebben.’
http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/438421/wilde-dieren-kunnen-aardbevingen-voorspellen.html

Amerikaanse prognose: Europa wordt islamitischer
(Door: Udo Ulfkotte – Vertaling: E.J. Bron)
Nee, dit is geen verlate 1 aprilgrap. Een van de meest
gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksinstituten heeft nu een
prognose over de ontwikkeling van religies in veel landen van de
wereld uitgebracht. Het resultaat zou al diegenen tot nadenken
moeten stemmen die denken dat er voor hun huisdeuren geen grote
veranderingen zullen plaatsvinden.
Het PEW-onderzoeksinstituut met zetel in Washington wordt er niet van verdacht politieke propaganda of
hetze te bedrijven. Het is een organisatie zonder winstoogmerk. Op 12 juli 2012 werd door het PEW
Research Center een onderzoek over het vertrouwen in het kapitalisme gepubliceerd. Daarin werd bewezen
dat de grote meerderheid van de mensen in de wereld het geloof in hun regeringen en in de vrije
markteconomie kwijtgeraakt was. En PEW wordt er in onderzoeken ook steeds opnieuw in bevestigd dat
veel mensen daar buiten geen vertrouwen meer hebben in de verslaggeving door onze media.
We wachten gespannen af of ook het nieuwste PEW-onderzoek zijn weg zal vinden in de Duitstalige media.
Want de vrolijke paasboodschap wordt dit jaar door een actueel PEW-onderzoek over de toekomst van de
wereldreligiesoverschaduwd, dat tot nadenken stemt: volgens het onderzoek zal de islam binnen enkele
jaren het christendom als sterkste religie aflossen.
Het aantal geboortes in islamitische gezinnen zal tientallen jaren lang groter zijn dan in alle andere
religiegroepen. Atheïsten, agnostici en andere groepen mensen zonder religie zullen over enkele jaren al
wereldwijd steeds minder te zeggen hebben. En India zal Indonesië aflossen als land met de grootste
islamitische bevolkingsgroep.
40% van de christenen wereldwijd zal in de toekomst volgens de PEW-prognose in Afrika ten zuiden van de
Sahara leven. Van 2010 tot 2050 zal het bevolkingsaandeel van moslims in de EU van bijna 5,9% naar
ongeveer 10% verdubbelen. Het aantal christenen in Europa zal dalen van 553 miljoen naar ongeveer 454
miljoen. En steeds meer landen in de wereld zullen eenislamitische bevolkingsmeerderheid hebben.
Daartoe enkele voorbeelden: in Frankrijk maakten christenen in het jaar 2010 nog 63% van de bevolking uit
– in het jaar 2050 zal dit nog slechts 44% zijn. En in Groot-Brittannië zal het aantal christenen van 64% in
het jaar 2010 dalen naar 45% in het jaar 2050.
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Wie verbaast het dan nog dat onze toppolitici nu al eens naar New York reizen en deemoedig voor de VN
verkondigen: “De islam is een deel van Europa.” Tegelijkertijd rechtvaardigt de dochter van de Turkse
president Erdoğan de benadeling van vrouwen in de islam. En niemand protesteert.
Het politiek linkse Britse tijdschrift “Spectator” heeft dat alles zeer nauwkeurig waargenomen en
geanalyseerd. Het komt tot de conclusie: we hebben vermoedelijk een gevecht zonder te vechten
opgegeven. En we hebben ook niets meer in te brengen tegen de radicale islam in Europa. Want Europa
wordt op grond van de demografische ontwikkeling nu steeds islamitischer.
Bron: http://info.kopp-verlag.de
https://ejbron.wordpress.com/2015/04/03/amerikaanse-prognose-europa-wordt-islamitischer/

Hoera, straks iedereen een basisinkomen (video)
Je ziet steeds meer berichten over een basisinkomen voor iedereen.
Vooral de linkse politieke partijen en een deel van wat men denkt dat
de alternatieve media is, vinden dat een goed idee en doen er alles
aan om dit te promoten.
Het is ook niet voor niets dat dit soort discussie nu op het publiek
worden losgelaten want de honderd procent afhankelijkheid van de
staat is dichterbij dan je denkt.
De situatie op de arbeidsmarkt is op dit moment al bedroevend
vooral voor jongeren, ouderen en mensen met een "verkeerde" achternaam.
In de niet al te verre toekomst zit ongeveer iedereen in de werkeloosheidswet en heb je in feite een
basisinkomen voor iedereen al zo goed als in de praktijk.
De automatisering en de vooruitgang van robots zal de komende jaren tot fenomenale hoogte stijgen. Op dit
ogenblik worden er al veel mensen vervangen en dit proces zal alleen maar versnellen.
Een prachtig voorbeeld van het soort bedrijf dat de traditionele winkel en de daarbij behorende banen
volledig onderuit haalt, is Amazon.
Navolgend een opname uit het pakhuis van dit bedrijf en daar zie je dat bijna alles volledig geautomatiseerd
gaat en wordt uitgevoerd door robots.
Straks zullen er wat mensen zijn links en rechts die een baan hebben, maar de grote massa zal in
toenemende mate voor de volle honderd procent afhankelijk worden van de overheid.
Wat men nu nog noemt middenklasse zal volledig zijn verdwenen en ook de “arme arbeiders”, simpelweg
omdat er voor hen geen werk overblijft.
Wat zal er gebeuren als er straks hele hordes, volkomen hulpeloze mensen afhankelijk worden van de
overheid?
Natuurlijk, voor sommigen klinkt het heel aantrekkelijk om een gratis basisinkomen te krijgen, terwijl de
robots het werk doen. Maar, zoals mensen met een uitkering nu kunnen beamen: Een leven waar je volledig
afhankelijk bent van de overheid is geen leven.
Alles wat je nodig hebt in je leven komt in de toekomst van de overheid: van een basisinkomen tot zorg en
technologie. De overheid regelt het allemaal.
De vraag is of je klaar bent voor een dergelijk leven?
De voormalig CEO van SunMicrosystems, Bill Joy, zei dat de toekomst ons niet nodig had.
En verder:
Vanwege de verbeterde technieken zal de elite een grotere controle hebben over de massa. En omdat
menselijke arbeid niet langer nodig zal zijn, zal de massa ook overbodig zijn, een zinloze belasting voor het
systeem. Als de elite rücksichtslos te werk gaat kunnen ze simpelweg besluiten om de bulk van de mensheid
uit te roeien. Als ze humaan zijn, kunnen ze propaganda of andere psychologische of biologische technieken
gebruiken om geboorten te beperken totdat de massa vanzelf uitsterft en ze de beschikking hebben over de
wereld.
Of, als de elite bestaat uit zachtaardige liberalen dan kunnen ze besluiten de rol van goede herder te spelen
voor de rest van de mensheid. Ze zullen er dan voor zorgen dat in de fysieke behoeften van iedereen wordt
voorzien, dat alle kinderen worden grootgebracht onder de juiste psychologische en hygiënische condities
en dat iedereen die ontevreden wordt een “behandeling” ondergaat om dit probleem op te lossen.
Natuurlijk zal het leven zo doelloos zijn dat er biologisch en psychologisch aan mensen gesleuteld dient te
worden om de behoefte aan bijvoorbeeld macht weg te halen. Deze “bijgestelde” mensen zullen gelukkig zijn
in een dergelijke maatschappij, maar ze zullen nooit vrij zijn. Ze zijn dan gereduceerd tot de status van
“huisdier”.
Bron: SHTF Plan
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9132:hoera-straks-iedereen-eenbasisinkomen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Ervaren luchtvaartexpert maakt zelfmoordtheorie met grond gelijk
Germanwings: Ervaren luchtvaartexpert maakt zelfmoord theorie met grond gelijk
Talloze ongerijmdheden en onbeantwoorde vragen doen vermoeden dat echte oorzaak ongeluk niet bekend
mag worden - ‘Toestel had veilig en op tijd op afstand bestuurd kunnen landen’
Rechts: hoe kon uit deze zwaar beschadigde flight recorder (R,
onder) al na een paar uurtjes worden opgemaakt dat de copiloot het
vliegtuig had laten neerstorten? En waarom vertoont de voicerecorder (L, onder) i.t.t. de flight recorder, die daar vlak naast is
gebouwd, géén brandsporen?
Een Amerikaanse luchtvaartexpert die tientallen jaren lang piloot is
geweest van bijna alle bestaande Westerse passagiersvliegtuigen
gelooft er helemaal niets van dat copiloot Andreas Lubitz met een
bizarre zelfmoordactie verantwoordelijk is voor het dramatische ongeluk van de Airbus A320 van
Germanwings. Integendeel, hij wijst erop dat het toestel tijdens de lange minuten van de afdaling op ieder
moment op afstand overgenomen had kunnen worden, zodat het alsnog veilig in Düsseldorf zou zijn geland.
Zijn grootste vraag is: waarom is dat niet gebeurd? Wie liet het vliegtuig dan wel moedwillig neerstorten, en
wat waren de motieven?
Illegale aanpassingen autopiloot
Field McConnell was in de jaren ’70 piloot bij de luchtmacht en vanaf 1978 tot en met 2006 verkeersvlieger
op zowel nationale als internationale routes. In 2006 schreef hij dat het zogenaamde ‘uninterruptible
autopilot’ systeem in Boeing vliegtuigen illegaal was aangepast. Zijn toenmalige werkgever Northwestern
Airlines probeerde hem onmiddellijk om ‘psychologische’ redenen het zwijgen op te leggen. McConnell nam
ontslag, omdat hij weigerde zijn mond dicht te houden. Na 9/11 begonnen bedrijven en autoriteiten te kijken
naar mogelijkheden om vliegtuigen op afstand elektronisch over te nemen. Het idee was om nieuwe
aanslagen zoals op de Twin Towers in New York te voorkomen. Eind 2006 vroeg Boeing patent aan op een
dergelijk systeem. Dat deze techniek reeds lang voorhanden was bewijzen de honderden onbemande
drones die Amerika in het Midden Oosten en Afrika inzet, en die op duizenden kilometers afstand vanuit de
VS, Europa of vanaf marineschepen worden bestuurd.
Copiloot eenvoudig slachtoffer
McConnell, die naar eigen zeggen in direct contact staat met de familie van Andreas Lubitz, vraagt zich
daarom af waarom de verongelukte Airbus van Germanwings niet op afstand werd overgenomen. ‘Ik wil dat
iedereen in Duitsland weet dat de aanval op Andreas Lubitz tegelijkertijd een aanval op mijzelf is.’
Hij verwijt de Franse autoriteiten ‘te dramatisch en te snel’ de schuld te hebben gegeven aan de copiloot,
een feit dat ook voor de European Cockpit Associationonverteerbaar is. McConnell: ‘Als dit soort voorvallen
worden gepland, dan moeten de betrokkenen van tevoren worden uitgezocht. Ze moeten bepaalde mensen
vinden die later geofferd kunnen worden, zodat de openbare onderzoekers sneller de leugens geloven.’
Een naar verhouding onervaren jonge piloot met een psychologische achtergrond en met een zwangere
vriendin die hem nog maar net had verlaten was de perfecte keus om te verhullen dat het vliegtuig in
werkelijkheid met behulp van de ‘uninterruptible autopilot’ werd vernietigd, terwijl die juist werd ontwikkeld
om aanslagen of zelfmoordacties ten allen tijde te kunnen voorkomen.
‘Toestel had veilig en op tijd op afstand bestuurd kunnen landen’
McConnell: “Als we werkelijk moeten geloven dat de copiloot het vliegtuig moedwillig heeft willen
verwoesten, dan zou het Lufthansa Dispatch Centrevolgens hun eigen informatie de controle hebben
kunnen overnemen en zou het vliegtuig op afstand op iedere geschikte luchthaven die in de soft- en
hardware was ingeprogrammeerd veilig kunnen zijn geland.’
Volgens de luchtvaartexpert zijn inmiddels alle moderne passagiersvliegtuigen uitgerust met een systeem
dat vergelijkbaar is met dat in op afstand bestuurbare drones. De meeste piloten zouden hier echter niet van
op de hoogte zijn. ‘Alles waarop dit systeem wacht is dat iemand op de knop voor externe overname drukt,’
aldus McConnell. ‘In het geval van Germanwings vlucht 9525 had het vliegtuig netjes op tijd in Düsseldorf
kunnen landen, zonder dat iemand aan boord gewond zou zijn geraakt.’
Wie stapt er nog in een vliegtuig als dit bekend wordt?
De grote vraag is dus waarom dit niet is gebeurd, en daaraan verbonden de even belangrijke vraag of het
toestel misschien wél op afstand werd overgenomen om het doelbewust te laten neerstorten in de Franse
Alpen. Als dat het geval was, wie is daar dan verantwoordelijk voor, en wat was het motief?
Vliegtuigpassagiers gaan er terecht vanuit dat de piloot zelf ook wil blijven leven en mogelijk een gezin heeft
om weer naar terug te willen keren. Maar wie zou er nog met een veilig gevoel in een vliegtuig stappen als
bekend werd gemaakt dat het toestel op ieder gewenst moment op afstand kan worden overgenomen door
een partij die er geen enkel probleem van maakt om honderden mensen te vermoorden en dit heel
eenvoudig op een ‘ongeluk’ kan laten lijken? (1).
Ook Duitse piloot/expert heeft grote twijfels
Ook de Duitse luchtvaartexpert Peter Haisenko, die eveneens jarenlang verkeerspiloot geweest, schrijft dat
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er veel te veel ongerijmdheden kleven aan de officiële verklaring dat de copiloot de Airbus moedwillig heeft
laten neerstorten. Haisenko stoort zich het meest aan de berichten over de flight-recorder. Nadat de voicerecorder heel snel was gevonden zou ook de flight-recorder zijn gevonden, waar op mysterieuze wijze data
van verdwenen zou zijn. Plots werd echter beweerd dat de flight-recorder toch níet was gevonden.
Zwaar beschadigde voice-recorder al na paar uur uitleesbaar? Toestand flight-recorder groot raadsel
De voice-recorder was zwaar beschadigd, maar goed herkenbaar door de oranje kleur en het ontbreken van
brandsporen. Dat komt omdat de Airbus met zo’n hoge snelheid tegen een bergwand is gevlogen, dat de
kerosine niet is geëxplodeerd, maar verdampt. Kerosine ontvlamt namelijk bij een snelheid tot maximaal ca.
100 kilometer per uur, terwijl het vliegtuig met 700 km/uur verongelukte. Zeer ongeloofwaardig is dat uit de
zwaar beschadigde voice-recorder al na een paar uurtjes kon worden opgemaakt dat de copiloot het
vliegtuig bewust had laten verongelukken. Sowieso is een dermate snelle conclusie na een vliegtuigramp
hoogst ongewoon. Dan de toestand van de flight-recorder. Die werd zeer ernstig beschadigd en duidelijk
totaal verbrand teruggevonden onder een 30 centimeter dikke laag schroot.
Eerste probleem: de flight-recorder is pal naast de voice-recorder gebouwd, maar die vertoonde geen
spoortje van brand. Tweede probleem: onder zo’n dikke laag puin kan er nooit een brand hebben gewoed.
Ook de andere brokstukken vertonen geen sporen van brand. Derde probleem: de beide beschadigde
recorders kunnen onmogelijk al binnen een paar uur zijn gesynchroniseerd. De gegevens van de flightrecorder kunnen vrij eenvoudig worden vervalst als zo’n synchronisatie niet mogelijk is of niet verricht wordt.
Iedere piloot staat onder strenge controle
Wat ook onderbelicht blijft is dat iedere (co)piloot jaarlijkse minstens 6 keer psychologisch wordt beoordeeld.
Eén keer per jaar moet een arts bepalen of een piloot nog in staat is te vliegen, boven de 40 zelfs twee keer
per jaar. Een (co)piloot moet 4 keer per jaar in een simulator, waarin zijn vaardigheden worden getest.
Minstens één keer per jaar wordt iedere piloot tijdens een ‘live’ vlucht geobserveerd door een trainingspiloot,
die onder andere kijkt naar hoe goed de bemanning met stress omgaat. Hoe kan het dat al deze experts bij
deze vele jaarlijkse testen nooit iets is opgevallen bij Andreas Lubitz?
Terreuraanslag of kaping onmiddellijk uitgesloten
Daarnaast is het zeer vreemd dat andere verklaringen, zoals een terreuraanslag met een bom of door een
kaping, onmiddellijk werden uitgesloten. Mocht dit de echte oorzaak zijn, dan heeft de hele
luchtvaartindustrie een gigantisch probleem, want dat zou betekenen dat alle bestaande strenge
veiligheidsmaatregelen niet afdoende zijn om een eventuele herhaling de voorkomen.
Lange reeks onbeantwoorde vragen
Haisenko irriteert zich tevens mateloos aan de media, die klakkeloos alle verklaringen van de autoriteiten
overnemen, hoe incoherent en ongeloofwaardig deze ook zijn. De oud piloot somt enkele van een lange
reeks onbeantwoorde vragen op:
1. Waarom werd al enige uren na het ongeluk een terreuraanslag uitgesloten?
2. Hoe konden alle betrouwbare bronnen die Andreas Lubitz persoonlijk kenden hem als een vrolijk,
vriendelijk en rustig iemand omschrijven?
3. Waarom schrijft iemand die zelfmoord wil plegen geen afscheidsbriefje?
4. Waarom plant een zelfmoordenaar lang van tevoren zijn daad, zegt hij tegen zijn vriendin dat iedereen zijn
naam zal kennen, maar gebruikt dan vervolgens niet de 8 minuten lange duikvlucht voor een laatste
afscheidsrede?
5. Hoe kon de copiloot een toiletbezoekje van de kapitein voorzien, zeker op zo’n korte vlucht?
6. Waarom koos Lubitz voor een zeer gecompliceerde zelfmoord door middel van het laten neerstorten van
een A320, terwijl hij, als hij inderdaad zo depressief was, dit veel eenvoudiger met een zweefvliegtuigje had
kunnen doen?
7. Wie zoekt er op het internet uitgebreid naar allerlei zelfmoord methoden, om dan vervolgens precies
daarvoor te kiezen waar zijn hele leven uit bestond, namelijk vliegen?
8. Waarom zou iemand die specifiek voor de A320 is opgeleid thuis op internet zoeken naar hoe de deur van
een cockpit van zo’n vliegtuig functioneert?
9. Waarom zijn op alle openbaar gemaakte foto’s van het wrakstuk geen stoelen, koffers of andere
onderdelen van het interieur te zien?
10. Hoe waarschijnlijk is het dat de enige nieuwe medewerker van het onderzoeksteam uitgerekend op haar
allereerste dag de flight-recorder vindt?
11. Waarom werden vanaf het allereerste begin ‘standaard’ schurken zoals moslims en Russen uitgesloten?
12. Hoe kon de New York Times nog vóór de eerste officiële persconferentie van de luchtvaartautoriteit BEA
schrijven wat er op de voice-recorder zou staan?
13. Waarom troffen drie van de hoogste regeringsvertegenwoordigers zich op zeer ongewone, bijna
paniekerig snelle wijze elkaar al zo snel na het ‘ongeluk’?
14. Waarom is er nog altijd geen plausibele verklaring voor de vele getuigen in de regio die pal na de crash
drie Mirage gevechtsvliegtuigen hebben gehoord en/of gezien?
15. Deze lijst is bij lange na nog niet compleet... (2)
Xander - (1) Nachtwächter, (2) Anderwelt Online
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Verdachte serie van massale blackouts in vier NAVO hoofdsteden
Washington
Washington, Amsterdam, Ankara en Rome werden in nog geen twee weken tijd getroffen door enorme
blackouts. Zelfs het Witte Huis kwam enkele minuten zonder stroom te zitten. In regeringsgebouwen gingen
de lichten uit, musea moesten worden geëvacueerd. Naast het financiële centrum in New York is het
centrale overheidsgebied in Washington het belangrijkste strategische doelwit in de VS.
Nog voordat bekend was hoeveel gebouwen, fabrieken en andere instellingen geen stroom meer hadden,
verklaarden de Amerikaanse autoriteiten dat het ‘zeker niet om een terreuraanslag’ ging. Nee, het was een
explosie in een elektriciteitsstation ergens in de staat Maryland geweest. Details konden echter niet worden
gegeven, en de netbeheerder legde geen enkele verklaring af.
Het was overigens al de derde stroomuitval in Washington sinds maart. Is het slecht onderhouden
Amerikaanse elektriciteitsnetwerk aan het instorten? Komt het net als in Duitsland door de stapsgewijze
omschakeling op volkomen onbetrouwbare ‘groene’ energie? Terroristen waren het in ieder geval niet, aldus
de regering, ondanks het feit dat er vrijwel dagelijks wordt gewaarschuwd voor nieuwe aanslagen op
Amerikaanse bodem.
Rome
Slechts zes dagen eerder werd Rome eveneens getroffen door een urenlange blackout. Ook de
internationale luchthaven werd compleet plat gelegd. De oorzaak is nog steeds niet bekend.
Ankara
Eén dag eerder beleefde Turkije de ergste stroomstoring sinds de verwoestende Marmara aardbeving in
1999. In de hoofdstad Ankara brak chaos uit. Ruim 70 miljoen Turken –bijna de gehele bevolking!- werden
enige tijd van elektriciteit beroofd. Het openbaar vervoer kwam stil te liggen, verkeerslichten deden het niet
meer, machines in fabrieken stopten ermee, mensen raakten opgesloten in liften, mobieltjes waren niet
bereikbaar, ziekenhuizen moesten noodaggregaten inschakelen en bewakingscamera’s vertoonden
urenlang een zwart beeld.
Linkse extremisten misbruikten de wanorde om het paleis van Justitie binnen te dringen en een officier van
Justitie te ontvoeren. Die werkte aan de zaak van een demonstrant die bij de protesten in het Gezi Park was
doodgeschoten.
Premier Davutoglu reageerde spontaan dat de blackout wel eens het gevolg van sabotage kon zijn. De
officiële oorzaak is echter een ‘ongelukkige’ kettingreactie die ontstond door ‘wanbeheer’ en die een
energiecentrale deed uitvallen, waardoor er abnormale schommelingen in het netwerk ontstonden, dat
vervolgens in bijna het hele land uitviel.
De grote Turkse krant Hurriyet schreef echter dat het goed uitgebouwde elektriciteitsnetwerk niet zo massaal
had kunnen uitvallen door enkel ‘wanbeheer’. Veel Turken denken dan ook dat de echte oorzaak een cyber
(terreur)aanval op hun land was. Op het Turkse internet wemelt het dan ook van de speculaties en
complottheorieën. Eén daarvan beweert dat de regering er zelf achter zat, om zo de steun voor kernenergie
onder de bevolking te vergroten.
Amsterdam
Op 27 maart werden onze eigen hoofdstad en grote delen van Noord Holland getroffen door een dubieuze
serie van blackouts. Het leven van bijna 3 miljoen mensen raakte ernstig ontregeld; duizenden kwamen vast
te zitten in treinen, trams en in files.
Volgens de Nederlandse autoriteiten zou de oorzaak een defect schakelstation in Diemen zijn geweest. Er
werden onmiddellijk Kamervragen gesteld hoe het mogelijk was dat er zo’n massale stroomstorting kon
optreden door het uitvallen van één onderdeel. Dat is extra vreemd als bedacht wordt dat het Nederlandse
elektriciteitsnetwerk is opgebouwd uit een systeem van ringen, juist om een dergelijke kettingreactie te
voorkomen.
Ook in Nederland vragen sommigen zich dus af of Schiphol, de vierde luchthaven van Europa, en het gehele
spoorwegnetwerk in Noord Holland inderdaad werden uitgeschakeld door een ‘simpele’ technische storing,
of dat de echte oorzaak een cyber (terreur)aanslag was, die om onbekende redenen niet aan het publiek
bekend mag worden gemaakt. Vier enorme blackouts in slechts 12 dagen in NAVO hoofdsteden lijken
namelijk een beetje té toevallig te zijn.
Xander - (1) KOPP
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Reservisten Tsjechië en Slowakije weigeren mee te vechten in NAVO-oorlog tegen Rusland
‘Vrijheid en onafhankelijkheid in Europa bedreigd door wereldwijde
elite en pseudo-democratie’
Als het aan de Tsjechische en Slowaakse reservisten ligt zullen hun
legers niet mee doen met de agressieve oorlog die de NAVO tegen
Rusland wil gaan voeren.
De militaire reservisten organisaties in Tsjechië en Slowakije hebben
een gezamenlijk memorandum opgesteld waarin ze stellen dat ze
weigeren mee te vechten in de geplande toekomstige oorlog van de
NAVO tegen Rusland. ‘Voor de eerste keer sinds de Tweede
Wereldoorlog zien we opnieuw een serieuze oorlogsdreiging... Wij,
de Tsjecho-Slowaakse reserve soldaten, verwerpen unaniem iedere deelneming in gevechten die een
geopolitieke daad van agressie van de wereldwijde elite door middel van de NAVO en de steun van onze
regeringen zijn.’
Volgens de Tsjechische en Slowaakse reservisten worden de vrijheid en onafhankelijk in Europa bedreigd
door ‘een systeem van pseudo-democratie, waarin een gekozen volksvertegenwoordiger niet de verplichting
heeft de belangen van kiezers te behartigen. In de praktijk vertegenwoordigt hij enkel de persoonlijke
belangen van de wetgevende machten, politieke partijen en economische belangengroepen.’
De vrijheden van de burgers worden steeds verder ingeperkt, de grondwetten worden genegeerd door de
wetgevers zelf, de wetgevende macht wordt overgegeven aan private bedrijven en de uitvoerende macht
wordt gepolitiseerd. Daarnaast is het gerechtelijke systeem corrupt geworden onder de druk van overheden
en lobbygroepen.
Alles wat in handen was van het publiek –vastgoed, voedsel, energie, vervoer, pensioenen,
gezondheidszorg- wordt stap voor stap geprivatiseerd. ‘(Ook) ons land is op onwettige wijze verdeeld,
geplunderd, in schulden gestoken; ons volk is tot slaven gemaakt... de infrastructuur is in de handen van
Westerse bedrijven gegeven. Onze samenleving wordt gedomineerd door verwoestende chaos en
wanhoop.’
De Tsjechische en Slowaakse reservisten staan als één man op tegen dit onderdrukkende WesterseEuropese eenheidssysteem. ‘Wij verenigen ons in een crisissituatie.... Wij verwerpen ondubbelzinnig
deelneming aan gevechten aan de kant van de NAVO tegen de Russische federatie of andere Slavische
volken, en zijn op dezelfde wijze van plan om door middel van georganiseerde burgerlijke dwang
vastberaden op te staan tegen de verdere vernietiging van onze democratie, vrijheid en onafhankelijkheid.’
Xander - (1) Russia Insider

Saudi's bombarderen Russisch consulaat
Oorlog Jemen: Saudi’s bombarderen Russisch consulaat
Dagen Saudi Arabië lijken in profetisch opzicht bijna geteld - Iraanse
parlement waarschuwt: Saudi Arabië zal worden ‘verzwolgen door
vuur’
Jemenitische burgers staan na een Saudi’s bombardement op de
puinhopen van een verwoest gebouw. Inzet: beelden van de aanval
op het Russische consulaat.
De luchtmacht van Saudi Arabië blijkt op 1 april het Russische
consulaat (annex spionagecentrum) in de Jemenitische stad Aden te hebben gebombardeerd. Dat was niet
per ongeluk, maar een directe vergelding voor de Russische hulp aan de pro-Iraanse Houthi rebellen in het
land. Het Iraanse parlement heeft inmiddels unaniem de Saudische interventie in Jemen veroordeeld. In
profetisch opzicht zijn deze ontwikkelingen een duidelijk voorteken van de toekomstige vernietiging van
Saudi Arabië door Iran, zodra dat land eenmaal kernbommen heeft.
Pal voor hun offensief in Jemen hadden de Saudi’s de Russen nog wel gewaarschuwd dat ze niet konden
instaan voor de veiligheid van de Russische staatsburgers als die met vliegtuigen zouden worden
opgehaald. Al snel na de interventie riep Saudi Arabië het complete luchtruim boven Jemen tot een no-fly
zone uit.
Iraanse generaal Soleimani in Sanaa
Kort na het begin van het Saudische offensief arriveerde de commandant van de Iraanse Al-Qods Brigades,
generaal Qassem Soleimani, in de Jemenitische hoofdstad Sanaa om het rebellenoffensief te leiden.
Vervolgens bombardeerden Saudische F-15’s op 1 april het Russische consulaat in Aden, dat vooral werd
gebruikt voor het verzamelen van inlichtingen over de militaire situatie in en rond Jemen. Die informatie werd
onmiddellijk doorgespeeld aan Iran en zeker aan Soleimani.
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Russisch consulaat totaal verwoest
Volgens getuigen werd het Russische consulaat totaal verwoest. De Russen probeerden vervolgens via
Saudi Arabië’s bondgenoot Egypte toestemming te krijgen om hun burgers per vliegtuig te evacueren.
Honderden Russen wachtten inmiddels op de luchthaven in Sanaa om in veiligheid te worden gebracht.
Na de weigering van Riyadh had Rusland geen andere keus dan zijn burgers per boot weg te halen, waarna
ze vervolgens naar Egypte werden gebracht, en vanuit Caïro naar hun thuisland werden gevolgen. (1)
Iraanse parlement: Saudi Arabië wordt ‘verzwolgen door vuur’
Het Iraanse parlement heeft de Saudische militaire interventie in Jemen en de Amerikaanse en Israëlische
steun hiervoor fel veroordeeld, en waarschuwde dat het land ‘verzwolgen zal worden door het vuur dat in
Jemen werd aangestoken’. Ook zullen de hele moslimwereld en het Midden Oosten een ‘zware prijs’ betalen
voor wat er nu in Jemen gebeurt. Afgelopen zondag vonden er zware gevechten plaats tussen het
Saudische leger en pro-Iraanse Shi’itische rebellen in Aal-Awamiya, een plaats in het noordoosten van
Saudi Arabië, vlakbij de Perzische Golf en ver van Jemen verwijderd. Iran stookt dus zélf niet alleen in
Jemen, maar ook in Saudi Arabië het vuur verder op. (3)
Bijbel voorzegt totale vernietiging Saudi Arabië
De waarschuwing ‘verzwolgen te worden door vuur’ is exact wat de Bijbelse profetieën schrijven over het lot
van Saudi Arabië in de laatste fase van de eindtijd. In Jesaja 21:9 voorzegt de profeet met dezelfde woorden
de ondergang van Babylon als in Openbaring 18:1-2 en 14:8 wordt gebruikt: 'Babylon is gevallen, gevallen':
'De last (SV, NBG: Godsspraak) over Duma' (Jes. 21:11);
'De last (/ Godsspraak) tegen Arabië;' (21:13)
'... de heerlijkheid van Kedar (zal) ten ondergaan.' (21:16)
Deze plaatsen liggen allemaal in Arabië, dat volgens de Bijbel in de eindtijd zal worden vernietigd door
'Elam', het huidige Iran. Alle letterlijke referenties in de Bijbel wijzen op steden in (Saudi) Arabië.
De Bijbel beschrijft dat in onze tijd heel Arabië, inclusief de 'glorie van Kedar' (= Mecca), zal worden
vernietigd. Dit blijkt onder andere uit deze profetie over Babylon: '... het zal in eeuwigheid niet meer bewoond
worden, noch bevolkt zijn van geslacht tot geslacht; geen Arabier zal daar zijn tent opslaan...' (Jes.13:20)
De ultieme vervulling van deze profetie is de verwoesting van Babylon. Dat het hier om de eindtijd gaat valt
op te maken uit vers 9, waarin over 'de dag des HEEREN' wordt gesproken waarop 'de sterren... hun licht
niet doen stralen,' en de zon 'bij haar opgang verduisterd is', net als de maan. Deze teksten kunnen dus
onmogelijk over gebeurtenissen in het verleden gaan, zoals enkele uitleggers beweren.
Eindtijd-Babylon ligt aan Rode Zee
De Bijbel noemt expliciet de Rode Zee als een geografische indicatie waar dit eindtijd-Babylon zich zal
bevinden: 'De aarde heeft gebeefd van het geluid huns vals, van het gekrijt, welks geluid gehoord is bij de
Schelfzee (SV, KJV: Rode Zee).' (Jer.49:21). Eén blik op de kaart leert dat Mecca zich vlakbij de Rode Zee
bevindt. Sommigen zullen er wellicht op wijzen dat deze tekst spreekt over Edom, dat zich hoofdzakelijk in
het huidige Jordanië bevond. In Ezechiël 25 staat echter dat 'Edom' zich uitstrekte van Teman (Jemen) tot
Dedan (in Saudi Arabië)(vs.13). Groter-Edom omvatte dus de hele westkust van het Arabische schiereiland.
Haar vernietiging wordt als volgt voorzegt: 'Zoals Sodom en Gomorra met hun naburen ondersteboven
gekeerd werden, zegt de Here, zal daar niemand wonen en geen mensenkind daar verblijf houden'
(Jer.49:18).
Brandende oliebronnen
Het is geen verrassing dat Iran zich tegen Saudi Arabië zal keren, want de Bijbel voorzegt dat ‘de hoer’ zal
worden vernietigd door ‘het beest’ waar zij op rijdt, dat zijn de volken die ze misleid heeft met haar
geestelijke hoererij: de islam.
'Want de HEER houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding: hij verdedigt Sion. De wateren (lett.
‘stromen’ of ‘tunnels’) van Edom (het huidige Saudi Arabië) worden pek (= teer, ruwe olie), zijn grond
verandert in zwavel, het land wordt één grote pekoven. Het blijft er branden, dag en nacht, voor eeuwig stijgt
de rook er op. Het land ligt verloren, tot in het verste nageslacht, nooit zal iemand het nog betreden'
(Jes.34:8-10, NBV).
Deze tekst laat letterlijk zien dat Saudi Arabië een 'stroom' van brandende 'tunnels' of bronnen zal worden,
één grote pekoven, oftewel: brandendeoliebronnen.
Dit wordt bevestigd in Openbaring 18, waar gesproken wordt over het lot van de 'stad' van de 'hoer': 'En de
koningen der aarde, die met haar gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en
weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien' (Opb.18:9). '... en riepen, toen zij de rook van
haar verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk!'Herinnert u zich nog hoe de
olievelden tijdens de Eerste Golfoorlog (1991) door Saddam Hussein in brand werden gestoken? Zelfs op
klaarlichte dag was de lucht verduisterd door gitzwarte rook. De profeet Jesaja schildert voor het eindtijdBabylon exact hetzelfde lot af. Overigens spreken ook islamitische profetieën van precies dezelfde
gebeurtenis. Zodra de dag komt dat radicale moslims onder leiding van Iran daadwerkelijk Saudi Arabië
verwoesten (mogelijk al binnen nu en ca. 10 jaar), zullen ze zich hoogstwaarschijnlijk gesterkt voelen door
deze oude profetieën en ervan uitgaan dat zij de wil van Allah vervullen.
Xander - (1) DEBKA, (2) DEBKA, (3) YouTube (via Shoebat)
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PEPSI zegt dat het zal STOPPEN MET dode baby’s voor de smaak
door JDreport · maart 30, 2015
Een pro-life leider heeft een overwinning geboekt in haar pogingen
om frisdrank fabrikant PepsiCo te overtuigen om het gebruik van
geaborteerde foetale cellen in het onderzoek voor het verbeteren
van de smaak van haar producten te stoppen gewonnen. Debi
Vinnedge, directeur van Children of God for Life(COGFL), heeft
aangekondigd dat ze eind april een brief van Paul Boykas,
PepsiCo’s vice-president voor Global Public Policy heeft ontvangen, waarin wordt bevestigd dat het bedrijf
het gebruik van HEK-293 niet langer zal toestaan, een cellijn afkomstig van een menselijke embryonale nier,
in haar partnership met Senomyx, het bedrijf waarmee het een van vier jaar durend, $ 30.000.000 contract
voor het smaak onderzoek was getekend.
Zoals gemeld in november vorig jaar door The New American, had een PepsiCo aandeelhouder een
resolutie ingediend bij de Securities and Exchange Commission in een poging het bedrijf te stoppen
contracten met Senomyx aan te gaan, die, volgens de documenten, verzameld door Vinnedge cellijnen
gebruiken afkomstig van geaborteerde baby’s in het proces van de productie van
kunstmatigesmaakversterkers. Volgens een rapport van LifeNews.com van dat moment, negeerde Pepsi
had zorgen en kritiek van tientallen pro-life groepen en tienduizenden pro-life mensen die hun verzet tegen
PepsiCo samenwerkend met biotechbedrijf Senomyx hadden geuit. Zelfs nadat aan het licht kwam dat ze bij
het testen van hun levensmiddelenadditieven foetale cellen van abortussen gebruiken.
Maar na een bijna één jaar durende campagne van COGFL met daarbij inbegrepen een landelijke boycot
van PepsiCo producten, stuurde Boykas eind april een brief aan Vinnedge om haar te verzekeren dat
PepsiCo geen onderzoek, met inbegrip van onderzoek uitgevoerd door derden zou verrichten of financieren
die gebruik maakt van menselijk weefsel of cellijnen afgeleid van embryo’s of foetussen. Boykas verzekerde
Vinnedge ook dat Senomyx niet HEK cellen of andere weefsels of cellijnen afkomstig van menselijke
embryo’s of foetussen voor onderzoek uitgevoerd in opdracht van PepsiCo had gebruikt.
In antwoord op de brief, zei Vinnedge dat ze absoluut blij is met de beslissing van PepsiCo. Ze hebben naar
hun klanten geluisterd en zowel een wijs als diepzinnige uitspraak van corporate integriteit gemaakt die het
grootste respect, bewondering, en de steun van het publiek verdient.
Vinnedge zei dat ze persoonlijk met Boykas heeft gesproken, die haar vertelde dat in het proces van interne
discussies over de kwestie, functionarissen van het bedrijf hadden erkend dat het niet in het belang van
PepsiCo’s is om een beleid dat de relatie met de klant zou kunnen kwetsen voort te zetten. “We hebben de
zaak zeer serieus genomen,” citeert Vinnedge Boykas. “We hebben een officiële verklaring over
Verantwoord onderzoek en we zijn van plan naar dat beleid te leven.”
Het beleid, legde Vinnedge uit, “verbied ieder onderzoek door PepsiCo of derden die ze financieren het
gebruik van menselijk weefsel of cellijnen afgeleid van embryo’s of foetussen.”
Nieuws van de beslissing van PepsiCo galmde door de pro-life gemeenschap. “We zijn dankbaar naar
PepsiCo, en vooral naar al diegenen die een luide en duidelijke boodschap hebben gestuurd naar de directie
van dit bedrijf”, zegt Brad Mattes van life Issues Institute, een van de meer dan 30 groepen die zich hebben
ingespannen om PepsiCo te overtuigen haar beleid te veranderen. Hij voegde eraan toe dat “er morele
cellijnen zijn die Senomyx kan en moet gebruiken. Niet alleen voor PepsiCo onderzoek, maar voor al hun
klanten” Vinnedge merkte op dat dergelijke bruikbare cellijnen gemakkelijk zouden kunnen komen van
dieren, insecten, of zelfs niet-foetale menselijke cellen die de “G-eiwit” bevatten, relevant voor de smaak
receptoren. Vinnedge zei dat buiten haar contract met PepsiCo, Senomyx, die royalty’s voor de verkochte
producten met behulp van de ingrediënten daarvan ontvangt, het gebruik van geaborteerde foetale cellen
moet heroverwegen in smaak onderzoek. “Als ze geen geaborteerde foetus cellijnen gebruiken, beledigen
ze niemand,” zei ze. “Als ze dat wel doen, beledigen ze zeker minstens de helft van de Amerikaanse
consumenten die pro-life zijn.” Ze zei dat “het alleen financiële zin heeft voor zowel Senomyx en hun
medewerkers als het een aanzienlijk verlies van de potentiële markt kan voorkomen. Senomyx moet stoppen
met het gebruik van de geaborteerde foetus cellijnen in het geheel en we zullen hen onder druk blijven
zetten om dat te doen.”
De pro-life leider voegde eraan toe dat individuen en gezinnen die Pepsi producten over de kwestie had
geboycot nu een bedankje zouden moeten schrijven aan het bedrijf en haar CEO voor de ethische
besluitvorming. En dan weer gewoon hun favoriete Pepsi producten gaan kopen om het te vieren” Vinnedge
zei dat het te vaak lijkt alsof we ons concentreren op het negatieve en vergeten om de tijd te nemen om
anderen te laten weten dat we hun inspanningen waarderen. Het is onze oprechte hoop dat het publiek
opnieuw massaal in actie komt zoals ze dat deden tijdens de boycot, maar dit keer in waardering en steun
voor PepsiCo ”
Lees verder via PEPSI zegt dat het zal STOPPEN MET dode baby’s voor de smaak… Ja … dode
baby’s!.
https://jdreport.com/pepsi-zegt-dat-het-zal-stoppen-met-dode-babys-voor-de-smaak/
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Reactie
Beste Heer en Mevrouw Dorenbos,
Ik ben zeer geschokt over onderstaande video iets waar ik al meerdere acties voor heb gevoerd omdat ik
wist dat geaborteerde kinderen in cola en vaccins zitten maar waar ik toch nog steeds heel veel moeite mee
heb dat men niet in het openbaar verteld wat er werkelijk gebeurt met de baby's wanneer een moeder naar
de kliniek gaat voor abortus en zo komt van het een het ander en nu eten ze al in restaurants baby's op. Er
staat dan wel iets op jullie website maar ik vind dat tijdens de demonstraties luid en duidelijk dit verteld dient
te worden zodat iedereen die rond loopt kan horen en door kan geven. Nu hebben zij zoiets dat abortus
helemaal niet erg is omdat zij niet horen wat er werkelijk met hun kind gebeurd. Ik geloof nog steeds dat God
wil dat wij de complete waarheid naar boven brengen en niet een deel want dan is het de halve waarheid en
dat is nog altijd een leugen. Dan is er in al die tientallen jaren niets veranderd door de demonstraties en dat
heeft volgens mij hiermee te maken. De waarheid is hard en moet verteld worden.
https://www.youtube.com/watch?v=pwYeKPH0fWQ

Wereldberoemde pianiste ontslagen wegens kritiek op Kiev (video)
We leven formeel in een democratisch deel van de wereld waarbij wij
allemaal mogen zeggen wat we willen, zolang we de Holocaust maar
niet ontkennen want dat is een brug te ver.
Afgezien daarvan zouden er geen zijn belemmeringen zijn en mag
iedereen er een eigen mening op na houden. Keer op keer blijkt dat
toch anders in de praktijk uit te pakken.
Dit is wat de getalenteerde Oekraïense pianiste Valentina Lisitsa
overkwam. Zij werkt in Canada bij het Toronto Symphony Orchestra,
maar nu niet meer. Want toen zij haar politieke mening omtrent de
gebeurtenissen in Oekraïne publiekelijk bekendmaakte, werd ze
bedankt voor bewezen diensten.
De in Kiev gboren Lisitsa is een wereldberoemde pianiste die vooral ook op Youtube heel bekend is en waar
haar opnames soms miljoenen kijkers trekken.
De agressieve manier waarop het Toronto Symphony Orchestra (TSO) haar aan de kant schoof en
probeerde haar te censureren geeft een huiveringwekkend beeld hoe in de praktijk de volkomen legitieme
politieke denkbeelden van iemand die rechtstreeks tegen de mainstream mening in gaan, aangemerkt
kunnen worden als “beledigend” of “haatzaaiend” en gebruikt kunnen worden om de carrière van iemand te
dwarsbomen.
Het orkest schrapte de concerten van Lisitsa nadat de pianiste de aandacht had gevestigd op het lot van
haar landgenoten in het oosten van het land, die het slachtoffers zijn van bombardementen en beschietingen
door het Oekraïense leger.
In eerste instantie was Lisitsa een aanhanger van de Maydan oproer in Kiev begin 2014, maar later besefte
ze wat er werkelijk was gebeurd en dat niets anders was dan een verkapte staatsgreep door Amerika.
"Ik gebruikte Twitter om ook de andere kant van het verhaal onder de aandacht te krijgen, wat je nooit
aantreft in de mainstream media. Het lot van mijn volk, de goede en slechte dingen die gebeuren in
Oekraine. Ik vertaalde nieuwsberichten van websites in de Oekraiense taal en verslagen van getuigen. Ik
werd heel erg goed in het ontmaskeren van de nepverhalen zoals die door de Westerse media werden
gepubliceerd, waarbij de ene kant werd afgeschilderd als een soort engelen en zachter dan de paashaas en
de andere kant als een soort subras van de mensheid, geen medelijden waardig, de “collateral damage”.
Nadat het orkest uit Toronto een aantal klachten had ontvangen over de politieke verklaringen van Lisitsa,
schrapten ze haar voorstellingen in de Roy Thomson Hall in Toronto en probeerden onder het contract met
de pianiste uit te komen.
De TSO ging zover dat ze Lisitsa beschuldigden van het aanwakkeren van haat en insinueerden dat
Valentina Lisitsa, officiëel inwoonster van Amerika, de toekomst toegang tot Canada geweigerd zou kunnen
worden.
Gelukkig voor Lisitsa moest de TSO zich aan hun contractuele verplichtingen houden en haar wel betalen.
Valentina Lisitsa heeft daar het volgende op te zeggen:
“Ja, de TSO gaat mij betalen om niet te spelen omdat ik gebruikmaakte van mijn recht op vrije
meningsuiting. Ja, ze zullen mijn gage betalen, maar ze zullen aankondigen dat ik niet in staat ben om te
spelen en ze hebben al een vervanger gevonden. Ze hebben mij al gedreigd zodat ik maar niet mijn mond
open zal doen over de werkelijke reden dat ik ben vervangen. Als ze dit eenmaal gedaan hebben, zullen ze
het weer doen en nog een keer, totdat de musici, de artiesten zodanig geïntimideerd zijn dat ze toestemmen
in vrijwillige censuur. Onze toekomst ziet er bleek uit als we toestaan dat dit gebeurt.”
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9147:wereldberoemde-pianisteontslagen-wegens-kritiek-op-kiev&catid=37:wereld&Itemid=50

N I E UW S B R I E F 222 – 30 A P R I L 2 01 5 – P A G . 1 4

Mark Rutte, anti-liberaal
Rutger Bregman en Jesse Frederik − 29/03/15
© anp. Premier Mark Rutte voor het portret van zijn voorganger
Pieter Cort van der Linden (midden, met baard) en diens ministers.
Essay Mark Rutte voelt zich verwant met de eerste liberale premier.
Maar Pieter Cort van der Linden zou zich in zijn graf omkeren door
Rutte's ideeën. De liberaal van toen is de SP'er van nu.
Mark Rutte had tijdens de verkiezingscampagne alle liberale
stokpaardjes bereden. Belastingen op de hogere inkomens waren
'jaloeziebelastingen' ('Wat ze zelf niet hebben, mogen anderen ook
niet hebben'), de erfbelasting was een 'sterftaks' ('De meest
onrechtvaardige belasting') en 80 procent van de bijstandstrekkers
kon gewoon aan het werk ('Zo haal je die mensen uit de cultuur van
achteroverleunen').
En met succes: Mark Rutte zou in 2010 voor het eerst premier worden. Een historisch moment, wist hij.
Sinds de rechtsgeleerde Pieter Cort van der Linden (1846-1935) was er geen Nederlandse premier van
liberalen huize meer geweest. 'Ik voel een zekere verwantschap met hem, en niet alleen omdat hij mijn
liberale betovergrootvader is in dit ambt', zei Rutte over zijn beroemde voorganger. Net als het kabinet-Van
der Linden stond het kabinet-Rutte namelijk voor grote hervormingen.
'Onrecht levendig gehouden'
Het was een mooie historische parallel, met één probleem: Van der Linden zou zich omdraaien in zijn graf bij
het zien van Rutte's liberalisme. Wie vandaag iets van Pieter Cort van der Linden leest, denkt waarschijnlijk
dat hij een marxistisch pamflet in handen heeft. "Men is getuige geweest van de beursmanoeuvres,
waardoor in korte jaren speculanten millioenen samenraapten," schreef de oude liberaal in 1887. "Men heeft
gezien hoe industri-elen en planters door lage loonen, door de armoede en ellende van duizenden arbeiders
tot machtige kapitalisten zijn geworden. Op zulke wijze wordt in onzen tijd het gevoel van onrecht geprikkeld
en levendig gehouden."
Dat een liberaal zich zo laatdunkend uitliet over de manier waarop grote inkomens waren vergaard, zal
tegenwoordig misschien verbazen. Toch was dit, aan het einde van de negentiende eeuw, de norm. Niet
omdat de liberalen toen nog verkapte socialisten waren, maar omdat ze hun liberale uitgangspunten serieus
namen. Even voor de helderheid: het liberalisme is de leer van de eigen verantwoordelijkheid, de vrijheid
van het individu en het werken voor je geld. De liberaal wijst de betutteling van Vadertje Staat af en
vertrouwt liever op het particuliere initiatief.
Mensen zijn niet gelijk, zegt de liberaal, en kunstmatige gelijkheid
van inkomens is onwenselijk. Geen socialistisch 'van ieder naar zijn
vermogen, aan ieder naar zijn behoeften,' maar het liberale 'ieder
arbeidende naar zijn vermogen en genietende naar zijn verdiensten'.
Het liberale streven is niet de gelijkheid van uitkomsten, maar de
gelijkheid van kansen. Tot zover is er weinig verschil tussen premier
Rutte en zijn liberale betovergrootvader. Pas bij de invulling van
deze idealen scheiden hun wegen zich drastisch.
© ANP. Premier Mark Rutte (M) in gesprek met minister-president
Najib Razak (R) van Maleisie voor aanvang van het Boao-forum, een
bijeenkomst van regeringsleiders, internationale wetenschappers en bedrijven.
Niet heilzaam
Bedenk: het liberalisme was in de negentiende eeuw nog een rebelse beweging. De noeste arbeid van de
middenklasse werd voortdurend afgezet tegen het 'parasitisme' van de kapitalist. Eenieder die nadacht over
de groei van de welvaart werd getroffen, zo stelde Van der Linden vast, 'door het feit dat vaak hij die arbeidt,
arm is, terwijl hij die ledig door het leven gaat zich baadt in overvloed'.
Liberalen raakten ervan doordrongen dat het 'vrije spel van economische krachten' (lees: marktwerking) niet
altijd even heilzaam was. Het laisser faire ('de vrije hand laten') kon volgens Van der Linden zelfs 'eene
valsche leuze' worden als het slechts werd ingezet om de status-quo te versterken. 'Het bevordert niet de
vrijheid, maar belemmert haar.'
Voor de oude liberalen was het evident dat lang niet iedere vorm van inkomen verdiend was. Volgens de
Engelse filosoof en econoom John Stuart Mill bestond er ook zoiets als 'onverdiend inkomen'. Heel wat rijken
hadden door toeval en oneerlijke regelgeving een groter deel van de welvaart gekregen dan waar ze zelf
voor gewerkt hadden. De rechtgeaarde liberaal vond het prima om dit 'parasitaire inkomen' af te romen. 'Het
zijn niet de verdiende, maar de onverdiende fortuinen, die, om de publieke zaak te waarborgen, beperkt
moeten worden', concludeerde Mill.
Maar de vraag is natuurlijk: wat is zulk onverdiend inkomen?
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Onverdiend inkomen #1: de erfenis
Op de eerste plaats van de Quote 500, de ranglijst van de rijkste Nederlanders, prijkt de naam van Charlene
de Carvalho-Heineken. Deze gelukkige erfgename heeft haar vermogen grotendeels te danken aan het werk
van haar vader Freddy. Bij zijn overlijden in 2002 erfde dochterlief een aandelenpakket ter waarde van maar
liefst 3,7 miljard euro. Daarmee werd ze op slag de grootste aandeelhouder in bierbrouwer Heineken, en een
van de rijkste Nederlanders.
Pieter Cort van der Linden was er niet blij mee geweest. Voor hem was geërfd inkomen bij uitstek een vorm
van 'onverdiend inkomen'. Charlene heeft het gros van haar inkomen immers niet te danken aan haar eigen
inzet, maar aan de inzet van haar vader. Het toeval van geboorte wil dat de een door overerving rijk wordt
geboren en de ander arm. Dat heeft niks met de 'productieve deugd' te maken, maar met het aristocratische
ideaal waarin de verschillende klassen van de maatschappij al vastliggen.
Het was dan ook Van der Lindens liberale collega, de minister van financiën Willem Treub, die in 1918
voorstelde om het erfrecht te hervormen. Alleen nog directe familie zou aanspraak mogen maken op een
erfenis, en een deel zou sowieso moeten terugvloeien naar de samenleving.
Sterker nog, als de maatschappij er 'rijp voor is', moest het erfrecht volgens Treub maar helemaal
verdwijnen. Niemand zou zijn welvaart dan nog bij zijn geboorte in de schoot geworpen krijgen. Het
ouderwetse erfrecht was volgens Treub een 'hinderpaal op den weg der maatschappelijke ontwikkeling.'
Het contrast met de liberaal van nu kan bijna niet groter. Terwijl het patrimoniale kapitalisme dreigt terug te
keren, mag er volgens de VVD onder geen beding aan het erfrecht worden getornd; de erfbelasting is de
'minst rechtvaardige van alle belastingen,' zei Mark Rutte een paar jaar geleden nog. "Je hele leven betaal je
al belasting en als je per ongeluk wat overhoudt, komt het blauwe gevaar nóg een keer langs." Op termijn
moest de 'sterftaks' maar helemaal worden afgeschaft. En Rutte voegde de daad bij het woord: in 2010
verlaagde zijn kabinet de erfbelasting. Wat een eeuw eerder nog als aristocratisch en conservatief beleid
werd bestempeld, was nu ineens 'liberaal' geworden.
Onverdiend inkomen #2: rijkdom uit de grond
Van begin jaren negentig tot het najaar van 2008 waren het gouden jaren voor het Nederlandse vastgoed.
Makelaars, projectontwikkelaars, huisjesmelkers, architecten, woningspeculanten, banken en verzekeraars allemaal cirkelden ze als fruitvliegjes rond de rotte banaan van de huizenmarkt. Prijzen van woon- en
kantoorruimtes stegen exorbitant.
Het is belangrijk om te bedenken dat het bij stijgende huizenprijzen altijd over de grond gaat. Keukens en
badkamers worden alleen maar minder waard, en toch kan de waarde van woningen, kantoren en ander
vastgoed omhooggaan. Grondprijzen worden bepaald door hun nabijheid ten opzichte van de plaatsen 'waar
het gebeurt', en dat wil nog wel eens veranderen.
Stel, je hebt rond 1995 een paar lappen grond aan de Amsterdamse Zuidas gekocht. Plots besluit de
gemeente: die Zuidas moet het zakelijke hart van Amsterdam worden. Er moeten wolkenkrabbers komen,
spoorlijnen, metro's, noem maar op. Op slag stijgt de waarde van je grond. Niet omdat jij je als grondbezitter
hebt ingespannen, maar omdat de locatie, door de inzet van de
gemeenschap, aantrekkelijker wordt.

© ANP. Premier Mark Rutte staat op het Binnenhof, voorafgaand
aan de ministerraad, de pers te woord.
Erfpacht
Zulk 'onverdiend' grondinkomen was liberalen een doorn in het oog.
In de negentiende eeuw werd het grote vastgoedspelletje in gang
gezet door de komst van de trein en de telegraaf. Deze zorgden, in
de woorden van Van der Linden, voor 'de sterke stijging der
grondrenten en de onophoudelijke stroom van het platteland naar de zich vormende centra van verkeer'. Zo
verkregen 'enkele gelukkige eigenaars al slapende duizenden en millioenen'. Net als bij de erfenissen moest
de overheid ook deze onverdiende inkomens afromen, vonden de liberalen vroeger.
Het was niemand minder dan Willem Treub die, toen hij nog wethouder was in Amsterdam, de erfpacht
invoerde. Vanaf het jaar 1896 werd de bouwgrond rondom Amsterdam onteigend door de lokale overheid,
zodat 'de waardevermeerdering van bouwterreinen om en nabij de zich uitbreidende steden toekomt aan de
gemeente'. Volgens Treub was dit niet meer dan rechtvaardig: de grond werd meer waard door de
inspanningen van de gemeenschap. Er werden wegen en parken aangelegd en er kwam steeds meer
bedrijvigheid, wat volgens de wethouder 'de eenige oorzaak' was voor de waardevermeerdering. En dus
behoorde die winst alle Amsterdammers toe.
De partijen die zich tegenwoordig liberaal noemen, doen precies het tegenovergestelde van waar hun
voorvaders lang geleden voor pleitten. Liberalen juichen tegenwoordig als de vastgoedbelastingen omlaag
gaan (denk aan de overdrachtsbelasting) en klagen als ze worden verhoogd (denk aan het
eigenwoningforfait). De liberalen van D66 en de VVD hebben in het Amsterdamse collegeakkoord van 2014
zelfs de erfpacht van Treub afgeschaft. Het nieuwe systeem zou 'eerlijker voor de erfpachter' zijn.
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Weggegooid
Op 24 april 2014 onthulde premier Mark Rutte een groot schilderij van het kabinet-Cort van der Linden in de
antichambre van het Tweede Kamergebouw. Het originele portret was in de jaren negentig per ongeluk
weggegooid - tekenend wellicht voor de Haagse omgang met de parlementaire geschiedenis - maar de
VVD-fractie had nu het initiatief genomen om het schilderij te laten reproduceren.
Dus daar zaten ze weer: in het midden Pieter Cort van der Linden met zijn lange puntbaard, en links vooraan
zijn minister van financiën, Willem Treub. Premier Rutte liet zich met een trotse grijns fotograferen voor het
nieuwe schilderij. Even leek hij deel uit te maken van een lange, liberale traditie. Maar schijn bedriegt. Aan
het begin van de eenentwintigste eeuw gebruiken liberalen alleen nog maar de retoriek van de 'productieve
deugd', waarbij de 'hardwerkende Nederlander' tegenover de 'luie bijstandstrekker' wordt gezet. Maar in de
praktijk is er weinig over van het oude ideaal: de overtuiging dat je iets waardevols moet bijdragen voor je
geld. Allerlei vormen van inkomen die de liberalen vroeger nog verafschuwden, worden door moderne
liberalen juist toegejuicht. Wie tegenwoordig de vermogens van erfgenamen, renteniers, grondbezitters,
speculanten of monopolisten bekritiseert, wordt al snel weggezet als een zure linkse figuur. En dat terwijl het
concept van 'onverdiend inkomen' juist een door en door liberale vinding is.
Meest efficiënte toedeling
Het moderne liberalisme hanteert dezelfde uitgangspunten als de moderne economische wetenschap. "De
vrije marktorde is in economische zin de uitdrukking van het liberale uitgangspunt dat het individu zoveel
mogelijk naar eigen keuze over zijn lot moet kunnen beschikken", zo lezen we in het beginselprogramma
van de VVD. "Een vrije markt biedt de meest efficiënte toedeling van arbeid, kapitaal, goederen en diensten
en is een voorwaarde voor een optimaal welvaartsniveau." Voor de VVD bestaat onverdiend inkomen niet.
Alles wat in een vrije markt (wat dat ook moge zijn) wordt verdiend, is terecht verdiend.
Pieter Cort van der Linden dacht daar honderd jaar geleden nog heel anders over. "Door zonder
onderscheid de staatsonthouding te huldigen ontaardt het liberalisme in een zuiver conservatieve
staatkunde", schreef de eerste liberale premier van Nederland. "Men vergeet, dat men de zogenaamde
natuurlijke vrijheid bouwt op een geheel systeem van regelen, en het laisser faire daardoor het karakter
verkrijgt van zuivere willekeur." Van der Linden wilde de status-quo juist doorbreken. Zijn liberalisme was
een revolutionaire, en geen conservatieve ideologie.
Laat er geen misverstand over bestaan: iedere rechtgeaarde liberaal zou het ordinaire nivelleringsgeloof
moeten afwijzen. Maar dat neemt niet weg dat moderne liberalen veel beter zouden moeten nadenken over
de kwalitatieve, morele dimensie van ongelijkheid. De afgelopen decennia van speculatie, stijgende
huizenprijzen en groeiende ongelijkheid bieden daar meer dan genoeg aanleiding toe. Is deze rijkdom
allemaal verdiend door knap ondernemerschap, of ook door gewoon te rentenieren? Was het allemaal
noeste arbeid, of was het ook toeval, geluk of zelfs oplichterij?
Misschien kan Mark Rutte daar nog eens zijn gedachten over laten gaan, als hij kijkt naar het portret van zijn
liberale betovergrootvader.
Dit is een voorpublicatie uit het essay voor de Maand van de Filosofie 'Waarom vuilnismannen meer
verdienen dan bankiers', (101 blz, € 4,95, verkrijgbaar viaDe Correspondent)
Historicus Rutger Bregman (1988) en economiespecialist Jesse Frederik (1989) zijn verbonden aan De
Correspondent.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3932075/2015/03/29/Mark-Rutte-antiliberaal.dhtml?utm_source=dailynewsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20150329

Japan vreest aardbeving na aanspoelen 150 dolfijnen
11-4-15 bron: ANP
Een vrouw giet water over een aangespoelde dolfijn. © epa.
Japanners zijn bevreesd nadat gisteren 150 dolfijnen zijn
aangespoeld op een strand in de regio Ibaraki. De helft van de
witlipdolfijnen overleefde dat niet. Vrijwilligers slaagde erin 45 dieren
terug in zee te duwen. De overige beesten zijn meegenomen voor
onderzoek, meldt The Japan Times.
Het is onduidelijk waarom de dolfijnen op het strand terecht kwamen, maar Japan is bezorgd dat het een
voorteken van een mogelijke aardbeving is.
Twitteraars herinneren er vandaag aan dat in maart 2011 ook walvisachtigen aanspoelden, vlak voordat het
land werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 9 op de schaal van Richter. De beving en de
daarop volgende tsunami eisten 15.000 levens en veroorzaakten een meltdown in de kerncentrale van
Fukushima. Ook in Nieuw Zeeland spoelden in 2011 honderd walvissen aan, twee dagen voordat
Christchurch door een zware aardbeving werd getroffen.
http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/3949181/2015/04/11/Japan-vreest-aardbeving-naaanspoelen-150-dolfijnen.dhtml
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Erdogan: Turkije heeft in 2023 ‘sterkste leger ter wereld’
Nieuwe Turkse raketten kunnen heel Europa raken – Japan gaat
Turkije plutonium voor kernwapens leveren
De moslimdictators Erdogan (Turkije) en Aliyev (Azerbeidzjan)
spraken al in 2013 over hun plannen voor een hersteld TurksOttomaans rijk. Aliyev zei dat zijn land hiervoor over enkele jaren
Armenië zal aanvallen en dat de (christelijke) bevolking taart ‘totaal
e
zal verdwijnen’. Inzet: de geplande eerste fase van het herleefde 8
(Turkse) wereldrijk.
Totaal onopgemerkt in het Westen werkt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan openlijk toe naar zijn
doel om over 8 jaar het Turks-Ottomaanse Rijk als nieuwe wereldmacht te hebben hersteld. In een
afgelopen week gehouden toespraak bezwoer de Turkse tiran dat ‘wij vastbesloten zijn om van ons leger de
meest afschrikkende macht in de regio en in de wereld te maken.’ Tevens beloofde hij er alles aan te zullen
doen om de obstakels die er nog zijn om dit doel in 2023 te bereiken uit de weg te ruimen. Volgens
islamitische profetieën zal het herstelde Turkse rijk in de laatste dagen van de eindtijd Israël veroveren en
Europa aanvallen en verslaan.
De Turken hebben nu al het op één na sterkste leger van de NAVO, en moeten alleen de VS voor zich
dulden. Over enkele jaren moeten de rollen in ieder geval wat mankracht betreft zijn omgedraaid, want dan
moet Turkije een leger van circa 1 miljoen soldaten tot zijn beschikking hebben. In totaal hebben de
gezamenlijke Turkse strijdkrachten inclusief reserves dat aantal inmiddels al bereikt.
Raketten, afweersystemen en kernwapens
Turkije heeft sinds vorig jaar raketten met een bereik van 2500 kilometer, waarmee heel Europa kan worden
geraakt. Het werkt ook aan het opzetten van een eigen, in China ontwikkeld raketafweersysteem, en weigert
dit te koppelen aan dat van de NAVO-bondgenoten. De Duitse geheime dienst BND waarschuwde enkele
jaren geleden dat Ankara in het geheim al jaren werkt aan eigen kernwapens. Dit alles zou in Europa alle
alarmbellen moeten laten rinkelen, maar de gevestigde orde hier is nog altijd stekeblind voor het Turkse
gevaar.
Japan levert Turkije ‘weapons grade’ plutonium
Teken aan de wand: Japan, dat in eigen land genoeg plutonium heeft opgeslagen om zeker 50 kernbommen
te bouwen (4), heeft in landen zoals Groot Brittannië en Frankrijk een nog vele malen grotere voorraad
plutonium opgebouwd dat voldoende is voor meer dan 5000 (vijf DUIZEND) kernwapens (2). De Japanners
hebben met de Turken een verdrag gesloten om in 2023 te beginnen met het leveren van ‘weapons grade’
plutonium (3), precies in het jaar waarin Erdogan zijn Ottomaanse wereldrijk wil hebben hersteld, of op zijn
minst daar actief een begin mee wil hebben gemaakt.
‘Beschermen’ van ‘1000 jarige’ Turkse invloedssfeer
In zijn toespraak voor de leiding van de Turkse militaire academies sprak Erdogan ook van een in januari
2014 voorkomen staatsgreep tegen zijn regime en van een in de maak zijnde vrede met de Koerden. (5) Hij
zei weliswaar dat Turkije niet de intentie heeft om als wereldmacht andere landen aan te vallen, maar sprak
wel over het ‘beschermen’ van de ‘historische en geografische’ gebieden die al ‘1000 jaar’ onder Turkse
invloed vallen, en die onder het Ottomaanse Rijk Turks grondgebied waren.
Davutoglu kondigde openlijk aanval op Israël en Oost Europa aan
Voor de duidelijkheid: het gaat hier om een gebied van ‘Sarajevo (Bosnië) tot aan Damascus (Syrië), en van
Benghazi (Libië) tot aan Batumi (Georgië)’, zoals de huidige premier Ahmet Davutoglu, destijds als minister
van Buitenlandse Zaken, enkele jaren geleden verklaarde. Diezelfde Davutoglu beloofde eind vorig jaar op
een conferentie in Turkije aan Hamasleider Khalid Meshaal de ‘spoedige bevrijding’ van ‘Palestina’ (heel
Israël) en Jeruzalem.
‘Turkije is de kracht die alle moslimvolken vertegenwoordigt... Jullie zijn het centrum van de Moslim-Unna en
zullen de missie om Jeruzalem en de Al-Aqsa moskee te bevrijden uitvoeren,’ concludeerde Meshaal,
waarop de Davutoglu instemmend applaudisseerde en de duizenden aanwezige Turken massaal
reageerden met ‘Allahu Akbar!’
Pact Turkije-Azerbeidzjan tegen christelijk Armenië
Ook president Erdogans ontmoeting in 2013 met collega moslimdictator Ilham Aliyev van de islamitische
republiek Azerbeidzjan stond geheel in het teken van de aanstaande herleving van het Turks-Ottomaanse
Rijk. Zo werd Erdogan begroet met het ‘wederopstandingslied’, de herkenningsmelodie van een TV-serie die
handelt over het herstel van het Ottomaanse Rijk.
e
Aliyev zei dat ‘de 21 eeuw’ van de Turkse wereld zal zijn, en dat landen zoals het christelijke Armenië
‘zeker’ zullen worden veroverd. De despoot zei zelfs letterlijk dat ‘Armenië als land geen waarde heeft, en
over een paar jaar geen Armeense bevolking meer zal hebben.’ Met andere woorden: zal worden uitgeroeid.
(6) Hetzelfde lot staat tal van andere landen en volken in de regio te wachten.
Xander - (1) Shoebat, (2) China Daily, (3) AJW Asahi, (4) BBC, (5) Anadolu Agency, (6) Trend.az (via
Shoebat)
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Ontkenningsverbod 9/11 hard nodig (video)
Het zal ongetwijfeld niet al te lang meer duren voordat er een
wettelijk verbod komt op het ontkennen van de aanslagen van 9/11
op de Twin Towers in New York in 2001, een variatie op de
Holocaust ontkenning.
Men zal wel moeten want de situatie rond deze false flag aanval
begint steeds verder uit de hand te lopen en dus is de oplossing dat
er ferm moet worden ingegrepen.
Een verbod op het ontkennen van 9/11 is ook hard nodig om
besturen van instituten zoals de TU (Technische Universiteit) in Delft
een handje te helpen.
Deze mensen zitten in een onvoorstelbare spagaat. Want wat wil het geval?
Die brutale Coen Vermeeren, hoofd van Studium Generale, heeft in het zijn hoofd gehaald om aanstaande
donderdag 16 april 2015 een lezing bij de TU in Delft te laten organiseren door Richard Cage.
De kern van het verhaal:
De WTC-torens zijn op 11 september 2001 ingestort door gecontroleerde explosies en niet doordat de stalen
constructie smolt door de hitte, zoals de VS beweert. Dat horen studenten van de TU Delft volgende week in
een lezing georganiseerd door Studium Generale. Die club is verbonden aan de TU en heeft de oprichter
van Architects and Engineers for 911 Truth, Richard Gage, uitgenodigd. En daar is de TU Delft niet blij mee.
De TU is er niet blij mee en zegt van niets te weten en stellen onmiddellijk de verdere rol van Studium
Generale onder de loep nemen.
“Het doel van Studium Generale is via lezing en debat het blikveld van aankomende ingenieurs te verruimen.
Studium Generale opereert onafhankelijk en dat leidt soms tot discussie over de gemaakte keuzes, ook
intern binnen de TU Delft. Het College van Bestuur heeft in dit geval twijfels of deze lezing bijdraagt aan het
doel van Studium Generale. Het CvB zal naar aanleiding hiervan binnenkort opnieuw toetsen of de
programmering van Studium Generale voldoende aansluit bij de doelstellingen en de verwachtingen en
behoeftes van de studentengemeenschap.”
Wanneer je dit allemaal vertaalt, betekent dit dat er intern grote paniek heerst bij de TU. Stel je voor dat zij
afwijken van de toegestane gangbare opinie over wat er gebeurde op 9/11.
Of zoals de NOS zegt:
Normaal is het het werk van complotdenkers.
Afwijkend denkgedrag is iets wat in de kiem gesmoord dient te worden. Stel je voor dat de TU een platform
biedt aan mensen die haarfijn en wetenschappelijk onderbouwd uitleggen dat er toch echt andere dingen
gebeurd zijn op 9/11 dan het officiële verhaal ons wil laten geloven.
Stel je voor dat er hierdoor heel veel meer mensen wakker worden en zien dat ze al die jaren systematisch
door hun overheden zijn voorgelogen.
Gelukkig zijn er mensen die ook het gevaar onderkennen zoals astronoom Dap Hartman.
Astronoom aan de TU Delft, Dap Hartmann, zit niet te wachten op de komst van Gage. Op Twitter schrijft hij:
"Discussiëren met deze idioten is een verspilling van je tijd. Er zijn al zo vaak tegenargumenten gegeven
voor hun belachelijke ideeën".
Hartman is het prototype van het angstig ratje dat zijn wereldje inelkaar ziet storten als hij onder ogen moet
komen dat de waarheid anders is dan hij graag wil geloven.
Net zoals het bestuur van de TU die absoluut de waarheid niet boven tafel wil want dat wordt “an
inconvenient truth.”
Kortom, de waarheid gaat teveel problemen voor teveel mensen veroorzaken en daarom is het beter voor de
gemoedsrust van de bevolking dat er een officiëel 9/11 ontkenningsverbod komt.
Teveel nadenken is voor een doorsnee burger helemaal niet goed.
Zijn er toch burgers die ondanks bovenstaande deze lezing willen bijwonen dan is hier meer informatie te
vinden.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9159:ontkenningsverbod-911-hardnodig&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Griekenland wordt energieknooppunt voor groot deel Europa
Je vraagt je soms af hoever de Russische president Vladimir Poetin
zijn zetten vooruit bedenkt.
Lang waarschijnlijk en daarom zijn de dingen die nu gebeuren geen
toeval, maar voorzichtig gepland.
Europese energievoorziening is een belangrijke drijfveer als het gaat
om de politieke ontwikkelingen die we zien iedere dag. Voor een
groot deel is die voorziening ferm in handen is van Rusland, waar
voor Europa ook geen enkel zinnig alternatief op is.
Om die Russische macht op de Europese energiemarkt te breken moet er een ander bewind komen in Syrië,
zodat een alternatieve pijplijn kan wordenaangelegd naar Europa vanuit Qatar. Een die uiteraard niets met
Rusland te maken heeft, maar alles met Amerika en hun illustere bondgenoten.
Dat was ook de reden dat Europa, in opdracht van Amerika, de aanleg van de zogenaamde South Stream
pijplijn moest verzieken. Dat was een gaspijplijn die vanuit Rusland via de Zwarte Zee Europa zou
binnenkomen via Bulgarije en zou doorlopen tot aan Oostenrijk.
Afgelopen december is Poetin al dat gedraaikont en onzinnig obstructiegedrag van Europa zat en met stopt
hij met het South Stream Project. In plaats daarvan sluit hij een nieuwe overeenkomst met Turkije voor de
aanleg van een imposante pijplijn vanuit Rusland naar Turkije en door naar de Griekse grens.
Nu bracht de Griekse premier Tsipras een bezoek aan Moskou en verzekeren beide partijen dat Tsipras
daar niet zat om geld los te peuteren. In eerste instantie was niet duidelijk waar dan wel over gesproken
was, maar inmiddels is dat heel duidelijk geworden.
Er werd een principe-akkoord getekend voor het doortrekken van de gaspijplijn Turkish Stream door
Griekenland naar Hongarije. Ook Hongarije heeft dat akkoord ondertekend. Dit akkoord gaat lijnrecht in
tegen EU-plannen voor een andere pijplijn.
Dat is schokkend. Niet alleen voor Europa, maar ook voor opdrachtgever Amerika en de plannen met
betrekking tot de gaspijplijn via Syrië.
Een ander land dat zich inmiddels al de woede van Amerika en dan met name John McCain op de hals heeft
gehaald, en hier ook bij betrokken is, is Hongarije.
In feite is dit nieuws voor Europa nog veel schokkender dan wanneer Griekenland met een buidel geld
teruggekomen was uit Moskou.
Europa is afhankelijk van Russisch gas, punt. Veel mooier wordt het niet en nu kunnen ze wel als een
dolleman LNG terminals bouwen, maar dit zal op geen enkele manier het tekort opvangen in het geval het
Russisch gas wegvalt.
En een groot deel van Europa wordt dadelijk volledig afhankelijk van gas dat via Griekenland wordt
aangevoerd. Dat op zich zal veel mensen in Brussel slapeloze nachten bezorgen.
Naast dit schokkende bericht is er dan ook nog wel wat om te lachen.
Rusland heeft sancties ingesteld tegen de import van Griekse landbouwproducten en gaat nu samen met
Griekenland bekijken hoe ze die Russische sancties kunnen omzeilen.
Zo zal er waarschijnlijk naar een oplossing worden gekeken waarbij Griekse landbouwproducten via een
ander land alsnog Rusland binnen komen. En hiermee zou de Griekse landbouw voor een groot deel zijn
gered.
Uiteraard heeft Rusland laten weten grote belangstelling te hebben voor één of meerdere militaire bases in
Griekenland zoals ze die ook sinds recent hebben op het eiland Cyprus (deels Grieks, Turks en British
souvereign).
Europa mag dan in eerste instantie opgelucht ademgehaald hebben voor wat betreft Griekenland, zeker
Amerika gaat niet blij zijn met de huidige ontwikkelingen.
Zowel Turkije als Griekenland zijn NAVO partners, wat de situatie er nu niet bepaald eenvoudiger op maakt.
Beide landen hebben laten blijken door het tekenen van lucratieve energiecontracten met Rusland waar hun
loyaliteit in de nabije toekomst zal liggen.
Zowel Griekenland als Hongarije zijn fel tegen verdere sancties richting Rusland en zouden het liefst van
vanaf morgenochtend alle handelsbetrekking weer normaliseren.
We schreven in december al dat de overeenkomst tussen Rusland en Turkije een historische was. Nu,
terugkijkend, is het zo goed als zeker dat Poetin allang in zijn achterhoofd had dat een volgende
overeenkomst er een met Griekenland zou zijn. De pijplijn in de overeenkomst met Turkije eindigde niet voor
niets bij de Griekse grens.
Daar waar Europa slaapt, slaat Poetin zijn slag.... lijkt het.
Bron: De Wereld Morgen
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9157:griekenland-wordtenergieknooppunt-voor-groot-deel-europa&catid=37:wereld&Itemid=50
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De zombies nemen binnenkort over bij ons (video)
Zaterdag, 11 april 2015
Wanneer je zo de nieuwsberichten volgt dan heeft het er alle
schijn van dat we binnenkort, nog veel meer dan nu, omringd
zullen zijn door zombies.
Van alle kanten zijn er berichten over mensen die volkomen
dolgedraaid zijn en niemand weet er straks nog raad mee.
Zo komt enkele dagen geleden de Nederlandse mainstream
media met artikelen getiteld: Verwarde mensen massaal op
straat.
Mensen met een psychische stoornis dreigen veel vaker op straat te belanden doordat lokale
overheden niet genoeg geld krijgen om hen beschermd te laten wonen. Daarvoor waarschuwt de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Nu al heeft de politie de handen vol aan verwarde
mensen en ook ggz-instellingen maken zich grote zorgen.
Dat zijn de zombies die gemaakt zijn door de farmaceutische industrie met hun“medicijnen”.
Allemaal mensen die volkomen dolgedraaid zijn door de vele neveneffecten die dit soort drugs met
zich meebrengen.
Via telkens nieuwe psychiatrische handboeken zorgt men ervoor dat ieder soort gedrag als
afwijkend kan worden bestempeld.
Vervolgens propt men deze stakkers vol met chemische rotzooi, tot het punt waarop ze zelf niet
meer weten wie ze zijn, om ze dan vervolgens de straat op te schoppen.
Daarna roept iedereen dan huichelachtig dat ze "hun hart vasthouden", het stelletje hypocrieten.
Dan zijn er naast de drugs die door het reguliere medische circuit wordt gepromoot, uiteraard ook
nog de drugs die via de alternatieve route van de elite de mensheid verziekt, de mafia.
Zo wordt er nu alarm geslagen over een nieuwe drug die onlangs op de markt is gekomen,
waardoor niet alleen zombies worden gecreëerd, maar ze beschikken ook nog eens over
superkracht.
Vorige maand stormde een gebruiker zijn huis uit in het Amerikaanse Miami, trok in een
woedeaanval al zijn kleren van zijn lijf en ging schreeuwen als een gek nadat hij deze drug had
gerookt die een beetje lijkt op crystal.
Er waren vijf politiemannen nodig om hem in bedwang te houden en het leek alsof de man over
buitenmenselijke krachten beschikte. Hij zweette heftig, was paranoïde, gedesoriënteerd en
hallucineerde over allerlei objecten die hij voor zich zag.
Het bovenstaande is het gevolg van deze nieuwe drug die een nieuw synthetisch soort
amfetaminen bevat welke lijkt op een element dat je ook tegenkomt in badzout, bekend als
cathinon.
De naam van deze nieuwe drug is Flakka en op dit moment wordt het vooral in Amerika gebruikt,
in de staten Florida, Texas en Ohio, maar ongetwijfeld zal het spulletje binnenkort de oceaan
oversteken en zich ook bij ons gaan verspreiden onder de (jonge) bevolking.
Dan zijn er natuurlijk nog de Zombies die ook steeds groter in
aantallen worden, die hevig zijn/worden beïnvloed door al de
chemicaliën die al jarenlang op hun hoofden neerdalen.
En lees je berichten zoals de volgende op een doorsnee dag:
De man die zijn appartement in Utrecht dreigde op te blazen, is
uit zijn woning. Rond het middaguur verliet hij zijn appartement
na gesprekken met de politie. Hij is naar beneden gebracht,
waar hij in een ambulance wordt gecontroleerd.
Niet zo vreemd dat mensen gaan reageren als zombies
wanneer ze de hele dag worden blootgesteld aan de meest
giftige stoffen die boven onze hoofden worden gesproeid.
Dit is wat wij tegenwoordig een stralend blauwe lucht noemen:
Welkom in zombieland aan de Noordzee.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9155:de-zombies-nemenbinnkort-over-bij-ons-&catid=9:binnenland&Itemid=22
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9-11: Elma Drayer: ‘dom blondje’ én complotdenker..!
En dit is ‘r.. De Elma Drayer die architect ir. Richard Gage ‘een idioot’ vindt. Ze zegt
niet waarom, want is kennelijk te bang om in deze materie te duiken..? Om
vervolgens, niet gehinderd door enige kennis, ineens voeding te geven aan het
complot van de ‘domme-blondjes-complottheorie’. En toegegeven: dat doet ze
voortreffelijk..! En.. ze doet dit verhaal ook nog eens bij Radio1. Om daar maar
meteen nog ‘zomaar’ wat loze kreten de eather in te slingeren.. ‘Wist u dat Coen
Vermeeren in UFO’s gelooft..?? Ja, werkelijk.. En ook in homeopathie..??’
Elma Drayer: ‘dom blondje’ én complotdenker..!
2015 © WantToKnow.nl/.be
Een universiteit moet geen ruimte geven aan ‘complotdenkers'; dat vindt commentator Elma Drayer. Wie
deze Elma Drayer is, weten we écht niet, of zoals Wim Sonneveld in één van zijn sketches zegt: “Nooooit
van gehoord”.. Ze schijnt een columniste te zijn van nota bene De Volkskrant en werd daarnaast óók nog
eens uitgenodigd om haar domheid op Radio1 ten gehore te brengen.. Excuses voor ons oordeel, maar we
moeten het toegeven: ‘We kunnen niet op tegen zoveel domheid in één gesprek’.. Dat De Volkskrant deze
vrouw de ruimte geeft om, buiten het ‘bespreken van de weekbladen’, wat haar ‘normale werk’ is, óók nog
eens publiekelijk haar domheid te verspreiden, is voor ons onbegrijpelijk. Maar oordeel ajb zélf..
Zoals je weet organiseert het onvolprezen ‘Studium Generale’ van de Technische Universiteit (TU) in Delft
een lezing van ingenieur Richard Gage. Hij gelooft als architect niet dat de WTC-torens in New York
instortten als gevolg van de vliegtuiginslagen.. En heeft daar ook WETENSCHAPPELIJKE BEWIJZEN voor.
En hij brengt deze bewijzen op méér dan voortreffelijk, ook weer wetenschappelijke wijze, de wereld in. En
dat niet alleen..
Ir. Richard Gage is oprichter van ‘AE911′ (‘Architects & Engineers for 9/11 Truth’), waar inmiddels bijna 2300
(!!) befaamde architecten en ingenieurs -wereldwijd- zich bij hebben aangesloten. Allemaal idioten
kennelijk…
Richard Cage, oprichter van de uiterst erudiete site AE911. Hij staat voor
een affiche waarop nog de 1000 architecten en ingenieurs staan, die
toen hadden getekend om lid van deze club te worden. Inmiddels zijn er
wereldwijd méér dan 2300 van deze erudiet-wetenschappelijke mensen
die verklaren DAT DE OFFICIËLE 9/11-VERSIE NIET KAN KLOPPEN..!!
(klik op illustratie voor link)
Maar volgens genoemde ‘blonde dame Drayer’, zou deze man best
welkom zijn in ‘De Balie’ of ‘De Rode Hoed’, maar ‘toch niet op een
universiteit’.. Want, zo doet Drayer verslag: “Richard Gage kan namelijk
zijn mening helemaal niet onderbouwen.”.
Hoe dom kun je zijn en hoe NIET-INGELEZEN in een onderwerp, dat je dit onderwerp en de betrokken
mensen vervolgens gaat afzeiken, om het maar op z’n Hollands te zeggen. Elma Drayer vindt dat ‘t slechts
complotten zijn… Want volgens Drayer beweer je eigenlijk, als je aan zo iemand als Richard Gage ruimte
biedt om zijn verhaal te vertellen, dat wetenschap ‘ook maar een mening’ is. “En dat is postmodern
geneuzel”, vindt de Volkskrantcolumniste.
Hoe onnozel journalisten en mensen kunnen zijn, die het continue over ‘complotdenkers’ hebben, wanneer
hun wereldbeeld bedreigt wordt, blijkt maar weer eens uit het verhaal van deze Elma Drayer. Het
complotdenken als de ultieme domheid. De complotgedachte als synoniem voor struisvogelpolitiek..
Niet gehinderd door ook maar ENIGE KENNIS over het onderwerp 9/11 in het algemeen, noch over ir.
Richard Gage als ingenieur/architect in het bijzonder, krijgt deze nota bene op Radio1 een platform voor
haar ‘complotdenkers-complot’… Er zijn dus -het zij opnieuw geconstateerd- mensen die geloven dat er een
groot complot gaande is, namelijk het ‘complot-van-mensen-die-in-complotten-geloven’..
Want hoe bizar is het, dat de mensen die anderen van ‘complotten’ beschuldigen, heel simpel zichzélf
volledig diskwalificeren, door bijna altijd een absoluut gebrek aan kennis over het betreffende onderwerp aan
de dag te leggen. Daarmee creëren ze dus zelf het complot van de complotdenker..! Hun vooroordeel
daarbij volledig over het hoofd ziende..! Hun kortzichtigheid daarbij manifesterend als een trots haantje dat
nog fier rondloopt, voordat het naar de kippenboer vertrekt .. Maar voordat wij ook uit de bocht vliegen..
Luister zelf naar Elma Drayer in haar onvolprezen haantjes-betoog van 10 april jl..
Video Player
(werkt de player niet bij jou, klik dan voor de link naar Radio1)
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De wetenschappelijk benadering van AE911
Richard Gage heeft een degelijk en goed gefundeerd WETENSCHAPPELIJK verhaal over de oorzaak van
de instorting van de WTC-torens op 11 september 2001. Een verhaal dat gesteund wordt DOOR MÉÉR
DAN 2300 Architecten & Ingenieurs wereldwijd..!! Hun verhaal is niet dat zij een verhaal hebben over hoe
het allemaal zit, integendeel.. Ze vertellen alleen dat de officiële versie van de 9/11-aanslagen niet juist is.
OP WETENSCHAPPELIJK GRONDEN ONMOGELIJK IS..
“Als een professional met goede argumenten een duidelijk punt kan maken, mag er best naar hem
geluisterd worden.
Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar iedere academicus die zichzelf serieus neemt,
moét openstaan voor verschillende geluiden en theorieën.”
Dr. ir. Coen Vermeeren,
hoofd SG/TU-Delft
Dus mevrouwtje Drayer, het enige wat deze erudiete mensen, wetenschappelijke geschoolde ingenieurs en
architecten zeggen, is DAT HET OFFICIËLE VERHAAL NIET KLOPT..!! Wanneer je luister deze volkomen
LEGE en LEEGHOOFDIGE retoriek van Elma Drayer, is het verhaal duidelijk.. Wij vragen ons eigenlijk af,
wat deze blonde vrouw nu eigenlijk voor complot in het hoofd heeft, om ir. Richard Gage te scharen onder
‘complot-theoristen’..?? Ja, we herkennen het natuurlijk, als een ‘zusje’ van Dr. Jan Willem van Prooijen..?
(HIER)
Het is deze ‘wetenschapper’ die beweert dat er mensen zijn die in complotten geloven.. Maar deze heer Van
Prooijen kan niet aantonen om hoeveel en welke complotten specifiek, het dan minimaal wel zou moeten
gaan..! Noch weet Van Prooijen een bepaalde wetenschappelijke, demografische ‘complotklasse’ te
definiëren. Noch is hij in staat wetenschappelijke kenmerken aan te geven, waaraan je de ‘complotdenkers’
kunt herkennen.. “Ja, het is grappig, want je vindt ze in alle lagen van de bevolking”, aldus Van Prooijen…
Ja, dúhhh..!
De TU-Delft nu ook niet blij met deze lezing..??
Volgens Richard Gage en de ruim 2300 architecten, zijn de WTC-torens op 11
september 2001 ingestort door gecontroleerde explosies en niet doordat de
stalen constructie smolt door de hitte, veroorzaakt door de vliegtuigbrandstof,
zoals de officiële versie van de ramp ons wil doen geloven. En het is precies dit
wetenschappelijke verhaal dat de studenten van de TU-Delft volgende week te
horen krijgen, in een lezing georganiseerd door Studium Generale (SG). ()
Het SG is een afdeling, verbonden aan de TU, die tot doel heeft om studenten
een breder perspectief te bieden op maatschappelijke ontwikkelingen. Breder
dan alleen maar de eigen vakstudie. Vaak werken deze SG’s op universiteiten
zódanig, dat studenten nota bene ZELF aangeven, wat ze voor informatie graag
zouden willen gepresenteerd krijgen.
En nu heeft SG dus deze oprichter van ‘Architects and Engineers for 911 Truth’,
Richard Gage, uitgenodigd en het blijkt dat anderen binnen TU-Delft daar niet
blij mee zouden zijn. De vraag is dan natuurlijk, net als bij een bedrijf, wie dan wél die TU-Delft is, maar
goed.
Normaal wordt het twijfelen aan officiële versies van gebeurtenissen, het zg. ‘complotdenken’ genoemd.
Maar sinds een paar jaar zijn er vele wetenschappers en andere professionals, die grote vraagtekens zetten
bij de oorzaak van de aanslagen van 9/11. Waaronder dus deze ‘AE911Truth’, en hun aangesloten 2300
architecten en ingenieurs!! Zij ALLEN VERKLAREN, MET EEN GETEKENDE SCHRIFTELIJKE
BEVESTIGING, dat op basis van hun technische achtergrond, de WTC-torens alleen kunnen zijn ingestort
met behulp van explosieven..! En dat DUS de officiële theorie NIET DEUGT.. Hoe wetenschappelijk wil je
het hebben, mevrouw Drayert..?
“Alles wat niet officieel is, blijkt voor velen een straat te ver, of, een controversiële theorie. Maar dat betekent
natuurlijk niet, dat studenten hem niet zouden mogen horen”, aldus ir. dr. Coen Vermeeren, hoofd van
Studium Generale Delft. “Als een professional met goede argumenten een duidelijk punt kan maken, mag er
best naar hem geluisterd worden. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar iedere academicus die zichzelf
serieus neemt, moet openstaan voor verschillende geluiden en theorieën.”
Al ruim 1000 mensen hebben zich aangemeld voor de lezing van Gage. Ook veel
studenten architectuur en bouwkunde zijn geïnteresseerd. “Een aantal
medestudenten gaat er heen. Het klinkt ook wel interessant, als ik had gekund
was ik misschien ook wel gegaan”, zegt Chiara van studievereniging Argus.
De Nederlandse architect Wico Valk is ook lid van ‘AE911′ en nodigde
Richard Gage al eerder uit voor een bezoek aan ons land.
Richard Gage, gewoon een erudiet mens op zoek naar de waarheid..
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AE911Truth zegt absoluut geen schuldigen aan te willen wijzen, noch ‘complottheorieën’ te willen
ontwikkelen, maar laat mensen op basis van hun vragen eigen conclusies trekken. “Het gaat me er niet om
of de overheid achter de aanslagen zit. De instortingen zijn gewoon onvoldoende onderzocht”, zegt Wico
Valk, een Nederlandse architect die zich bij de sceptische architecten aansloot. Architect Ir. Wico Valk is
degene die Studium Generale Delft op het idee bracht om de lezing van Richard Gage te organiseren. “We
willen gewoon laten zien dat de verklaring van de overheid volstrekt mank gaat, op basis van een solide
technische analyse.”
Maar volgens sommigen doet AE911 wel mee met stemmingmakerij. Want in een YouTube-documentaire
van AE911Truth, zouden duidelijke insinuaties gemaakt worden naar betrokkenheid van de Amerikaanse
overheid bij de aanslagen. En ja hoor, dát is nou net wat veel ‘complotdenkers’, volgens Elma Drayer, ook
beweren. Maar daarmee zegt dit natuurlijk veel meer over het begrip ‘complotdenker’, dan over de feitelijke
waarheid.. Maar volgens deze stemmen, zijn de wijzende vingers richting Amerikaanse overheid, volstrekt
niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waar ‘AE911Truth’ wél voor zegt te staan..
Dr. Ir. Coen Vermeeren schreef eerder een indrukwekkend boek over de
wetenschappelijke benadering van het UFO-fenomeen.
En dan is er de bekende complotdenker van mensen-die-in-complotten-geloven,
Dap Hartmann, astronoom aan de TU Delft, die niet zat te wachten op de komst
van ir. Richard Gage. Op Twitter schrijft hij uiterst erudiet:
“Discussiëren met deze idioten is een verspilling van je tijd. Er zijn al zo vaak
tegenargumenten gegeven voor hun belachelijke ideeën. Studenten zijn niet goed
genoeg voorbereid op dit onderwerp, dus blaast Gage ze gewoon omver.”
Hopelijk zal Dap Hartmann dan zélf donderdag a.s aanwezig zijn, om zich niet
‘omver te laten blazen’.. Of wil hij liever het complot van de complotdenkers
levend laten..?
Dr. Ir. Coen Vermeeren, hoofd van SG/Studium Generale in Delft blijft erbij. “Het
is goed om TU-studenten over de ideeën van AE911Truth te laten nadenken.”Zelf
is Vermeeren één van de ondertekenaars van de solide verklaring van AE911Truth. En ja hoor, Nederland
op z’n smalst.. Nu zou Vermeeren niet neutraal zijn geweest in zijn keuze voor deze lezing. TU-Delft wist er
in elk geval niks van, zo gaan de berichten… Maar ja, Vermeeren is ook TU-Delft, toch? Of is het gewoon
één van de uitvoeringen van het spreekwoord: ‘Als je een hond wilt slaan, vind je altijd wel een stok’…??
Bestuur van TU-Delft is dus ‘not amused’ en geeft een schriftelijke reactie:
“Het doel van Studium Generale is via lezing en debat het blikveld van aankomende ingenieurs te verruimen.
Studium Generale opereert onafhankelijk en dat leidt soms tot discussie over de gemaakte keuzes, ook
intern binnen de TU Delft. Het College van Bestuur heeft in dit geval twijfels of deze lezing bijdraagt aan het
doel van Studium Generale. Het CvB zal naar aanleiding hiervan binnenkort opnieuw toetsen of de
programmering van Studium Generale voldoende aansluit bij de doelstellingen en de verwachtingen en
behoeftes van de studentengemeenschap.”
Elma Drayer wensen wij explosieve wijsheid toe!
Wordt ongetwijfeld vervolgd, waarbij wij ondertussen Elma Drayer in al haar overtuigingen veel wijsheid en
inzichten toewensen.. Wellicht dat de spreuk van Loesje hierboven haar tot inspiratie mag zijn..?
En als Elma Drayer dan geen respect kan opbrengen voor ‘idioot’ Richard Gage, dan kan ze dat wellicht wél
voor deze brandweermannen van de New Yorkse brandweer, de NYFD. De mannen die we hier toch graag
even aan het woord laten. Want wat blijkt.. OOK ZIJ SPREKEN OVER EXPLOSIEVEN. LANG NÁDAT DE
VLIEGTUIGEN IN DE TORENS WAREN INGEVLOGEN.. ‘There was a third explosion and the whole
building suddenly came down..’
Mannen die hun levens waagden, veel van hun collega’s verloren in deze ramp; ja dáárvoor zal Elma Drayer
toch wel respect hebben..? Wist je dat het NIST, dat de officiële versie van de ineenstorting
‘wetenschappelijk’ heeft opgesteld, nota bene via een rechtszaak werd gedwongen, deze video vrij te geven;
wat ze natuurlijk al DIRECT NÁ de aanslagen hadden moeten doen! Het was een andere
waarheidszoekersclub, namelijk het ‘International Center for 9/11 Studies’, dat de rechtszaak had
aangespannen en ons, inclusief Elma Drayer, dus hier de mogelijkheid geeft, om deze video te bekijken en
dezelfde explosieven-verklaringen van deze brandweermannen te horen, als waar Richard Gage over
spreekt.
Brandweermannen zijn mensen die verstand van zaken hebben, waar het het werken met explosieven en
het instorten van gebouwen betreft. Zij verklaren dus hier, dat er MEERVOUDIGE EXPLOSIES hebben
plaatsgevonden, lang ná de vliegtuiginslagen..! Deze mannen waren in de lobby, toen het gebouw boven
hen het begaf.. “NA 2 EXPLOSIES IN DE LOBBY, WAS ER EEN 3e.. TOEN STORTTE DE HELE LOBBY
IN.”
En mevrouw Drayer, misschien nog een paar andere brandweer-getuigeverklaringen over explosies?
Die door de gehele gebouwen plaatsvonden, dan waar de vliegtuigen insloegen..? Kijk maar even
rustig.. En zo blaas je dus een gebouw op.. In your face, right under your nose..
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Tot slot, last but not least, het ‘explosieve’ verhaal van WTC-conciërge William Rodriguez.
Voor het geval je het nog niet kent, nog even het verhaal van de conciërge van de WTC-torens, William
Rodriguez, in het kader van ‘spreken over de bewijzen van explosies’… Explosies die wel degelijk
plaatsvonden en zelfs enkele tientallen minuten VÓÓR de inslagen van de vliegtuigen, blijken de
gezamenlijke kelders van de WTC-torens (1 en 2) te hebben OPGEBLAZEN.. Om simpelwegruimte te
maken voor het puin van de aanstaande instorting van deze torens. Puin dat anders op straat zou komen te
liggen en bewijsmateriaal ‘all over the place’ zou verspreiden.. Lees het simpele, eenvoudig-toegankelijk,
niet-wetenschappelijk BEWIJS van William Rodriguez.. HIER
George Bush met één van de helden van de aanslagen. Wiliam
Rodriguez. Hij is de conciërge van de WTC-torens en werd eerst door
Bush als een held geëerd. Omdat hij mensen had gered uit de kelders
van de WTC-torens, die waren ingestort VOORDAT de vliegtuigen de
torens in vlogen. Rodriguez de held, totdat…. Totdat Rodriguez de
realiteit vertelde over die explosies en bij zijn verhaal blééf. Een realiteit
die niet overkwam met de ‘realiteit’ zoals Bush en consorten die wilden
verspreiden. Plotseling was Rodriguez geen held meer en moest zijn
‘explosieve waarheid’ de doofpot in.. Maar William Rodriguez ging
vervolgens de wereld rond om zijn verhaal te vertellen, zijn waarheid!!
Léés zijn verhaal, als je het nog niet kent..!!
http://www.wanttoknow.nl/politiek/9-11/elma-drayer-dom-blondje-en-complotdenker/

Econoom over crisis: ‘We zijn terug bij af en ik vind dat angstaanjagend’
Door Jeannette Kras - woensdag 1 april 2015
Er is niets veranderd dus er komt weer een nieuwe crisis, zegt Ann
Pettifor, specialist overheidsschulden aan de universiteit van
Londen. Ze is niet de enige econoom die het zegt, maar wel een van
de weinigen die de vorige crisis ook juist voorspelde.
Het grote probleem is dat sinds de financiële crisis helemaal niets is
gewijzigd aan het beleid voor landen die hun schulden niet meer
kunnen terugbetalen. Dat zou volgens Pettifor al heel snel de
wereldeconomie opnieuw kunnen bedreigen.
‘Er komt een nieuwe financiële crisis,’ aldus de econome. ‘Brazilië zit al in grote problemen door de sterke
dollar. Ik ben ook bang voor de evoluties in Zuid-Afrika en dan is er nog Maleisië, dat grote moeilijkheden
ondervindt om zijn leningen in dollars terug te betalen. We zijn terug bij af en ik vind dat erg
angstaanjagend.’
De Verenigde Naties hebben onder druk van de ontwikkelingslanden stappen gezet om een
faillissementsprocedure voor naties op te stellen, maar werden teruggefloten door een aantal westerse
landen. Pettiflor begrijpt dat wel. ‘Het probleem is dat de Verenigde Naties op dit gebied geen echte macht
hebben. De instantie kan morele voorstellen doen, maar het zijn het Internationaal Monetair Fonds en de
regeringen die beslissen.’
Ondertussen wordt het probleem dankzij de extreem lage intrestvoeten met de dag dringender. Veel
ontwikkelingslanden profiteren van de huidige situatie om miljarden aan nieuwe schulden te maken.
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/437623/econoom-over-crisis-we-zijn-terug-bij-af-en-ik-vind-datangstaanjagend.html

De andere waarheid : De natuur wordt van rijke bedrijven
Politieke kwesties eens van een andere kant bezien.
28 maart, 2015
De natuur wordt van rijke bedrijven
De Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau heeft aangegeven dat het toegestaan
blijft om producten zoals zaden en vruchten die ontstaan vanuit klassieke verdeling te octrooieren.
Het vervelende van deze uitspraak is dat alleen de grootste bedrijven de kosten kunnen maken om de
verschillende octrooien aan te vragen en dat ze daarmee de markt dichtzetten voor anderen, ook al hadden
die anderen al eerder een dergelijke verdeling gerealiseerd.
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We zien dat bij broccoli op een hoge stam. Deze was al bij anderen gekweekt, maar nu heeft Monsanto het
octrooi er op en nu mag niemand anders deze hoge stam broccoli nog op de markt brengen.
Te belachelijk voor woorden, want wie er nu ook maar komt met zo'n broccoli, is aan te klagen door
Monsanto. Hoge stam broccoli, zelfs al zou die nu spontaan natuurlijk ontstaan of vanuit originele zaden
(on)bewust gekweekt worden, is het eigendom van Monsanto.
Het is slechts wachten op het moment waarom Monsanto heel de voedselmarkt dichtgooit door letterlijk met
honderden belachelijke octrooien te komen. De eerste die komt met een afwijking op een natuurlijk product
EN die genoeg geld heeft, kan die afwijking nu onder octrooi brengen. Monsanto gaat de voedselmarkt in
haar greep krijgen en onafhankelijke kwekers, dat wordt iets van het verleden.
Dit MAG niet doorgaan! Het is een misdaad tegen de mensheid in wording.
Geplaatst door Tom Lassing op 28.3.15
http://deanderewaarheid.blogspot.nl/2015/03/de-natuur-wordt-van-rijke-bedrijven-tom.html

Grieken over 6 dagen blut maar trotseren EU en IMF, bereiden herinvoering drachme voor
Goldman Sachs: Griekenland zal compleet instorten na invoering eigen munt
Premier Alexis Tsipras van de extreemlinkse regeringspartij Syriza
speelt zeer hoog spel, en gokt erop dat Europa alsnog zal buigen
omdat het bang is voor een verwoestende kettingreactie.
Griekenland is niet van plan om te buigen voor alle eisen van de EU
en het IMF en heeft aangekondigd dat er serieuze plannen zijn om
de banken in het land te nationaliseren en de drachme, hun oude
munt, te herinvoeren. Officials van de linkse regering gaven aan heel
goed te beseffen dat dit een dramatische kettingreactie in de
eurozone kan veroorzaken, maar ‘dat moet dan maar.... Want wij
zullen géén protectoraat van de EU worden.’
Athene heeft met het zicht op een aanstaand officieel staatsbankroet –officieus is het land al járen failliet- het
mes op tafel gezet. Over 6 dagen moeten de Grieken het IMF € 458 miljoen betalen, en 5 dagen later ook
nog eens de ambtenarensalarissen, pensioenen en andere publieke voorzieningen. Dat geld is er niet.
De eurozone moet dus opnieuw bijspringen en de volgende tranche van het derde bailout pakket
overmaken. Als Griekenland de betaling aan het IMF mist, dreigt het daarmee het allereerste ontwikkelde
land worden dat op deze wijze technisch bankroet gaat, ook al zou het IMF de Grieken in theorie nog eens 6
weken respijt kunnen geven.
‘Wij zullen ons volk niet in de steek laten’
‘Wij zijn een linkse regering. Als wij moeten kiezen tussen nalatigheid aan het IMF en nalatigheid aan ons
eigen volk, dan hoeven we daar niet over na te denken,’ zei een hoge official. ‘Zij willen ons een
vernederend ritueel opleggen en ons in afzondering dwingen. Ze proberen ons in een positie te brengen
waarin wij of ons volk moeten laten vallen, of een deal moeten ondertekenen die politiek vergif voor ons is.
Als dat hun doel is, dan zullen ze het zonder ons moeten doen.’
De Griekse tactiek is zeer gevaarlijk. Officials van de extreemlinkse regeringspartij Syriza gaven aan zich
heel goed bewust te zijn dat hun tactiek een niet te stoppen kettingreactie kan veroorzaken. Ze houden
echter vol dat ze liever de ergste gevolgen hiervan ondergaan dan hun verkiezingsbeloften aan het volk te
moeten loslaten.
Daarom wordt er in Athene serieus gewerkt aan een noodplan. ‘We zullen de banken sluiten en
nationaliseren, en als het nodig is schuldbekentenissen uitschrijven. We weten allemaal wat dit betekent.
Maar wat wij niet willen is een protectoraat van de EU worden.’ Over het algemeen wordt aangenomen dat
deze koers een onvermijdelijke terugkeer naar de drachme inhoudt.
‘Griekenland zal totaal instorten’
De Amerikaanse ‘vampierinktvisbank’ Goldman Sachs, destijds verantwoordelijk voor het vervalsen van de
Griekse financiële cijfers om het land de eurozone in te loodsen, schrijft dat niemand buiten Griekenland
vertrouwen zal hebben in een heringevoerde drachme, en het land daarom uitgesloten zal worden van de
internationale kapitaalmarkten. Omdat zowel de regering als het bedrijfsleven hierdoor zullen worden
getroffen, zal het land vervolgens compleet instorten. Zelfs de Griekse bevolking zal in dat geval geen
drachmes willen, maar in euro’s blijven handelen. Ambtenaren, gepensioneerden, uitkeringstrekkers en
bedrijven die voor de overheid werken zullen echter in drachmes worden betaald. Daarmee zullen dan
echter geen geïmporteerde goederen kunnen worden gekocht.
Kortom, de nieuwe drachme zal feitelijk net zoveel waard zijn als toiletpapier – en waarschijnlijk zelfs minder,
als toiletpapier een importartikel is dat in euro’s zal moeten worden afgerekend. Mocht de Griekse regering
inderdaad voor dit verwoestende pad kiezen, dan zal het land ten ondergaan in de wetenschap dat het
mogelijk de rest van de eurozone in zijn val zal meeslepen.
Xander - (1) Zero Hedge
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Franse geheime dienst: Russische invasie Oekraïne is verzinsel van NAVO
Amerikanen trainen extreemrechts Oekraïens bataljon – Fransen: Amerikanen hebben het voor het zeggen
in de NAVO, naar Europa wordt niet geluisterd
Het extreemrechtse Oekraïense Asov bataljon, dat de wapenstilstand van Minsk negeert, zou vanaf 20 april
worden getraind door Amerikaanse luchtlandingstroepen.
Het hoofd van de Franse geheime dienst DRM heeft forse kritiek
geuit op de NAVO, vooral vanwege de voortdurende beweringen dat
Rusland van plan zou zijn om Oekraïne binnen te vallen. Volgens
generaal Christophe Gomart is er in werkelijkheid niet één
aanwijzing voor zo’n invasie waargenomen, en zijn de Russen nooit
van plan geweest om militair in te grijpen. Het doorprikken van de
anti-Russische Westerse propaganda van het afgelopen jaar komt
nu dus ook al vanuit de gelederen van de NAVO lidstaten zelf.
Generaal Gomart verklaarde op 25 maart tegen het parlementaire
comité voor Defensie dat de DRM doorgaans een excellente
verstandhouding met het oppercommando van de NAVO in Norfolk heeft, maar dat de crisis in Oekraïne
forse verschillen van mening heeft veroorzaakt tussen de Europeanen en de Amerikanen.
‘Geen activiteiten die nodig zijn voor invasie’
‘De echte moeilijkheid met de NAVO is het feit dat de Amerikaanse geheime diensten domineren, terwijl de
Franse inzichten enkel voor kennisgeving worden aangenomen,’ aldus Gomart. ‘De NAVO heeft bekend
gemaakt dat de Russen een invasie van Oekraïne voorbereidden, maar de informatie van de DRM kon deze
bewering niet overeind houden. Wij hebben feitelijk vastgesteld dat de Russen geen commandoposten
hebben opgezet, noch logistieke maatregelen hebben genomen.’ ‘Er waren geen activiteiten die men als
voorbereiding op een invasie had moeten nemen,’ vervolgde de generaal. ‘Op het tweede bevelsniveau
waren er geen overeenkomstige initiatieven. Vervolgens bleek dat wij het met onze vermoedens bij het juiste
eind hadden.’ De Russische soldaten die wél in de Oekraïne zouden zijn gezien zouden met hun
aanwezigheid enkel druk op president Poroshenko hebben gelegd, maar daar nooit ter voorbereiding van
een invasie zijn geweest.
Met Gomarts onthullingen gaat de Franse geheime dienst recht tegen het officiële NAVO standpunt in dat
Rusland massaal voorbereidingen heeft getroffen –en nog steeds klaarstaat- om Oekraïne binnen te vallen.
Duitsers: Rol Rusland wordt overdreven - Verzet in EU tegen NAVO/VS groeit
De Franse generaal is niet de eerste hoge Westerse official die de NAVO openlijk tegenspreekt. De Duitse
minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier beschuldigde NAVO-opperbevelhebber generaal
Philip Breedlove er enkele weken geleden al van de militaire rol van Rusland in Oekraïne te hebben
overdreven. Het Bureau van de Bondskanselier had het zelfs over ‘gevaarlijke propaganda’.
Ook Steinmeier verklaarde dat de informatie van Duitsland niet overeenkwam met wat de NAVO of de
Amerikanen beweerden. Washington blijft echter volhouden dat de spanningen in Oost Europa steeds groter
worden en een directe bedreiging zijn voor de Amerikaanse veiligheid, en dat daarom alles moet worden
gedaan om deze bedreigingen te beantwoorden. In de EU groeit echter het verzet tegen de door de NAVO
en de VS gewilde escalatie. Italië en Griekenland willen stoppen met de sancties tegen Rusland, omdat deze
grote schade aan hun toch al wankele economieën toebrengen. Frankrijk moet door de rest van de EU
worden ‘gered’, omdat de coalitie van conservatieven en sociaaldemocraten tot elke prijs willen voorkomen
dat het anti-Brusselse Front National het voor het zeggen krijgt. Dat nu uitgerekend Frankrijk de NAVO
verwijt foutieve info te verspreiden, is dan ook enkel olie op het vuur.
Amerikanen trainen extreemrechts bataljon
Door het verzet uit Europa besloot de Amerikaanse president Obama om het sturen van troepen naar
Oekraïne voorlopig te stoppen. Het Oekraïense leger zou vanaf maart deels door de NAVO worden getraind.
Bij militaire manoeuvres in het land zouden Amerikaanse luchtlandingstroepen op 20 april gaan
samenwerken met het extreemrechtse Asov bataljon, dat onafhankelijk van het Oekraïense leger opereert.
Volgens de Russische OVSE waarnemer schendt dit bataljon het wapenstilstandsverdrag van Minsk (2).
Oekraïne heeft inmiddels het associatieverdrag met de EU ondertekent, waarin ook toenadering tot de
NAVO wordt geregeld. In 2020 moet Oekraïne aan alle NAVO standaarden voldoen en gereed zijn voor
toetreding, wat door Rusland als een grote bedreiging wordt ervaren.
Aanhoudende propaganda leidt tot nieuwe oorlog
De propaganda uit de Amerikaanse / NAVO bronnen gaat inmiddels onverminderd door. Niet de door
Amerika gesteunde rechtsextremisten, maar Rusland zou de wapenstilstand in het oosten van Oekraïne
schenden. Ook wordt er nog steeds beweerd dat grote hoeveelheden Russische troepen bij de grens klaar
staan voor een ‘invasie’. (1)
Kortom: als Europa niet veel krachtiger voor zichzelf opkomt en breekt met de agressieve Amerikaanse
koers, dan blijven we afstevenen op de door Washington gewilde nieuwe grote oorlog op ons continent.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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Dwingen de Grieken Europa te kiezen tussen Amerika of Rusland?
Slechts 23% Grieken is positief over EU, 63% ziet Rusland als nieuwe bondgenoot - Deelname Europese
machten aan Aziatische Infrastructuur Investerings Bank signaal van naderende geopolitieke
machtsverschuiving
De Griekse premier Alexis Tsipras en de Russische president
Vladimir Putin bespraken verregaande economische samenwerking.
De toenadering die Griekenland zoekt tot Rusland baart de
gevestigde orde in Brussel en Washington grote zorgen. De
Russische president Putin wil na het mislukken van het South
Stream oliepijpleiding project een alternatieve pijpleiding aanleggen
via Turkije naar Griekenland, waardoor Griekenland een belangrijke
energie’hub’ voor Zuid- en Centraal Europa zal worden. Er zijn zelfs
geruchten dat als de EU en het IMF de druk op de Grieken niet wil
verlichten, het land mogelijk tot de pas opgerichte Euraziatische Unie zal toetreden. Dat zal Europa voor het
blok zetten: blijven we vasthouden aan het financieel, politiek en moreel op zijn allerlaatste benen
waggelende Amerika, of kiezen we voor nieuwe ongekende economische mogelijkheden in heel Azië?
Niet Griekse volk, maar Europese banken gered
Toen in 2007-2008 de financiële crisis losbarstte lag de Griekse staatsschuld rond de 100% van het BNP –
hoger dan het Europese gemiddelde, maar niet onhoudbaar. Tot 2014 explodeerde deze schuld echter naar
175% van het BNP en moest het land met drie bailout pakketten van € 240 miljard overeind worden
gehouden. Een staatsbankroet had hoogstwaarschijnlijk de Franse en Europese banken, die grote
hoeveelheden Griekse schuldpapieren hadden opgekocht, doen omvallen. Daarom namen de EU, het IMF
en de ECB ruim 80% van de Griekse staatsschuld over – niet om het volk te helpen, maar om de banken te
redden. De rekening werd bij de Europese belastingbetaler neergelegd.
Amerikaanse financiële aanval op de EU
Omdat de financiële crisis de snel uit de hand lopende –jaarlijks met ruim $ 1 biljoen stijgende- staatsschuld
van de VS blootlegde, openden de Amerikanen om hun dollar te redden de aanval op de EU. Pal nadat de
EU-regeringen in april 2010 hadden ingestemd met het Griekse reddingsplan, werd het land door de
Amerikaanse kredietbeoordelaar Standard & Poor’s in één klap met drie stappen afgewaardeerd naar de
‘junk’ status. Het gevolg was dat verzekeraars en pensioenfondsen wereldwijd hun Griekse waardepapieren
afstootten, wat de rente die het land voor kredieten moest betalen gigantisch deed stijgen. Griekenland
kwam in een uitzichtloze crisis terecht. In ruil voor financiële hulp eisten het EU en het IMF snoeiharde
bezuinigingen. Gevolg: de werkeloosheid steeg naar 27%, onder jongeren zelfs naar 60%. De
belastinginkomsten daalden en de Griekse publieke voorzieningen stortten in.
Wanhopige Grieken zoeken hulp in Moskou
Het wanhopige Griekse volk stemde vervolgens op de extreemlinkse Syriza partij, die uit de communistische
partij is voortgekomen. Partijleider Tsipras beloofde een einde te maken aan de harde bezuinigingen en zei
dat hij daarvoor desnoods uit de EU en de NAVO zou treden. Tevens werd begonnen met serieuze
voorbereidingen voor de herinvoering van de eigen munt, de drachme, en het nationaliseren van het
bankensysteem. Omdat Syriza vastbesloten was om de publieke voorzieningen, ambtenaren en pensioenen
overeind te houden, zou er geen geld meer over zijn om het IMF terug te betalen. Daarom reisde Tsipras
naar Moskou, naar eigen zeggen echter niet om te bedelen om geld, maar om te praten over intensievere
economische samenwerking die het land weer uit het slop zou kunnen halen. In ruil daarvoor beloofde
Tsipras geen nieuwe Europese sancties tegen Rusland goed te zullen keuren.
Russisch aardgas via Turkije en Griekenland naar Europa
Eén van de onderwerpen was de door Putin voorgestelde Turkish Stream pijpleiding, die Russisch aardgas
via Turkije naar Griekenland moet gaan leveren. Deze leiding moet in de plaats komen van het mislukte
Russische South Stream project, dat Brussel onder grote Amerikaanse druk had gesaboteerd, omdat
Washington niet wil dat Rusland een nog belangrijkere rol in de energievoorziening aan Europa gaat spelen.
In december 2014 hadden Rusland en Turkije al een verklaring ondertekend om de bouw van Turkish
Stream mogelijk te maken. Griekenland wordt in dit plan een belangrijke ‘hub’ voor het verdere transport van
Russisch aardgas naar Italië, de Balkan en Centraal Europa. Dat levert de Grieken alleen al aan
doorvoerrechten enige honderden miljoenen euro’s per jaar op. Ook zal het land weer aantrekkelijker
worden voor investeringen.
Putin en Tsipras bespraken tevens een korting op de prijs van Russische olie en het opzetten van joint
ventures met de Griekse regering. Pilotprojecten zouden de uitbouw van de haven van Thessaloníki zijn –die
volgens het IMF moet worden geprivatiseerd- en investeringen in de Griekse spoorwegen.
‘Trojaans paard’?
De Griekse leider stelde duidelijk tegen nieuwe Europese sancties tegen Rusland te zijn. Daar was men in
Washington bepaald niet blij mee. In Amerikaanse media werd Griekenland zelfs een ‘Trojaans paard’
genoemd, waarmee Rusland de EU zou binnendringen. Putin reageerde op zijn immer droge humoristische
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wijze: ‘Wat mythologie, Trojaanse paarden en zo betreft: die vraag zou terecht zijn als ik naar Athene zou
gaan. Wij dwingen niemand iets te doen.’
63% Grieken wil Rusland, nog maar 23% de EU
Opiniepeilingen wijzen uit dat 63% van de Grieken Rusland als nieuwe bondgenoot begroet. Nog maar 23%
is positief over de EU. Rusland en Griekenland delen daarnaast de orthodoxe christelijke religie en historisch
goede betrekkingen. Dat onderstreept dat niet alleen Griekenland, maar heel het Westen in een algemene
crisis terecht is gekomen. Demografisch, financieel, economisch, politiek en moreel is de EU in een dodelijke
neerwaartse spiraal terecht gekomen.
Europa moet kiezen tussen Amerika of Rusland
Feitelijk dwingen de Grieken met hun toenadering tot Rusland Europa tot de keus: of we breken met de
failliete dollarwereld, met Washington en met de almaar agressiever wordende NAVO, en zetten vol in op
samenwerking met de door Rusland geleide Euraziatische Unie en met China; of de schuldenlast in de EU is
over 4 tot 5 jaar zo onhoudbaar geworden, dat we in een zelfde economische depressie belanden als
Griekenland, waardoor onze welvaartsstaat definitief verdwijnt.
Er is nog een andere optie, namelijk die in de jaren ’30 door de heersende financiële machten door NaziDuitsland, Vichy-Frankrijk en Mussolini-Italië werd gekozen, met de bekende verschrikkelijke gevolgen. Daar
zal werkelijk niemand in Europa op zitten te wachten. (1)
Aansluiting Europa, Japan, Australië bij Chinese Investeringsbank
Gelukkig gloort er hoop, want ondanks grote bezwaren en dreigementen van Amerika besloten Frankrijk,
Duitsland en Groot Brittannië onlangs mee te doen met de oprichting van China’s Aziatische Infrastructuur
Investerings Bank (AIIB). Die wordt door de VS als een grote bedreiging gezien voor het door Washington
gedomineerde IMF en voor de positie van de dollar als enige wereld reservemunt.
Ook de traditionele Amerikaanse bondgenoten Australië en zelfs Japan sloten zich bij de AIIB aan, dat van
plan is om tot in lengte van decennia biljoenen te gaan investeren in de opbouw van de infrastructuur in
Azië. Voor de VS is de aansluiting van zijn vazalstaten in Europa en Azië een enorme geopolitieke
nederlaag, die mogelijk verstrekkende gevolgen zal hebben en een radicale machtsverschuiving op onze
planeet teweeg zal brengen - een die ervoor zal zorgen dat niet langer één supermacht met behulp van
financiële en militaire dreiging en chantage de rest van de wereld zijn wil kan opleggen. (2)
Xander - (1) KOPP, (2) KOPP

Tegen alle verwachtingen in maakt de Russische Roebel een gedegen come back
Bron: de dagelijkse standaard
Tegen alle marktverwachtingen in, is de Russische munt sinds begin dit jaar aan een opmars
begonnen en flink in waarde toegenomen. Daardoor is de kans op een Russisch staatsbankroet
afgenomen en zit Poetin weer sterker in het zadel.
In een artikel vorige week in Die Welt wordt één en ander uiteengezet over de spectaculaire stijging van de
Roebel sinds begin dit jaar ten opzichte van de US dollar (+16%) en de euro (+31%). In de getoonde grafiek
van Die Welt wordt ook duidelijk dat met de stijging van de roebel de kans op een staatsbankroet sterk is
afgenomen (zie de rode lijn van “Pleitewahrscheinlichkeit”).
Poetin heeft dus voldoende redenen om weer wat vrolijker te kijken. De sancties hebben een minder
vernietigende werking dan gevreesd en met het Vredesakkoord van Minsk lijkt de rust in Oekraïne weer
enigszins teruggekeerd, hoewel zowel Rusland als het Westen de proxy oorlog daar op een lager pitje
voortzetten, c.q. de plaatselijke strijdkrachten dat doen (hoe dat precies in zijn werk gaat en wie erwerkelijk
aan de touwtjes trekt blijft altijd onduidelijk in proxy oorlogen).
Als gevolg van de sterkere roebel, komt Rusland weer makkelijker aan kapitaal op de financiële markten.
Ook de Russische beursindex RTS toonde zich veerkrachtig, met een stijging van 35% in 2015.
De economische problemen van Poetin zijn daarmee nog niet voorbij. De Russische economie krimpt dit
jaar, vermoedelijk zo’n 4,6%. Als de olieprijs stijgt, zou dat wat gunstiger kunnen uitvallen en zal de krimp
ongeveer 3% bedragen. Voor volgend jaar wordt een kleinere krimp voorzien (-1%) of een minimale groei,
eveneens afhankelijk van de olieprijs. De inflatie in Rusland is dit jaar bijzonder hoog: 16,9% op jaarbasis.
De Russen voelen de economische crisis en de sancties dus wel degelijk in hun portemonnee, maar de
neergang blijkt minder sterk dan eind vorig jaar nog werd voorzien. Ondertussen kan Poetin nog steeds
rekenen op steun van het overgrote deel van de bevolking die aangemoedigd door de staatsmedia nog
steeds in een nationalistische stemming verkeren en Poetin zien als de vader des vaderlands, al zal de
hoera-stemming wat minder uitbundig zijn door de stijgende prijzen.
De redacteuren van Die Welt concluderen dat Poetin een heel wat langere adem blijkt te hebben dan
menigeen in het Westen gedacht of misschien gehoopt had.
http://boinnk.nl/blog/90459/tegen-alle-verwachtingen-in-maakt-de-russische-roebel-een-gedegen-come-back/
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Was Nederlandse stroomstoring cyberaanval?
Niet alleen in Nederland hebben we de afgelopen weken te maken
gehad met een grote stroomstoring, ook op andere plaatsen.
Zo kwamen niet alleen wij zonder stroom te zitten, maar ook de
Amerikaanse president Obama in het Witte Huis.
Er was op 7 april een vreemde stroomstoring in Washington D.C.
Onmiddellijk nadat deze storing voorviel, verklaart de Amerikaanse
overheid dat het geen terroristische aanval was.
Dat is ook moeilijk voor te stellen met een NSA die alles en iedereen
bespioneert/bewaakt. Als er dus wel een aanval zou hebben
plaatsgevonden op het elektriciteitsnetwerk dan zou de NSA gefaald hebben in haar taak en dus, als het wel
een aanval was, zullen ze dat nooit toegeven.
De verklaring is nu dat er een stuk metaal was losgebroken van een hoogspanningsleiding, ongeveer zestig
kilometer ten zuidwesten van het District of Columbia. Hierdoor zou de stroomvoorziening voor het Witte
Huis, het State Department en grote delen van Mayland zijn onderbroken.
Kan een stuk afgebroken metaal werkelijk een zo grote storing veroorzaken in een strategisch gebied zoals
Washington DC. Het is net zo aannemelijk als een dronken autobestuurder die een hoogspanningsmast
omver heeft gereden.
Zes dagen voordat Obama moest overschakelen op noodvoorzieningen, was er op 1 april een grote
stroomstoring in de Italiaanse streek Lazio. In het getroffen gebied lag ook het belangrijke vliegveld van
Rome, Fiumicino. De oorzaak van deze storing is tot nu toe onbekend.
Een dag daarvoor was er een grote stroomstoring in Turkije. Dit was de grootste black-out sinds de
vernietigende aardbeving in Marmara in 1999. Er heerste chaos in de hoofdstad en daarnaast waren er nog
eens 70 miljoen Turken die zonder stroom zaten. Openbaar vervoer was lamgelegd, verkeerslichten werkten
niet, liften stonden opeens stil en mobiele telefoons werkten niet meer. Het goede nieuws was dat alle NSAachtige spioneringscamera’s in de hoofdstad Ankara ook niet meer werkten.
Ook was dit het moment waarop extreem linkse groeperingen het Paleis van Justitie binnendrongen en een
openbaar aanklager in gijzeling namen. Deze aanklager werkte aan een zaak van iemand die was
neergeschoten bij deeerdere protesten in Gezi Park. Opvallend dat ze er kennelijk van op de hoogte waren
dat deze storing zou gaan gebeuren.
Volgens de Turkse krant Hürryiet is het elektriciteitsnetwerk in Turkije vrij modern en mismanagement zou
niet een storing van deze omvang kunnen verklaren. Veel mensen in Turkije denken dat er een cyberaanval
heeft plaatsgevonden. Het Turkse internet staat vol met speculaties en mogelijke theorieën.
Weer enkele dagen daarvoor, op de 27e, hadden wij hier ook een omvangrijke stroomstoring. Ook hier zijn
een aantal verdachte ingrediënten, zoals dat precies het hart van het land werd getroffen, inclusief Schiphol.
Ook hier een verklaring dat het veroorzaakt zou zijn door een defecte hoog voltage schakelaar. Was dit alles
inderdaad een ongeluk of was het Nederlandse net misschien doelwit van een cyberaanval of -test?
We hebben in een eerder artikel al vastgesteld dat het elektriciteitsnetwerk in een land als Amerika
kwetsbaar is en er opvallend genoeg geen budget wordt uitgetrokken voor de bescherming ervan.
Vier grote stroomstoringen in verschillende landen in een tijdsbestek van enkele weken in kritische gebieden
is wel wat veel voor de factor toeval. Als het inderdaad cyberaanvallen waren, wat kunnen we dan de
komende tijd verwachten? Als we eerder bekend geworden informatie via klokkenluider Snowden in
beschouwing nemen dan kan een andere logische verklaring ook zijn dat er grootschalig is getest met
stroomuitval omdat, zoals we schreven in een eerder artikel:
"De doelstelling van de NSA is om het wereldwijde web, internet, te gebruiken om de computers van de
vijand te verlammen en alle infrastructuur die deze onder controle hebben, zoals energie- en
watervoorziening, fabrieken, vliegvelden en banksystemen, te controleren.
De massale spionage van de bevolking door de NSA is slechts fase 0 in de digitale oorlogsstrategie, volgens
de uitgelekte documenten.
Deze fase was bedoeld om de zwakheden in de systemen van de vijand bloot te leggen zodat geheime
infiltraties konden plaatsvinden in die systemen, waardoor de NSA permanent toegang kreeg.
Fase 3, die de naam Dominantie heeft, zal de NSA in staat stellen om kritische systemen en netwerken te
controleren en/of te vernietigen door de eerder verkregen toegang tot die systemen.
Volgens de documenten is het ultieme doel van de NSA “real time gecontroleerde escalatie”."
In die zin was wat we schreven in nog een ander artikel wel dichterbij de waarheid dan op dat moment leek:
"Het hoeft natuurlijk niet een stroomstoring te zijn die het systeem platlegt. Het kan ook ontstaan door
situaties zoals “het sluiten” van een overheid, hackeraanvallen of zelfs een geplande False Flag operatie om
bijvoorbeeld Martial Law (militare handhaving/staat van beleg) te kunnen afkondigen."
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9161:was-nederlandse-stroomstoringcyberaanval&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Martelen in China is heel normaal
Ogenschijnlijk lijkt China tegenwoordig een modern land, maar wanneer
je iets verder kijkt dan mag je daar gerechtvaardigd grote twijfels bij
hebben.
Het lijkt een modern land dat ondertussen wel degelijk met een ijzeren
vuist wordt geregeerd en waar alles wat de leiding van China niet
welgevallig is, keihard wordt aangepakt.
Eén van die dingen is Falun Gong, ieen uit China afkomstige spirituele
zelfdiscipline die in 1992 aan het Chinese publiek werd geïntroduceerd
door de grondlegger Li Hongzhi.
Doel van het beoefenen van Falun Gong is het verfijnen, of cultiveren, van lichaam en geest. Falun Gong
beschouwt daarbij waarachtigheid, mededogen en verdraagzaamheid als hoogste en meest
toonaangevende principes.
Falun Gong genoot massale populariteit in China tot de overheid de praktijk in 1999 verbood en een
grootschalige vervolging lanceerde die tot op heden aanhoudt. Falun Gong wordt momenteel vrij beoefend in
een 80-tal landen.
Je zou zeggen dat de Chinese overheid blij was met mensen die Falun Gong beoefenden want dit zouden
nooit oproerkraaiers worden en een bevolkingsgroep die als overheid gemakkelijk te controleren is.
De reden waarom blijft enigszins vaag, maar zou te maken kunnen hebben met het feit dat Falun Gong een
spirituele stroming is en het communisme een materialistische. Daarnaast groeide het aantal beoefenaars in
korte tijd uit tot ongeveer 100 miljoen mensen in China en een dergelijk grote groep kan natuurlijk altijd een
bedreiging vormen voor machthebbers.
Op 22 juli 1999 noemt de Chinese regering Falun Gong een "gevaarlijke sekte" en wordt deze buiten de wet
gesteld. Vanaf dan zet de Chinese regering een massale campagne op touw waarbij geen middel wordt
geschuwd om Falun Gong te onderdrukken. Vele miljoenen exemplaren van Falun Gong-boeken, video’s en
audio’s worden publiekelijk verbrand. Tienduizenden discipelen worden onmiddellijk aangehouden wanneer
ze hiertegen protesteren.
De Chinese regering zet alle middelen in om Falun Gong te bestrijden: de door de staat gecontroleerde
kranten en tv-stations worden gemobiliseerd en verspreiden een stroom van tegen Falun Gong gerichte
informatie onder het Chinese publiek.
Hoe keihard de Chinese overheid optreedt tegen mensen die het toch wagen om het te beoefenen, blijkt uit
het verhaal van Liu Zhimei.
Zij was in 1997 een jong en bijzonder getalenteerd meisje uit een plattelandsfamilie die werd toegelaten tot
een topuniversiteit in Peking.
Alhoewel ze destijds pas 17 was werd ze door het personeel van de universiteit een gouden Phoenix
genoemd, die was opgestegen uit het kleine dorpje in de provincie Shandong. Bij de gemeenschap op de
universiteit stond ze bekend om haar intelligentie en harde werken.
We zijn nu 18 jaar later en afgelopen februari werd haar dode lichaam gevonden in een waterput. Ze had
een hoofdwond en haar lichaam vertoonde tekenen van jarenlange martelingen.
Liu Zhimei is tien jaar vervolgd voor haar geloof in Falun Gong. Van die tien jaar heeft ze er zes
doorgebracht in de gevangenis, waar ze slachtoffer is geworden van talloze wrede martelingen.
Zo was ze door het gevangenispersoneel geïnjecteerd met gevaarlijke drugs die haar zenuwgestel
wegvraten en waardoor ze volkomen gek werd.
In oktober 2008 werd ze vrijgelaten. Door het permanente slaan en martelen was ze zwak en misvormd en
de wonden aan de onderkant van haar lichaam waren indicaties dat ze ook seksueel was misbruikt.
Net voordat ze werd vrijgelaten kreeg ze nog een laatste injectie voor een gebitsprobleem, zo werd haar
althans verteld. De eerste twee dagen dat ze thuis was, leek ze normaal en ze keek ernaar uit om weer
contact op te nemen met oude vrienden. Echter, de derde dag haperde haar spraak ineens en verloor ze
heel snel haar geheugen.
De injectie die ze had gekregen vlak voor haar vrijlating, had uiteraard niets te maken met haar gebit, maar
alles met dat op deze manier Liu aan niemand kon vertellen wat haar was overkomen.
Haar situatie verbeterde niet echt en in april 2010 werd ze opnieuw gearresteerd, samen met nog vier Falun
Gong sympathisanten die haar hielpen. Eén van deze vier, Gao Chunhong, kreeg het zwaar te verduren.
Haar huis werd overhoop gehaald en het merendeel van haar bezittingen in beslag genomen. Een ander uit
dat groepje, Gao Jianting, raakte in mei niet alleen zijn auto kwijt, maar werd na zijn arrestatie zeven dagen
lang gemarteld.
Liu Zhimei werd na twee dagen weer vrijgelaten en dat was eigenlijk het laatste wat iemand van haar
hoorde, totdat ze in februari zwaar gehavend en dood in de waterput werd gevonden.
Bronnen: Epoch Times ; Wikipedia
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9160:martelen-in-china-is-heelnormaal&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Vallende aluhoedjes en vallende aluvogels : Wij zijn complotters
Wij zijn ‘alu-hoedjes’.
Ja, wij zijn paranoïde ‘conspiracy-nuts’.
We geloven namelijk de dagelijkse media niet. Sommigen ‘niet
meer’, anderen gewoon ‘niet’. Nooit!
We hebben namelijk hersenen meegekregen om na te denken. Een
linkerhersenhelft om logisch en analytisch aan het werk te sturen
wanneer wij iets moeten oplossen en zaken aan elkaar moeten zien
te plakken die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben.
Associëren noemen ze dat. En een rechter hersenhelft die creatieve
oplossingen ‘voelt’ binnenkomen en in staat is om intuïtieve invallen
op te vangen die in sommige gevallen tot ‘Eureka-geroep’ kunnen leiden.
Wij zijn complotters, omdat we deze twee hersenhelften samen kunnen laten werken (associëren); omdat we
ze erkennen en de euvele moed hebben om naar
beiden te durven luisteren, zodat we onszelf kunnen verstaan en niet
maar slechts een deel van ons totale wezen, omdat we dat zo
aangeleerd hebben op school en tegenwoordig via krant en journaal
maar ook via de lessen die de overheid ons door middel van Psy-ops
probeert op te leggen. En onze ‘door de buitenwereld aangemeten
alu-hoedjes’ vallen vanzelf steeds weer door de energetische
vibraties van ons hoofd af wanneer die synergie aan het werk is.
Maar helaas, geen Eureka-gevoel…!
Hoe kun je ‘Eureka’ roepen wanneer je voelt dat er helemaal geen
vliegtuig tegen een berg gevlogen is, nadat één of ander zogenaamd
‘zot’ jongmens zijn collega uit de cockpit zou hebben laten
verdwijnen en zelfmoord gepleegd zou hebben, daarbij en passant
150 andere slachtoffers meenemend, en nog veel meer, want zijn
familie en geliefden hebben daarmee levenslang gekregen, terwijl je
medemens met dat ene stukje linkerhersenhelft vanaf de bank voor
de TV zit te roepen dat het wel zo is omdat ze dat is verteld door de staatsomroep NOS?
Hoe kun je ‘Eureka’ roepen als je in één luttele seconde ‘weet’ dat de MH17 helemaal niet naar beneden is
gehaald door Vladimir Putin en zijn op afstand bestuurbare ‘soldaten’, terwijl er meerdere Vladimirs
rondlopen en onze eigen vingerwijzende regeringen ons zeer pijnlijk ronduit bedriegen na het installeren van
een nazistisch en fascistisch regime in Oekraïne, opdat ze eindelijk hun gewenste oorlog kunnen krijgen na
een poging om van Putin een nieuwe Hitler gemaakt te hebben?
Waarom zou je ‘Eureka’ roepen als er een vliegtuig van de radar verdwijnt waarvan je ‘ziet’ dat het niet meer
terug zal keren maar bancaire doelen dient, omdat je weet dat er remote-control technieken worden gebruikt
door diezelfde machthebbers die de meest vreselijke misdaden tegen de mensheid begaan en daarom bezig
zijn met het uitproberen van massa-vernietigingswapens waarmee ze degenen die hen voor het tribunaal
willen brengen ook nog eens economisch hard zullen treffen?
Hoe moet een ‘Eureka’ klinken uit een door emoties dichtgeknepen keel als je in een luttele seconde het
hele plaatje krijgt te zien van volledig tot stof verpulverde stalen constructies van gebouwen waar slechts bij
enkele gevaporiseerde gebouwen zogenaamd vliegtuigen naar binnen vliegen met piloten uit een land dat er
niets mee te maken heeft na een zeer meedogenloze efficiënte planning, maar dat vervolgens kan rekenen
op een jarenlange oorlog die nog altijd voortduurt?
Ik wil geen ‘Eureka’ meer hoeven roepen. Ik wil alleen maar een goudeerlijk ‘Eureka-antwoord’ op de vele
vragen die wij zouden moeten ‘mogen’ stellen aan de dieven van ons geld; aan de leugenaars, de heersers
die ons vergifitigen met GMO’s en troep die uit de lucht komt vallen als het eventjes zonnig weer is; die ons
verkwanselen als varkens door een stuk papier te tekenen met de naam TTIP-verdrag, ons zelfs zonder
naald en draad weten te naaien met slecht gesponnen ‘garen’ afkomstig uit de vele doofpotten, en door de
mensheid oorlog na oorlog in te praten die al zo lang woedt in onze harten door dit verraad en de
bezuinigingen ten faveure van die 1% die alles al in bezit heeft; en die durven zeggen ‘als je geen geld hebt,
heb je nergens recht op, zelfs niet op zuiver drinkwater’, terwijl ze de banen voor je neus weghalen door het
inzetten van robots en door rotzooi met zeer toxische straling te blijven ontwerpen die we moeten
aanschaffen omdat we anders nergens meer terecht kunnen en hopeloos buiten spel komen te staan?
Ik wil de TV weer eens aan kunnen zetten, omdat iemand ons de geschiedenis laat zien zoals deze werkelijk
was en die ik van heel jongs af aan al kende, waardoor ik altijd in de clinch lag met mijn geschiedenisleraar
en veel van zijn collega’s, die mij een dromer noemden, maar wel een intelligent exemplaar, dus lastig!
Ik wil antwoord op vele vragen. Nee sorry…, ik wil ‘bevestiging’ van al die antwoorden die ik al ken zoals
velen, net als degenen die al deze vragen dag na dag veroorzaken en die zich ook dag na dag opstapelen
en verveelvoudigen in dit ijzige wereldklimaat!
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Nee stop maar, ik wil geen antwoord van dat wat zich overheid noemt, van diegenen die geen ‘Eureka’
kunnen roepen omdat ze alleen maar met ‘links’ hun ranzige beleid lopen uit te voeren en ‘rechts’ hun hart
hebben ontkend door het naar een hermetisch gesloten kluis te dirigeren waar ook al ‘ons’ geld en goud ligt
opgeslagen; een satanistisch imperium waar ook de etherische doofpotten staan te rotten.
En toch had ik vandaag weer een ‘Eureka’ moment. Omdat ik een medemens kon aanvoelen en daarom kon
helpen uit een enorme nood. Niet met geld, ook niet met goud; gewoon met inzicht, overzicht, creatieve
invallen en vanuit mijn hart, dus met liefde. Er komt een dag dat we dit allemaal weer mogen ervaren. Dat de
échte complotters ontmaskerd zijn en de keuze krijgen om hun hart terug te halen of zichzelf daar naar toe
te verplaatsen. Het zal antwoorden regenen! Die in het begin voor velen zonder bescherming (cognitieve
dissonantie) als hagelstenen kunnen aanvoelen. Dus zet je alu-hoedje maar vast klaar!
©Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/04/vallende-aluhoedjes-en-vallende-aluvogels-2/

Oekraine valt uit elkaar, Odessa zelfstandig verder?
Maandag, 13 april 2015
Via Russisch-talige publicaties komen berichten naar buiten sijpelen
over de stad Odessa in het zuiden van Oekraïne.
Ze vertellen dat er een nieuwe regering geïnstalleerd is in Odessa
en dat deze stad met omliggende gebieden zich onafhankelijk
verklaard heeft.
Er is een document opgedoken, gedateerd 6 april 2015, waarin de
onafhankelijkheid van Odessa wordt uitgeroepen.
De verklaring heet op zijn Engels: “Declaration on the State Sovereignty of the Odessa People’s Republic.”
Verder schijnt erin te staan:
In het licht van de tragische gebeurtenissen die plaatsvonden in Kiev (februari 2014) en Odessa (mei 2014),
verklaren wij eenzijdig het vertrek van de Odessa People’s Republic uit Oekraïne en de dringende noodzaak
om een cabinet met ministers te vormen.
Als staatshoofd leg ik er de nadruk op dat deze maatregel is genomen om de democratische waarden van
de regio te beschermen tegen de aanvallen van de ultrarechtse groeperingen die op bevel van de
zogenaamde autoriteiten in Kiev naar Odessa werden gestuurd.
Totdat de situatie genormaliseerd is, zal het kabinet van ministers van de Odessa People’s Republic worden
vertegenwoordigd door de volgende functionarissen.
Minister van Defensie: Shilov N.A.
Minister van Binnenlandse Zaken: Luzgin A.A.
Minister van Gezondheid: V.S. Evseev
Minister voor Burgerlijke Defensie en Spoedgevallen: Zharkov D.N.
Minister van Cultuur en Toerisme: Shevchenko M.K.
Militaire Commandant van Odessa: Kovalenko P.S.
Getekend door de Voorzitter van de Ministerraad van de Odessa
People’s Republic: Kovalenko P.S.
De website waar dit op werd gepubliceerd, heeft op dit moment geen
andere bevestigingen van andere bronnen. Wanneer deze informatie
beschikbaar komt, zal er een update volgen.
Als bovenstaande waar mocht blijken te zijn dan heeft Kiev er een
levensgroot probleem want dan begint Oekraïne werkelijk aan alle
kanten uit elkaar te vallen.
De stad Odessa ligt ook nog eens dicht tegen de grens met Moldavië
en dan in het bijzonder met de streek Transnistrië.
Het gebied, gelegen tussen de oostgrens van de republiek Moldavië
en de westgrens van Oekraïne, verklaarde zich in 1990 eenzijdig
onafhankelijk. De hoofdstad van Transnistrië is Tiraspol, de republiek
staat sinds 2011 onder leiding van de etnisch Russische president
Jevgenij Sjevtsjoek. In de stad Odessa wonen ruim 1 miljoen mensen en daarvan is ongeveer 30 procent
etnisch Russisch.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9163:oekraine-valt-uit-elkaar-odessazelfstandig-verder&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wanneer mensen begrijpen wat banken doen, breekt morgen revolutie uit
TOPICS:BisFedGeldcreatieNationale SchuldRenteStaatsschuld
Londen – Op 20 november 2014 vond een historisch debat plaats in
het Britse Lagerhuis over geldschepping van de particuliere banken.
Volgens Ford breekt morgen revolutie uit wanneer de burgers
zouden begrijpen wat banken doen. Deze banken ontkennen dat zij
het privilege van geldcreatie hebben, maar de Engelse politici
wikkelen er geen doekjes om en vinden deze praktijk
afkeurenswaardig. Zij geven toe dat ze het moeilijk vinden het
systeem te begrijpen, vandaar dat voorlopig niets zal veranderen.
Je kan je afvragen of zij deze bankpraktijk werkelijk zo moeilijk
vinden, of dat ook hier de invloed van de banken zich laat gelden.
Banken zijn er immers bij gebaat dat iedereen gelooft dat
geldschepping iets ingewikkelds is, als het bestaat. Niets is minder waar. Geldschepping is net zo simpel als
debet en credit, boekhouden dus. Dit tekenfilmpje laat het in alle eenvoud zien.
Particuliere banken scheppen 90 tot 95% van al het geld dat cash of giraal in omloop is. Zij doen dit zonder
enige democratische controle. Zij maken geld wanneer zij geld uitlenen, bijvoorbeeld voor hypotheken en zij
vernietigen geld wanneer leningen worden afgelost. Het enige dat voor hen telt is winst maken. En op het
moment dat zij verlies maken en failliet gaan moet de arme belastingbetaler de bank overeind houden uit
vrees dat zij de nationale economie om zeep helpen.
Het wonderlijke van deze geschiedenis is dat deze praktijk al heel lang bestaat. Het is eigenlijk de grootste
zwendel die de mensheid ooit heeft gekend. Tot op de dag van vandaag komen de banken er mee weg. Zij
beslissen door middel van het instrument van de geldcreatie hoeveel er door bedrijven kan worden geleend
en daardoor geïnvesteerd en hoe hoog de nationale schuld is. Hun macht en die van hun eigenaren is
onwaarschijnlijk groot. Politici zijn slechts pionnen en bliksemafleiders in hun monopoly spel.
De centrale banken zijn meestal in particulier bezit, zoals als de Amerikaanse Federal Reserve Bank(FED)
of van de overheid zoals in ons land. De nationale regeringen hebben echter geen invloed op deze
instellingen. Zij zijn autonoom en werken samen in de overkoepelende organisatie die BIS heet (Bank for
International Settlements) en in Basel gevestigd is. Wanneer de Amerikaanse overheid geld nodig heeft,
lenen zij dit van de FED met rente op dezelfde manier zoals alle centrale banken dit doen.
In iedere euro die wij uitgeven zit meer dan 75% renteschuld. Met andere woorden ons leven is doordrenkt
met schuld, waarvoor wij ons hele leven aan het werk zijn. Deze schuld bestaat uit leningen en rente
hierover. In feite zijn wij op enkele superrijken na al honderden jaren renteslaaf, vanaf pakweg 1500 toen er
weer rente mocht worden geheven. Daarvoor is het door de kerk eeuwenlang verboden geweest.
Let op: de overheid leent geld van de banken om investeringen te kunnen doen en de belastingbetaler
betaalt vervolgens belasting om de rente over de nationale schuld te kunnen betalen! Op deze manier
bepalen de banken het investeringsniveau en beïnvloeden zij de bedrijvigheid in ons land, samen met de
hoogte van de nationale schuld. Vervolgens moeten overheden (kijk op dit moment naar België en Frankrijk)
gaan bezuinigen om de nationale schuld binnen de afgesproken marge te houden en rente betalen over geld
dat zij zelf hadden kunnen creëren!!
Met andere woorden er wordt onnodig belastinggeld geheven om als rente en aflossing aan de banken te
voldoen. De gehele Nederlandse staatsschuld is 476 miljard en de rentebedraagt 8 miljard per jaar. Er moet
dus nog 8 plus 476 miljard aan onze economie worden onttrokken om aan de banken te betalen, terwijl deze
schuld gecreëerd is met een simpele boeking zonder dat er ooit echt geld tegenover heeft gestaan. De
overheid zou zelf dit geld kunnen scheppen waardoor de nationale schuld en rente zouden ophouden te
bestaan. Het is natuurlijk onmogelijk om deze torenhoge schulden af te lossen. Er is een eenvoudige
oplossing om voorgoed van dit probleem verlost te worden: hervorm het bankstelsel zodat de schulden op
dezelfde manier waarop ze gemaakt zijn weer verdwijnen, namelijk als een boeking van debet en credit.
Door het weg boeken van de schulden hoeven de burgers niet meer voor de enorme schuldenlasten te
bloeden met bezuinigingen en torenhoge rentelasten. Ontneem hen daarnaast de mogelijkheid van
geldcreatie, verbied rente over kredieten te vragen en de redenen om tegen de macht van de banken in
opstand te komen vervallen.
Overzicht van nationale schulden per land in miljarden Euro’s (Bron Eurostat)
België….413
Griekenland…319
Italië…2.070
Duitsland…2.159
Frankrijk…1.949
UK…1.793
Polen…223
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Prikbord nr 433
Dweilen met de kraan open
Als er een boot met gelukzoekers is vertrokken vanuit Libië, dan mag je verwachten dat ze door de EU
marine worden teruggesleept naar Libië om daar ‘asiel’ aan te vragen. Dit zou ook de enige zinnige reden
zijn om het patrouilleren op de Middellandse Zee te intensiveren. Het huidige toelatings- en illegalenbeleid is
namelijk dweilen met de kraan open, waardoor er morgen twee overladen boten uit Libië zullen vertrekken,
en overmorgen vier. De machteloze VN weet niets beters te bedenken dan Europa te manen de
mensensmokkelaars ter wille te zijn en het bevolkingsoverschot van Afrika en het Midden Oosten op te
nemen.
Een rijkshotel?
Vele Nederlanders menen dat gedetineerden hier in een soort hotel leven, met alle gemakken van een all-in
vakantie. Niets is minder waar: het comfort is minimaal, de maaltijden zijn uiterst karig (beneden de wettelijke
norm, maar geen politicus die dit interesseert), voor extra’s worden woekerprijzen gerekend en een AOW-er
moet zijn ‘staatspensioen’ afstaan. Na een aantal jaren is zo’n gedetineerde dus straatarm, heeft schulden,
geen juridische bijstand of moet zich het gedrag van bepaalde functionarissen laten welgevallen. Waag het
niet te protesteren of een klacht in te dienen, want het ‘systeem’ kent vele methoden om af te rekenen. En
de bewering dat de behandeling in alle gevangenissen gelijk is, kan tot de onzinverhalen worden gerekend,
die over gewone gedetineerden de ronde doen. Bepaalde gevangenen krijgen wel een VIP-behandeling of
kunnen een seksuele relatie aangaan met een bewaker/bewaakster. Doch recente incidenten zullen niet tot
een parlementair onderzoek leiden, want dan gaat er een beerput open. Te beginnen met het Pieter Baan
Centrum en eindigend bij de zgn. vervangende hechtenis (wegens een openstaande schuld aan de staat),
die helemaal niet vervangend is, want de vordering blijft gehandhaafd.
Inconsequent
Duitsland beweert altijd te willen afrekenen met het verleden waarin mensenrechten niet bestonden. Met de
voormalige Oost-Duitse Stasi is dit niet gelukt, wat te verwachten was na de ‘afrekening’ met de SS-beulen
en nazi-rechters: slechts 43 op 8000 concentratiekampbewakers werden veroordeeld.
De vader van een Jihad-strijder acht de Staat verantwoordelijk voor de keuze van zijn zoon. Eerst mag de
overheid zich niet bemoeien met de religieuze overtuiging en daaruit voortkomende misstanden onder
moslims, en nu is zij aansprakelijk voor zijn leven. De Staat kan niet elke dwaas tegenhouden die naar een
conflictgebied vertrekt, wordt ontvoerd, wordt vermoord of vrijgekocht wil worden. Ook mensen die een berg
beklimmen of vleermuisgrotten bezoeken of drugs gebruiken of in (Zuid-) Amerikaanse achterbuurten
verzeild raken, spelen met hun leven; zelfs zonder het voornemen andere mensen te doden.
Een minister die de wet op gelijke behandeling wil negeren, omdat elitevrouwen te weinig kansen zouden
krijgen aan de top. Als de wet niet deugt, dan moet die worden aangepast; niet alleen vanwege ambitieuze
‘top’-vrouwen. Bovendien werkt positieve discriminatie niet; doorvoor hebben we teveel vrouwelijk ministers
zien falen. Nog afgezien van andere minderheidsgroeperingen die zich ‘gediscrimineerd’ voelen. Moeten die
ook allemaal voorrang krijgen?
De PvdA vond het volstrekt juist om de (voorlopige) beslissing van de Europese Raad terzake de zorg voor
illegalen uit te gaan voeren. Nu deze beslissing anders lijkt uit te pakken dan de PvdA wil, is die
‘gehoorzaamheid’ ineens verdwenen. Daarbij worden het gezond verstand en de beperkingen van de
Nederlandse welvaart even opzij geschoven.
Indien een medewerkster van De Nederlandse Bank kan worden ontslagen vanwege haar seksuele
activiteiten, dan zullen er nog vele ontslagen moeten volgen. Zowel onder ‘integere’ politici en
topambtenaren, als onder politiefunctionarissen, docenten en – inderdaad – bankmedewerkers.
Monopoly
Wat betekent het eigenlijk dat de ECB voor 60 miljard (€ 60.000.000.000) per maand aan (staats)obligaties
opkoopt. Obligaties die kennelijk niemand anders wil hebben, omdat ze niets waard zijn als het gaat om de
aflossing ervan. In feite een vorm van schuldkwijtschelding, maar ten koste van welke landen?
En wat betekent het als Griekenland er 50 jaar of straks misschien 100 jaar over mag doen om de EUleningen terug te betalen. Hoe is dat af te dwingen en welk onderpand heeft de EU. Want een simpele
regeringswisseling is voldoende om alle afspraken weer op losse schroeven te zetten. Dus toch een
verkapte schenking d.w.z. beloning voor corrupte politici en de financiële maffia? En ten koste van welke
landen….
Tot slot, wat betekent het als een regering weigert inzage te geven in de werkelijke kosten van de EU en de
werkelijke ‘voordelen’, terwijl er miljarden zijn ‘uitgeleend’, die nooit zullen terugkomen. Het antwoord op
deze laatste vraag is inmiddels bekend en onze kleinkinderen zullen zich afvragen hoe wij ooit zo stom
konden zijn te denken dat het om een spelletje Monopoly ging.
L.Dorrestijn

N I E UW S B R I E F 222 – 30 A P R I L 2 01 5 – P A G . 3 5

Duidelijke signalen dat Amerikaanse overheid zich voorbereidt op grote ramp
Federal Reserve verhuist van New York naar Chicago vanwege ‘mogelijke natuurramp’ – Kernoorlog
commandocomplex onder berg in Colorado wordt weer in gebruik
genomen
De Amerikaanse bevolking is de afgelopen jaren stapsgewijs
voorbereid op zwaarbewapende militairen op straat.
De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen maanden een aantal
ongewone maatregelen genomen die bij elkaar opgeteld een
onrustbarend patroon vormen, namelijk dat er kennelijk binnen
afzienbare tijd een grote ramp wordt verwacht, een dramatische
gebeurtenis die het hele land –en misschien zelfs wel de hele wereld- totaal op zijn kop zal zetten.
We zetten de belangrijkste maatregelen op een rijtje:
1. De Federal Reserve in New York verplaatst bijna al zijn activiteiten naar Chicago omdat ‘een mogelijke
natuurramp (in New York) de normale operaties onmogelijk kan maken’. Een eigenaardige reden, aangezien
New York in de hele Amerikaanse geschiedenis nog nooit getroffen is door een dermate grote natuurramp,
dat de Fed hierdoor voor langere tijd moest stoppen met zijn activiteiten.
Mogelijk heeft de verplaatsing te maken met een recent artikel in de Washington Post, waarin werd gesteld
dat er wetenschappelijke zorgen zijn over een mega-tsunami van bijna 60 meter hoog, die de hele oostkust
tot 35 kilometer landinwaarts zou kunnen wegvagen.
Er zijn echter geen aanwijzingen dat zo’n tsunami op korte of lange termijn moet worden verwacht. Waarom
dan toch de verplaatsing van de Fed vanwege ‘een mogelijke natuurramp’?
2. Het ministerie van Homeland Security gaat ruim 62 miljoen patronen aanschaffen die kunnen worden
gebruikt in halfautomatische AR-15 geweren. De aankoop wordt verspreid over de komende vijf jaar. De
kogels zijn officieel bedoeld voor het ‘trainen’ van de Amerikaanse douane en grensbewaking.
Critici wijzen erop dat voor enkel oefeningen zo’n enorme hoeveelheid patronen totaal onnodig is. Wat zou
dan de echte reden kunnen zijn? Dankzij de immigratie- en amnestiewetten van president Obama wordt het
zuiden van Amerika de laatste jaren overspoeld met vluchtelingen uit Mexico en Midden Amerika, wat de
criminaliteit in veel grensregio’s heeft doen exploderen.
3. Het Northern American Aerospace Command (NORAD) verhuist terug naar de door films en series
beroemd geworden Cheyenne bergbasis in Colorado. Dit ondergrondse commandocomplex werd 10 jaar
geleden verlaten omdat er geen reden meer was om een toekomstige kernoorlog te verwachten.
Het Pentagon trekt $ 700 miljoen uit om de basis weer actief te maken. Volgens admiraal William (‘Bill’)
Gortney, commandant van NORAD en het Amerikaanse Noordelijke Commando, is de basis onder de berg
‘bestand tegen een EMP aanval’.
Eergisteren schreven we dat Gortney heeft gewaarschuwd dat Noord Korea en Iran samenwerken aan een
EMP-kernbom. Eén nucleaire explosie op zeer grote hoogte is dan voldoende om alle elektriciteit op een half
continent voorgoed uit te schakelen. Hierdoor zal er totale chaos en anarchie uitbreken. Volgens schattingen
zal na circa 1 jaar 90% van de bevolking zijn omgekomen.
4. Massale militaire oefeningen in diverse staten vergroten de onrust onder de Amerikaanse bevolking. In
heel de staat Iowa oefenen politie, veiligheids- en hulpdiensten deze week op een aanslag of aanval met
‘massavernietigingswapens’.
De burgers in Arizona en Californië zijn gewaarschuwd de komende dagen niet te schrikken van ‘ongewone’
e
helikoptervluchten. De 1 Marinier Expeditie Macht G-7 houdt namelijk een ‘realistische militaire oefening’.
In Michigan wordt in juni de grote militaire oefening genaamd ‘Northern Exposure gehouden’. Militairen gaan
daar trainen op het verlenen van ‘defensieve steun’ aan de burgerbevolking.
Dan is er nog de veelbesproken 8 weken durende militaire oefening ‘Jade Helm’ die Amerikaanse militairen
in maar liefst 7 staten tegelijk gaat voorbereiden op een ‘onconventionele oorlog’ in de VS zelf. Hiervoor
worden de staten Texas en Utah tot ‘vijandig gebied’ verklaard.
e
De ‘Groene Baretten’, de ‘Navy Seals’ commando’s en de elite 82 luchtlandingsdivisie worden allemaal
ingezet bij deze oefening, net als grote aantallen militaire vliegtuigen en helikopters. Waar met name tegen
wordt geprotesteerd is dat er soldaten in burgerkleding worden ingezet om te zien of zij zich ongemerkt
onder de burgerbevolking kunnen mengen.
5. De onverwachte sluiting voor 6 maanden van 5 grote Wal-Mart supermarkten verspreid over het hele
land, zogenaamd omdat die allemaal tegelijkertijd ‘problemen met de leidingen’ zouden hebben gekregen,
doet velen zich afvragen of er niet iets anders aan de hand is wat niet bekend mag worden gemaakt. (1)
6. Christenen verlaten in drommen het Amerikaanse leger, wat extra opmerkelijk is omdat conservatieve
Amerikaanse christenen doorgaans massaal achter de militairen staan.
Onder Obama is er echter een almaar vijandiger wordende sfeer in het leger ontstaan tegen christenen,
reden voor velen om eruit te stappen. Zo werden een groot aantal christelijke kapellanen disciplinair gestraft
omdat ze individuele soldaten geestelijke bijstand verleenden en daarbij de Bijbel gebruikten of christelijke
standpunten uitdroegen.
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Sommigen vinden het een goede zaak dat (met name de christelijke) religie uit het leger wordt verbannen,
maar volgens anderen wordt de moraal in het leger hier juist door ondermijnd. Er zijn er die vermoeden dat
het duidt op een geplande binnenlandse militaire operatie tegen Amerikaanse conservatieven die vast willen
houden aan grondwettelijke rechten zoals het recht op het dragen van vuurwapens. (2)
Conclusie?
Het is onmogelijk met zekerheid te zeggen of bovenstaande ontwikkelingen inderdaad zullen uitlopen op een
grote verwachte of zelfs ‘geplande’ ramp, mogelijk een ‘false flag’ aanslag waar de laatste jaren druk over is
gespeculeerd.
Desondanks geldt ook hier het spreekwoord ‘waar rook is, is vuur’. De gebeurtenissen in de VS zouden heel
goed in verband kunnen staan met de echte economische en financiële situatie van het land, dat er vele
malen slechter voorstaat dan door het Witte Huis wordt toegegeven. De lang gevreesde ‘dollar crash’ zou
daarom wel eens veel dichterbij kunnen zijn dan wordt gedacht.
Xander - (1) The End of The American Dream (via Zero Hedge) ; (2) The Daily Sheeple (via Infowars)

Nieuwe wet Californië: Niet gevaccineerde kinderen mogen niet meer naar school
De Senaat van Californië behandelt binnenkort een wetsvoorstel waarmee alle
kinderen in de staat verplicht moeten worden gevaccineerd, ook van ouders die
dat om persoonlijke of religieuze redenen niet willen. Weigeren de ouders dan
toch hun kinderen te laten vaccineren, dan worden deze uitgesloten van
onderwijs. De algemene verwachting is dat de wet wordt aangenomen en
gouverneur Brown deze zal ondertekenen.
De enige uitzondering die in de wet wordt opgenomen zijn kinderen die om
medische redenen niet kunnen worden gevaccineerd. Dat zal echter niet eenvoudig zijn, want medici die
zo’n uitzonderingsverklaring afgeven zullen daarvoor compleet door de mangel worden gehaald.
Het gerechtelijke comité van de Californische senaat voegde daar voor de stemming nog twee andere
bepalingen aan toe. Ouders mogen nadat hun kinderen de 10 verplichte vaccinaties hebben gekregen alle
verdere inentingen alsnog weigeren. Daarnaast wordt het kinderen die op dit moment op school zitten in
beperkte mate toegestaan bepaalde vaccinaties te ‘missen’.
Complete bevolking gedwongen gevaccineerd
De kogel is echter door de kerk. Critici zeggen dat de nog bestaande uitzonderingen de komende jaren stap
voor stap zullen worden weggenomen, zodat de complete bevolking gedwongen gevaccineerd zal worden.
Ook op dit cruciale punt wordt de persoonlijke vrijheid van de Amerikaan dus geheel weggenomen.
Amerikaanse ouders mogen hun kinderen ook thuis onderwijs geven, maar steeds meer staten voeren
strenge beperkingen in. Bovendien zullen zij bij een eventuele epidemie onmiddellijk de schuld krijgen,
waardoor ze alsnog door de overheid gedwongen zullen worden hun kinderen in te laten enten.
Vaccinaties kunnen gezondheid ernstig beschadigen
Het idee dat gevaccineerde kinderen op die wijze ‘beschermd’ moeten worden tegen ongevaccineerde
kinderen is echter een bizarre contradictio in terminis, want het hele idee van vaccinaties is juist om
‘beschermd’ te zijn tegen bepaalde ziektes.
In de loop der jaren hebben talrijke onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken aangetoond dat het
immuunsysteem van kinderen juist ernstig en permanent kan worden beschadigd door vaccins, en zowel
kinderen als volwassenen in veel gevallen juist vaker ziek worden als niet ingeënte mensen.
Ingrijpende inbreuk op persoonlijke rechten
Ook in Europa worden mensen misleid en bang gemaakt met het ‘vaccinatie = bescherming’ credo en valse
‘het is wetenschappelijk bewezen’ argumenten, die in werkelijkheid enkel bedoeld zijn om de
miljardenwinsten van de farmaceutische industrie te continueren.
Het is echter te hopen dat de overheid in ons land nooit eveneens overgaat tot een dergelijke ingrijpende
inbreuk op de persoonlijke rechten van ieder mens, een inbreuk die niet zelden dramatische gevolgen heeft
voor kinderen en hen soms levenslang gehandicapt achterlaat. (zie hyperlinks onderaan)
Xander
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Zweedse regering gaat actief woningen confisqueren voor de islamitische verrijking
Geplaatst op 16 april 2015 - (Door: Julia Caesar – Vertaling: Rommel)
Droomt u over een eigen woning? Staat u al 15-20 jaar in de wachtrij
en verwacht dat het binnenkort uw beurt is? Bent u gepensioneerd
en wil verhuizen naar een kleiner appartement om zodanig een
lagere huur te betalen? Of bent u een grote familie in een kleine
flatwoning in behoefte aan een ruimere habitat?
Vergeet het maar. Het volgende offer wat de Zweedse bevolking in de naam van de heilige massaimmigratie moeten brengen is het recht op huisvesting. Met verbazing geslagen hebben politici ontdekt dat
er geen woningen meer zijn voor de 100 000+ immigranten die elk jaar in Zweden worden toegelaten.
De vraag is drie keer zo groot als het aanbod
Vorig jaar zijn 126 966 mensen gemigreerd naar Zweden. Tegelijkertijd is met de bouw van 38 500 nieuwe
woningen begonnen. De cijfers liggen ver uit elkaar. Maar het is niet het aantal woningen wat het grootste
probleem is. Het is de geïmporteerde behoefte aan woningen als gevolg van de massa-immigratie die de
crisis heeft veroorzaakt. “Het is niet de constructiesnelheid die te laag is. Het is de vraag naar
appartementen die te hoog is “- schrijft Markus Jonsson in een Samtiden artikel.
Dit jaar zijn er 23 100 plaatsen nodig voor de nieuw aangekomenen in Zweedse gemeentes. Eind volgend
jaar zijn er 14 100 huizen nodig, maar er zijn slechts 11 700 plaatsen in de gemeenten. De vraag is ruim drie
keer zo groot als het aanbod.
Het asielstelsel is volledig ingestort
Het asielstelsel is volledig ingestort. Blogschrijvers en massa-immigratie critici hebben hier al meerdere jaren
voor gewaarschuwd, tevergeefs. Woensdag 25 april heeft het onderzoeksjournalistiek programma Uppdrag
Granskning(Opdracht Onderzoek) op de Zweedse Televisie de instorting van het asielbeleid aan het
Zweedse volk blootgelegd.
Als een arme immigrant een verblijfsvergunning is toegewezen en deel wil gaan uitmaken van de Zweedse
samenleving heeft hij eerst een door de overheid toegewezen startpakket (uitkering en bijstand) nodig, maar
een vereiste voor dit startpakket is dat men een eigen woning heeft, wat je alleen maar kan krijgen met een
inkomen. Om een woning te krijgen moet je een inkomen hebben. En om een inkomen te krijgen moet je een
woning hebben. En zo zit de 25-jarige Samir uit Syrië vast in een Catch-22 situatie, en hij is niet de enige.
Afgelopen februari zaten er 9 313 mensen die een verblijfsvergunning was verleend nog steeds in een
asielcentrum omdat het niet mogelijk is een eigen woning te krijgen. Er zijn minstens 6 500 nieuwe woningen
nodig om deze fileprop van 9 313 mensen op te lossen. Waar de noodzaak van woongelegenheid voor de
autochtone Zweedse bevolking niet is meegerekend.
Wil niet op het Zweedse “platteland” wonen
Er zijn leegstaande woningen beschikbaar, maar die liggen vaak in verafgelegen landelijke gemeentes zoals
Ånge en Bräcke, met een langdurig bereik naar koopcentrums, gezondheids- en medische zorg, stelt de
Nationale Raad voor huisvesting (NBH) in een nieuw rapport. De inhoud van het rapport is explosief, maar is
toch stiekem onopgemerkt door de media geglipt. Vluchtelingen willen niet op de “countryside” leven, of
zoals NBH het weet te formuleren: “Nieuw aangekomenen die worden overgedragen aan landelijke
gemeentes hebben de neiging zich daar te onthouden en weg te begeven.”
Met andere woorden, dit gaat niet over absolute noodzaak – maar voorkeur. Immigranten willen in steden
wonen, met vrienden en families uit hun thuislanden.
Paniek
In het land waar politici zo sterk zijn bedwelmd door hun eigen illusoire goedheid dat ze niet meer in staat
zijn de voorwaarden te accepteren die de werkelijkheid aanbiedt is nu de paniekmodus geactiveerd. Door
decennialang onverantwoordelijk massa immigratiebeleid zijn politici tegen een muur gecrasht, en met hun
de complete Zweedse bevolking. Ze laten het puinruimen aan de bevolking over en proberen een situatie op
te lossen wat ze zelf aanduiden als “een uitdaging”, wat we in de werkelijke wereld als een catastrofe
benoemen. Wat moet je doen met die honderdduizenden mensen die zijn geïmporteerd om het aureool van
de humanitaire grootmacht op te poetsen? Waar worden ze
verondersteld te wonen? Waar gaan ze werken? Van beleidsmakers
wordt verwacht dat ze eerst nadenken voordat ze hun hart openen,
evenals onze portefeuilles en de grenzen van Zweden. Maar ze
waren zo druk bezig met het weggeven van het land dat die vragen
niet bij hun opkwamen. Het is waarschijnlijk zelfs racistisch om die
vragen te stellen.
“Is er dan niemand die van te voren heeft nagedacht?”
Samir, 25, luistert gespannen naar Uppdrag Granskning reporter
Lina Makboul als ze hem uitlegt dat er geen woningen zijn. Hij zit
muurvast in het voormalige psychiatrisch ziekenhuis Restad in
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Vänersborg, wat is omgebouwd tot een asielcentrum. Hij begrijpt er niets van.
“Ik hoor op het nieuws dat ze elk jaar 50 000 tot 100 000 vluchtelingen willen opnemen. Kunnen ze niet
denken?”, vraagt hij met oprechte verbazing.
“Degenen die zeggen dat Zweden zoveel vluchtelingen moet opnemen weten niets van de woningnood?
Praten ze niet met elkaar? Is er dan niemand die van te voren heeft nagedacht?”
Een haastig gearrangeerd product dat riekt naar paniek
Het verse onderzoekrapport van de NBH is een haastig gearrangeerd product, besteld door wanhopige
politici die zo snel als mogelijk een antwoord willen hebben (tien weken, met inbegrip van de kerstvakantie).
Onder dergelijke omstandigheden is het onmogelijk goed uitgewerkte voorstellen te presenteren. Het rapport
verspreidt zich nu als een wildvuur over de Zweedse overheidskantoren.
De geschatte totale behoefte aan woningen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen
(inclusief familieleden van vluchtelingen die al eerder een verblijfsvergunning is verleend) bedraagt voor dit
jaar circa 38 500, zoals ook voor volgend jaar, als de familiegrootte van de nieuw aangekomenen hetzelfde
is als een doorsnee Zweeds gezin, schrijft NBH.
Dat wil zeggen dat verleden jaar net genoeg woningen zijn gebouwd om nieuwe immigranten met een
woonruimte te voorzien, er is geen appartement meer over voor de Zweedse populatie. In totaal zijn er voor
dit jaar en volgend jaar alleen al voor immigranten 77 000 woningen nodig.
“Je pand herbouwen tot een zwembad”
“Migga_X”, een van de ambtenaren die werkzaam is bij de Zweedse immigratiedienst, en anoniem online
debatteert, schrijft op Twitter.
“Als je een grote waterlekkage in huis hebt, is het niet een oplossing in paniek je gehele pand tot een
zwembad om te bouwen.”
Maar dat is precies wat de Zweedse minister-president Stefan Löfvens van de rood-groene regering doet.
Heel Zweden moet een zwembad worden waar het water ongecontroleerd stroomt en het land verdrinkt. Het
laatste beetje verstand is allang geleden overboord gekieperd. Nu zijn ze bezig de laatste splinter van
rudimentair respect voor behoeften en rechten wat nog over was voor de autochtone bevolking onder hun
teennagel weg te trekken. Alleen maar om een utopisch immigratiebeleid verder te laten varen wat allang
schipbreuk heeft geleden.
Methoden die Josef Stalin zou hebben behaagd
Om met succes de inheemse bevolking onder de voet te lopen en immigranten een speciale voorkeur te
geven op de woningmarkt recommandeert NBH, wat ze noemen, een “actief woonbeleid”. Een methodiek
die Josef Stalin zou behagen, om in de onmogelijke situatie waar politici zich in hebben geplaatst, en met
hun de Zweedse bevolking, een uitweg te vinden.
Immigranten die net zijn aangekomen in het land zal prioriteit worden verleend. Gemeenten met meer dan
10 000 burgers moeten een volksmakelaar-bureau opzetten, en zowel gemeentelijke volkshuisvesting als
particuliere verhuurders worden verplicht om alle beschikbare verhuureenheden te melden aan het bureau.
Rapportage van beschikbare appartementen zal “een basiswet” worden. Woonruimte wordt niet meer
verdeeld naargelang de wachttijd dat je op een woning wacht. Vluchtelingen die net zijn aangekomen in het
land gaan je gezwind voorbij voor een woning, al sta je tien jaar in de wachtrij.
“Dus vergeet die wachtrij en procedures voor een woning, schaf een fatsoenlijke tent aan. Ik denk dat het
moeilijk zal worden om in een park of op een ander zijn eigendom te bivakkeren, maar dan toch… maakt niet
uit hoe je het bekijkt, onze politici zijn humanisten. Maar niet voor degenen die toevallig hier zijn geboren”,
schrijft de blogger Iniskogen.
Geen tijd voor de wachtrij en nul inkomen geeft prioriteit
De grootste makelaar van het land in Stockholm distribueert huurappartementen op twee criteria: wachttijd
en inkomen. Het maakt niet uit hoelang je in de wachtrij staat als je inkomen lager is dan de eis van de
verhuurder. De normale eis is dat het inkomen van een huurder drie tot vier keer zo hoog als de huurprijs
moet zijn. De eis naar een jaarlijks inkomen van 400 000-500 000 kronen (44 000 – 55 000 euro) is niet
ongebruikelijk.
“Actief woonbeleid” werkt tegenovergesteld: geen tijd voor de wachtrij en nul inkomen geeft prioriteit. De
enige criteria voor het verkrijgen van huisvesting is dat je een immigrant bent. Belastingbetalers gaan de
huur betalen en immigranten worden geprioriteerd in de wachtrij. De prikkel voor verhuurders zal “een
combinatie van premies en door de staat gegarandeerd huurbetaling” zijn.
Ik noem het “actief woon-confiscatie”. Het is een aanzienlijk meer gerechtvaardigde term dan “actief
woonbeleid”.
Weigering van bonus-immigrant is discriminatie
NBH beveelt aan om de autonomie van gemeentes te beperken, zodat ze worden beroofd van hun
vermogen om te protesteren tegen de staat, vanwege het in beslag nemen van hun huisvesting. Met
betrekking tot het dwingen van particuliere verhuurders te verhuren aan immigranten aarzelt NBH iets –
“misschien is dit niet de juiste weg”.
Maar NBH vermeldt ook: “in het geval dat iemand nieuw is voor de vastgoedmarkt en niet is toegestaan om
een bepaalde aangewezen appartement te huren, kunnen de omstandigheden zodanig zijn dat de
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verhuurder zich schuldig maakt aan discriminatie, wat een overtreding is van de Discriminatiewet – 2:12
(2008:568).”
De mogelijkheid om de keuze van de huurders te beïnvloeden is dan ook uit het beeld verdwenen, voor
zowel particuliere verhuurders als gemeentelijke volkshuisvestingen. Eigendomsrechten op onroerend goed
bestaan niet meer, alleen nog maar verplichtingen. Stalins collectivisering van de huisvesting en landbouw in
de jaren 1920-1930 blijkt een inspiratie voor NBH te zijn.
“Het rapport is een sociale bom”
In een disclaimer, wat een bepaald ongemak vertoont, schrijft NBH: “Men moet in ogenschouw houden dat
dit tegenstrijdige belangen tussen zwakke groepen kan creëren.” Wat duidelijkheid.
De sociaal-democratische blogger Johan Westerholm noemt het rapport “een sociale bom wat door NBH in
de schoot van de regering geworpen is”.
“Onderga de werkelijke ervaring van de betekenis van diversiteit”
De blogger Fnordspotting voorspelt “zeer voelbaar negatieve gevolgen voor het publiek”.
“Een interessant gevolg van het voorstel van de NBH is echter dat het publiek niet langer in staat zal zijn
zich te verschuilen achter platitudes. Wanneer immigranten niet langer alleen maar een zorg zijn in de
ghettos waar ze verblijven, waar etnische Zweden allang geleden van gevlucht zijn, en zich gaan vestigen in
de betere wijken van een stad, zal het voor velen de eerste keer zijn om de werkelijke ervaring van de
betekenis van diversiteit te ondergaan.”
“Het zal voor velen als een onaangename verrassing komen, die altijd in gedachten waren dat een
standpunt innemen iets is wat je doet met een ‘like’ geven op Facebook” – schrijft Fnordspotting.
Nieuw gebouwde sloppenwijken – barakken en loodsen
Om snel nieuwe woningen te creëren voor tienduizenden
immigranten zal het niet genoeg zijn om actief de bestaande
woningen onder de neus van de Zweedse bevolking te confisqueren.
De NBH beveelt ook zogenaamde module behuizing aan (barakken
en loodsen), die snel kunnen worden gebouwd op de beschikbare
grond in de gemeenten. In zes maanden tijd zullen 6000 module
huizen zullen klaar staan.
Als die barakken aan enige betekenis willen voldoen moeten ze in de grote steden worden gebouwd, waar
werkgelegenheid is. De grondkosten zijn hoog en planningsprocessen vaak traag. De kosten voor de
barakken varieert afhankelijk van de uitvoering, volgens de NBH, tussen 8 000 en 26 000 euro per 24
vierkante meter loods. Dat zijn de eenvoudigste loodsen zonder ventilatie en cv-installatie. Toiletten en
douches zullen in aparte barakken worden geplaatst.
1,35 miljard euro per jaar voor sloppenwijken
“In de regio Stockholm kost een meer duurzamer huis als meergezinswoningen ongeveer 4 400 euro per
vierkante meter om te produceren.”, schrijft sociaaldemocratische blogger Johan Westerholm op
ledarsidorna.se. Als we van de veronderstelling uitgaan dat deze sloppenwijken worden gebouwd voor de
helft van de kosten, ondanks historische en internationale ervaring met betrekking tot verhoging van de
sociale onrust en criminaliteit, zal het prijskaartje voor 2015 alle eerder bekende berekeningen met een
ruime marge doorbreken.
Johan Westerholm schat dat de kosten om 17 vierkante meter barakken te bouwen voor 10 000 migranten,
met inbegrip van water, riolering en elektriciteit, rond de 450 miljoen euro zal komen.
“Voor sloppenwijken met een zeer korte levensduur en zonder de standaard die langer onderdak mogelijk
zal maken. En tot nu toe zijn er geen wegen gebouwd, scholen, noch ziekenhuizen. En dit is het getal voor
2015. In de jaren 2016-2018 zullen de volumes minstens verdrievoudigen. We bereiken dan een
kostenplaatje, met uitzondering van wegen, scholen en ziekenhuizen, van 1,35 miljard euro per jaar,
bovenop de huidige kosten van de Zweedse Immigratiedienst en Sociale Dienst.”, schrijft Westerholm. De
totale kosten van het immigratiebeleid zal in 2019 ruim 25 miljard euro bedragen.
Sloppenwijken, waar we decennia mee bezig zijn geweest om ze uit te roeien
De overheid steekt de handen uit de mouwen en bereidt zich voor op het
creëren van nieuwe sloppenwijken. Dat is precies het omgekeerde wat
Zwedens grootste politieke partij, de sociaal-democraten, sinds 1932
tientallen jaren aan heeft besteed om ze te vernietigen. Nu gaan we
sloppenwijken herintroduceren op basis van derde wereld import, en de
inheemse bevolking actief gaan discrimineren op de woningmarkt. Reden:
politici doen zo ongeveer alles wat zowel de overheid als de zelf-geselden,
zogenaamde “oppositie”, als superieur boven alles beschouwt; het
ondersteunen en bij voorkeur verhogen van de massa-import van mensen
uit disfunctionele derde wereld landen. Ongeacht de kosten.
Installeerbare barakken in platte kartonnen dozen
We moeten niet verbaasd zijn als de Löfven regering (sociaal-democraten en milieupartij) met zijn
islamitische minister van Volkshuisvesting, Mehmet Kaplan, besluiten om te kiezen voor IKEA installeerbare
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vluchtelingbarakken, “Better shelter”, die worden geleverd in platte pakketten en geeft de vluchteling de
mogelijkheid zelf de barak te monteren, zonder enig speciaal gereedschap.
Het duurt slechts vier uur om een loods te monteren. De leefruimte is 17,5 vierkante meter, die naar
verwachting voldoet voor maximaal vijf personen. De behuizing gaat drie jaar mee.
Een typische Zweedse coup d’état achter de schermen
Wat zich op dit moment afspeelt is een typisch Zweedse staatsgreep, uitgevoerd zonder de Zweedse
bevolking te vragen of zelfs begrijpen – “althans niet voordat het te laat is om de ontwikkeling te keren”,
schrijft de blogger Fnordspotting.
“Voor de hand liggende redenen worden dit soort politieke kenteringen niet luidruchtig uitgevoerd, dit soort
ingrijpende veranderingen wordt niet vermeld op plakkaten, of in toespraken en parades. Dit soort revolutie
wordt uitgevoerd in kleine kruipende stappen. Dit soort revolutie moet worden uitgevoerd in de schaduw,
door middel van rapporten, onderzoeken, overwegingen en parlementaire besluitvorming die uit het volle
zicht blijven, met uitgedroogde eufemismen ingebed in strikte, academische en mompelende woorden. Het
NBH rapport is een typisch voorbeeld daarvan. Ondanks de revolutionaire boodschap heeft het tot nu toe
nauwelijks aandacht in de media gekregen.
Smoking hot woningmarkt
De blogger Göran Fröjdh schrijft over de onroerend goed markt in de grote steden wat zijn kookpunt bereikt,
waar de vraag naar woningen 30% hoger is dan het aanbod. Groot deel van de woningen worden verkocht
voordat ze bezichtigd zijn. In februari ging een woning in Stockholm gemiddeld 17% boven de vraagprijs
weg. Een kleine 18 vierkante meter groot appartement in Finntorp, Nacka, ging onlangs voor het
recordbedrag van 165 000 euro – 9 000 euro per vierkante meter.
“En dit is nog maar het begin. Want nu Finansinspektionen (Financiële Toezichthouder) zijn goedkeuring
heeft gegeven voor de komende aflossingseisen per 1 augustus, wordt de zeepbel tot enorme proporties
opgeblazen. Jongeren in de grootstedelijke gebieden die willen verhuizen van hub ouderhuis, zullen
genoegen moeten nemen met het huren uit de tweede, derde of zelfs vierde hand, tenzij ze geluk hebben
met rijke ouders die nog een paar honderdduizend euro hebben rondslingeren en hun een kaartje kunnen
kopen voorbij de vast bevroren wachtrij.
Hoeveel is er meer nodig?
Politici onteigenen het recht op huisvesting van de eigen bevolking. Mensen worden gedwongen om tonnen
euro’s schuld te maken om iets van hun leven te maken. Volwassen kinderen kunnen niet verhuizen van hun
ouderlijke woning. Hun “keuze” ligt tussen het aangaan van nog meer schulden om vastgoed te kopen (als je
kan) of het kopen van een tent (als je blut bent).
Miljarden worden van ons geplunderd om linea directa te eindigen in de zakken van criminele immigranten.
Hoeveel is er meer nodig voordat de Zweedse bevolking wakker wordt en opstaat tegen politici die hen
behandelen als vuilnis, en laten betalen voor vuilnis. Want het zijn wij die gedwongen worden om deze
waanzin te financieren.
“Het komt nu. Hou je vast “
Johan Westerholm schrijft op ledarsidorna.se:
“De ineenstorting is nu hier. 2015 is het jaar waarin we gaan zien hoe onze asiel- en immigratiesysteem
bezwijkt onder de druk. Het enige waar ik benieuwd naar ben is wat er eerst zal gebeuren – een
wijdverspreide epidemie of dat iemand het slachtoffer van geweld wordt in een asielcentrum (rommel: beetje
vreemde stelling, er vallen regelmatig slachtoffers door geweld in Zweedse asielcentrums, tot nu toe
inderdaad geen doden, maar ze vechten elkaar geregeld tot bloedens toe de tent uit). Of een buurtwacht die
amok gaat maken. We zijn niet in staat om in zo’n kort tijdsbestek 15 000 daken en bedden te creëren, met
een fatsoenlijk standaard, net zomin als we al deze mensen met een arbeidsmarkt kunnen voorzien, schoolen opleidingsmogelijkheden, gezondheidszorg, brandweer en politie. We hebben geen tijd meer, de tijd is
op.
We naderen het eindstation. Het komt nu. Hou je vast.”
Bron: Snaphanen
http://www.vrijechroniqueurs.nl/zweedse-regering-gaat-actief-woningen-confisqueren-voor-de-islamitischeverrijking/
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Dollar crash en einde VS zeer nabij
Ron Paul: Dollar crash en einde VS zeer nabij
Helft van alle nu geboren Amerikaanse kinderen straks afhankelijk
van gaarkeukens – Voorbereiden op een dermate grote instorting is
nauwelijks mogelijk
‘Mission Accomplished’. Obama maakte meer schulden dan alle
eerdere Amerikaanse presidenten bij elkaar opgeteld.
Na 22 jaar is hij geen lid meer van het parlement, maar hij laat nog
altijd ongezouten zijn mening horen: de Libertariër Ron Paul, wiens zoon Rand volgend jaar een gooi zal
doen naar het Amerikaanse presidentschap. Vader Paul waarschuwt dat er al op korte termijn een
wereldwijde valutacrisis kan losbarsten en de Amerikaanse dollar zal instorten. Dat zal volgens hem het
einde van de Verenigde Staten betekenen.
De traditionele Amerikaanse waarden worden net als de belangrijke middenstandsklasse stap voor stap
vernietigd. De onrust die nu al in grote steden zoals Detroit en New York merkbaar is, zal na de crash van de
dollar exploderen. De rellen in de plaats Ferguson waren een waarschuwing voor wat dan over het hele land
zal plaatsvinden.
De komende crisis zal volgens Paul veel dramatischer zijn dan de Grote Depressie in de jaren ’30 en de
financiële crisis van 2008. Het spaargeld en de pensioenen, ja, de totale manier van leven van alle 315
miljoen Amerikanen staan op het spel.
Bevolking armer, banken rijker
De voortekenen zijn al jaren zichtbaar. Sinds 2008 is het aantal Amerikanen dat van voedselbonnen en
gaarkeukens moet leven verdubbeld. Driekwart van de bevolking leeft van loonstrook naar loonstrook en
houdt niets over. De helft (!!!) van alle kinderen die nu worden geboren zullen op enig moment in hun jonge
leven de gaarkeukens moeten bezoeken.
Ondertussen zijn de met honderden miljarden geredde banken nog veel groter en machtiger geworden.
Sinds de financiële crisis groeiden ze met maar liefst 37%, en dat terwijl inmiddels 52% van alle werkende
Amerikanen minder dan $ 30.000 per jaar verdient.
VS loopt op zijn tandvlees
De meeste mensen hebben echter geen flauw benul van wat op hun afkomt, of willen dit niet weten. De
politieke klasse leeft ‘in een pure fantasiewereld’ en lappen alle economische basisprincipes aan hun laars.
Statistieken over de economie, het overheidstekort en de werkloosheid worden vervalst.
De realiteit is echter dat de VS géén supermacht meer is. Het land is reeds aan het instorten en loopt zowel
in economisch, financieel, politiek, sociaal als maatschappelijk opzicht op zijn tandvlees.
Ieder uur geeft de VS $ 200 miljoen meer uit dan er binnenkomt. De afgelopen 6 jaar werd er 4 biljoen dollar
uit het niets geschapen. Onder Obama groeide de staatsschuld van $ 8,5 biljoen naar circa $ 18 biljoen,
waarmee de huidige president in zijn eentje méér schulden maakte dan alle andere presidenten bij elkaar
opgeteld. Ron Paul noemt deze schuldenorgie een ‘ongecontroleerd ontketend experiment.’
Catastrofale kettingreactie
Het catastrofale einde is dan ook in zicht. Dan worden ‘de vrijheden van de burgers vernietigd, sociale netten
ontbonden, winkels gesloten, zullen alle kredieten opdrogen en de geldautomaten leeg zijn, en zullen
handelaren weigeren dollars aan te nemen.’ De Amerikaanse regering en de publieke voorzieningen zullen
instorten, en de prijzen van voedsel en brandstof zullen exploderen.
De overheid zal dan naar alle waarschijnlijkheid al het (spaar)geld en de pensioenen van de burgers in
beslag nemen. Daarnaast zullen er strenge kapitaalcontroles worden ingesteld, zoals beperkingen van
betalingen met cash geld.
Bovenstaande kettingreactie zal zich volgens Paul ‘sneller uitbreiden dan iedereen nu voor mogelijk houdt’,
en zal uitlopen op ‘onteigeningen, gesloten banken en tumult in de straten.’
Echte hervormingen komen pas na de aanstaande crisis. Het huidige systeem is in Pauls ogen niet meer te
redden en zal onherroepelijk ten onder gaan. Daarom moeten er in zijn ogen snel maatregelen worden
genomen om het land op de val van de dollar voor te bereiden.
Voorbereiden amper mogelijk
Mensen kunnen zich eigenlijk niet goed wapenen tegen een instorting van een dergelijke enorme omvang.
Niemand zal onaangetast blijven. Paul zelf heeft het grootste deel van zijn geld en vermogen in goud,
zilveraandelen en vastgoed gestoken, en houdt circa 20% cash op zak. Maar of dat echt veel zal helpen,
durft ook hij niet te zeggen, want ‘als je een valuta vernietigt, vernietig je het hele land.’
Xander - (1) KOPP
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‘Vaticaan presenteert eind april plan voor VN-wereldregering’
Herverdeling welvaart door torenhoge milieubelastingen voor het
Westen - Unie van Socialistische Sovjet Republieken op
wereldschaal
Op 28 april wordt op de ‘Protect the Earth, Dignfiy Humanity’
conferentie van het Vaticaan een pauselijk plan gelanceerd voor de
oprichting van een VN-wereldregering die zowel politiek, economisch
als financieel gezag moet krijgen en samen met alle religies
‘klimaatverandering’ moet tegengaan. Dat beweert althans de
Amerikaanse christenauteur Thomas Horn. VN secretaris-generaal Ban Ki-moon zal zelf op de conferentie
aanwezig zijn.
Gecentraliseerde wereld autoriteit
In zijn in 2012 verschenen boek ‘Petrus Romanus – De Laatste paus is er’ wees Horn op verregaande
samenwerking tussen het Vaticaan en de VN om een wereldwijd gezaghebbende autoriteit op te zetten. De
komende pauselijke encycliek over klimaatverandering, die in juni of juli verwacht wordt, zou onderdeel zijn
van een ‘blauwdruk om de politieke en economische autoriteiten op de wereld in een gecentraliseerde
regering te structuren.’
In 2011 schreef kardinaal Peter Turkson, hoofd van de Pontificale Raad voor Gerechtigheid en Vrede, al een
voorlopig document waarin het Vaticaan pleitte voor de gedwongen herverdeling van de welvaart op de
wereld. Ook Paus Franciscus heeft bij diverse gelegenheden zijn voorkeur voor het staatssocialisme als
oplossing voor de wereldwijde problemen niet onder stoelen of banken gestoken.
Torenhoge milieubelastingen voor het Westen
De Amerikaanse econoom Jeffrey Sachs zal naar verwachting eveneens aan de conferentie deelnemen.
Sachs is hoofd van hetEarth Institute van de Columbia Universiteit en speciale VN-adviseur ten aanzien van
de zogeheten ‘Millennium Doelen’. Hij is tevens directeur van het VN Duurzame Ontwikkeling Oplossingen
Netwerk. De ‘Millennium Doelen’ voorzien ondere andere in een wereldwijde belasting op Co2 uitstoot, die
overigens voor 99% door de ontwikkelde landen zal moeten worden opgehoest. Op deze wijze zullen er
biljoenen euro’s en dollars uit het Westen naar de Derde Wereld moeten vloeien. Daardoor zal de welvaart
hier fors en permanent afnemen.
Welvaart verleden tijd in USSR op wereldschaal
Het uiteindelijke doel van deze ‘solidariteit’ is een ‘gelijkmatige’ en zogenaamd ‘eerlijke’ spreiding van de
welvaart, ongeacht de economische en financiële prestaties van een land of volk. Met andere woorden: een
Unie van Socialistische Sovjet Republieken op wereldschaal. Van ‘welvaart’ zoals we dat nu kennen zal dan
echter geen sprake meer zijn, met uitzondering van een klein eliteclubje dat straks met ijzeren vuist de
complete planeet moet gaan regeren.
Ongelimiteerde migratie naar Europa
Hoge Vaticaan officials stelden al eerder de oprichting van een Centrale Wereldbank voor om deze doelen te
kunnen realiseren. De vorige paus, Benedictus XVI, pleitte in zijn ‘Caritas in Veritate’ (Naastenliefde in
Waarheid) al voor een ‘Wereld Politieke Autoriteit’ om ‘de wereldeconomie te besturen... en integrale en
tijdige ontwapening, voedsel zekerheid en vrede te brengen, het milieu te beschermen en migratie te
reguleren.’ Met het ‘reguleren’ van migratie bedoelt het Vaticaan overigens het volledig opengooien en
daarmee feitelijk opheffen van alle grenzen, waardoor Europa overspoeld zal worden door honderden
miljoenen immigranten uit het Midden Oosten en Afrika. Hierdoor zal het bestaande voorzieningenniveau
(sociale zekerheid, zorg) onhoudbaar worden.
‘Paus pleitbezorger voor corrupste organisatie ter wereld’
‘De leider van de wereldwijde Katholieke Kerk, door katholieken beschouwd als de persoonlijke
vertegenwoordiger van Jezus Christus, is de pleitbezorger geworden van één van de corruptste organisaties
ter wereld: de VN,’ aldus Horn. ‘Deze ontwikkelingen hebben profetische implicaties voor christenen die
vrezen dat in de eindtijd een wereldwijde dictatuur de macht zal grijpen.’
Xander - (o.a.)(1) World Net Daily
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‘s Werelds eerste genetisch gemanipuleerde menselijke embryo’s zijn Chinees
Wided Bouchrika Redacteur Knack.be - 23/04/1
Chinese wetenschappers hebben gedaan wat niemand eerder in de
geschiedenis van de wereld heeft durven doen: de genen van
menselijke embryo’s wijzigen. Dat terwijl bezorgde wetenschappers
hadden gewaarschuwd, dat niemand ooit aan het menselijk genoom
mocht raken. Een team Chinese wetenschappers – onder leiding
van gen-functie-researcher aan de universiteit Sun Yat-sen in
Guangzhou, Junjiu Huang – heeft toegegeven het genoom van
menselijke embryo’s te hebben gewijzigd. De resultaten van hun
onderzoek werden gepubliceerd in het online magazine Protein &
Cell en bevestigen volgens Nature Newswijdverspreide geruchten over zulke experimenten.
‘Nooit menselijk genoom wijzigen’
Geruchten over Chinese experimenten met de recente ‘grootste biotechnische ontdekking van de eeuw’,
zoals Business Insider het noemt. Het gaat over het kunnen modificeren van het menselijk genoom wanneer
het nog een embryo is. Op die manier zou niet enkel het genetisch materiaal van een persoon kunnen
veranderen, maar ook het DNA dat die doorgeeft. ‘Slechte’ genetische codes zouden verwijderd kunnen
worden, ‘goede’ eventueel worden toegevoegd. Naar aanleiding van de geruchten, waarschuwden bezorgde
wetenschappers in Natureal, dat niemand ooit het menselijk genoom zou mogen wijzigen. Of toch niet op die
manier, voordat we de gevolgen van zo’n ingreep beter begrepen.
Grote uitdagingen
Huangs team trachtte die bezorgdheden weg te wuiven door niet-levensvatbare embryo’s te gebruiken voor
het onderzoek. Embryo’s die anders toch doodgeboren zouden zijn, werden bij vruchtbaarheidsklinieken
verkregen, bericht Nature. Maar Huang is niet de enige die niet kon wachten met de experimenten: uit een
Chinese bron weet het wetenschapsmagazine, dat nog vier andere groepen ‘gen-wijziging in humane
embryo’s’ nastreven. In de paper van Huang wordt beschreven hoe ze specifiek dat gen wilden modificeren,
dat verantwoordelijk is voor β-thalassemie, een potentieel fatale bloedziekte. Daarvoor gebruikten ze de
techniek bekend als CRISPR/Cas9. Maar in de studie wezen de wetenschappers erop, dat ze met grote
uitdagingen geconfronteerd werden. Er zouden nog steeds serieuze obstakels te overbruggen zijn voordat
klinisch gebruik realistisch wordt.
‘Ik geloof dat dit de eerste keer is, dat CRISPR/Cas9 werd toegepast bij menselijke pre-implantatie embryo’s.
In dat opzicht is de studie een mijlpaal, maar ook een waarschuwing’, zegt stamcel-bioloog aan de Harvard
Medical School in Boston, George Daley tegen Nature. ‘Hun studie zou een strenge waarschuwing moeten
zijn voor iedereen die denkt dat de technologie klaar is voor tests om ziektegenen uit te roeien.’
‘Verrassend aantal afwijkende mutaties’
Hoewel CRISPR slechte codes kan verwijderen of zelfs vervangen met DNA dat niet codeert voor dodelijke
aandoeningen, kan het ook ongewenste substituties veroorzaken. De getrouwheidsgraad van de techniek is
volgens Business Insider nog steeds erg laag. In maart waarschuwden onderzoekers in Nature dan ook dat,
omdat de genetische wijziging in embryo’s – zogenaamde kiembaanmodificatie – erfelijk is, die een
onvoorspelbaar effect kan hebben op toekomstige generaties. Wetenschappers vrezen dat genwijzigingsonderzoek bij humane embryo’s zal leiden tot onveilig of onethisch gebruik van de techniek.
In het geval van Huang, werd de gewenste DNA succesvol aangebracht in slechts ‘een fractie’ van de 28
embryo’s die ‘succesvol gesplitst’ werden. Ze probeerden het aanvankelijk bij 86 embryo’s en testten er 54
van de 71 die de procedure overleefden, aldus Business Insider. Er werd ook een ‘verrassend aantal
afwijkende mutaties’ opgetekend, meldt Nature News. Op dat moment stopte Huangs team het onderzoek.
Hij vertelde Nature News, dat als ze de techniek medisch wilden toepassen, de succesgraad dichter bij 100
procent moest liggen.
Magazines weigeren publicatie studie
Huang vertelde Nature News nog, dat de wetenschapsmagazines Nature en Science zijn studie niet wilden
publiceren, ‘deels omwille van ethische bezwaren’. De magazines reageerden niet op die bewering.
Terwijl de CRISPR-techniek nog beter moet ontwikkeld worden, is het ethisch debat inderdaad opgelaaid. Er
zijn onderzoekers die geloven dat de technologie van onschatbare waarde is: het zou genetische ziektes
zoals Huntington, sikkelcelanemie, taaislijmziekte en andere kunnen elimineren. Stuk voor stuk
aandoeningen die veroorzaakt worden door genen die dus nu blijkbaar in theorie verwijderd kunnen worden.
Anderen vrezen dan weer, dat eens de techniek nauwkeurig kan worden toegepast, het gebruikt zal worden
om zogenaamde ‘designer baby’s’ te creëren met specifieke, gewenste kenmerken.
Want hoewel de wenkbrauwen voorlopig gefronst worden bij het onderzoek, wordt er wel veel met de
techniek geëxperimenteerd die, zoals Business Insider meldt, vrij eenvoudig te gebruiken is: er werden al
tests uitgevoerd bij volwassen menselijke cellen en in dierlijke embryo’s. Ook Huang wil nog niet opgeven.
Met zijn team zullen tests worden gedaan op dierlijke modellen om de accuraatheid van CRISPR te
verbeteren.
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Nieuws: Bootvluchtelingen: ben ik de enige die dit ziet?
Bron: Want to Know 23 april 2015Door GuidoJ.
Vanochtend ontvingen we deze mail, die we graag met jullie delen.
Een gedachte, een vermoeden, gedeeld en op onze beurt delen we
het dus graag met jou. We vinden het waardevol genoeg om hier op
de site te plaatsen. Laat je mening onder het artikel in respect
achter, wanneer je daar de behoefte toe voelt.
Bootvluchtelingen: ben ik de enige die dit ziet?
2015 WantToKnow.nl/.be
“Goedemorgen,
Hoe meer ik de berichten zie over de gigantische aantallen
bootvluchtelingen die systematisch lijken te verongelukken in de
Middellandse Zee, des te meer ik ervan overtuigd begin te raken dat
hier geen sprake meer is van noodlottige omstandigheden, maar van
kwade opzet! Het lijkt mij eerder deel uit te maken van het geheel:
het meesterplan dat er op gericht is zoveel mogelijk slachtoffers te
maken. Genocide dus! Ondanks dat er in de media hardnekkig
mededeling wordt gedaan, van veel vrouwen en kinderen, zien mijn
‘complottheorie’-ogen nog steeds alleen maar, heel veel mannen in de kracht van hun leven in de
filmbeelden die getoond worden. En ook het feit dat al de betalingen voor dit dodentransport aan de
‘zogenaamde’ mensensmokkelaars betaald moeten worden via bankrekeningen in Perzische Golfstaten (!!)
stemt tot nadenken. De anonieme breinen achter deze oplichting die iedereen van zijn laatste geld berooft.
voordat ze een gewisse dood tegemoet gaan blijven net als ‘DE RAAD’ in het nieuwe ‘Mind Control’ altijd
buiten schot. Een andere kwestie die tot nadenken aanspoort, is het feit dat die boten vaak als
spookschepen op de autopiloot stuurloos ronddobberen zonder enige bemanning aan boord die het schip
navigeren. De ratten hebben het zinkende schip dus al verlaten. Ook hier weer kwade opzet.
Daarnaast de getuigenverklaringen van de overlevenden die verklaren dat ze met geladen wapens tussen
de schouderbladen gedwongen worden om aan boord te gaan en dat weigeren op dat laatste moment geen
optie meer is. Velen getuigen van hun verblijf op de kade in de haven als van een verblijf in de hel met als
enige uitweg vermoord te worden of de zee op gestuurd worden in veel te vol gepakte (vaak niet eens
zeewaardige) schuiten. Daarbij duidelijk ook de dood voor ogen.
Het doet mij erg sterk denken aan Jodentransporten naar de concentratiekampen. Dit lijkt mij exact hetzelfde
scenario in een andere ‘verpakking’. De denktank achter de Nieuwe Wereld Orde kent vele varianten, die het
grote publiek op het verkeerde been zetten, vóór het oog van de draaiende camera’s. Dit zijn mijn
gedachten, food for thought om eens te overpeinzen. Ik wilde deze gedachte even met iemand delen. Ik krijg
hier een hele vieze smaak van in mijn mond. Dit hele verhaal voelt zo compleet niet goed.
Ben ik de enige die dat ziet?”
‘Griekenland krijgt 3 tot 5 miljard euro voorschot van Rusland’
18/04/15 - De Griekse premier Alexis Tsirpas met de Russische president Poetin © REUTERS
Het in financiële nood verkerende Griekenland gaat dankzij een energieovereenkomst met Rusland tot vijf miljard euro ontvangen. Dat meldt het
Duitse blad Der Spiegel op zijn website. De overeenkomst zou dinsdag
gesloten worden. Het geld is een voorschot op de geplande pijplijn Turkish
Stream, waarmee Russisch gas via Turkije en Griekenland naar Europa
kan worden gebracht. De bedoeling is dat de pijpleiding, die het voor
Moskou ook mogelijk maakt om Oekraïne te omzeilen, tegen 2019 in
gebruik genomen wordt. Het nu voorgestelde bedrag wordt beschouwd als een voorafbetaling op de winsten
die Griekenland in de toekomst dankzij die pijplijn zal maken, via de transitvergoedingen die geheven
worden. Het voorschot zal later weer worden afgetrokken van de door Griekenland gemaakte winst.
‘Uitstel tot juni’
De hoogte van de voorafbetaling zal volgens de website van Der Spiegel “drie tot vijf miljard euro”
bedragen. Volgens een hoge ambtenaar van de Griekse regeringspartijSyrizazal met deze overeenkomst
“het tij keren” voor Griekenland. Het land voert momenteel erg moeizame onderhandelingen met Europa en
het IMF over de vrijgave van nieuwe noodkredieten. Het Grieks-Russische voornemen zou ter sprake
gekomen zijn tijdens het bezoek van de Griekse premier Alexis Tsipras aan Moskou, ruim een week
geleden. De overeenkomst tussen beide landen zal volgens Der Spiegel dinsdag ondertekend worden.
Het Grieks financieel weekblad Agora meldt volgens Der Spiegel dat de Griekse regering hoopt met het vers
geld de onderhandelingen met de Europese partners tot juni te kunnen uitstellen. (Belga/RR)
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Prikbord nr 434
Achterkamer
De EU staat op het punt dezelfde blunder te begaan als destijds met Turkije. Deze keer is in de achterkamer
een ‘associatieverdrag’ met Marokko geregeld, dat aan Marokkanen nagenoeg dezelfde rechten geeft als
EU-ingezetenen. En niet alleen Marokkanen, maar iedereen die een Marokkaans paspoort weet te
bemachtigen, zoals we inmiddels hebben gezien met Turkse, Roemeens, Bulgaarse en Spaanse
paspoorten. Tot welke brutale aanspraken dit kan leiden, heeft de Marokkaanse regering bij herhaling
getoond. Intussen heeft Nederland haar autonomie volledig uit handen gegeven en mag alleen iets zeggen
(of een commissaris aanstellen) als we met geld over de brug komen. Zoals die Marokkaanse vrouw op tv
verklaarde: ik woon hier in de stad en mijn zoon moet naar een particuliere school, dus mijn Nederlandse
uitkering kan niet omlaag, anders kan ik mijn hypotheek niet betalen. Duizenden Nederlanders kunnen hun
hypotheek niet meer betalen, omdat ze moeten bijdragen aan een absurd beleid.
BBB
De PvdA wil de bed-bed-brood opvang voor illegalen handhaven. Intussen blijkt dat het ook om medische
zorg en juridisch advies gaat in bepaalde regio’s. En iemand heeft het meisje Anousch kennelijk ingefluisterd
dat een generaal pardon er straks wel weer inzit, zodat ze alvast wil gaan leren. En komen daarna de
gezinshereniging en de lobby tegen uitzetting weer op gang?
Want zelfs de Haagse burgemeester Van Aartsen (VVD) vindt het prima zo. Hij toont zich al chantabel, want
hij wil geen zwervers op straat. Dat hoeft ook niet als de BBB-voorziening centraal in Nederland wordt
ondergebracht, want dan houdt hij alleen nog de daklozen, drugsverslaafden, psychisch gestoorden en
Oost-Europes bendes over, die de stad onveilig maken…
Halve waarheden, hele leugens
Het was een goed idee van De Telegraaf (18/4) om de Europese chaos terzake het illegalenbeleid te
illustreren. Dat ook de correspondenten daarbij halve waarheden gebruiken plus een opzettelijk onjuiste
vertaling van een Engelse term, zelfs al zou de werkelijke betekenis ‘uitzettingscentrum’ zijn, is kenmerkend
voor de misleiding die ook hier wordt gehanteerd door de PvdA en de zieligheidsindustrie. Zo blijkt de
bewering dat bed-bad-brood geen aanzuigende werking heeft, helemaal niet te kloppen. Via Italië stromen
allerlei gelukszoekers het liefst meteen door naar Duitsland, omdat geregistreerdeillegalen (afgewezen
asielzoekers) daar gewoon mogen blijven en zelfs een uitkering krijgen. Doch daarnaast zijn er de
honderdduizenden illegalen, vaak zonder identiteitspapieren, die op straat leven of in eigen tentenkampen,
net als de sans-papiers, Roma’s en werkloze Oost-Europeanen in Frankrijk en Italië. Dus helemaal geen
duidelijk beleid in Duitsland, maar gebrek aan daadkracht.
En dat veel Duitsers geen bezwaar hebben tegen de huisvesting van vluchtelingenin hun omgeving, zegt
niets over illegalen, want dat zijn gelukzoekers die in vele steden – zoals Dortmund – al veel overlast
veroorzaken en hoge kosten in het kader van de criminaliteitsbestrijding. Ook Groot-Brittannië kent een
onderscheid tussen geregistreerde illegalen (met voorzieningen) en een onbekend aantal ‘zwervende’
illegalen die ook uit Azië, Oost-Europa en het Midden-Oosten afkomstig zijn. Enquêtes en politieke
besluitvorming zijn derhalve alleen zinvol als eerst de halve waarheden en hele leugens uit het
illegalendossier worden verwijderd en betrokkenen werkelijk weten waarover ze praten. Dit geldt ook voor
journalisten die kennelijk bezwaar hebben tegen een echt duidelijk gelukzoekersbeleid waarin strafbaarheid
en uitzetting de normale procedure voor illegalen dient te zijn, teneinde een nog grotere chaos, nog meer
maffiapraktijken, nog meer politieke spanningen, nog meer onnodige kosten en zieligheidsindustrie, nog
meer uitbuiting en criminaliteit, nog meer sociale ellende en werkloosheid, nog meer uitzichtloosheid in
verpauperde buurten en kampen, en straks 30.000 verdrinkingsdoden per jaar te voorkomen.
Hoeveel leugens nog?
In Noord Afrika zouden nog 1 miljoen mensen – ‘vluchtelingen’ genoemd – wachten op transport naar
Europa. Hetzelfde soort leugens als over Griekenland, ontwikkelingshulp, EU-voordelen, het klimaat en de
windmolenenergie. Leugens die ons wederom veel geld gaan kosten, want men vergeet bijv. erbij te
vertellen hoeveel mensen er onderweg zijn, die niet vallen onder het vluchtelingenverdrag. Gelukzoekers
dus, of economische migranten zoals de Duitsers ze omschrijven. En voorts de ‘echte’ vluchtelingen uit Syrië
en (Noord) Irak, die in een oorlog terecht zijn gekomen. De werkelijkheid wordt door Duitse deskundigen
vertaald naar een verdeelsleutel voor de Europese landen, waarbij Berlijn al rekening houdt met 300.000,
doch uiteindelijk kunnen het er 500.00 worden. Dit zou voor Nederland tussen de 60.000 en 100.000
inhouden, waardoor de vraag rijst: waarom naar Europa? En om hoeveel gaat het totaal in de komende 10
jaren (2,5 miljoen per jaar?), wat doen de overige landen en welk aantal kan straks worden toegevoegd aan
de 20 miljoen Europese werklozen. Vragen waar de hardleerse Mandarijnen in Brussel geen duidelijk
antwoord op weten, omdat iedere foute beslissing een miljoen nieuwe immigranten oplevert.
Onbetaalbaar
De Belg Verhofstadt heeft een sluwe ‘oplossing’ bedacht, die helemaal geen oplossing is. Asielzoekers
moeten dan voortaan in het land van herkomst bij een ambassade asiel aanvragen. Iedereen die geen echte
vluchteling is, kan dan meteen worden afgewezen, tenzij men de ambassade niet meer wil verlaten,
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natuurlijk. En vervolgens een beroep doet op het ‘recht’ juridische bijstand te krijgen op kosten van het
beoogde gastland. Dit maakt het voorstel van de Belg niet alleen onbetaalbaar, maar ook onbetrouwbaar.
Want welke ambassades zullen door miljoenen (economische) asielzoekers worden geselecteerd voor hun
aanvraag. Uiteraard die waar men niet moeilijk doet over vervalste of ontbrekende papieren, een rammelend
asielverhaal, een complete familie die asiel aanvraagt of waarvan de wetgeving en sociale vooruitzichten
zodanig zijn, dat ze de voorkeur verdienen boven niet-Europese ambassades en Portugal resp. Kroatië. En
dit soort figuren heeft een stem in de EU…
Zachte heelmeesters
De honderden, straks duizenden, verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee is de directe
verantwoordelijkheid van al die halfzachte Europese politici die nog steeds trachten de autonomie van de
lidstaten verder aan te tasten. Ook nu weer vallen allerlei figuren, waaronder onze minister van Buitenlandse
Zaken, over elkaar heen met hun ‘grenzen open’ beleid of ‘dit mag niet meer gebeuren’. Dat de toestroom en
het aantal doden daardoor alleen zullen toenemen, dringt kennelijk niet tot hen door. Of durven ze dit niet
hardop te zeggen uit angst voor de vraag: hoe lang stellen jullie echte maatregelen nog uit? Het Lampedusaprobleem is slechts voor een ding goed: de wereld duidelijk maken dat Europa niet van de VN is, ook niet
van Brussel en evenmin van Afrikaanse mensenhandelaren. Onze ambassadeurs zullen dus aan het werk
moeten om duidelijk te maken dat hier straks niemand klaar staat om gelukzoekers met open armen te
ontvangen en dat illegaal verblijf geen vrijkaartje is voor een generaal pardon. De VVD moet zich schamen
in de doorzichtige wisseltruc van de PvdA te zijn getrapt en de strafbaarheid van illegaal verblijf te hebben
‘geruild’.
L. Dorrestijn

Chemtrails, aluminium en Alzheimer
23 april, 2015 | Auteur: Boudine
Chemtrails blijkt een heftig onderwerp, oftewel: het is nog erger dan
ik dacht. Chemtrails zijn bedoeld om het weer beïnvloeden, daarom
sproeit men een mist van nano-deeltjes van metalen in de
atmosfeer. Helaas zijn deze metalen giftig, ze veroorzaken een hoge
zuurtegraad van de bodem waardoor de bomen sterven, maar ze
worden ook ingeademd door mensen en dieren, waardoor onze
hersenen sterven. Russell Blaylock is een gepensioneerde
neurochirurg die waarschuwt voor de gevolgen van aluminium en
andere metalen voor onze hersenen. Aluminium veroorzaakt dementie, de ziekte van Alzheimer!
Alzheimer ontstaat meestal op latere leeftijd, het is een ouderdomsziekte. Het aantal Alzheimerpatiënten
neemt toe omdat mensen tegenwoordig ouder worden, maar ook als men corrigeert voor dat gegeven, blijkt
het aantal toe te nemen. Deze toename ontstaat dus door omgevingsfactoren. Welke dat zijn, vergt uiteraard
meer studie, maar aluminium en kwik kunnen zeker Alzheimer veroorzaken. Kwikdamp werd vroeger
gebruikt om hoge hoeden te verstevigen, vandaar de Engelse uitdrukking: as mad as a hatter!
Hoedenmakers werden er gek van.
De ziekte van Alzheimer: de hersenen nader bekeken duurt 6 minuten.
Aluminium bevindt zich altijd in geringe hoeveelheden als oxide in de bodem, maar deze deeltjes zijn te
groot om door planten en dieren te worden opgenomen. Het verspreiden van nano-deeltjes aluminiumoxide
in de lucht, maakt dat deze zeer kleine deeltjes gemakkelijk worden opgenomen door planten en dieren. Ze
zijn zo klein, dat ze door ieder filter heen gaan. Ze komen in het bloed, of gaan zelfs rechtstreeks naar de
hersenen. Bomen gaan er langzaam aan dood en mensen worden er langzaam gek van!
Chemtrails and Their Effects on the Brain ~ Dr. Russell Blaylock duurt 15 minuten.
Voor wie meer wil weten, is hier een langere versie van deze video. (What Chemtrails Are Doing To Your
Brain – Neurosurgeon Dr. Russell Blaylock Reveals Shocking Facts. duurt 50 minuten).
De vraag is, wat we er aan kunnen doen. Dr. Russel Blaylock geeft voedseladviezen, maar gezond eten
terwijl we gif inademen, kan nooit de oplossing zijn. Er wordt nu al ruim 10 jaar gespoten en het heeft lang
geduurd voor er voldoende over bekend was, om het probleem serieus te nemen. De meeste mensen
denken nog steeds dat chemtrails bestaan uit onschuldige waterdamp, sluierbewolking of vliegtuigsmog! Het
is daarom belangrijk dat steeds meer mensen zich bewust worden van deze misdaad tegen de mensheid.
Kortom: hoort, zegt het voort!
Chemtrails worden verspreid door mensen. Ook al gebeurt dit nu nog in het diepste geheim, als meer
mensen zich bewust worden van de gevaren, zal de roep om openheid toenemen. Vervolgens zal er
politieke druk moeten worden uitgeoefend op de mensen of instanties die dit misdadige programma
implementeren en uitvoeren. Chemtrails vergiftigen de hele wereld, inclusief het menselijke brein.
Chemtrails & Nutritional Solutions – Dr. Russell Blaylock Interview 6 19 2013, audio duurt 37 minuten.
http://www.boublog.nl/2015/04/23/chemtrails-aluminium-en-alzheimer/#more-21916
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Kans op nucleaire conflicten groter dan vorige Koude Oorlog
Iedereen spreekt nu weer over een nieuwe Koude Oorlog en denkt
dan eigenlijk automatisch dat die zich ongeveer onder dezelfde
condities zal ontvouwen als de vorige.
Niets is minder waar want de huidige situatie vergeleken met die van
toen is drastisch veranderd. Zodanig dat gegeven de huidige
omstandigheden de kans op een nucleaire oorlog vele malen groter
is dan toen.
Twee hooggeplaatste militairen, een Amerikaanse en een
Russische, komen eveneens tot die conclusie en gezamenlijk
hebben ze een op-ed stuk geplaatst in de New York Times om de
mensheid te waarschuwen voor de vele malen grotere gevarenzone waarin wij ons nu bevinden.
Gedurende de laatste jaren zien we een alarmerende escalatie van twee zeer zorgelijke trends:
Een toenemend aantal cyberaanvallen op complexe infrastructuren wereldwijd en de voor velen
onverwachte terugkeer naar een nieuwe Koude Oorlog. Dit laatste wordt veroorzaakt door de gewelddadige
door de Amerikanen gesteunde en gefinancierde staatsgreep in Kiev.
Die cyberaanvallen kunnen dan ontstaan vanuit het eigen land, het buitenland en het kan een False Flag
operatie zijn ten behoeve van het militair-industriëel complex.
Wanneer je beide hierboven genoemde trends verder zou doortrekken, kom je tot een onplezierige
conclusie:
Gezien de kwetsbaarheid van de hedendaagse technologie en het toenemend aantal cyberaanvallen,
gekoppeld aan de actuele doctrines van de twee supermachten die nu weer op basis van een Koude Oorlog
met elkaar om gaan, is de kans op een nucleair conflict plotseling toegnomen en is nu een zeer reële
dreiging.
Dat is de kern van het verhaal zoals dat is verschenen in de New York Times aan de hand van een
voormalig Amerikaans Marine Corps Generaal, James E. Cartwright, en de gepensioneerde Russische
generaal Vladimir Dvorkin. Beiden zijn lid van de Global Zero Commission on Nuclear Risk Reduction en
beiden maken zich ernstige zorgen over de toekomst van de wereld wanneer de huidige nucleaire status
quo tussen Amerika en Rusland onveranderd blijft.
Zij waarschuwen voor de gevaren van de oude nucleaire doctrines in een tijd waarin de relaties tussen de
twee supermachten op een uitzonderlijk laag punt staan. Zij roepen dan ook zowel Washington als Moskou
op om mogelijke provocaties te voorkomen.
Overblijfselen uit de vorige Koude Oorlog creëren dat er drie opties overblijven als erfenis van toen:
a) First Strike (als eerste aanvallen)
b) Terugslaan na een aanval
c) Lanceren op basis van een waarschuwing
Volgens de twee generaals is de laatste de meest riskante optie:
“Omdat storingen of provocaties een wereldwijde ramp kunnen veroorzaken. Sinds dit grotendeels wordt
afgehandeld door computers, is dit risico aanzienlijk kleiner geworden. Maar door de enorme toename van
cyberaanvallen is de mogelijkheid van onechte waarschuwingen in de zogenaamde early warning systems
toegenomen en kan de mogelijkheid van een fout niet worden uitgesloten”.
Omdat alle landen zich bezighouden met cyberoorlog voeren is de kans dat een hacker vroeg of laat in het
bezit komt van de informatie die nodig is om de lanceercodes buitenspel te zetten maar al te werkelijk.
Juist omdat het spel sinds de vorige Koude Oorlog vele malen ingewikkelder is geworden, is het zaak dat de
mensheid tijdig bij hun zinnen komt en deze waanzin stopt.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9200:kans-op-nucleaire-conflictengroter-dan-vorige-koude-oorlog&catid=37:wereld&Itemid=50
Dankzij Willem Alexander staan we in ieder geval érgens bovenaan….
Door Gerard Driehuis - zondag 26 april 2015, 09:09 in categorie: Samenleving
In de meeste lijstjes bungelt Nederland ergens halverwege. Maar niet in deze ranglijst:
over: Nederland
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/446517/dankzij-willem-alexander-staan-we-inieder-geval-ergens-bovenaan.html
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Dwarsliggers naar concentratiekampen in Oekraine (video)
Een website in Oekraïne die nauwe banden onderhoudt met
president Poroshenko heeft een oplossing voor mensen die met
Rusland sympathiseren.
Gevangenneming, interneren in grote kampen of massaal
deporteren naar Rusland.
Internering wil zeggen het gevangen zetten van gewoonlijk grote
groepen mensen zonder enige vorm van proces.
Het is een uitdrukking die voornamelijk in oorlogssituaties wordt
gebruikt, waarbij bijvoorbeeld al bij voorbaat alle burgers van het
land waarmee wordt gevochten worden opgesloten, in tegenstelling
tot de normale rechtsgang, waarbij mensen pas worden opgesloten wanneer ze zijn veroordeeld door een
rechtbank.
Het is een soort preventief opsluiten waarbij de betrokkenen worden vastgehouden in gevangenissen of in
kampen, de zogenaamde interneringskampen, ook wel concentratiekampen genoemd.
Nu is er een Oekraïense website hvylya die nauwe banden onderhoudt met de president van het land
Poroshenko, die oproept om fans van het Kremlin voorlopig een jaar of vijf in een interneringskamp op te
sluiten totdat er een regime en mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden in Rusland.
De website geeft naast internering een tweede optie en dat is vrijwillig vertrekken richting Rusland. Dit zou
dan zijn in verband met hun eigen veiligheid.
Uiteraard zou het interneren of het registreren en begeleiden naar de Russische grens op eigen kosten
moeten gebeuren want het is uiteindelijk het Kremlin dat verantwoordelijk is voor de huidige situatie en niet
Oekraïne, vinden zij.
Bovenstaande geeft natuurlijk haarfijn aan hoe de aanhangers van Poroshenko denken over hun
medeburgers die Rusland niet bij voorbaat veroordelen. Wat dan ook automatisch inhoudt dat het nooit wat
zal worden in Oekraine voor wat betreft vreedzaam naast elkaar leven.
Er is een bestand wat nog met losse draadjes aan elkaar hangt; voor hoelang weet niemand.
Zo wordt er in Oekraïense media een verhaal breed uitgemeten over rebellen die troepen van Oekraïne
beschoten zouden hebben met witte fosforgranaten. Dit verhaal wordt overal gedeeld op de sociale
mediasites.
Wat er wordt gezegd is dat een bataljon van het Oekraïense leger, het Krim Bataljon, beschoten wordt door
rebellen met witte fosforgranaten. Dit soort granaten zijn ten strengste verboden als er een risico bestaat dat
de wapens burgers zullen doden of verwonden.
Weer een fantastisch stuk propaganda uit Kiev om de rebellen en dus de Russen zwart te maken.
Iedere keer echter als ze dit soort dingen proberen, worden ze betrapt op leugens.
In de onderstaande video kun je zien hoe de blogger Anatoly Shariy de foto die als bewijsmateriaal wordt
gepubliceerd uitlicht en toelicht. Echter, wanneer hij de foto omdraait is deze volkomen identiek aan die die
vorig jaar juni werd genomen door de rebellen toen de troepen uit Kiev zelf gebruikmaakten van witte
fosforgranaten. Er is zelfs een datum van vorig jaar bekend: 12 juni 2014. Goed werk van deze blogger!
Mocht de Engelse ondertiteling van de video niet onmiddellijk werken dan kun je deze handmatig selecteren
in het menu onderin de video.
Bronnen: Wake Up From Your Slumber ; Fortruss
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9195:2015-04-22-09-1308&catid=10:buitenland&Itemid=23

Mensen worden knettergek van vreemd geluid
Niet iedereen hoort het, maar de mensen die het wel horen worden
zo langzamerhand knettergek van het mysterieuze geluid.
Het is een lage, soort brommende toon en wetenschappers staan,
zoals vaak in dit soort situaties, volkomen met de handen in het
haar.
De bovengenoemde geluiden worden waargenomen van het
Engelse Somerset tot New Mexico en een gebied waar men er
bijzonder veel last van heeft, is rondom de Engelse stad Plymouth.
Een geluid dat al sinds de jaren '70 wordt waargenomen, meestal in
plattelandsgebieden en alleen door mensen die binnen in huis zijn.
Ook schijnt het ’s nachts luider te zijn dan overdag.
Vorig jaar had men veel last van dit geluid rondom Plymouth en toen het afnam hoopte men dat het weg
was. Echter, niets was minder waar, want het is terug, erger dan ooit.
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Getuigen zeggen dingen zoals, “Je begint je af te vragen of het aan jou ligt, aan je oren, maar mijn man zei
dat hij het ook kon horen. Mijn buren hebben het ook gehoord en verschillende andere mensen zeggen
hetzelfde. Het is een laag, bijna melodisch geluid”.
Het schijnt dat dit bizarre geluid ongeveer door twee procent van de bevolking wordt gehoord.
De meeste mensen die het geluid horen zijn boven de 35 en in Engeland is het bijvoorbeeld waargenomen
in Leeds, Bristol en Largs in Schotland, maar het is ook gehoord in Taos, New Mexico en Bondi Beach in het
Australische Sydney.
Katie Jacques uit Leeds zei, “Het is een soort marteling. Soms wil je het wel uitschreeuwen. Het is moeilijk
om in slaap te vallen omdat ik dit geluid permanent in de achtergrond hoor. Je ligt te woelen en te draaien en
je gaat je er steeds meer over opwinden.
De mensen die het horen hebben daarnaast last van hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid, neusbloedingen
en slaapverstoringen. Voor zover bekend, is er ook minstens één geval van zelfmoord, veroorzaakt door het
mysterieuze geluid.
Een inwoner van Bondi Beach in Sydney zei, “Mensen hier worden er helemaal gek van. Het enige wat je
kunt doen is muziek opzetten om het weg te duwen. Ik slik kalmerende middelen en ben de tel verloren van
de nachten dat ik heb opgezeten met mijn hoofd in mijn handen en huilde”.
De mogelijke oorzaken die door mensen in de loop der tijd naar voren zijn gebracht als oorzaak zijn teveel
om op te noemen. Het einde van het liedje is dat nog steeds niemand ook maar enig idee heeft waardoor het
wordt veroorzaakt.
Mensen die daar wel een antwoord op hebben zijn de mensen van de Dogon stam in Afrika.
De Dogon is een bevolkingsgroep die woont op de helling van de Klif van Bandiagara in Mali, in West-Afrika.
Ze zijn bekend om hun kleurrijke, gemaskerde dansen en ceremonies, authentieke architectuur en hun
buitengewone cultureel gebonden manier van samenleven.
Wij schreven eerder een artikel over de Dogon en hoe zij tijdens hun heilige ceremonies geluiden
voortbrengen die lijken op wat mensen nu horen en die zij in verband brengen met een donkere ster.
Ook dichterbij huis vinden wij aanwijzingen omtrent vreemde geluiden:
Het zijn niet alleen de Dogon die het over vreemde geluiden hebben. In een museum in Leiden ligt de Ipuwer
Paypyrus, één van de oudste Egyptische documenten. Het bevat een kort gedicht met als laatste regel:
“Jaren van geluid. Er komt geen eind aan het geluid”.
Ook in de Kolbrin Bijbel wordt gesproken over vreemde geluiden: “Zij zullen de trompetten horen en de
strijdkreet van de Verwoester” en “De ster zong zoals nog nooit eerder was voorgekomen”.
Bronnen: Sott Net ; Plymouth Herald
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9197:mensen-worden-knettergek-vanvreemd-geluid&catid=37:wereld&Itemid=50

Politie vraagt 2,1 miljoen keer om data internet- en telecomklanten
Door Joost Schellevis, donderdag 23 april 2015
De politie heeft vorig jaar 2,1 miljoen keer om informatie gevraagd van klanten van telecom- en
internetproviders. Meestal wil de politie daarbij weten wie achter een bepaald telefoonnummer of ip-adres
schuilgaat. Het aantal bevragingen daalt sinds 2012.
Het gaat om gegevens die zijn opgevraagd bij de zogenoemde CIOT-database. Elke dag uploaden
aanbieders van internet en telefonie hun voltallige klantenbestand naar de database, die door de overheid
wordt gehost. Vervolgens kunnen de politie en een aantal andere instanties er relatief eenvoudig data uit
opvragen, zonder dat daarvoor een gerechtelijk bevel vereist is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de nawgegevens bij een ip-adres of telefoonnummer.
Sinds 2012 daalt het aantal bevragingen bij het CIOT, en het aantal bevragingen ligt nu net iets hoger dan in
2007. In 2013 bedroeg het aantal bevragingen 2,3 miljoen, terwijl dat er in 2012 2,8 miljoen waren. Op het
hoogtepunt, in 2009, werd bijna 3 miljoen keer informatie uit de database opgevraagd.
In 88 procent van de gevallen wist de politie ook daadwerkelijk informatie binnen te hengelen; het gaat in
totaal om 1,8 miljoen hits. In de meeste gevallen zat de politie achter de bevragingen, hoewel ook de
Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg opvragingen hebben gedaan.
De gegevens zijn incompleet: het is niet bekend hoe vaak de geheime dienst in de CIOT-database struint.
Het kabinet weigert statistieken te geven over de AIVD; ook het aantal telefoon- en internettaps wordt
geheim gehouden. Volgens het kabinet zouden die statistieken te veel vrijgeven over de werkwijze van de
inlichtingendiensten, mochten ze in de openbaarheid komen.
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Hoofdartikelen: Zo werd MH-17 boven Oekraïne neergehaald
‘DE BELOFTE’ van Mark Rutte. Laten wij hem helpen door
informatie van twee kanten WEL te tonen..! Zeker waar het gaat om
verifieerbare FEITEN..!
Nederland is bezig een heel eng land te worden, dat vinden wij bij
WanttoKnow niet alleen; dat vinden steeds meer mensen.. Het
propaganda-verhaal van de ontwikkelingen rondom het MH17onderzoek is ZO verschrikkelijk doorzichtig EN adembenemend
kortzichtig, dat je welhaast een hart én hersenen van eelt moet hebben, om niet te doorzien wat hier
gebeurt. Het is zelfs de nationale omroep, ‘onze’ NOS, die het voorbereidende werk voor Mark Rutte en het
OM aan het doen is.. Want als de NOS volledig ongenuanceerd het verhaal van het OM in beeld brengt als
‘de schuldige is gevonden’, dan spreken we niet meer van onafhankelijke journalistiek..
Ook het onlangs verschenen boek van Joost Niemöller spreekt al van een
‘doofpot’.. Waar gaan we naar toe met kapitein Rutte en de morele en ethische
koers van het MH17-onderzoekl?? (klik voor info over dit boek)
Het betreft de mededeling van het OM, dat de strafrechtelijke kant van de
aanslag in beeld probeert te brengen, dat het informatie heeft ontvangen, waaruit
zou blijken, dat onder het commando van een Russische officier, de aanslag op
de MH17 is uitgevoerd. De naam van de man wordt genoemd en terloops komt
de bron van het bericht naar voren.. Doe je je even je stoelriemen vast..??
DE BRON die door het OM wordt genoemd, is afkomstig van de andere
mogelijke DADER, namelijk het regeringsleger van Oekraïne, wiens geheime
dienst zomaar een vermeend ‘afgetapt telefoongesprek’ aan het Nederlandse
OM heeft aangeboden. In dit gesprek, je weet het, zou de betreffende Russische
officier gesproken hebben met separatisten over de BUK-lanceerinrichting.. Ja,
dat is nou precies informatie die je van een potentiële dader mag verwachten,
informatie die deze dader dient schoon te wassen, te ontlasten van mogelijk daderschap..!
Wellicht weet je, dat het de grootste truuk van machthebbers is, om via zogenaamde VALSE-VLAGOPERATIES, de schuld van een daad-van-agressie neer te leggen bij een partij, die het dus niet heeft
gedaan, maar wel de schuld krijgt. Vervolgens is het natuurlijk een fluitje van een cent, om de
(wereld)bevolking in een dusdanige stemming te brengen, dat ze jou als machthebber steunen in jouw strijd
tegen die ‘schuldige’..! Wij geven je in dit kader van de aanslag op de MH17 graag mee, dat in februari 2014
de Amerikaanse regering haar zogenaamde ‘adviseurs’ heeft gestuurd, die de pro-Westerse zetbazen in de
Oekraïense regering zouden gaan ‘bijstaan’ in het opbouwen van het land…!
Meestal wordt met de term ‘adviseurs’ een keurcorps van CIA-agenten, Special
Forces en ander, onder de radar-werkend top-secret klasse personeel bedoeld..
Jongens die van wanten weten en dus ook van ‘aanpakken’ weten.. Geen gedraal,
geen woorden, maar dáden.. Alsjebegrijpt wat wij bedoelen..? Daarbij niets- en
niemand-ontziend tewerk gaan.. De historie blijkt dit verhaal kéér op kéér te
bevestigen. Joost Niemöller, journalist en auteur van het eerste boek dat over de
MH17-ramp verscheen: “Nederland is een eng land aan het worden”.
Joost Niemöller over de twijfelachtige en ‘enge’ rol die de NOS vaker en vaker
speelt.. We laten je graag even het commentaar weten van Joost Niemöller op deze
hele zaak; de verwording van de NOS tot propaganda-masjien van de regering
Rutte.. Joost is journalist en auteur van het onvolprezen boek over de MH17-ramp, waarvan je hiernaast de
cover ziet. Lees het verhaal in de woorden van Joost:
“Gisteren bracht de NOS het bericht dat er voorafgaand aan de neergehaalde vlucht MH17 ook heel veel
andere luchtvaartmaatschappijen waren die over Oost Oekraine vlogen. Wat is daarvan nu eigenlijk de
nieuwswaarde en waarom wordt dit bericht juist nu gebracht?
Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat dit bericht juist nu gebracht wordt.Het VPRO radioprogramma
‘Argos’ bracht zaterdagmiddag 4 april namelijk de naar hen gelekte briefing van het diplomatenoverleg in
Kiev naar buiten. Terwijl het kabinet Rutte eerder niet inging op verzoeken van de Kamer om dit vrij te
geven. En de muur van zwijgen van de PvdA en VVD fracties deed de rest.
Maar nu de briefing is gelekt weten we zeker wat we al hadden kunnen weten: namelijk dat de regering wel
degelijk via dit diplomatieke kanaal gewaarschuwd was dat er na het neerhalen van een Oekraiens Antonov
gevechtsvliegtuig op zo’n 6000 meter hoogte sprake was van een geheel nieuwe, en gevaarlijke situatie voor
de burgerluchtvaart die op zo’n 10 kilometer hoogte vloog. Want wat je op 6 kilometer kunt neerhalen, kun je
best ook wel op 10 kilometer neerhalen. Het regime in Kiev had het luchtruim boven Oost-Oekraine op 9.500
meter afgesloten, waardoor het niet-effectief voor de burgerluchtvaart was afgesloten. Die vlogen namelijk
meestal iets hoger.
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Ook NOS-correspondent-ter-plekke in Oekraïne, David Jan Godfroid zingt
het liedje gedwee mee, dat de Russen en de Russische separatisten het
gedaan hebben…. David Jan Godfroid, aangenaam. ‘Putin-heeft-het-gedaan’
is dus zijn credo en wat op de Rusische Tv wordt gezegd is propaganda..
Zichzelf daarmee als neutraal en onafhankelijk journalist diskwalificerend..
Orders uit Hilversum..??
Die twee gegevens, het neerhalen van de Antonov en het gedeeltelijk
afsluiten van het luchtruim, hadden een duidelijke waarschuwing moeten zijn voor dit kabinet: Vlieg niet
meer over Oost-Oekraine. Geef een waarschuwing af, of desnoods een negatief reisadvies voor passagiers
die van plan zijn te vliegen met maatschappijen die dat toch deden. De diplomatenbriefing maakte dat heel
precies duidelijk. Dit was een boodschap die niet genegeerd kon worden door een regering die de veiligheid
van de eigen burgers serieus neemt.
Het kabinet zit hiermee dus diep in de shit. Maar wat doet de NOS? De NOS komt met een ontlastend
bericht voor dit kabinet: Het was heus niet zo bijzonder dat de KLM erover vloog, want andere
luchtvaartmaatschappijen deden het ook. En zelfs steeds meer, toen men niet meer over de Krim durfde te
vliegen. Ditzelfde bericht had de NOS, op basis van oude Radar Flight berichten, ook al kunnen brengen op
de dag nadat MH17 neerstortte. Maar nee… Ze komen er nu mee! De NOS komt dus met geen nieuws op
een moment dat het kabinet snakt naar dit soort ‘nieuws.’
Mij wordt verweten dat ik me laat interviewen door de Russische media, want die zouden alleen maar
propaganda verspreiden. Maar wat de NOS brengt, onder het mom van ‘nieuws’ is dus niets anders dan
doodordinaire regeringspropaganda. Nieuws brengen dat geen nieuwswaarde heeft, maar wel politieke
waarde.
Zeker, de Russische media brengen nieuws wat in hun voordeel speelt. Maar ze brengen op zijn minst
nieuws, heb ik gemerkt, en dat nieuws is over het algemeen ook bijzonder feitelijk. Bijvoorbeeld over de
‘bewijzen’ die het OM nu naar buiten brengt. In de Nederlandse media hoor je daar helemaal niets over.
Nederland is bezig een heel eng land te worden..!
Laten wij van de ‘alternatieve media’, zoals dat zo mooi heet, dan gewoon de ‘andere kant van de zaak’
belichten; zorgen dat jij WEL een compleet beeld krijgt, ZONDER OORDEEL, van de mogelijke
gebeurtenissen en oorzaken rondom deze verschrikkelijk ramp. Evenals Joost Niemöller zijn wij het eens
met de stelling, dat deze ramp VOLLEDIG eenzijdig wordt belicht; sterker nog, er wordt al het mogelijke aan
gedaan, de Nederlandse publieke opinie te kneden in gewenste vorm..
De tweet van Joe Biden, vice-president van de VS.. Is dit het bericht
dat je van iemand in een dergelijke positie zou verwachten..?? Een
paar uur ná het neerhalen van MH-17 was voor hem de oorzaak al
duidelijk.. UIT DE LUCHT GESCHOTEN..??
Namelijk de vorm waarin het Nederlandse volk als JA-knikkende
schaapjes, de BUK-raket-afgeschoten-door-de-Russischeseparatisten-optie omarmt als waarheid.. De essentiële vraag die iedere Nederlander zich inmiddels
continue moet stellen, is waarom je voorgekauwd en ‘eenzijdig MH-17-nieuws’ krijgt opgediend van NOS, ‘t
Telegraafje, en ga zo maar even door..
Hieronder een uiterst gedetailleerd verslag van een Russische kolonel over de uiterst gedetailleerde analyse
van de wrakstukken van de MH17. Een analyse die bovendien de onzin aantoont van de BUK-shrapneltheorie.. Er worden namelijk door de Oekraïense luchtmacht, raketten gebruikt, die in de lucht worden
afgeschoten om vliegtuigen te treffen. EN OOK DEZE RAKETTEN ZIJN VOORZIEN VAN SPECIFIEKE
SHRAPNEL (metaaldeeltjes). DEZE SHRAPNELDELEN ZIJN
GEVONDEN IN DE WRAKSTUKKEN VAN DE MH17..!
En zijn er, de door de Russen geconstateerde (radarbeelden!), die
hier in Nederland maar niet op Tv komen. Beelden die bewijzen
aandragen van ‘1 of meerdere extra vliegtuig(en) in de buurt van de
MH17, vlak voor de ramp’.. Wanneer de Nederlandse media dit niet
doen, dan vind je het hier wel op WantToKnow.
Een gevechtsvliegtuig van het type SU-25, zoals die in het bezit is
van de huidige regering van Oekraïne. Meer en meer komt dit vliegtuig in beeld als de werkelijke oorzaak
van de moord op de MH17. De Oekraïense luchtmacht heeft met dit vliegtuig multi-disciplinaire wapens in
dienst, in staat om een grote verscheidenheid aan taken uit te
voeren….
Het wrakstukken-onderzoek, of..
Hoe de MH17- Boeing 777 boven de Oekraïne
werd neergeschoten..
2015 – kolonel Cassad (vertaald uit Russisch (bron) en Engels ())
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“De volgende tekst is in sommige opzichten nogal technisch. Lees het
aandachtig door, met in het achterhoofd de eerdere technische
rapporten over de romp en de cockpit. Sinds de crash op 17 juli 2014
geloof ik dat de Boeing 777, het passagiersvliegtuig, vlucht #MH 17
werd neergeschoten door een of twee Oekraïense straaljagers SU-25.
Hieronder volgen mijn argumenten.
Tussen de wrakstukken van MH17 werd een staaf van een lucht-lucht
raket R-60M gevonden. In Holland zijn delen van de neergeschoten
Boeing gereconstrueerd. Tussen de foto’s van de reconstructie zijn
tenminste 2 van deze staven te vinden, welke de zogenaamde
aanval door een ‘BUK’, een anti-vliegtuig M1-SAM-raketbatterij,
weerleggen. Op een van de foto’s zie je een object, dat eruit ziet als
een staaf van een R-60M projectiel. Op de andere foto: een rond gat
in de luchtinlaat van de rechter motor. Er zijn minstens negen gaten
te zien, kenmerkend van een ‘air-to-air’-machinegeweer.
Het donkergrijze, afgerond-vierkante, staafvormig object, afkomstig
uit een R-60M-raket, die afgeschoten dient te worden vanaf… een
gevechtsstraaljager! Het zijn zeer waarschijnlijk deze stukken
metaal, die de horizontale gaten in vleugels en romp van de
BOEING 777 hebben veroorzaakt. Vreemd overigens dat Jeroen
Akkermans dit ‘dingetje’ niet heeft meegenomen..!
Gilze Rijen... Op 3, 4, 5 en 6 maart 2015 mochten 5000 mensen,
familieleden en vrienden van de slachtoffers, de gedeeltelijke
reconstructie van de Maleisische Boeing 77 bij de luchtmachtbasis in
Gilze-Rijen bekijken. De laatste grote delen zijn nog steeds in
Petropavlovka. Nederlandse journalisten hebben daar op 22 februari
2015 een volle vrachtwagen met wrakstukken gezien.
Foto’s genomen in de hangar in Gilze Rijen, 03.03.’15
De linkerkant van de cockpit (zie foto hieronder) trekt de aandacht,
daar is de meeste schade te zien. Het grootste gat in het midden
heeft naar buiten gekeerde gerafelde randen, karakteristiek voor een
inwendige explosie of decompressie als gevolg van een plotselinge
verandering van de inwendige druk in de cockpit/cabine. Op de foto
kunnen we ook meer dan 20 grote ronde gaten zien, die onder
andere door de rand van het raam van de cockpit gaan en de
linkerkant van de cabine van de piloten.
Voor dit gedeelte (cabine) van het vliegtuig wordt bij de fabricage van
het vliegtuig het sterkste materiaal gebruikt, versterkt aluminium
(titanium volgens andere bronnen), gelegd in dubbele lagen, om
schade te voorkomen, bijvoorbeeld voor het geval een vliegtuig in
aanraking komt met een vogel. De eerste laag zou rond 1,8 mm dikte
liggen en de tweede rond 0,8 mm. We weten ook dat de dikte van de
huidplaat van de rest van het vliegtuig, een Boeing 777, bijna overal 2
mm (0.09 inch) is.
Als je de foto’s close up bekijkt, op een van de vele links, dat kun je
een groot aantal kleine ‘vlekken’ zien ‘als pokken’ en zwarte
roetvlekken op de buitenkant van de cabine. De randen van de gaten
buigen naar binnen. Het is precies ook zoals de Duitse
luchtvaartdeskundige Peter Haisenko en oud-legerofficier Bernd
Biederman het eerder concludeerden..!
it suggereert dat de schoten in de nabijheid van de huid van het
vliegtuig plaatsvonden, van buiten naar binnen. Volgens sommige
schattingen zou de afstand tussen de cockpit en het epicentrum van
de explosie tussen 50 cm tot 4-5m zijn (HIER). De straal van de
impactzone van een ‘BUK’ is 17 meter, de raket ontploft volledig
computergestuurd, boven en vóór het doel, maakt daarvoor eerst een
klim en creëert een wolk van 6000 granaatscherven (BRON).
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Citaat van MH17-webtalks: ‘Het zijn juist de detonatie producten die de meeste sporen achterlaten op
brokstukken. Het vermogen om mechanische beschadiging toe te brengen op de afstand van de plaats van
de explosie is gelijk aan 15 … 20 radii. Gezien de explosiestraal van 10-15 cm wordt dus de afstand 1,5 m.
tot 3 m. Eerst komt de schokgolf, dan de hete gassen en vervolgens de fragmentatiescherven. Gas vertraagt
snel, sporen daarvan zullen alleen direct naast de explosie worden gevonden.’
De klinknagels van 11 mm doorsnede.
Een aanval van ‘BUK’ klopt dus niet, qua afstand van de explosie of
de schoten. Zal de grootte van de gaten in de huidplaat wel kloppen
met een BUK aanval? Om de diameter van de gaten in de cockpit te
achterhalen moet je de diameter van de gebruikte klinknagels
vergelijken, deze is 11 mm. De geelachtige rode randen van
sommige gaten, vaag zichtbaar op de eerste foto, zijn misschien een
gevolg van de koperen buitenkant van de kogels die deze gaten
hebben gemaakt.
(Als een kogel ergens doorheen gaat wordt het gepenetreerde materiaal vooruit en opzij geduwd, hele kleine
deeltjes van de kogel of fragmentatie product achterlatend, evenals sporen van roet, kruit en smeerolie in de
baan over het materiaal. Er wordt echter helemaal geen koper gebruikt bij BUK granaten. Er wordt wel koper
gebruikt bij de productie van fragmentatie kogels.
De band met explosieve bepantsering-doorbrekende granaten in een
vliegtuigkanon, de kogels hebben een cilindrische vorm. Het wordt
duidelijk getoond HIER Naast enkele tientallen ronde en ovale gaten
in het voorste deel van de Boeing zijn er minstens vijf gaten, die een
rechthoekige en vierkante vorm hebben.
Echter, geen van hen is door de huid gegaan, dus is het moeilijk om
de grootte te bepalen. In ieder geval groter dan 1 cm. In de
omschrijving van de R27 raket (HIER), die kan worden gemonteerd
op straaljager Su-25, wordt echter wel gesproken over de
aanwezigheid van kubussen bovenop de staven in de kop van de
raket..!
Voormalige militairen van de Russische en Oekraïense luchtmacht
(hier)schrijven op hun forum dat de R-60 is uitgerust met
granaatscherven elementen naast staven van wolfraam (eenzelfde
beschrijving van granaatscherven en koppen op staven is te vinden
op andere websites (hier bijvoorbeeld)).
Hiernaast een vergroot beeld van de kop van een R-60
machinegeweer. Naast deze, is er geen enkel gat in het vliegtuig dat
passend is met dit element.
De huidplaat van de cockpit trekt de meeste aandacht. De
gefragmenteerde inhoud van een kop kan de Boeing vanuit
verschillende hoeken raken. De vorm van het gat kan hierdoor ook verschillen. Rond, als het sferische object
vanuit de goede hoek de huidplaat binnenkomt, of langgerekt. Zo ziet het er uit als een gewone kogel metaal
raakt.
Misschien verklaart dit de gaten van verschillende grootte op de linkse huidplaat van de cockpit. (Punt 4 op
het schema aan de linkerkant van de Boeing hieronder). Door de gaten te vergelijken met de klinknagels
zien we dat ze variëren tussen 3 en 10 cm. De hoek waaruit de
scherven zijn gekomen ligt tussen 25° – 30°.
En dan natuurlijk hoe de ‘BUK’ vuurt..!
De 9М38М1 raket, die wordt gebruikt in ‘BUK-M1′-opstellingen,
bestaat uit fragmentatie-wapenkop 9Н314, die zo’n 70 kg weegt. In
de basis zitten 32 kilo aan sub-projectielen (4500 stuks, 8 g per stuk,
in de vorm van een I, iets tussen de vorm van een ‘Н’ en ‘X’,
vlindervormig dus en zo’n 1500 kubussen van 4 g per stuk) BRON.
Op internet is een foto van een van de wapenkoppen.
De I-vorm granaatscherf is 13 mm en de diameter van de kubussen
is 10 mm. BRON en BRON Als dit type grond naar lucht raket was
gebruikt om de Boeing neer te schieten dan zou de meerderheid aan
gaten in de huid van het vliegtuig rechthoekige vormen hebben. De
I-vormige stukken kunnen beter penetreren dan de kubusvormige
stukken. Een van de ‘Livejournal’-gebruikers deed een experiment —
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De ‘BUK’ zou dit soort sporen hebben achtergelaten, als er maar een paar van de 4500 projectielen het
vliegtuig hadden geraakt. Een gedetailleerde beschrijving van het experiment HIER.
EN LET OP..! Op de wrakstukken van MH 17 is niet één van dit soort gaten gevonden.
Bovendien, de projectielen die met een snelheid van 1200 m.p.s. vliegen, zouden een duidelijk spoor
moeten achterlaten in het dunnere materiaal van de romp, meer nog als in de versterkte cabine. Met een
correctie voor de Heavy Explosive charge en de hoek waarmee de BUK fragmenten de huidplaat zouden
moeten zijn binnengedrongen zouden er sporen van 18 tot 20 mm moeten zijn. Lees meer over de
fragmentatie sporen here, here en here. (Twee gevonden vierkante fragmenten in de cabine van de piloten:
exposed — een bleek keramiek te zijn, de ander had een schuine rand)
Een door een BUK neergeschoten vliegtuig ziet er zó uit
Op het internet zijn foto’s te zien van drie vliegtuigen die in de afgelopen 15 jaar vermoedelijk zijn
neergeschoten door ‘BUK’-SAM-raketbatterijen. In alle drie gevallen was de crew nog een tijd in leven na de
raketaanval en heeft het vliegtuigwrak ruwweg hetzelfde uiterlijk: heel veel ronde of vlindervormige gaten.
Deze vliegtuigen lagen dus niet in stukken verspreid over een groot gebied.. (HIER)
Het is algemeen bekend dat op 29 juni 2014 de rebellen de militaire unit 1402 gevangen hebben genomen in
Donetsk, waar een defecte “BUK” stond. Ze willen deze niet repareren (hier). Het is ook bekend dat de
‘Osa’-complexen in de Oekraïne ook doelen konden raken als een An-26 of Su-25 op de hoogte van
6000 m.
Staafvormige gaten. Een van de stangen is gevonden.
We kunnen in ieder geval drie gaten ontdekken die door en door zijn: op de linker vleugel, rond het gebied
van de tweede linkse deur en op de staart (zie plaatje van linker- en rechterzijde Boeing). Het gat naast de
tweede deur heeft bijvoorbeeld een lengte van 10 cm. En naast dit gat zien we een lang element, dat er
uitziet als een staafvormig projectiel van de lucht-lucht raket R-60M. (HIER originele foto)
REFERENCE Su-25M1 straaljager, R-60M raket, met 3 kg aan hoog
explosieve fragmentatielading.
Het materiaal van de koppen is een mengsel van zirkonium en
molibdaine /wolfraam. De kop heeft op zich niet veel kracht en is
maximaal effectief wanneer het een vliegtuig binnendringt dat het
doel is. De contact loze ontsteker is de radio detonator “Kolibri”
(ontwikkeld in 1971) en een back-up detonator. De radius van de
radio detonator is 5 m. De schade radius is 2.5 m. (BRON)
Dit is de omschrijving van de R-60M (62M model). De staven zijn
een beetje anders dan de klassieke lange dunne. In de export
variant is een set “pseudo-staven” gebruikt. Deze zijn gemaakt van
wolfraam. Sommige bronnen melden dat de staven 3 gram wegen.
De kop met een paar duizend van deze staafjes, weegt in totaal 3 kg. De stangen liggen rondom een
driehoekig frame, met TNT ertussen (Source). “De wapenkop van de R-60M (62М) met loodrecht gelegde
staven van wolfraam resulteert in enorme delta- en ruitvormige gaten.”
Alleen R-62 en vanaf de jaren ’80 de R-62M werden geëxporteerd. 70% van de raketten hadden scherven
(of “pseudo-staven”) in plaats van op staven-gebaseerde koppen. (HIER)
We kunnen grote rafelige delta-gaten zien, bijvoorbeeld, aan de buitenkant aan de rechterzijde van het
tweede compartiment. Een roetspoor is te zien op één van hen. Daarnaast zijn twee soortgelijke gaten
zichtbaar op de bodem van de voorste bagageruimte, niet ver van de cockpit. Zes delta- en ruitvormige
gaten en drie gaten op de linker vleugel en op het onderste gedeelte van de huidplaat naast de tweede linker
deur: de vorm van deze gaten komt overeen met de schade die kan worden verwacht van de kop van de R60M. De R-60M is op de Oekraïense straaljagers Su-25M1 gemonteerd. De raket kan de motor van de
‘Boeing’ als doel hebben gehad, maar er 5 meter vandaan zijn geëxplodeerd, vandaar de typische gaten
door stangen bij de linker vleugel en bij de vloer bij exit L2.
Het Oekraïense PO “Arsenal” werkte aan de modernisering van de raket. De raketten waren uitgerust met
een infraroodgeleidingssysteem OGS-75T “Komar-M” (vergroting van het beeld 1/4); de seriële productie
werd gedaan door NPK “Progress” (Kiev, source). Doelsector 34 graden. Maximum snelheid 35 deg/s.
Het is ook mogelijk dat het wapen zo dicht mogelijk bij de Boeing is gebracht en daar opende, bij het
landingsgestel, vlakbij de motoren. De bijzonder kleine geleide lucht-luchtraket met infrarood-doelzoekende
raket hoeft alleen maar in de buurt van het doel te komen. Als maar 2% het doel raakt is het vliegtuig al
verloren. De staven gaan door titanium heen. Source
Hoe de MH17-Boeing 77 is neergeschoten..
Er zijn slechts 7 seconden gepasseerd na de laatste communicatie met de crew. Deze heeft niet eens tijd
gehad te waarschuwen dat een bedreigende situatie was ontstaan (als we het moeten geloven dat banden
‘zijn kwijtgeraakt’ bij Airtraffic Control in Dnepropetrovsk). Wat er ook gebeurde, het gaat allemaal heel snel:
ná de eerste inslag draait het vliegtuig, verliest aan snelheid, van 900 km/u naar 400 km/u, glijdt van 10.000
meter hoogte naar 2.000 meter.
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De inwoners van Grabovo en Torez horen vervolgens twee luide knallen in de lucht. Als de Boeing onder de
wolken komt valt het vliegtuig uit elkaar, een groot stuk romp komt terecht in de bossen in Petropavlovka.
Het is een gedeelte van de businessclass en het tweede gedeelte van economyclass. In Rassypnoye vinden
ze de cockpit en lichamen van 40 mensen. De staart en het middelste deel van de romp, het landingsgestel
en de vleugels vliegen het langste door en worden gevonden in een veld bij het dorpje Grabovo.
Tussen juli van 2014 en februari van 2015 worden de meeste stukken van de Boeing gevonden. De rechter
vleugel, de rechterkant van de businessclass en de neus zijn nog steeds niet gevonden. Drie personen zijn
op dit moment nog niet geïdentificeerd. 298 mensen waren aan boord. Volgens de Maleisische pers werden
in het lichaam van de piloot metaalfragmenten gevonden. 25 Metaalachtige objecten wakkeren de
achterdocht van de onderzoekers aan. Kijk eens naar deze foto van de wrakstukken van de stoelen van
gezagvoerder en co-piloot…!
De linkerkant en de vloer van de cockpit hebben de meeste schade
van de granaatscherven. Talrijke gaten zijn zichtbaar in de
gezagvoerder stoel en een aantal gaten in de stoel van de tweede
piloot. Tenminste vier gaten zijn zichtbaar in het lichaam van de
gezagvoerder. Al deze gaten zijn rond. Gezien de aanwezigheid van
roet en het grote aantal kleine zwarte stippen werd de wapenlading
van dichtbij losgelaten, precies bij de cockpit.
Gezien de hoogte van deze vlucht, 10.000 meter, kan de cockpit
alleen worden bereikt door een BUK-raketbatterij (S-300, ‘BUK’)
vanaf de grond of door een ‘lucht-lucht’-raket. Omdat er geen
staafvormige projectielen in de cockpit zijn gevonden, alleen veel
gaten met gerafelde randen, is het logisch dat daar een fragmentatie
lading is geëxplodeerd. Zulke ronde munitie wordt gebruikt in GSh-30 vliegtuigraketten en S-200 en S-300
SAMs. Omdat er geen vlinderachtige kruis-vormen zijn gevonden, de projectielen in een BUK batterij, en
omdat de explosie op niet meer dan 5 m afstand plaatsvond, kunnen we een aanval met een BUK batterij
verwerpen. De S-200 worden sinds 2001 niet meer gebruikt in de Oekraïne.
Aanval op de BOEING van de rechtse achterkant
De versie, waarbij 1 of 2 Su-25M1 straaljagers het burgervliegtuig hebben achtervolgd wordt steeds
logischer. Het zijn gemoderniseerde aanval jets, waarvan er 5 zijn in de Oekraïne (bron) . De straaljagers
kunnen wel degelijk, in tegenstelling tot veel berichten op het internet, tot op 10.000 m (HIER)vliegen.
Maximum snelheid is 975 km/u. En belangrijk in dit geval: een geïnstalleerd satelliet-navigatie systeem zorgt
ervoor dat de straaljager doelen kan raken, die de piloot niet eens kan zien…!
Er is een object gevonden tussen de wrakstukken, wat lijkt op de
staafvormige projectielen van de R-60M raket. Deze versie wordt
ook bevestigd door een fragment bij de rechter motorluchtinlaat van
de Boeing.Het fragment ligt ondersteboven — aan de linkerkant
kunnen we een stukje van de binnenkant zien, aan de rechterkant
vage letters RR — als dit stukje wordt omgedraaid zal je zien dat het
een deel is van de luchtinlaat van de rechter motor.
Dit kleine gaatje is ontdekt op de rechter motor volgens de Wall
Street Journal. De randen zijn gerafeld naar buiten, dus de
fragmentatie granaat kwam binnen bij de luchtinlaat vanaf de
staartkant. Er is nog een stukje motor, met gaten die naar binnen
wijken, maar het is onmogelijk om vast te stellen bij welke motor dit
hoort. Het is gevonden in de buitenwijken van Petropavlovka (bron).
Als dit inderdaad een stuk is van de rechter motor dan is vuur gebruikt door een machinegeweer van de
rechtse achterkant en later van rechterkant richting de cockpit. Waarschijnlijk vanaf ongeveer 500 –
700m.De rechtse kant van de huidplaat tussen de
cabine van de piloten en de tweede deur is niet
gevonden. In ieder geval zijn er geen foto’s van. Wall
Street Journal publiceert foto’s van de bagagerekken
van de rechterkant van de businessclass. In Gilze-Rijen
mogen de journalisten niet dichtbij komen en zijn ze
afgedekt omdat deze stukken blijkbaar belangrijk zijn
voor het onderzoek.
De straaljager is uitgerust met dubbelloops, vaste GSh30 geweren aan de linkerkant van de romp (kaliber 30
mm en 250 munitie-patronen). Daar bovenop kunnen bovendien 4 GSh-23L geweren worden vastgemaakt
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(260 kogels) en 2 ‘air-to-air’-kanonnen (R-60 of R-27). Bij sommigen
is het ook mogelijk , zwaardere R-77 kanonnen te monteren.
Kijk naar het plaatje hiernaast; zo is de eerste aanval gegaan, het
vliegtuig achtervolgd vanaf de rechterkant. Een mitrailleurvuur volgt
en deze kogels gaan door de motor, door de rechterkant van
businessclass en raken beide piloten in de rug. (Deze versie in meer
detail is hier te lezen) Of de GSh-30 of de 4 GSh-23 kunnen zijn
gebruikt. Verschillende gaten in de huidplaten van de cockpit en ook
de achterkant van de stoel van de tweede piloot zijn waarschijnlijk
veroorzaakt door 20-30 mm-kogels, die van de zijkant van de staart
kwamen (HIER en HIER). Let wel, piloten van gevechtsvliegtuigen
leren deze manoeuvres uit den treure om piloten van (bijv. leger)vrachtvliegtuigen in één salvo uit te schakelen..!
De piloten hebben de aanval niet zien aankomen, ze zijn dodelijk
gewond, van achteren geraakt. Als de Boeing 777 van richting
verandert worden ze van voren geraakt. Zo kunnen álle kogelgaten
in de cockpit, inkomend en uitgaand, worden verklaard. Het is tevens
de oplossing van het raadsel, waarom de onderzoekscommissie niet
simpel tussentijds verslag doet over de identificatie van de lichamen
van de piloten IN COMBINATIE MET de opname van de CVR, de
CockpitVoiceRecorder..!!
CONCLUSIE: Er heeft met één (of meerdere) Su-25 M1gevechtsvliegtuig(en), een aanval plaatsgevonden op de MH 17. De
eerste aanval van de straaljager van het Oekraïense leger Su-25M1
wordt gepleegd als een straaljager achter het vliegtuig aanvliegt,
waarschijnlijk aan de rechterkant naast de staart, naar de rechter
motor vurend; in deze richting schiet deze straaljager verschillende
keren met 23 mm of 30 mm kogels.
De piloten zijn meteen dood. In de cabine vindt direct decompressie plaats en de elektronica stopt ermee.
Het vliegtuig maakt een bocht naar rechts door de uitgevallen motor; het valt uit de lucht. Hierna wordt MH
17 waarschijnlijk weer beschoten door (een van) deze straaljager(s), nu aan de linkerkant, met
boordmitrailleur en shrapnelraket (type R60). Met kogels aan de linkerkant van de cockpit en de sporen van
staafvormige objecten van de R-60-raket zichtbaar in het gebied van de linkermotor en linker deur…
P.S. Het blijkt dat o.a. reporter Jeroen Akkermans van RTL, het hierboven getoonde bewijsmateriaal
VOLLEDIG heeft genegeerd.. Blijkbaar te wijten aan onkunde over militaire (ballistische) kennis van wapens
en munitie.
De finale van de aanval op de MH17. Een aanval aan de linkerzijde
(van achter of van opzij, zoals cockpitbeeld toont) van de Boeing
777. De mitrailleurkogel-karakteristieke schade die aan de
linkervleugel van de MH17-Boeing te zien is, zou dit scenario
opleveren, waarbij de cockpit vanuit een dode hoek-achtige
benadering is beschoten door de SU-25 jager. Deze SU-25 zou
tevens een R60-raket hebben gebruikt, die verantwoordelijk is voor
de gevonden shrapnel-kobaltstaven, die ook hun karakteristieke
schade aan de romp en het toestel toebrachten..
http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/zo-werd-mh-17-bovenoekraine-neergehaald/
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Luister gewoon eens naar deze man..
2015 © Irma Schiffers
Ingenieur Paul Hellyer is bijna 92 jaar (augustus 1923!!) en politicus, schrijver en commentator. Hij heeft een
lange en gevarieerde carrière gehad en was als vliegtuigbouwkundig ingenieur later actief in de politiek. Zo
was hij o.a. minister voor Defensie van Canada! Niet de minste persoon dus. Deze man is echter ook een
van de meest imponerende klokkenluiders, die we kennen. Hij heeft een dermate dringende, indringende en
belangrijke boodschap, dat Irma Schiffers deze video ging vertalen en ondertitelen; hij duurt zo’n 34 minuten
en is zéér de moeite waard.
Paul Hellyer haalde alle kranten met zijn speech op de Citizen Hearing on Disclosure. Dit was een congres
in Washington dat was gericht op het vrijgeven van het ‘waarheidsembargo’ op de Aardse contacten met
aliens of buitenaardsen. Hellyer beweert niet alleen dat deze contacten met buitenaardse rassen bestaan, hij
is er ook van overtuigd dat ze op de aarde leven en actief met de Amerikaanse regering samenwerken om
hun geavanceerde technologie te delen met onze menselijke geest.
En wat deze wezens hiervoor teruggeven is ook Hellyer onbekend, maar het staat voor hem als een paal
boven water dat een groot deel van onze high-tech gadgets kadootjes zijn geweest van hypertechnologische
ET’s. Ongetwijfeld zullen deze aliëns invloed uitoefenen, i.s.m. de ‘krachten-achter-de-schermen’, op het
Aardse onderdrukkingsprogramma en de daarmee gepaard gaande manipulatie-technieken..
Irma Schiffers: “Wat mij betreft geldt dit: als je dit verhaal van Hellyer niet gelooft, dan ga je nooit meer iets
geloven! Breng alles wat deze man brengt in verband met de laatste informatie over GMO’s, Big Pharma,
chemtrails, HAARP, the Georgia Guidestones (agenda 21) etc. en je hebt het TOTAALPLAATJE..”
De tijd dringt nu echt om wakker te worden en daarom heeft Paul Hellyer onlangs deze openhartige video
gemaakt en een boek geschreven ‘The Money mafia’.
Heel dapper van hem! Hier dan nu de video in het
Nederlands. Deel deze informatie alsjeblieft zoveel
mogelijk, want we dienen onze geschiedenis te
herschrijven, om het heden te begrijpen en de toekomst
te veranderen..!
Nb. Om de ondertiteling te wijzigen en/of aan te zetten
klik je op dit knopje (illustratie) van deze video.
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/luister-gewoon-eens-naar-deze-man/

Magnesium
Bijna 80% van de Nederlanders heeft een chronisch tekort aan dit mineraal. Dit mineraal is essentieel voor
o.a. onze spieren.
Deze week ontdekte Juglen Zwaan dat we in een gebied leven waar vroeger de Zechstein-zee te vinden
was. In Veendam hebben ze een mijn geopend en halen ze mineralen van miljoenen jaren geleden weer
naar boven. Hierdoor is de zuiverheid zeer hoog. Hij kwam erachter dat dit een grote bron is van 100%
natuurlijk magnesium. Dit is heel bijzonder, want bijna 80% van de Nederlanders heeft een chronisch tekort
aan dit mineraal. Het gebruik van kunstmest, stress en bewerkte voeding maakt dat veel mensen meer
magnesium kunnen gebruiken. De Zechstein-mijn produceert nu vooral magnesiumolie. Dit werkt geweldig!
Je kunt het op je huid sprayen en dan wordt de magnesium transdermaal, oftewel via je huid, opgenomen.
Oraal wordt veel magnesium niet opgenomen, maar via de huid des te beter. De kans op overdosering is
gering. Bij magnesiumsuppletie komt vaak diarree voor, waardoor de voedingsstoffen korter in de darm
verblijven en daardoor minder goed worden opgenomen. Gaandeweg kwam Juglen erachter dat er ook gel
bestaat om de plekken lokaal aan te pakken. Er zijn zelfs magnesiumvlokken om er een (voeten)bad mee te
kunnen nemen. Hij ben zelf enthousiast over de magnesiumolie, je merkt heel snel resultaat.
Juglen verkoopt deze magnesiumolie èn de magnesiumvlokken in zijn webwinkel.
http://www.ahealthylife.nl/webwinkel/product-categorie/producten/diversen/magnesiumolie/
Productbeschrijving:
Deze zeer zuivere magnesium komt uit de 250 miljoen jaar oude Nederlandse Zechstein mijn te Veendam.
De magnesium wordt daar gewonnen op 1600 – 2000 meter diepte. Dit is de meest pure natuurlijke
magnesium die wereldwijd te vinden is. Ooit lag in dit gebied de Zechstein zee.
Olie via de huid is de ideale manier om magnesium op te nemen, omdat via het maag-darmkanaal lang niet
alles opgenomen wordt. Magnesiumolie kun je lokaal aanbrengen op plekken waar je het nodig hebt.
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MH17: Maidan snipers getraind in Polen => OP-Rutte!!!
Bron / origineel: degrijzeduif.blogspot.nl
Midden februari van 2014 braken er, na maanden van protest, extra
heftige onlusten uit in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Het land
beleefde de bloedigste dagen sinds de opstand tegen president
Viktor Janoekovitsj, met vele doden tot gevolg. Een macaber
onderdeel in die strijd waren snipers die vanaf de daken op
demonstranten en politie schoten. Poroshenko was er als de kippen
bij om de schuld (zoals we inmiddels gewend zijn) in de schoenen
van de Russen te schuiven. Maar ook Janoekovitj ging niet vrijuit en
werd op de "wanted list" gezet voor massamoord op burgers. Hij
vluchtte het land uit en de door het westen gesteunde coup d'etat
was een feit.
De werkelijke identiteit van de snipers is altijd onderdeel geweest
van twist. Waar de huidige regering in Kiev en het westen, met de
Verenigde staten voorop, wezen naar Rusland, wezen de proRussen en de Russen naar de Maidan activisten zelf. Voor wie
verder heeft gekeken dan de anti-Russische propaganda was het al
wel duidelijk dat de huidige regering en hun extreemrechtse partners
achter dit complot zaten. Dat ook de special forces van de VS betrokken waren bij dit schandalig drama was
voor de oplettenden onder ons al wel helder, en past perfect in de Amerikaanse geschiedenis van het
omverwerpen van ongewenste regeringen over de hele aardbol.
Voor wie de voorgaande link en deze reeks aan documentaires heeft gezien zal dit alles niet verrassend zijn.
Maar ik vraag me werkelijk af wanneer kabinet Rutte 2 nu eindelijk eens ophoudt met deze achterbakse
poppenkast en het beleid van de VS en hun vazallen in Kiev te steunen!
Want deze week werd het nog iets bonter:
De snipers op de Maidan zijn getraind in Polen.
Het waren geen mannen van Janoekovitsj, en ze zijn niet getraind door Rusland. Het waren onze "eigen"
partijen, de NAVO/VS, die hier een geo-politiek steekspel spelen!
Het Poolse Europees parlementslid en presidentskandidaat Janusz Korwin-Mikke wond er geen doekjes om
in een interview met
(...)http://www.zaplog.nl/zaplog/article/mh17_maidan_snipers_getraind_in_polen_op_rutte

'Bijen raken verslaafd aan nectar met pesticiden'
Bijen en hommels hebben gek genoeg een voorkeur voor nectar die bestrijdingsmiddelen bevat, zo blijkt uit
een nieuwe studie.
De insecten eten meer van nectar als er pesticiden zitten, dan wanneer de suikerrijke vloeistof niet is
vervuild met bestrijdingsmiddelen. Dat komt waarschijnlijk omdat de pesticiden hun hersenen stimuleren op
de manier zoals nicotine het menselijk brein verslaafd maakt.
Dat melden onderzoekers van de Universiteit van Newcastle in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.
Hersencellen
De onderzoekers lieten bijen en hommels in hun laboratorium proeven van nectar waaraan drie van de
meest gebruikte pesticiden (neonicotinoïden) waren toegevoegd. Soms kregen de diertjes echter ook
onvervuilde nectar te eten. Al snel bleek dat de dieren een voorkeur hadden voor het bloemvocht dat
pesticiden bevatte. Die bijzondere uitwerking van bestrijdingsmiddelen op de insecten kan volgens
hoofdonderzoekster Geraldine Wright worden verklaard door sterke reactie die werd gemeten in het lichaam
van de bijen. Na het eten van de vervuilde nectar zagen de wetenschappers een piek in de activiteit van
hersencellen voor smaak die zich nabij de kaken van de diertjes bevinden.
Verslaving
De invloed van de pesticiden op de diertjes kan volgens Wright leiden tot een soort verslaving.
"Neonicotinoïden activeren mechanismen in het bijenbrein die je kunt vergelijken met de hersenreactie van
mensen op nicotine", verklaart ze op nieuwssite ScienceDaily.
"Het feit dat de bijen een voorkeur hebben voor voedsel met neonicotinoïden is zorgelijk, omdat het
suggereert dat deze stoffen net als nicotine als een soort drug kan werken op de bijen."
Uiteindelijk zou de aantrekkingskracht van de pesticiden op insecten kunnen leiden tot een afname van de
bijenpopulatie, zo waarschuwt Wright.
Door: NU.nl/Dennis Rijnvis
http://www.nu.nl/wetenschap/4037234/bijen-raken-verslaafd-nectar-met-pesticiden-.html
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Fukushima: Straling in speeltuin Tokio 2000 x hoger dan toegestaan
Zelfs robotten gaan na slechts 3 uur kapot in getroffen kerncentrale - Honderden miljoenen zeesterren
gedood, zeker 20 soorten uitgestorven
500 dode zeeleeuwen op een strand in Peru (6). Tal van soorten
kampen sinds 2011 met massale sterfgevallen, maar gevestigde
wetenschappers blijven volhouden dat deze niets met de
vrijgekomen radioactieve stoffen uit de verwoeste kerncentrale in
Fukushima te maken hebben.
Het is een poosje stil geweest rond de Fukushima ramp in Japan,
maar dat wil niet zeggen dat de problemen met de kerncentrale nu
zijn opgelost – integendeel. In een speeltuin in de hoofdstad Tokio is
2000 x hogere straling gemeten dan toegestaan, wat betekent dat een kind in slechts 2 uur tijd wordt
blootgesteld aan de maximaal aanvaardbare jaardosis. Japanse officials beweren echter dat de straling niets
te maken heeft met verwoeste kerncentrale in Fukushima, die op zo’n 200 kilometer afstand ligt.
Een bewoner had de autoriteiten op de hoogte gesteld van de torenhoge straling. Veel Japanners in het
oosten van het land hebben stralingsmeters aangeschaft en controleren regelmatig de radioactieve
besmetting in hun huizen en omgeving, omdat ze de overheid niet meer vertrouwen.
‘Veel kinderen spelen dagelijks in het park,’ zei een 62 jarige vrouw uit de buurt. ‘De gemeente moet daarom
uitleggen wat er aan de hand is.’ Officials zeggen echter dat de straling in het gebied juist erg gering is, en er
in de speeltuin mogelijk ‘radioactieve materialen zijn begraven’. (1)
Het park werd in 2013 aangelegd, 2 jaar na de ramp met de kerncentrale. Voor die tijd was het een
parkeerplaats voor de gemeentelijke afdeling voor de volksgezondheid. Om het park aan te leggen werd de
toplaag van de bodem daarom geheel vervangen.
Ook in anderen parken, plantsoenen en grasstroken
De veel te hoge straling in de speeltuin is geen incident. Bij tal van eerdere onafhankelijke metingen werden
vergelijkbare of nog hogere waarden aangetroffen in parken, plantsoenen of gewoon in grasstroken langs de
straten in Tokio. Keer op keer beweerden de autoriteiten dat het slechts om zeer plaatselijke vervuiling ging.
Straling zelfs voor robot te hoog
De straling in het getroffen nucleaire complex zelf is nog steeds dermate hoog, dat zelfs een speciaal
ontworpen robot na slechts 3 uur de geest gaf. De gesmolten reactors van de kerncentrale zijn
ontoegankelijk voor mensen omdat geen enkel materiaal bestand is tegen de daar heersende dodelijke
straling. Voordat de robot ‘op zwart’ ging werd opnieuw duidelijk dat al het hoog radioactieve materiaal van
de onderzochte reactorkern compleet is verdwenen (2).
Honderden miljoenen zeesterren gestorven
Waar dat terecht is gekomen is voor veel analisten eveneens duidelijk: in de lucht, in het grondwater en in de
oceaan. Volgens dr. Ben Miner van de Western Washington Universiteit zijn alleen al honderden miljoenen
zeesterren gedood, en zijn minstens 20 soort uitgestorven. De media berichtten dat Fukushima de oorzaak
is, maar volgens dr. Miner zijn de zeesterren massaal getroffen door een ziekte. (3)
Ecologen en andere experts leggen echter wel degelijk een verband met de kernramp in Japan. Zeebioloog
Peter Raimondi verklaarde dat de nucleaire vervuiling zich over de hele Stille Ocean heeft verspreid, en dus
niet kan worden uitgesloten dat dit de oorzaak is van de ziekte onder de zeesterren. (4)
Massale sterfte onder tal van andere soorten
De eerder genoemde dr. Miner zei niet aan Fukushima te denken, omdat ‘dan ook andere soorten getroffen
zouden moeten zijn’ (5). Laat dat nu inderdaad het geval zijn. Sinds 2011 zijn er een groot aantal berichten
geweest van experts en getuigen zoals vissers die spraken van massale ziekte en sterfte onder walvissen,
orka’s, dolfijnen, zeeleeuwen, zeehonden, ijsberen,walrussen, zeevogels, pelikanen, schildpadden, krabben,
oesters, kwallen, zalmen, koraal, plankton, en tal van andere soorten.
Xander - (1) South China Morning Post (via Zero Hedge), (2) Zero Hedge, (3) YouTube, (4) Discovery News
(5) The Herald, (6) Rise Earth
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Gigantische magmakamer ontdekt onder Yellowstone
24/04/15 -Bron: The Guardian, Washington Post
Een hotspring in Yellowstone. © thinkstock.
Supervulkaan Diep onder het Amerikaanse nationaal park
Yellowstone bevindt zich een gigantisch, voordien ongekend,
reservoir met heet, deels gesmolten gesteente - groot genoeg om de
Grand Canyon elf keer te vullen. Dat besluiten wetenschappers van
de universiteit van Utah na een seismologisch onderzoek.
Yellowstone strekt zich uit langs het grensgebied van de Amerikaanse staten Wyoming, Idaho en Montana
en is een van de meest dynamische vulkanische systemen in de wereld. Je vindt er geisers, warme
modderpoelen, warme bronnen en rookpluimen. Het park ligt bovenop een supervulkaan, die al drie
catastrofale uitbarstingen kende: twee miljoen jaar, 1,2 miljoen jaar en 640.000 jaar geleden.
Wetenschappers wisten al dat zich onder Yellowtone een grote magmakamer bevond, die de drie
uitbarstingen gevoed heeft. Vermoedens over het bestaan van een tweede magmakamer waren er al langer,
maar konden tot nog toe niet hard gemaakt worden.
De nieuwe studie, gepubliceerd in het vakblad Science, biedt voor het eerst een compleet beeld van de
vulkanische 'leidingen' in Yellowstone van de aardmantel tot de oppervlakte. Daaruit blijkt dat er nog een
tweede, dieper reservoir is dat nog 4,5 keer groter is dan het eerste.
Geen grotere dreiging
Het magmareservoir ligt 19 tot 45 kilometer onder Yellowstone en heeft een volume van 48.000 kubieke
kilometer, of 11,2 keer het volume van de Grand Canyon
De onderzoekers maakten gebruik van een techniek die seismische tomografie genoemd wordt en
vergelijkbaar is met een CT-scan van het lichaam. Aan de hand van seismische golven die zich dwars door
de aarde bewegen, kunnen wetenschappers analyseren welke dichtheid de gesteenten onder het oppervlak
hebben en zo de bodem in kaart brengen.
Het magmareservoir dat op die manier ontdekt werd, ligt volgens de onderzoekers 19 tot 45 kilometer onder
Yellowstone en heeft een volume van 48.000 kubieke kilometer, of 11,2 keer het volume van de Grand
Canyon in Arizona. De magmakamer is gevuld met heet, vast en sponsachtig gesteente. Delen ervan - in
totaal twee procent - zijn gesmolten.
Het bestaan van een tweede magmakamer verhoogt de dreiging van een vulkaanuitbarsting niet, zo zeggen
de onderzoekers. "Maar onze bevindingen voorzien ons wel van de informatie die nodig is om beter te
begrijpen hoe magma zich van de aardmantel naar de oppervlakte verplaatst", zegt seismoloog Jamie
Farrell van de universiteit van Utah.
Beide magmakamers bevinden zich boven een mantelpluim: die brengt gesmolten gesteente uit de
aardmantel naar boven tot zo'n 64 kilometer onder de oppervlakte. Van daar worden hete substanties naar
het oppervlak gevoerd.
http://www.hln.be/hln/nl/961/Wetenschap/article/detail/2298077/2015/04/24/Gigantische-magmakamerontdekt-onder-Yellowstone.dhtml

Zoveel belasting betalen we in vergelijking met andere landen
Door Jeannette Kras - dinsdag 14 april 2015
We hoeven in Nederland helemaal niet zo te klagen over de
belastingdruk. In vergelijking met omringende landen valt het erg
mee, blijkt uit nieuwe cijfers van de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over de periode
2010-2014.
Een werkende zonder kinderen betaalt in Nederland 37,7 procent inkomstenbelasting. Daarmee scoren we
rond het gemiddelde van alle OESO-landen. Ter vergelijking: de Belgen dragen 55,6 procent af van hun
loon. Oostenrijk staat tweede met 49,9 procent en de Duitsers betalen de twee na hoogste loonbelasting
namelijk 49,3 procent. Chili en Nieuw-Zeeland bungelen onderaan de lijst met respectievelijk 7 en 17,2
procent. Het OESO-gemiddelde ligt op 36 procent.
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/442191/zoveel-belasting-betalen-we-in-vergelijking-metandere-landen.html
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Min.Pres. Mark Rutte: ‘De Armeense Genocide is slechts een voetnoot
in de geschiedenis’
Zo een dergelijke opmerking zegt o.i. alles van: ”de heer Mark Rutte”
Bron: Geen stijl
In Libanon gingen gisterenmiddag tijdens de herdenking van 100 jaar
Armeense Genocide 130.000 mensen de straat op [Foto:]. In de Armeense
hoofdstad Jerevan waren afgevaardigden van negentig landen bij de
ceremonie. Nederland was er daar geen van. Hoewel de Tweede Kamer
wél van een erkende Armeense Genocide spreekt, omdat het een ruim gedocumenteerd en algemeen
geaccepteerd historisch feit is, vindt het kabinet het genoeg om naar de eerste systematische
volkerenmoord van de 20ste eeuw te verwijzen als ‘de Armeense kwestie’. Weigerambtenaar Jeanine
Hennis zei letterlijk tegen de NOS dat “Turken en Armenen gezamenlijk tot een standpunt hierover moeten
komen”, alsof het om een politiek hindernisje gaat waarover nog naar een akkoordje gepolderd kan worden
[Video hierboven:]. “Het is een welles/nietes-spelletje”, zegt de MinDef, die kennelijk nog nooit 1boek of
artikel over de ArmeenseGenocide gelezen heeft.
Afgestudeerd historicus Mark Rutte ging nog een stap verder en zei op vrijdag 24 april 2015, de dag waarop
de honderdste verjaardag van de Armeense Genocide herdacht werd: “Wij zijn vaag met een reden, we
willen niet partij kiezen.” Daarmee zegt Mark Rutte, gelijk Jean-Marie le Pen over de Holocaust, dat de
Armeense Genocide wat hem betreft slechts een voetnoot in de geschiedenis is. En niet alleen wat hem
betreft: hij deed zijn uitspraak tijdens de wekelijkse vrijdagpersco, dus als minister-president. En dat is hij –
naar eigen zeggen althans – van alle Nederlanders. Best wel een goor gevoel, wanneer je premier namens
volk en vaderland verkondigt dat een genocide nooit heeft plaatsgevonden, waarmee hij Armeniërs tot
tweederangs burgers met een ondergeschikte rechtspositie degradeert. En dat deed hij ook nog eens in Den
Haag, de stad van internationale vrede en recht. Walgelijk.
Weet je wie ook bevolkingsgroepen tot tweederangs burgers degradeerde en hun ondergeschikte
rechtspositie tot nationale norm verhief? Adolf Hitler, de dictator die de Turkse methodes van
concentratiekampen en massavernietiging kopieerde en adopteerde voor zijn eigen jodenvernietiging en die
op 22 augustus 1939 in zijn Obersalzburg Speech aan de vooravond van de inval van Polen en de aftrap
van de Holocaust de woorden sprak “Wer redet heute noch von derVernichtung der Armenier?“, waarmee hij
zijn plan om de Polen uit te roeien kracht bij zette.
Los van de goedkope doch relevante Godwin: zijn wij als Nederland dan zo betrokken bij de Armeniërs en
hun beladen historie? En zouden we dat per se moeten zijn, als internationaal erkend Goed Volk met een
gretig afgesteld moreel kompas? Mwa. Nederland telt slechts 18.000 Armeniërs (tegen een half miljoen
Turken) en de handel, ontwikkelingshulp en politieke betrekkingen zijn allemaaloppervlakkig. Dit in
tegenstelling tot Turkije, waar handel en investeringen in tien jaar tijd verdrievoudigd zijn. Dat, en niet de
historische waarheid, is dus kennelijk leidend voor het kabinetsstandpunt.
Economisch begrijpelijk, maar het proeft ranzig. Turkije is niet het eerste quasidictatoriale land waar we
handel mee drijven, en Erdogan niet de laatste schimmige bestuurder die zoete broodjes eet in het Torentje.
Maar zelden worden feiten, rechten en bevolkingsgroepen zo schaamteloos gesloopt voor de geldgeilheid
van een opportunistische handelsgeest en de angst voor diplomatieke represailles van een onberekenbare
regeringsleider als Erdogan. En nog erger: nooit wordt het volk daaraan zo gewetenloos medeplichtig
gemaakt.
Want Nederland heeft nu dus bij monde van de premier als natie niet het fatsoen, de menselijkheid en vooral
het gezonde verstand om een historisch feit gewoon een historisch feit te noemen, zonder er een vies
politiek woordenspel van te maken waarin de erkenning van de mening van een groot en ernstig verknipt
deel van het Turkse volk leidend plotseling leidend is en aanmoediging verdient. Het is alsof heel Nederland
collectief wir haben es nicht gewusst zegt. De Killing Fields van Cambodja ontkent. Of openlijk oppert dat
Srebrenica nooit gebeurd is. Maar bij de Armeense Genocide zijn defotorolletjes dus niet kwijt geraakt.
Duitsland – met z’n enorme Turkse populatie – erkent de Armeense Genocide wel, doet dat hardop en
neemt de reactionaire Turkse woede daarbij voor lief. Want als iemand weet wat een genocide is als ie er
eentje ziet is het De Mof wel. Wat de stampij van Turkije betreft: lees deze headline eens als “Duitsland
woedend op Israëlische Holocaustherdenking” en je snapt wat voor een debiel dictator Erdogan is.
Erken de ene, voorkom de volgende.
Rutte vond in 2009 dat het ontkennen van de Holocaust niet strafbaar zou moeten zijn: “Hoe onzinnig het
ook is dat iemand de Holocaust ontkent, verbieden moet niet.” Toen leek iedereen bozer dan nu hij zelf een
genocide ontkent. Maar we zijn het volstrekt met hem eens: in het kader van de vrijheid van meningsuiting,
moet je kunnen roepen dat het nooit gebeurd is. Ook het ontkennen van de Armeense Genocide hoeft niet
strafbaar te zijn. Maar als iemand het doet, staat het de rest van de rationele mensheid wel vrij om hem, net
als bij Holocaustontkenning, meewarig aan te kijken en na te wijzen als een maatschappelijk melaatse met
het historisch besef van een pinda. Als het, zoals in dit geval, echter een regeringsstandpunt betreft, vragen
we ons ernstig af hoekankerlaf ons kabinet moet zijn dat ze de historische realiteit ontkennen en zich daarbij
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met hun rubberen Ruttegraat achter het complete Nederlandse volk verstoppen. Of is het voeden en
versterken van Erdogans valse wereldbeeld soms die ‘samenwerking met dictators’ waar Halbe Zijlstra
namens de VVD zo vurig voor pleit?
Voor het hogere doel van liberalisme moet je niet meer bij de VVD zijn. Daar zit kennelijk niemand meer die
bescherming van de burger – álle burgers – nog serieus neemt. Juist voor een liberale premier zou het
basisprincipe van bescherming dóór de Staat, tégen de Staat hoog in het vaandel moeten staan. Wie
beschermt de individuele burger of de minderheidsgroepering tegen een bloeddorstige meerderheid, of nog
erger: tegen een gecorrumpeerde Staat die haar machts- en geweldsmonopolie misbruikt om tot uitroeiing
over te gaan? Rutte heeft met zijn uitspraken alle 18.000 Armeniërs in Nederland tot niet serieus te nemen,
tweederangs minderheid gedegradeerd en bij de VVD als geheel regeert een bekrompen handelaarsgeest
van kleine bange mannetjes bij wie het klassieke, eerbiedwaardige liberalisme is geërodeerd tot brallen over
belastingverlaging boven een glas gratis bier. In die sneue mindset blijkt het nog slechts een kleine stap naar
marchanderen met mensenrechten boven de mierzoete Turkse koekjes van een maniakale Turkse islamist
en ultranationalist.
Met zijn achterlijke gepolder bewijst Mark Rutte dat hij er geen moeite mee heeft om mensen en
bevolkingsgroepen tot tweederangs burgers te degraderen, dat hij bereid is daarvoor het vuile wapen der
geschiedvervalsing in te zetten en dat hij zelfs niet schroomt om als “premier van alle Nederlanders” zijn hele
volk medeplichtig te maken aan zijn gore woordenspelletjes over de Armeense Genocide. Heeft die ranzige
rasopportunist dan werkelijk geen greintje trots in zijn lijf? Door zijn debiele uitspraken absoluut geen premier
van alle Nederlanders, maar hij is wel de vleesgeworden verpersoonlijking van de woekerende zelfhaat die
de Nederlandse identiteit verziekt.
Tijdens het bezoek van Rutte’s vriend Erdogan, vorig jaar, kreeg
de MinPres instructies tijdens een speciaal Ontkenningsklasje.
Mark toonde zich een vlotte en gewillige leerling in het ontleren
van de geschiedenis.
http://boinnk.nl/blog/91100/min-pres-mark-rutte-de-armeensegenocide-is-slechts-een-voetnoot-in-de-geschiedenis/

Deze winkelketens kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen
Door Jeannette Kras - vrijdag 10 april 2015, 17:08 in categorie:
Geen categorie
Kledingketen Etam heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het
bedrijf met winkels als Miss Etam en Promiss maakt al sinds 2012
verlies. Er zijn in de afgelopen jaren honderden mensen ontslagen
bij de keten, maar het lukt nog altijd niet om winst te maken.
Etam is niet de enige winkelketen die het moeilijk heeft in Nederland.
Hieronder een overzicht van zakelijk blog NRCQ:
1. In januari van dit jaar is Schoenenreus failliet verklaard. De keten is opgericht in 1969 en had ooit
200 filialen in Nederland en België.
2. De laatste 36 winkels van Free Record Shop sloten in april vorig jaar.
3. Hans Textiel met 160 vestigingen gingen in 2011 failliet. Een aantal filialen is overgenomen door
Zeeman en Wibra.
4. It’s, de elektronicaketen, verloor in 2011 de strijd van Mediamarkt.
5. Mexx met 315 vestigingen ging eind vorig jaar failliet. 1.500 mensen raken wereldwijd hun baan
kwijt, waarvan 500 in Nederland.
6. Blokker kwakkelt. Om het bedrijf te redden moeten 440 medewerkers worden ontslagen, 6 procent
van het totaal.
7. De oer-Hollandse Hema verkeert in zwaar weer. De 700 winkels met 10.000 werknemers draaien
verlies en de omzet loopt terug.
8. V&D kan de huur van haar panden niet meer betalen en op de salarissen van het personeel moet
worden gekort in de hoop de keten overeind te houden.
9. Schoenenwinkels Dolcis, Manfield, Invito en Scapino, allemaal van eigenaar Macintosh, draaien
flinke verliezen. Met aandelenemissies en noodkredieten blijven de winkels voorlopig draaien.
10. Halfords ging afgelopen oktober failliet, maar maakte een doorstart met 52 van de 130 filialen.
http://www.welingelichtekringen.nl/geen-categorie/440843/deze-winkelketens-kunnen-de-eindjes-niet-meeraan-elkaar-knopen.html
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Hopium voor de massa
Eerder schreven we al over het idiote feit dat de koersen op
aandelenbeurzen de hemel in schieten, terwijl de werkelijke resultaten van
bedrijven bedroevend zijn.
Dit komt door een verschijnsel dat “hopium” heet en waarbij mensen iedere
realiteitszin uit het oog verliezen.
Wanneer genoeg mensen geloven dat dingen beter zullen gaan, gebeurt dat
dan ook? Het is goed om optimistisch te zijn en te denken dat alles mogelijk is.
Maar, er is natuurlijk een grens aan dat optimisme. Je kunt het wil graag willen, maar door heel positief te
denken zul je nooit de zon veranderen in een stuk hout of de maan in een homp kaas.
Zoals iedere goede therapeut je zal vertellen is dat één van de eerste stappen richting herstel om je
waanvoorstellingen los te laten en de werkelijkheid onder ogen te zien. Wanneer we de werkelijkheid
ontkennen en ons bezighouden met “wishful thinking” dan heben we te maken met iets dat “hopium” heet.
Het klinkt misschien als een vreemde uitdrukking, maar de definitie van hopium is zoiets als: Het irrationele
geloof dat, ondanks dat al het bewijs het tegenovergestelde laat zien, dingen uiteindelijk beter zullen
worden”.
Ondanks dat alle bewijzen laten zien dat de wereldwijde economie in een soort permanente terugval
verkeert, zijn de Amerikanen volgens een recent onderzoek heel optimistisch. Want, 52 procent van hen
gelooft dat hun economie het erg goed doet en tweederde denkt dat over een jaar de economie er goed uit
zal zien.
Als je diezelfde mensen vraagt waarop ze hun mening baseren dan mompelen ze iets in de trant van
"Obama....", maar een rationele onderbouwing kunnen ze niet geven.
Een prachtig voorbeeld van hopium zagen we afgelopen week bij McDonalds. De wereld is langzaam
wakker aan het worden en dit soort ketens wordt dan ook steeds meer gemeden door het grote publiek.
Uiteraard heeft dit dan gevolgen voor de inkomsten en zo ook bij deze fastfood keten.
De totale omzet liep wereldwijd met 11 procent terug en het netto inkomen van de onderneming viel met 32
procent terug naar 812 miljoen Dollar. Dat is een behoorlijke dreun en je zou verwachten dat dit onmiddellijk
wordt gereflecteerd in de prijs van hun aandelen en dat deze een fikse duikeling zouden maken.
Niets van dat alles.
McDonalds maakte bekend dat ze begin mei met een plan zullen komen om de zaak weer recht te zetten en
prompt schoten de aandelen, ondanks de slechte bedrijfsresultaten, omhoog.
Dit is dus een geval van zuivere hopium. Ze vertellen nu niet bij McDonalds wat de plannen zijn, nee, die
worden omgeven door een zweem van geheimzinnigheid, waardoor het publiek weer voldoende hoop krijgt
en niet nu massaal de aandelen dumpt.
Een situatie vergelijkbaar met wat de politici en de mainstream media doen: verkopen aan het publiek dat
dingen heel snel beter zullen worden, terwijl ondertussen onze economische infrastructuur met iedere dag
verder rot. Helaas hebben de meeste mensen geen flauw benul van wat er eigenlijk speelt. De meeste van
hen ontvangen hun “nieuws” via de gigantische propagandamatrix die precies controleert welke gedachten
en informatie op het publiek losgelaten kan worden. In Amerika wordt meer dan 90 procent van de
nieuwsvoorziening en entertainment verzorgd door 6 enorme bedrijven. Dat geeft deze organisaties
excessief veel macht.
Via die weg wordt de bevolking tot op het allerlaatste moment voorgespiegeld dat alles prima in orde is en
dat niemand zich zorgen hoeft te maken.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9206:hopium-voor-demassa&catid=15:financieel&Itemid=28

Een meesterlijke zet van Putin
Aangeleverd door: Sam Jansen
Hoe verkoop je je volk dat het terug zelfvoorzienend moet worden?
Anja Lenaerts
Rusland straffen was het slechtste wat Europa kon overkomen.
Poetin strafte terug. En hoe.
Niet enkel deed hij Europa ontzettend veel pijn door zijn ban op voedsel.
Voedsel, zeker verse voeding, kan je namelijk niet lang bewaren. En het is één van die
dingen waarvan je de productie niet zomaar kan manipuleren in functie van de vraag. Het duurt jaren
vooraleer een boomgaard een mooie oogst biedt. En bomen hebben geen uit-knop voor als de vraag plots in
mekaar zakt.
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Alle voedselproducenten die wachtten op de rijping van hun voeding, zaten dus plots met een enorm
probleem. Overschotten en dus dalende marktprijzen. Dat doet veel pijn als je geïnvesteerd hebt. Europa zat
met de handen in het haar en moest haar landbouwers en voedingsindustrie bijspringen.
Europees kwalitatief hoogstaand voedsel moest bovendien worden vernietigd.
Pijnlijk dus.
Zeker als je beseft dat men elders in de wereld honger lijdt. Op het vlak van P.R. was dit tevens geen goede
zaak voor Europa.
Poetin lachte in zijn vuistje.
Dat was echter niet het enige neveneffect.
De Russen zagen het Europees voedsel plots uit de supermarkten verdwijnen. Het aanbod daalde en
logischerwijze stegen de prijzen van wat wel nog voorradig was.
Een droomscenario van een leider die niet zo inzit met de (honger)gevoelens van zijn volk, maar vooral op
lange termijn denkt… Poetin zette aldus zijn bevolking ertoe aan terug zelfvoorzienend te worden. Daarnaast
heeft hij zelfs de minister van landbouw aangesproken om de condities te optimaliseren voor landbouw en
voedselproductie.
Dat is een bijzonder slimme zet.
Voedselproductie is onontbeerlijk voor een land. Zeker een land dat op voet van oorlog staat en er minder
goede relaties met zijn buren erop nahoudt.
Indien je voor basisbehoeftes afhankelijk bent van export, geef je andere landen ongewild veel macht in
handen. Dat kan later een grote strategische invloed hebben.
Bovendien betaal je je blauw aan andermans’ voeding. IJsland en Griekenland kunnen er over
meespreken…
Bovendien heeft Rusland nu andere importmarkten verkend, die mogelijk zijn bevallen.
Zodoende hebben ze meer ruimte om over de prijs te onderhandelen, wanneer de import weer op gang zou
komen. De gesprekken met Europa over het opheffen van het embargo zouden normaal in de komende
maanden plaatsvinden. Maar Poetin stuurt signalen de wereld in die erop wijzen dat hij gaat naar een
import-onafhankelijk en autonoom Rusland. Wat voedsel betreft althans.
En geef toe.
Was er een betere manier geweest voor Poetin om deze koerswijziging aan zijn volk te verkopen dan als
gevolg van het “stoute” E.U.-beleid?
Bronnen: Vilt.be, RT.com, Euronews.com

Poetin: sancties hebben niets met de Krim te maken
De Russische president Vladimir Poetin
(Door: Bürgender – Vertaling: E.J. Bron)
Volgens een nieuwe documentaire, die zondag op de Russische televisie
werd uitgezonden, hebben de sancties van het Westen tegen Rusland
überhaupt niets met de annexatie van de Krim te maken. Het zou er alleen maar om gaan Rusland te
verzwakken. De Russische president Vladimir Poetin deed in een nieuwe documentaire van de tv-zender
Rossia 1 de uitspraak dat de Verenigde Staten rondom de eeuwwisseling separatisten in het noorden van de
Kaukasus ondersteund zouden hebben.
De twee uur durende documentaire was gewijd aan de 15 jaar die Poetin in functie is en concentreerde zich
op de prestaties en uitdagingen van de president in deze periode. Poetin werd op 26 maart 2000 gekozen en
op 7 mei 2000 beëdigd. tijdens de oorlog in de jaren-90 vocht Rusland tegen Tsjetsjenen en strijders uit
aangrenzende regio´s in het noorden van Kaukasus.
De Russische geheime dienst FSB zou destijds een brief van haar “Amerikaanse collega´s” gekregen
hebben met de informatie dat zij vanaf dat moment het recht zouden hebben “alle oppositionele krachten in
Rusland te ondersteunen”, inclusief de separatisten in de Kaukasus.
Het interview toont de diepe teleurstelling over het Westen. Poetin zei dat het Westen zich alleen maar
vreedzaam tegenover Rusland zou gedragen nadat het op de knieën gedwongen zou zijn. “Zodra we
humanitaire hulp nodig hebben, is alles in orde. Dan sturen ze ons aardappelen. Maar als Rusland
economisch en politiek begint te groeien, begint het Westen ermee ons te bestraffen”, aldus Poetin.
Ook de actuele sancties tegen Rusland zouden niets met een reactie op de annexatie van de Krim te maken
hebben, maar “een poging zijn om de ontwikkeling van Rusland te verhinderen. Dat is een politiek die we al
eeuwenlang kennen.”
Bron: www.gegenfrage.com - Auteur: Bürgender
Bron oorspronkelijk artikel: www.themoscowtimes.com
Vertaald uit het Duits door: E.J. Bron (www.ejbron.wordpress.com)
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Leider Britse Labour partij: Als premier maak ik kritiek op islam een ernstige misdaad
Radicale moslims diep geïnfiltreerd in Europese linkse en socialistische partijen – Sharia inmiddels
geaccepteerd naast Britse wetten
In vrijwel heel Europa, en zeker in Groot Brittannië, geldt dat een stem op
‘links’ een stem op ‘islam’ is. (Foto: Ed Miliband)
Ed Miliband, de leider van de Labour Partij (de Britse versie van de PvdA)
heeft in een interview gezegd dat als hij bij de volgende verkiezingen
premier wordt, kritiek op de islam in het Verenigd Koninkrijk voortaan een
‘ernstige misdaad’ zal worden. Vijf jaar geleden waarschuwde de
toenmalige minister van Onderwijs al dat het extremistische Islamic Forum
of Europe erin geslaagd was diep in de Labour partij te infiltreren. Het IFE streeft ernaar om van Groot
Brittannië en heel Europa een islamitische Shariastaat te maken.
‘We gaan ervoor zorgen dat mensen bij de politie geregistreerd worden, zodat die islamofobie als racistische
misdaad zullen blootstellen,’ aldus Miliband. ‘We gaan op dit punt de wet veranderen en zo absoluut duidelijk
maken dat wij haatmisdaden en islamofobie verafschuwen. Voor het eerst zal de politie in heel het land
islamofobische aanvallen gaan registreren.’
Miliband bezwoer tevens dat een toekomstige Labour regering een Palestijnse staat zal erkennen, al voegde
hij eraan toen geen voorstander te zijn van sancties tegen Israël, zoals de EU van plan is.
‘Liefdadigheid’ blijkt steun voor terreur te zijn
Volgens de socialistische leider staat de snel groeiende Britse islamitische gemeenschap achter
overheidsinitiatieven om ervoor te zorgen dat moslimjongeren niet radicaliseren en zich bij terreurgroepen
aansluiten.
In november 2014 kondigde een overheidscommissie aan dat er een onderzoek was ingesteld naar vier
zogenaamde islamitische ‘liefdadigheids’instellingen die banden zouden hebben met jihadstrijders in onder
andere Syrië. Eén van deze moslimorganisaties, Al-Fatiha Global, waar de door IS vermoorde Britse
gijzelaar Alan Henning voor werkte, werd onderzocht nadat er een foto verscheen van één van diens leiders
met zijn armen om twee gemaskerde mannen met machinegeweren.
‘Kleine minderheid’ in werkelijkheid grote meerderheid
Keurig in koor met de gevestigde orde in Europa beweerde Miliband dat extremisten in Europa slechts ‘een
kleine minderheidsgroep’ vormen. Uit opeenvolgende onafhankelijke opinie onderzoeken in heel Europa
blijkt echter keer op keer dat radicale islamitische groepen en ideologieën door een ruime meerderheid van
de moslims in Europa –en in de rest van de wereld- worden ondersteund.
Links aangestuurd door Turkije en moslimblok
De Turkse president Erdogan eist -net als de 57 moslimlanden tellende Organization of Islamic Cooperational jaren dat islamofobie en alle kritiek op islam wereldwijd wordt gecriminaliseerd, en laat geen gelegenheid
onbenut om Europa te bekritiseren omdat dit nog niet overal is gebeurd.
Churchill zou nu gevangen worden gezet
Door de Britse wetten, die speciaal de islam beschermen, zou Winston Churchill anno 2015 in de
gevangenis belanden. Churchill noemde de islam een ‘achterlijk systeem’, een ‘vreselijke vloek’ en de
‘meest agressieve en militante ideologie ter wereld’, die ‘aanzet tot slachtpartijen’ door ‘genadeloze fanatici’.
Sharia naast Britse wet geaccepteerd
Groot Brittannië telt inmiddels honderden door de overheid getolereerde (en dus impliciet erkende) Sharia
rechtbanken, die geheel buiten het Britse rechtssysteem opereren. Onlangs werd nota bene een christelijke
voorganger in een gewone rechtbank berecht door een Sharia rechter, en dat enkel omdat hij in het
openbaar de Bijbel had geciteerd.
Eerder dit jaar werd een dominee in Duitsland eveneens gerechtelijk vervolgd omdat hij in zijn preken kritiek
op de islam had geleverd (zie links onderaan). Ook in Frankrijk, dat zowel in absolute aantallen als
percentueel de grootste islamitische gemeenschap in Europa heeft, kan kritiek op de islam binnenkort
bestraft worden met een boete van duizenden euro’s.
Xander - (1) Breitbart
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De Shemitah: het bijbelse patroon waarmee wordt aangegeven dat een financiële instorting kan
komen in 2015
www.wimjongman.nl - door Michael Snyder | 27 januari 2015
Afbeelding Credits: 2bgr8 / Wiki (basisimage)
Heeft een raadsel, dat 3500 jaar oud is, de sleutel tot wat er gaat gebeuren met de mondiale financiële
markten in 2015? Zou het mogelijk zijn dat de timing van grote financiële crashes niet slechts een kwestie
van toeval is? In eerdere artikelen op mijn website heb ik enkele van de grote economische en financiële
cyclus-theorieën en hun voorstanders daarvan besproken. Bijvoorbeeld, in een artikel getiteld "Als
economische cyclus-theoretici het juist hebben, zal 2015 tot 2020 een pure hel worden voor de Verenigde
Staten". Ik onderzocht een aantal theorieën over de economische cyclus, die erop lijken te wijzen dat de
tweede helft van dit decennium economisch gezien een nachtmerrie gaat worden. Maar de cyclus die ik wil
bespreken in dit artikel is veel controversiëler dan die. In zijn meest recente boek heeft Jonathan Cahn
aangetoond dat bijna alle grote financiële crashes in de Amerikaanse geschiedenis zeer nauw verbonden
zijn met een patroon van zeven jaar dat wij in de Bijbel terugvinden en bekend staat als "de Shemitah".
Sinds dat boek werd uitgebracht, ben ik er herhaaldelijk over gevraagd tijdens de radio-optredens. Dus in dit
artikel ga ik proberen uit te leggen wat de Shemitah is, en wat dit bijbelse patroon lijkt aan te geven, en wat
in 2015 zou kunnen gebeuren. Als u een atheïst, agnostisch, of in het algemeen gewoon sceptisch bent van
nature, zou dit artikel heel uitdagend kunnen blijken te zijn voor u. Ik wil u vragen dat u een oordeel opschort
totdat u het bewijs hebt onderzocht. Toen ik voor het eerst over deze dingen hoorde, moest ik ook de feiten
verifiëren voor mezelf, omdat ze echt buitengewoon zijn.
Dus wat is precies "de Shemitah"?
In de Bijbel werd het volk Israël geboden om het land om de zeven jaar een jaar braak te laten liggen. Er zou
geen zaaien en geen oogsten zijn, en dit is iets wat God zeer serieus nam. In feite was de niet-naleving van
deze sabbatsjaren een van de belangrijkste redenen die wordt aangehaald in de Schriften, waarom het
Joodse volk werd verbannen naar Babylon in 586 v.Chr.
Maar er was meer met het Shemitah-jaar dan alleen het land braak te laten liggen.
Op de laatste dag van het Shemitah-jaar had het volk van Israël de opdracht kregen om afstand te doen van
schulden. Wij vinden het volgende in Deuteronomium 15:
"Na verloop van zeven jaar moet u kwijtschelding verlenen. Dit nu is wat de kwijtschelding inhoudt:
iedere schuldeiser die iets aan zijn naaste geleend heeft, moet hem dat kwijtschelden. Hij mag van zijn
naaste of zijn broeder geen betaling eisen, aangezien men een kwijtschelding heeft uitgeroepen voor de
HEERE"
Dit gebeurde aan het eind van elke zeven jaar op Elloel 29 – de dag voor Rosj Hasjana op de Bijbelse
kalender.
Dus wat heeft dit met ons te maken vandaag?
Nou, als je terug gaat naar de laatste dag van het Shemitah-jaar in 2001, vindt u uit dat er een absoluut
afschuwelijke beurskrach was.
Op 17 september 2001 (Elloel 29 op de Joodse kalender), waren we getuige van de grootste eendaagse
beurskrach in de Amerikaanse geschiedenis tot die tijd. De Dow viel een verbazingwekkende 684 punten, en
het was een record dat precies zeven jaar bleef staan tot aan het eind van het volgende Shemitah-jaar.
Aan het eind van het volgende Shemitah-jaar, dat in 2008 plaatsvond, was er een andere gruwelijke
beurskrach. Op 29 september 2008 daalden de Dow met 777 punten, wat tot vandaag nog steeds de dag
van de grootste eendaagse beurskrach aller tijden blijft. Het blijkt dat 29 september 2008 gelijk was aan
Elloel 29 op het Joodse kalender - de exacte dag waarop de Bijbel vraagt de schulden vrij te geven.
Dus op de allerlaatste dag van de laatste twee Shemitah-jaren crashte de beurs zo ver dat het een
gloednieuw all-time record stelde.
En nu zijn we in een volgend Shemitah-jaar. Het begon afgelopen herfst, en het eindigt aankomend
september.
Zou het mogelijk zijn dat we een nieuwe historische markt-crash zullen zien?
De auteur Jonathan Cahn heeft er terecht op gewezen dat we God nooit in een box moeten zetten. Enkel
omdat iets is gebeurde in het verleden, betekent niet dat het weer zal gebeuren. Maar wij moeten niet
uitsluiten hoe dan ook.
Misschien maakt God met behulp van zijn agenda een punt. Cahn is van mening dat als we iets zien gaan
gebeuren, het waarschijnlijk zal optreden als het Shemitah-jaar ten einde loopt...
Cahn heeft aangegeven dat, volgens zijn onderzoek, het ergste van het ergste meestal aan het eind van het
Shemitah-jaar gebeurt, niet aan het begin. In feite is de laatste dag van het jaar, Elloel 29 op de Hebreeuwse
kalender, 13 september 2015, de meest gevreesde dag.
Het patroon dat geopenbaard is in "Het mysterie van de Shemitah" is dat het begin van de impact van een
Shemitah vaak subtiel is, maar tot een dramatische climax leidt.
"Het begin kan een verandering van richting inluiden, of zelfs een voorbode van wat tot een crescendo zal
komen aan het eind van de Shemitah," zei hij.
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En dit keer besteden veel meer mensen er aandacht aan. In 2001 en 2008 hadden de meeste Amerikanen
absoluut geen idee wat een "Shemitah-jaar" was. Maar nu wordt erover gesproken op enkele van de meest
prominente alternatief-nieuws-websites. Bijvoorbeeld, het volgende is wat Joseph Farah van WND heeft te
zeggen over het Shemitah-jaar:
Farah gelooft dat de datum 13 september 2015 het nader bekijken waard is - hoewel hij snel zal toegeven
dat hij geen idee heeft wat, als er iets zal gebeuren in Amerika.
"Een duidelijk patroon is wel vastgesteld," zegt hij. "Ik geloof niet dat het toeval is wat er gebeurde op Elloel
29 in 2001 en 2008. Het zou dwaas zijn om te negeren dat de mogelijkheid bestaat dat een groter gericht
aan het werk is – vooral als Amerika zich blijft bewegen vanuit de buurt van God en zijn woord."
Het Shemitah-jaar waar we nu in zitten eindigt op 13 september 2015 – en dat valt op een zondag, dus de
markten zijn dan die dag gesloten.
Maar waar het om gaat in de Shemitah, is dat we niet zomaar kijken naar een bepaalde dag.
Ook het is zeer interessant om op te merken dat er tevens een zonsverduistering zal zijn op 13 september
2015. In de afgelopen eeuw zijn er twee andere momenten geweest dat een zonsverduistering tegelijk met
het einde van een Shemitah-jaar viel. Dat was in 1931 en 1987, en zoals Jonathan Cahn aan WND vertelde,
waren die zonsverduisteringen voorbode van grote financiële rampen.
In 1931 vond een zonsverduistering plaats op 12 september - het eind van een "Shemitah"-jaar. Acht dagen
later verliet Engeland de gouden standaard en begonnen de marktcrashes en de val van banken over de
hele wereld. Het luidde ook de grootste maand lange crash in van de beurs in de Wall Street-geschiedenis.
In 1987 vond een zonsverduistering plaats op 23 september - opnieuw het einde van een "Shemitah"-jaar.
Minder dan 30 dagen later kwam "Black Monday", de grootste crash in de Wall Street-geschiedenis.
Is Cahn bezig met het voorspellen van kommer en kwel op 13 september 2015? Hij is voorzichtig om een
voorspelling te doen als hij zegt: "In het verleden luidde dit het ergste van de Wall Street-geschiedenis in.
Wat zal het dit keer brengen in deze tijd? Nogmaals, zoals voorheen, dit fenomeen behoeft zich niet bij de
volgende convergentie te manifesteren. Maar op hetzelfde moment, en nogmaals, is het verstandig om dit
op te merken."
Dus wat gaat er dit keer gebeuren?
We moeten gewoon afwachten om te zien.
Maar zonder twijfel zijn we getuige geweest van zoveel patronen van net vóór de financiële crash van 2008,
staan nu weer recht voor onze ogen.
Er is gezegd dat degenen die niet van de geschiedenis leren, gedoemd zijn om die te herhalen.
Misschien denkt u dat er iets in "de Shemitah" zit, of misschien denkt u dat het een heleboel onzin is.
Maar dan weet u nu ten minste waar iedereen over spreekt. Wat u wilt doen met deze informatie is aan u.
Bron: » The Shemitah: The Biblical Pattern Which Indicates That A Financial Collapse May Be Coming In
2015 Alex Jones' Infowars: There's a war on for your mind!

Arm Griekenland ! (Ingezonden)
STUUR HET ROND DIT IS EUROPA !!
Ter overdenking nou ja, snel vergeten is zinvoller ... De Griekse reders hebben de grootste handelsvloot ter
wereld in handen: samen ruim 4100 schepen, goed voor 16 procent van de wereldhandelsvloot. Dat is meer
dan de Japanners of de Chinezen. De Griekse rederijen verdienen meer dan de hele toeristische sector. In
2010 - 2011 is (nog) niet bekend - zagen de grote reders hun inkomsten stijgen tot 15,4 miljard euro. ( Het
toerisme genereerde - toen nog - 9 miljard euro inkomsten ) Toch vloeit van die rederij-miljarden haast geen
cent naar de staat. De reders genieten sinds jaar en dag, via een netwerk van fiscale maatregelen, feitelijk
een belastingvrijstelling. De fiscus kijkt hun rekeningen niet in. Elke Griekse miljonairsfamilie met aandelen in
een rederij of in een maritiem consortium – samen zo’n duizend families – is op die manier vrijgesteld. Een
goed geolied fiscaal paradijs. De reders bewaren hun geld in Zwitserland of in Cyprus, in Liechtenstein of in
Londen. De allerrijkste is Spiros Latsis, de zoon van de oude scheepsmagnaat John Latsis. De familie Latsis
is ook actief in de scheepsbouw en de bankwereld. Zoon Spiros is bovendien de grootste aandeelhouder
van Hellenic Petroleum. Op de lijst van de multimiljardairs in de wereld staat hij op nummer 68. In juni 2004
wordt Barroso voorzitter van de Europese Commissie. Twee maanden later, in augustus, is hij uitgenodigd
voor een weekje vakantie op een pronkerig plezierjacht van de familie Latsis. Latsis heeft net PrivatSea
opgestart, een exclusieve jachtclub die haar leden “een buitengewone ervaring aan boord van ’s werelds
spectaculairste jachten” belooft. Inclusief de Alexandria, die met haar lengte van 400 voet het op drie na
grootste jacht ter wereld is. Daar waar Aegaeus zich in zee stortte, trekken Barroso en Spiros Latsis samen
de zwembroek aan op het dek van misschien wel het meest luxueuze jacht op aarde. Een maand later keurt
de Europese Commissie 10,3 miljoen euro subsidie van de Griekse staat aan de scheepswerven van de
familie Latsis goed.Toeval?
Of “ons kent ons, wie doet ons wat"
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Veilig Europa kan alleen als NAVO Rusland herinnert aan zijn grenzen
Poetin moet concurrent worden in plaats van vijand - Foto:EPA
door Afshin Ellian 30 mrt 2015
Rusland is nog altijd een militaire grootmacht. Als het Westen een nieuw Krim-scenario wil voorkomen,
moeten miljarden worden geïnvesteerd in defensie. Want alleen met een sterk en slagvaardige NAVO is de
veiligheid in Europa te waarborgen. Niet eerder sinds de val van de Muur waren er zo veel ernstige
conflicten als nu. De wereld wordt met de dag onveiliger.
Jemen verkeert in chaos, in Syrië veroverde de alliantie Jaysh al-Fateh, met daarin Al-Qa'ida-gezinden als
Al-Nusrah, de Syrische stad Idlib.
Damascus is de hoofdstad van president Bashar al-Assad, Idlib de hoofdstad van Al-Qa'ida en Raqqa de
hoofdstad van Islamitische Staat. Ook de situatie in Noord-Afrika is zeer zorgwekkend. En dan is er nog de
Oekraïense burgeroorlog.
Indrukwekkend
Afgelopen week organiseerde het ministerie van Defensie een indrukwekkende conferentie met ruim
driehonderd topmilitairen uit NAVO-landen en enkele vertegenwoordigers van militaire moderne industrieën.
Ik had de eer om deze conferentie te mogen bijwonen.
Lees ook... Assad denkt dat Islamitische Staat alleen maar sterker wordt
Future Force Conference 2015 was een geslaagde veiligheidsconferentie. Ik ga
hier niet citeren uit vertrouwelijke gesprekken of toespraken. Desondanks
probeer ik enige hoofdzaken aan de orde te stellen die van belang zijn voor de
politiek en de burgers.
Ideologische groei
Er zijn grofweg drie veiligheidsvraagstukken voor Europa en haar bondgenoten:
1) De instabiliteit en de burgeroorlogen in islamitische gebieden. Die kunnen op allerlei manieren onze
veiligheid beïnvloeden. Er zijn daarom in het afgelopen decennium verschillende militaire operaties en
vredesoperaties geweest in de door burgeroorlog geteisterde gebieden.
2) Het terrorisme van eigen bodem. De toename van deze terroristische activiteiten is niet los te zien van de
instabiliteit en burgeroorlogen in de islamitische gebieden. Niet de ideologische groei van het islamitische
terrorisme, maar de operationele aspecten van het terrorisme zijn nauw verbonden met de instabiele
gebieden.
Zie ook... Oekraïense topfunctionarissen live op tv gearresteerd (video)
3) De Russische federatie onder leiding van president Vladimir Poetin. Ook dit is
een ernstige bedreiging aan het worden voor het NAVO-gebied. De Baltische
staten nemen nu de positie in die ooit door West-Berlijn werd ingenomen.
Verstoord
Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie besloot het Westen terecht om Rusland
niet als vijand maar als vriend te zien. Daarom werd het land betrokken bij de
NAVO. Rusland zou de NAVO niet meer hoeven vrezen.
De Russen mochten aanschuiven en meekijken. Deze verhouding is nu geheel verstoord. De Russische
Federatie zit niet meer aan; ze ziet in de NAVO een vijand. Generaals vertelden mij over zeer
verontrustende Russische provocaties - militair en op het gebied van inlichtingen - in NAVO-landen.
Supermacht
Ook Scandinavische landen zijn in toenemende mate bezorgd over de Russische houding. Finland,
Noorwegen en Zweden staan nog altijd tegen een overmacht van het Russische leger.
Ik wil hier de illusie van het totale uiteenvallen van het Sovjetleger wegnemen. De Russische strijdkrachten
zijn nog steeds zeer sterk, goed georganiseerd en uitstekend bewapend. De Russische federatie is in militair
opzicht nog altijd een supermacht. En Europa is voor haar veiligheid nog steeds afhankelijk van die andere
supermacht, de Verenigde Staten van Amerika.
Lees ook... Arend Jan Boekestijn: Europa, word toch wakker! We zijn niet voorbereid op een oorlog
Er bestaat geen doctrine voor de omgang met Rusland, de partner die geen partner
meer is. Een nieuw Koude Oorlog is een dwaas idee. Daarover is het iedereen het
eens.
Pacificatie
Ik vind dat Rusland moet worden beschouwd als een politieke en militaire concurrent dus niet als een vijand. Daarvoor moeten de NAVO-landen wel bereid zijn om de
invloedssfeer van de concurrent te erkennen.
Deze begrenzing moet leiden tot pacificatie en het nemen van verantwoordelijkheid bij
het Kremlin. Dit impliceert niet dat de NAVO niet voorbereid hoeft te zijn op militaire confrontaties.
Een concurrent moet niet in de verleiding komen om zich te gedragen als een avonturier. En dit kan op
militair gebied leiden tot ongelukken waarvan later iedereen spijt krijgt.
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Daarom moet juist de NAVO sterk en slagvaardig zijn om de concurrent aan de grenzen van zijn macht te
herinneren. Oftewel: versterk de NAVO.
Slagvaardig
En dat kan alleen als NAVO-landen bereid zijn om hun defensiebegroting uit te breiden. Miljarden moeten
worden geïnvesteerd in een slagvaardige en snelle krijgsmacht in diverse NAVO-landen.
Tegelijkertijd moet de NAVO zich bezinnen op de definitie van artikel 5 van het NAVO-verdrag: aanval op
één is een aanval op allen. Generaal Philip M. Breedlove, de hoogste militair van de NAVO, vraagt terecht
naar een hernieuwde interpretatie van artikel 5.
Een concreet voorbeeld: wanneer Moskou via de Russische inwoners van een Baltische staat een
burgeroorlog zou ontketenen, rijst de vraag of hier artikel 5 van het NAVO-verdrag van toepassing is.
Vakantie
Zijn wij dan in oorlog met Rusland? Het gaat hier om het Krim-scenario, waarbij Russische inwoners met
behulp van de Russische commando's de staat hebben overgenomen.
Ja, zou ik zeggen, artikel 5 moet worden geactiveerd als een NAVO-lidstaat slachtoffer wordt van het Krimscenario. Deze boodschap moet luid en duidelijk aan de Russische federatie worden overgebracht. Anders
maakt de concurrent, Rusland, een verkeerde inschatting van de NAVO.
Europa moet ter zelfverdediging miljarden investeren in de krijgsmacht. De vakantie is voorbij. De
geschiedenis vindt volop ingang in ons leven.
Een sterke en slagvaardige NAVO is de enige garantie voor de veiligheid van Europa.
http://www.elsevier.nl/Buitenland/blogs/2015/3/Een-sterke-NAVO-moet-Rusland-herinneren-aan-zijngrenzen-1737640W/?cmpid=NLC%7Celsevier_dagelijks%7C2015-0330%7C%27Veilig_Europa_kan_alleen_als_NAVO_Rusland_herinnert_aan_zijn_grenzen

Chemotherapie vernietigt ook je hersenen
Donderdag, 30 april 2015
Dat chemotherapie goed is voor de portemonnee van de farmaceutische
industrie, geen genezing brengt en het menselijk immuunsysteem vernietigt,
is bekend.
Dat het bovendien voor hersenproblemen zorgt is minder bekend en wordt
nu aangetoond door recent onderzoek.
Onderzoekers hebben nu voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat er
wel degelijk iets bestaat wat men noemt “chemo brain”. Wat betekent dat
patiënten het moeilijk vinden om zich te concentreren na chemotherapie. Het
onderzoek toont aan dat deze behandeling er de oorzaak van kan zijn dat
mensen afdwalen in gedachten en niet in staat zijn om zich te concentreren.
Het vermoeden dat dit soort dingen werd veroorzaakt door chemotherapie
bestond al langere tijd, maar dit onderzoek is de eerste die uitlegt waarom.
Men heeft dit onderzocht door een serie tests bij mensen die borstkanker
hadden overleefd. Dit gebeurde door de Universiteit van Colombia die tijdens die tests de hersenactiviteit
bestudeerde. Wat zij ontdekten was dat bij de chemo brains de mogelijkheid om zich langdurig te
concentreren, ontbrak.
Volgens Todd Handy, een professor van de universiteit in Colombia, “Een gezond stel hersenen brengt een
deel van de tijd door met zwalken en een deel geconcentreerd. Wat wij ontdekten is dat mensen met een
chemo brain in feite niets anders doen dan zwalken en afdwalen, ze bevinden zich eigenlijk permanent in
een soort buitengesloten staat”.
Wat het nog erger maakte, was dat hoewel het leek alsof de vrouwen zich concentreerden op de taak dat
feitelijk niet zo was. Hun hersenen hadden zich zo goed als volledig afgesloten van de werkelijkheid en hun
gedachten dwaalden af.
De onderzoekers vonden ook bewijs dat deze vrouwen meer geconcentreerd waren op hun innerlijke wereld.
Al met al betekent dit dat chemotherapie veel langer doorwerkt op het leven van patiënten dan alleen maar
tijdens de behandeling. Het heeft effect voor de rest van hun leven, wat in de praktijk betekent dat ze ook
problemen krijgen op hun werk, simpelweg omdat ze vergeetachtig zijn.
Bovenal is bovenstaande nog een extra reden om géén chemotherapie te nemen wat in een onderzoek door
bijna 90% van ondervraagde oncologen ook zou worden geweigerd in het geval zij kanker zouden hebben.
Niet alleen verkleint het gif je overlevingskansen omdat je immuunsysteem (te) zwaar wordt aangetast, maar
veroorzaakt ook dat als je dat wel allemaal overleeft, je misschien straks vergeten bent wie je bent.
Bron: Daily Mail
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9226:chemotherapie-vernietigt-ook-jehersenen&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Zelfmoord van een supermacht
bron: Curiales.nl 30 april 2015 Sicarius
Patrick J. Buchanan is een Amerikaanse conservatieve schrijver, politiek
commentator en voormalig adviseur van de presidenten Nixon, Ford en
Reagan. Buchanan ziet de toekomst van Amerika somber in. De dagen
van de VS als machtigste natie op aarde zijn geteld, het is slechts de
vraag wanneer een ander land haar positie zal overnemen. Volgens velen
valt dit te wijten aan de Amerikaanse economie, waarvan de gloriedagen ver achter ons liggen. Toch is de
economische factor slechts een deel van het probleem. Ook in demografisch en cultureel opzicht is het land
bankroet. Aangezien Buchanan op leeftijd is, probeert hij in een laatste poging het Amerikaanse volk van zijn
gelijk te overtuigen. Dit deed hij door het boek Suicide of a Superpower uit te brengen. De titel van het boek
zegt eigenlijk al genoeg: de VS pleegt zelfmoord.
Economisch verval
Het is een bekend gegeven dat China de VS in zal halen als grootste economie ter wereld. Sommige experts
beweren zelfs dat China al de grootste economie op aarde is. Een aantal factoren spelen hierin een
belangrijke rol. Zo heeft de VS een gigantische staatsschuld, waarvan de teller op maar liefst achttien biljoen
dollar staat.
Daarnaast is het land een groot gedeelte van haar maakindustrie verloren, onder andere doordat bedrijven
besloten zich te vestigen in andere werelddelen. De maakindustrie is overigens niet de enige sector die het
zwaar heeft. Ook andere bedrijfstakken, zoals bijvoorbeeld callcenters, zijn verhuist naar het buitenland. Wie
in de VS een klantenservice belt, heeft grote kans iemand aan de lijn te krijgen die zich bevindt in LatijnsAmerika of de Filippijnen.
Buchanan wijst ons echter ook op andere interessante en onbekendere feiten.
Zo is er sprake van een grote economische ongelijkheid in het land. De kloof
tussen arm en rijk wordt steeds groter, wat komt door het verdwijnen van de
middenklasse. Volgens Buchanan was de middenklasse de ‘ware motor’ achter
de economische groei van de VS. De zeer belangrijke middenklasse staat al
lang onder druk en wordt momenteel steeds kleiner.
Het verdwijnen van de middenklasse is goed terug te zien in het Amerikaanse
belastingstelsel. Buchanan beweert dat maar liefst de helft (!) van alle
Amerikanen geen federale belasting betaald. Aangezien er ongeveer 320 miljoen mensen in de VS
woonachtig zijn, komt dit neer op ruim 160 miljoen mensen. Een ongelooflijk aantal. Bovendien kunnen we
concluderen dat de ene helft van de bevolking de andere helft in levensonderhoud voorziet.
Culturele en morele verloedering
Volgens Buchanan is de VS haar ‘morele consensus’ verloren. Hiermee doelt hij op het traditionele Amerika
van voor 1960, waarin het gezin en het christendom centraal stonden. De verloedering is begonnen in de
jaren 60, ten tijde van de sociaal-culturele revolutie. Hier zijn zaken als homo-emancipatie, ontkerkelijking en
promiscuïteit uit voortgekomen.
Natuurlijk valt er van alles te zeggen over de slechte behandeling van homoseksuelen voor de jaren 60. Ook
zijn vrouwen vandaag de dag veel beter af mede dankzij de sociaal-culturele revolutie. Buchanan heeft
echter gelijk wanneer hij beweerd dat de VS nu wordt geconfronteerd met de keerzijde van de medaille.
Zo is de familie niet langer de hoeksteen van de samenleving. Bijna de helft van alle huwelijken in de VS
strandt. De helft van alle Amerikaanse kinderen krijgt tijdens zijn of haar leven te maken met scheiding van
de ouders. Ook het percentage tienerzwangerschappen ligt erg hoog. Verder groeien maar liefst 24 miljoen
kinderen op zonder vader. Bij de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap ligt dit aantal het hoogst. Naar
schatting groeit maar liefst 72% (!) van zwarte kinderen op zonder vader. Het bekendste voorbeeld van zo’n
kind is waarschijnlijk Barack Obama, de huidige president.
Het moreel verval evenals de ontkerkelijking heeft ervoor gezorgd dat zaken die
ooit als onzedelijk werden gezien, nu als normaal worden beschouwd. Kinderen
hebben op steeds jongere leeftijd seks, sommigen zijn zo jong als twaalf jaar. De
homo-emancipatie is zo ver gevorderd, dat homoseksuele koppels nu zelfs
kinderen kunnen adopteren, ondanks het feit dat homostellen geen kinderen
kunnen krijgen.
De cultuur is tevens in andere opzichten in verval, een goed voorbeeld hiervan is deafnemende nationale
trots. Ten tijde van de Eerste en Tweede Wereldoorlog werd dienen in het leger als een plicht en eer gezien.
Veel jonge mannen die niet door de keuring heen kwamen (en dus niet mee konden vechten) pleegden zelfs
zelfmoord. Dit niveau van nationaal bewustzijn is vandaag de dag ver te zoeken.
Demografische transformatie
Tegenwoordig wordt de VS vaak omschreven als een zogenaamde melting pot, wat in het Nederlands
neerkomt op een multiculturele samenleving. Deze omschrijving is echter niet correct, de VS is eerder
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eenstew; een soort stoofpot. Etnische groepen leven eerder gescheiden van elkaar, dan met elkaar.
Ondertussen is de volgende slogan het onofficiële motto van het land geworden:
“Onze diversiteit is onze grootste kracht.”
Desalniettemin is de VS ooit begonnen als een buitenpost van Europa, toen het nog deel uitmaakte van het
Britse Rijk. Ook de Fransen en Spanjaarden beheersten delen van het continent. De Founding Fathers, de
grondleggers van het land, benadrukten het belang van de Europese en christelijke identiteit. Bovendien was
de VS een van de eerste landen waar de ideeën, die voortgevloeid waren uit de Franse revolutie, werden
ingevoerd.
Enkele eeuwen later is er een ware demografische transformatie gaande. Het aandeel Amerikanen van
Europese afkomst neemt steeds verder af en in het jaar 2043 zullen zij officieel een minderheid zijn. Blanke
kinderen die nu geboren worden zijn al een minderheid.
Deze transformatie wordt ook steeds beter zichtbaar in het dagelijks leven. In
staten als Californië, Texas en New Mexico is bijna de helft van de bevolking van
Latijns-Amerikaanse afkomst. In bepaalde regio’s vlakbij de Mexicaanse grens is
dat aantal nog veel hoger. Zo ligt de Texaanse stad El Paso op Amerikaans
grondgebied, hoewel het net zo goed in Mexico had kunnen liggen, aangezien
meer dan 80% van de bevolking van Latijns-Amerikaanse afkomst is.
Vandaag de dag leven er ongeveer 35 miljoen mensen in de VS van LatijnsAmerikaanse afkomst. De snelle groei van de bevolkingsgroep valt te wijten aan
illegale immigratie. Naar schatting leven er ongeveer twaalf miljoen mensen
illegaal in de VS, grotendeels afkomstig uit Mexico en andere Latijns-Amerikaanse landen. Dagelijks steken
groepen illegale immigranten de grens tussen Mexico en de VS over.
De massale emigratie van Latijns-Amerikanen naar de VS brengt gevolgen met zich mee. In veel gevallen is
Spaans geadopteerd als onofficiële tweede taal, wat goed te zien valt op vliegvelden in de zuidelijke staten
van het land. Bovendien leven er in de hedendaagse VS meer Spaans sprekende mensen dan in Spanje.
Naast Latijns-Amerikanen ontvangt de VS immigranten uit alle delen van de wereld. De snelst groeiende
bevolkingsgroep zijn Aziaten. Ook het aantal moslims in de VS neemt toe. Ieder jaar emigreren er ongeveer
twee miljoen (!) mensen naar de VS, waarvan de helft illegaal. Het grote aantal immigranten, gecombineerd
met de lage geboortecijfers van blanken, zorgen er voor dat Amerikanen van Europese afkomst langzaam
maar zeker een minderheid worden.
Tot slot
Uit de feiten die Buchanan ons brengt kunnen we concluderen dat het verval van de VS niet alleen een
economisch aspect heeft, maar ook een cultureel en demografisch aspect. De Amerikaanse economie heeft
flinke klappen te verduren gekregen en veel banen zijn voorgoed naar het buitenland verdwenen. Ook de
cultuur is veranderd. Het gezin is niet langer de hoeksteen van de samenleving en christelijke waarden
spelen een steeds kleinere rol.
Toch is de demografische transformatie de meest ingrijpende verandering. Amerikanen van Europese
afkomst worden langzaam maar zeker een minderheid. Veel mensen zullen hierop zeggen: “Dat is hun
verdiende loon. Het land is namelijk gestolen van de Indianen”. Het is waar dat de Indianen al lang
woonachtig waren in het continent, lang voor de komst van de Europeanen. Toch beseffen deze mensen
niet dat de VS een land is dat voornamelijk op Europese waarden is gebouwd. Bovendien is de
demografische transformatie onomkeerbaar. Buchanan betwijfeld of de VS in haar huidige vorm het jaar
2025 zal halen. Het Amerika dat we kennen uit boeken, films en reisgidsen zal voorgoed verdwijnen.

Prikbord nr. 435
door Columnist Leo J.J. Dorrestijn
1 Miljard
Nederland zou een miljard (!) minder gaan afdragen aan Brussel en volgens het regeerakkoord ook een
miljard minder besteden aan dubieuze ontwikkelingshulp. Begrijpelijk als men weet hoe die miljarden werden
besteed. Doch nu Den Haag alsnog een miljard aan Brussel ‘nabetaalt’ en de Palestijnse maffia alsmede de
terreurmanagers van Hamas worden gesponsord door Brussel met honderden miljoenen per jaar, lijkt het
erop dat onze ‘ontwikkelingshulp’ via een omweg gewoon doorgaat.
Misleide rechters
Rechters die zich laten misleiden door psychologische rapporten over verdachten, zijn geen nieuw
fenomeen. Wat wel nieuw lijkt, zijn psychologen en psychiaters die zich bij zeer ernstige misdrijven laten
misleiden en ten onrechte aan rechters adviseren de psychopaat, Turkse vrouwenhandelaar of afperser op
vrije voeten te stellen. Rechters zouden dit inmiddels kunnen weten, maar doen daar kennelijk niets mee.
Trage rechtspraak
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Wat is er mis binnen de rechtspraak? Eenvoudige geschillen waarbij een einduitspraak jaren duurt,
overbelaste rechters die een vonnis maand na maand doorschuiven of in de rechtszaal toegeven het dossier
niet helemaal te hebben gelezen. Advocaten die lijsten vol verhinderdata (mogen) opgeven en griffiers die
brieven niet beantwoorden.
Het lijkt er bovendien op dat klachten een ‘zwart voetje’ opleveren, waarbij de naam van de klager wordt
geregistreerd. Dit zou wel eens de reden kunnen zijn van allerlei onbegrijpelijke chicanes en telkens nieuwe
termijnen, want niets menselijks is de rechter vreemd.
Schijnoplossing
Wilders heeft niet altijd gelijk, maar vaak wel als het over dit kabinet gaat. De schijnoplossing van het
illegalenprobleem waarvoor Nederland kiest, kon wel eens de blauwdruk worden voor EU beleid en
rechterlijke uitspraken, en dus niet de consequente Australische aanpak.
Er zijn zelfs wethouders die al een stap verder gaan in plaats van terug. Ze verwijzen daarbij naar hun taken
volgens de WIO (lees: bijstandswet) en verklaren die ook van toepassing voor niet-ingezetenen. Andere
dwarsliggers vinden enkele weken gewenningstijd voor de medewerking van illegalen aan hun terugkeer, te
kort. Doch het is niet de bedoeling dat ze een nieuwe aanvraag indienen, zoals een mevrouw uit Amsterdam
suggereerde (want ze zijn nooit uitgeprocedeerd?), of ‘onderhandelen’ over hun terugkeerpremie.
Dezelfde mevrouw – die zelf 200 illegalen op sleeptouw heeft – meende dat zich daaronder vooral mensen
uit oorlogsgebieden bevinden en mensen die niet kunnen terugkeren. Ze vergat daarbij te vermelden dat die
categorieën doorgaans wel een (tijdelijke) verblijfsvergunning krijgen en dat enkele schrijnende gevallen die
niet aan de criteria voldoen, maar toch hier worden toegelaten, juist géén maatstaf zijn voor de rest.
Spelletjes
Niet alleen burgemeesters en wethouders spelen politieke spelletjes, bijv. als het gaat om de opvang van
illegalen. Thuiszorgverleners, cultuurbobo’s, verzekeraars (premie-afspraken?) en andere zakkenvullers
blazen eveneens hun partijtje mee. De politievakbonden moeten in dit rijtje niet willen staan, want het aan de
kaak stellen van (vermeende) financiële tekorten kan ook op een andere manier dan staken of acties tegen
de burger. Binnen de organisatie is informatie genoeg beschikbaar over alle verspillingen, misstanden en
incompetentie. Gewoon een zwartboek opstellen voor de minister en de Kamerleden, want wie dit niet ‘durft’
of kan, moet zich zeker niet gaan profileren met onfrisse spelletjes.

Een nuchtere blik op de Federatie van Europese Natie Staten
En daar gaan we weer: daar verdwijnen weer 200 miljoen Nederlandse gemeenschapseuro’s… Het houdt
letterlijk niet op. Na de 1,1 miljard euro naheffing voor ongecontroleerde extra EU-uitgaves, is er nu een
kwartaal lateralweer sprake van een naheffing. We mogen weer 200 miljoen extra euro’s afdragen in weer
een nieuwe ronde naheffingen.
Het Bruto Nationaal Inkomen van Nederland blijkt na herberekening door CBS & DNB in 2011 en 2012
respectievelijk 1.8% en 1.5% hoger dan de overheid had berekend. Een hoger BNI betekent hogere afdracht
aan Brussel. Dus: naheffing!
En of 200 miljoen nog niet genoeg is, mogelijk we vanaf nu ook nog jaarlijks 30 miljoen euro aan extra
contributie gaan betalen. En oh ja, die 200 miljoen nu in het nieuws is een minstens bedrag, dat wordt dus
nog flink hoger.
Lees verder
Geplaatst in Geen categorie Tags: Geld goed besteed,Geld grijpen,Geld kan niet
op,We eisen meer van uw geld!
Het kon natuurlijk niet lang duren, elke vorm van privacy moet immers verboden
worden. Het Europarlement gaat het alwetende eCall spionnenkastje verplichten
per maart 2018:
Ecall, een alarmeringssysteem dat automatisch hulpdiensten waarschuwt bij
ernstige ongevallen met een auto, wordt vanaf 31 maart 2018 verplicht voor
nieuwe auto’s. Het Europees Parlement heeft dat dinsdag besloten.
Zo in het abstracte klinkt het geweldig hè, automatische hulpdiensten oproep bij crash. Het probleem is dat
dit systeem heel veel meer kan en vooral ook heel veel meer doet. Privacy organisaties (en bepaalde
politieke partijen) noemen het niet voor niets een spionnenkastje.
Lees verder
Ik hoor u denken: “Een Global March against wat nu precies?”. Juist. Geo-engineering is zo’n onbekend
onderwerp. En er is duidelijk zo’n grote cognitieve frictie bij dit concept dat velen volledig in de ontkenning
blijven hangen over dit soort onprettige waarheden, en zich daar zelfs superieur door voelen. Het feit wil dat
diverse grotere organisaties bijzondere maatregelen nemen tegen de ‘Global Warming’. U weet wel, Al Gore,
met zijn Inconvenient Truth film… die Global Warming.
Lees verder
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Hoewel de samenleving in Europa van crisis naar crisis holt, en de democratie volledig wordt uitgehold en
uitgewoond door eurocraten, vinden de eurocraten uiteraard hoog tijd voor verhoogde toelages. Ze zijn weer
gul voor henzelf:
Ze zijn van plan hun maandelijkse toelage binnenkort met 1500 euro te verhogen. Blijkbaar is de huidige
onkostenvergoeding van 21.379 euro per maand niet voldoende voor onze dames en heren in Brussel.
Alleen al dit stuitende en schaamteloze feit zou voldoende reden moeten zijn de organisatie die dit alles
mogelijk maakt, de Europese Unie, zo snel mogelijk te verlaten.
Over de regeerperiode van 5 jaar is dat dus één miljard euro extra. Eén miljard. Extra. Daar gaat je geld dus,
en het is niet dat we daadwerkelijk enig profijt hiervan ervaren. De Brusselse bureaucratie alleen al kost nu
al 10 miljard per jaar.
Meer bij Het Burgercomité en EU Observer
En terwijl de nieuwe ronde TTIP onderhandelingen nu weer start, lekt er weer een dodelijk detail van het
TTIP-verdrag uit. GeenStijl heeft voor zover ik kan zien de primeur in Nederland. De lek lijkt te beschrijven
dat wetgeving voortaan tot stand moet komen in samenwerking met alle geïnteresseerde multinationals en
individuelen (niet discriminerend), om zo in goed overleg “handel en investeringen” te faciliteren en “groei en
banen” te borgen. Ja, die kennen we. Daar gaat de democratie dus.
Jammer voor deze professionele goedpraters is er deze week ook wat gelekt [pdf] uit de TTIP-documenten:
“The “regulatory exchange” proposal will force laws drafted by democratically-elected politicians through an
extensive screening process. This process will occur throughout the 78 States, not just in Brussels and
Washington DC. Laws will be evaluated on whether or not they are compatible with the economic
interests of major companies. Responsibility for this screening will lie with the ‘Regulatory cooperation
body, a permanent, undemocratic, and unaccountable conclave of European and American technocrats.”
Inderdaad. Alle wetten moeten eerst langs een secret Bilderberg Illuminatie groepje van multinationals om te
zien of zij er niet te veel schade aan lijden.
Ja, we gaan met TTIP fijn alle democratisch vastgestelde wetgevingen eerst langs de grootste multinationals
sturen ter review en correctie, voordat ze geldig worden. We geven met TTIP de grote Europese en
Amerikaanse multinationals en zelfs geïnteresseerde individuelen (de Bilderburgers, CFRs, Trilaterale
Commissies van de wereld?) dus het laatste woord als het gaat om onze Nederlandse en Europese
wetgeving.
Lees verder
In zijn boek Gekochte Tijd geeft Wolfgang Streeck een heldere analyse van de ontwikkelingen van
het naoorlogs kapitalisme. Eerst mochten de arbeiders mee profiteren van de welvaartsgroei, maar in
de zeventiger jaren kwam de omslag. Ons inkomen en onze inspraak kwamen onder druk te staan.
Om het systeem draaiende en ons onwetend en zoet te houden, werden we telkens afgekocht.
In de jaren ’70 was de tijd van de wederopbouw langzamerhand geëindigd. De economische groei liep terug.
Het bedrijfsleven was niet bereid om het voortaan met wat minder winst te stellen. Arbeiders dienden een
stapje terug te doen, zodat er juist meer overbleef voor aandeelhouders en bedrijfsleiding. De tijd van vrede
tussen kapitaal en arbeid was voorbij. De neoliberale revolutie begon: het kapitaal was ontketend en zou
stap voor stap steeds meer macht op gaan eisen.
Lees verder
Gewoon wat natuurlijke cirruswolken. Heel normale sluierbewolking, niets aan te
zien, geen enkele structurele luchtvervuiling hier. Meer? De Global March van
25-04. En hier.
Sinds Piketty vorig jaar, hebben we niet meer zo’n belangrijke gast gehad. De
Duitse hoogleraar sociologie en directeur van het Keulse Max Planck
InstituutWolfgang Streeck bezocht ons land. Om zijn nieuwste boek te
promoten:Gekochte Tijd De uitgestelde crisis van het democratisch kapitalisme.
Ewald Engelen keek er al een paar maanden enthousiast naar uit. Het is
natuurlijk ook hartstikke leuk: een geestverwant over de vloer. Streeck is net alsEngelen in staat om
messcherpe analyses te maken van de huidige ontwikkelingen in economie en politiek. Beide zijn ze ook niet
bang om oncomfortabele, maar onvermijdelijke conclusies te trekken en de machthebbers in politiek en
bedrijfsleven tegen de haren in te strijken.
Lees verder
Gisteren aan de vooravond van de globale actiedag tegen TTIP organiseerden Stichting Onderzoek
Multinationale Ondernemingen (SOMO), het Transnational Insitute (TNI), Both Ends, Milieudefensie en
vakbond FNV het grote #TTIPdebat.
De centrale vragen waren: Gaat TTIP ons economische groei en meer banen opleveren? En: is TTIP een
bedreiging voor onze democratie? Voor- en tegenstanders van TTIP mochten hun zegje doen.
Het was volle bak in het Volkshotel in Amsterdam. De avond was al lang van tevoren uitverkocht. Gelukkig
was er de mogelijkheid om het debat via eenlivestream te volgen. Eric Smit, hoofdredacteur van Follow The
Money was gespreksleider. Hij peilde de stemming in de zaal: wie is voor TTIP? Circa 10 mensen staken
hun hand op. Wie tegen? De grote meerderheid van de ongeveer 200 aanwezigen.
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Lees verder
Groot nieuws, vandaag is de globale actiedag georganiseerd tegen de vreemde ideeën van Amerikaanse
multinationals en hun lakeien in de Europese Commissie. In navolging van 11 oktober is 18 april weer een
Global Day of Action georganiseerd tegen TTIP en TPP, CETA en TiSA. En dat is hoog nodig ook, want de
heren politici behartigen niet uw belangen meer, maar uitsluitend nog die van de grotere multinationals.
Heel Europa ontmoet elkaar vandaag, in de strijd van de bevolking tegen deze compleet gestoorde ideeën…
behalve uiteraard ons Nederlanders. Was de vorige protestdag al slecht bezocht door Nederlanders, nu
krijgen we het voor elkaar geheel NIETS te organiseren op de Globale Actiedag 18 april. Onlangs leerde we
op Nederlandse TV dat ook de Nederlandse democratie ten onder gaat met TTIP en ISDS. En wat blijkt?
Ondanks het momentum van Arjen Lubach, is Nederland toch weer volledig in slaap gesukkeld.
Update: Toch nog iets gevonden, 18 april: Shock the System in Groningen. En gisteren (vrijdag 17de) nog
een groot TTIP-debat, online 20:00, meer daarover hier.
Lees verder
http://langleveeuropa.nl/

Engeland in de ban van bezeten pop (video)
De afgelopen week is er in Engeland veel publiciteit geweest rond een bezeten
pop met de naam Peggy.
Er zijn talloze mensen die allerlei lichamelijke klachten vertonen door het alleen
maar kijken naar de afbeeldingen van de pop.
Volgens paranormaal onderzoeker Jayne Harris zijn er talloze mensen die
lichamelijke klachten vertonen nadat ze foto of filmmateriaal van Peggy hebben
gezien. Deze bestaan dan voornamelijk uit pijn in de borst, misselijkheid en een
soort migraine-achtige hoofdpijn.
Men denkt dan ook dat Peggy is bezeten door een kwade geest. Volgens Harris is het duidelijk dat dit het
geval is omdat mensen niet voor niets al deze klachten vertonen nadat ze in contact zijn gekomen met de
pop.
Jayne Harris houdt zich al sinds 2000 bezig met het bestuderen van dit soort paranormale fenomenen. De
aanleiding was destijds de dood van haar neef.
Harris kreeg Peggy opgestuurd door haar vorige eigenaar die zei van de pop af te willen omdat ze ervan
overtuigd was dat Peggy de oorzaak was van een serie vreselijke ervaringen en
ziekte.
De vorige eigenaresse was gedwongen om hulp te zoeken bij een plaatselijke
priester nadat ze langdurig last had gehad van vreselijke nachtmerries. Later
werd ze ziek, kreeg koorts en begon op een gegeven moment zelfs te ijlen. Toen
ze later weer was genezen van haar ziekte was ze er heilig van overtuigd dat het
allemaal de schuld van Peggy was.
Sinds Harris Peggy in bezit heeft, heeft ze talloze berichten ontvangen van mensen over de hele wereld die
zeggen dat ze zich lichamelijk rot voelen door het zelfs alleen maar kijken naar afbeeldingen van de pop.
Er was zelfs een vrouw die zei dat haar beeldscherm van de computer bleef hangen op een afbeelding van
Peggy, dat de kamer opeens heel erg koud werd en ze het gevoel had dat er een sinistere entiteit aanwezig
was.
Een andere onfortuinlijke dame kreeg een hartaanval nadat ze een video had bekeken van Harris met de
pop in de auto. Weer een ander slachtoffer zei dat de lampen in haar huis kapot gingen nadat ze beelden
van de pop had gezien.
Harris en een aantal collega’s hebben inmiddels uitgebreid onderzoek gedaan en zijn er inderdaad van
overtuigd dat ze bezeten is door een kwade geest. Zo kwamen ze er onder andere achter dat Peggy heel
slecht reageerde op de crucifix die ze af en toe rond haar nek moest dragen.
Er zijn diverse mediums die met suggesties gekomen zijn over wie die geest dan wel zou zijn. Zo zijn er
meerdere die wijzen op een mogelijk slachtoffer van de Holocaust, maar ander bewijs suggereert weer dat
we hier te maken hebben met een dame uit de jaren veertig die stierf door astma.
Voorlopig is er nog geen eenduidig antwoord en gaat het zoeken naar de achtergronden van de bezeten pop
Peggy verder.
Bron: Inquisitr https://youtu.be/369YYq_i4eQ
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Vaart Griekenland stiekem zijn eigen koers?
Tegenstrijdige berichten in de MSM
Er wordt veel geschreven over Griekenland en ook daarover staan
de door de media uitgestuurde feiten soms haaks op elkaar.
Trouw schreef afgelopen week dat Griekenland 279 miljard euro
van Duitsland wil ontvangen vanwege nazimisdaden ter
compensatie voor alle -emotionele- schade die in de Tweede
Wereldoorlog is geleden. Dat meldde de Griekse onderminister van
Financiën Dimitris Mardas vorige week maandag in het Griekse
parlement. Daar horen we nu even niets meer over.
Dan lezen we op nu.nl dat Griekenland op 7 april bij Rusland zal
aankloppen om te praten over o.a. de export van levensmiddelen. Diezelfde site schrijft op woensdag dat
premier Alexis Tsipras Rusland woensdag niet om economische hulp heeft gevraagd, maar dat Rusland
mogelijk kredieten kan verstrekken voor enkele gezamenlijke projecten met Griekenland in de toekomst.
Volgens Poetin zal Griekenland de kredieten terugbetalen met de winst die met de projecten wordt gemaakt.
De Russische president noemde geen bijzonderheden, maar zegt wel dat hij gedetailleerd daarover met
Tsipras heeft gesproken. Rusland heeft volgens de president ook belangstelling voor bedrijven die de
Griekse regering onder druk van de andere landen van de eurogroep gaat privatiseren.
Elsevier schrijft zojuist dat Griekenland de voorbereiding op wanbetaling en faillissement ontkent. Dit volgens
een woordvoerder van de Grieken nadat de Britse Financial times eerder vandaag berichtte dat Griekenland
zich voorbereidt op een faillissement.
Hoe het ook zij, ze voeren hun eigen beleid en zoals ik al eerder schreef en liet zien in een vertaalde en NLondertitelde video met een presentatie van Yanis Varoufakis, zijn ze niet bepaald blij met het beleid van de
Europese Unie. Die visie is waarschijnlijk niet ineens veranderd.
We zullen nog steeds moeten afwachten of Griekenland inderdaad straks een voortrekkersrol gaat spelen in
de wereldwijde verandering, naast de ontwikkelingen die spelen met de Chinese investeringsbank. Er is veel
in beweging.
De Amerikaanse Dr. Paul Craig Roberts schrijft dat de hoop wat hem betreft uit Griekenland komt in een
zojuist uitgegeven artikel met de titel ‘Hope on the Horizon and It Comes from Greece’. Dit heb ik even in z’n
geheel vertaald en hieronder geplaatst.
PCR: Washington vormt in zijn arrogantie om zichzelf te zien als “onmisbaar”, een
voortdurende bedreiging voor het leven van honderden miljoenen mensen. Het
buitengewone aantal doden dat Washington heeft veroorzaakt in de 21e eeuw- “De
Amerikaanse eeuw” -is afgedaan als “bijkomende schade” in de “oorlog tegen het
terrorisme.“
De oorlog tegen het terrorisme is bedrog. Het is een creatie van de kwaadaardige
neoconservatieven die Washington’s wereld- overheersing en de Israëlische
hegemonie van de Nijl tot de Eufraat gepland hebben. De rest van de mensheid heeft
zich gerealiseerd dat Washington’s drive voor de wereldoverheersing betekent dat het hele menselijke ras
zal worden weggezet als ‘bijkomende schade‘, zoals Washington zich als “uitzonderlijk en onmisbaar land”
heeft gemanifesteerd, het land waarvan de wil boven de rechtsstaat staat en terwijl deze verworpen moraal
geen bestaansrecht heeft.
De grimmige realiteit is dat Amerika, welke tijdens de Koude Oorlog de ‘White Hat’ droeg, nu de Black Hat
draagt, en Rusland en China hebben de Black Hat voor de White Hat verhandeld. De hoop voor de
mensheid bevindt zich niet langer in het Westen, die met een gemilitariseerde Gestapo oorlog voeren tegen
hun eigen burgers en de wereld is binnengedrongen.
Agressie is het kenmerk van de 21e eeuw met betrekking tot Washington en haar gevangen genomen
Europese vazalstaten. Er is niet één 21e eeuwse–jaar zonder slachting van onschuldigen door zijn
“westerse beschaving.“
In dit interview met Eric King spreek ik de hoop uit dat hopelijk de weerzin het overneemt bij de plundering
van Zuid-Europa door een collega-lid van de EU en de Amerikaanse hedge fondsen. Als Zuid-Europeanen
de intelligentie hebben om te begrijpen dat de financiële belangen van New York en Duitsland hen heeft
doen besluiten om de vooruitzichten van de Zuid-Europeanen te vernietigen omwille van de winsten van de
Amerikaanse en Noord-Europese financiële belangen, de Europese volkeren die gehersenspoeld zijn met
grote glorieuze vooruitzichten door het lidmaatschap van de EU, zou men zich het verraad dat werd
toegepast realiseren evenals het uitbuitende systeem dat bekend staat als de Europese Unie; een systeem
dat is ontworpen om de soevereiniteit van de Europese naties te vernietigen.
Een krachtig Rusland staat daar als alternatief. Evenals China. Als de Griekse regering het besef hebben om
in verzet te gaan tegen degenen die vastbesloten zijn om Griekenland te exploiteren, zullen Italië en Spanje
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snel volgen. Rusland en China staan met open armen te wachten, en in tegenstelling tot de westerse
regeringen zijn Rusland en China niet failliet.
Zonder Zuid-Europa is de NATO is een non-vereniging. De Brzezinski- en neocon-doctrines van Washington
dat ze Eurazië beheersen zullen op niets uitlopen. Zonder NATO klinkt Washington’s zogenaamde ‘spreken
namens de wereld gemeenschap,’ voor de westerlingen als holle woorden.
We moeten bidden voor het leven. Tenzij Washington kan worden geïsoleerd, heeft het leven op aarde
zwakke vooruitzichten.
Source: © Paul Craig Roberts (Vertaling/translation: Irma Schiffers)
© Irma Schiffers
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/04/vaart-griekenland-stiekem-zijn-eigen-koers/

Franse premier: 'Terroristen mikken nu op de christenen'
door KN/Frankfurter Allgemeine/TF1
De Notre Dame in Parijs wordt door de politie bewaakt. Alle katholieke kerken en kapellen in Frankrijk
speciaal laten bewaken, is echter onmogelijk: het gaat om tienduizenden gebouwen. Foto: AP
Terroristen hebben "voor het eerst" geprobeerd de christelijke meerderheid, "de katholieken van Frankrijk" te
treffen.
Dit zei de Franse premier Manuel Valls donderdag tijdens een bezoek aan de parochie Saint-Cyr in Villejuif,
een zuidelijke voorstad van Parijs, zo meldt de Frankfurter Allgemeine.
Arrestatie
Hij verwees daarmee naar de arrestatie afgelopen zondag van een Algerijnse jongeman. De 24-jarige
student wordt ervan verdacht in Villejuif tijdens de Mis een bloedbad te hebben willen aanrichten in de kerk
van Saint-Cyr en die van een naastgelegen parochie.
'Symbool van Frankrijk'
"Zich aan een kerk te vergrijpen, betekent zich vergrijpen aan een symbool van Frankrijk", aldus Valls. "In
januari moesten de vrijheid van meningsuiting, de ordehandhavers en de Joden getroffen worden, nu mikken
de terroristen op de christenen."
'Naar de Mis in sereniteit'
Volgens Valls moeten de katholieken "hun eredienst kunnen praktiseren, naar de Mis kunnen gaan in
perfecte sereniteit". Hij noemde dat "het mooiste en sterkste antwoord dat wij kunnen geven" op het
terrorisme dat "Frankrijk wil verdelen".
Vijf aanvallen verijdeld
Tegen radiozender France Inter zei Valls vanochtend ook dat de Franse veiligheidsdiensten sinds de
aanslagen van januari vijf terreuraanvallen heeft verijdeld.
Toevalligheidsgehalte
De arrestatie zondag had een hoog toevalligheidsgehalte. De man heeft zichzelf vermoedelijk per ongeluk
verwond. Toen de hulpdienst die hij had gebeld zag dat het om een schotwond ging, informeerde die de
politie, die de man vervolgens arresteerde.
Bevelen
De verdachte kreeg volgens de onderzoekers zijn bevelen uit het buitenland, vermoedelijk uit Syrië. Hij zou
volgens hen in contact hebben gestaan met zowel al-Qaeda als Islamitische Staat. In zijn woning in een
studentenpand zou belastend materiaal zijn aangetroffen, waaronder nauwkeurige plattegronden van de
kerken en islamistische propaganda.
Niet speciaal beveiligd
Tot nog toe worden de meeste kerken in Frankrijk niet speciaal beveiligd. Alleen toeristische trekpleisters als
de Parijse Notre Dame en Sacré Coeur worden door politie en militairen bewaakt.
'Niet toegeven aan de angst'
"Met 45.000 plekken katholieke cultusplaatsen in het land is het onmogelijk voor iedere kerk twee agenten
op te stellen. Wij mogen niet toegeven aan de angst en moeten rustig blijven", aldus een woordvoerder van
de Franse bisschoppenconferentie.
'Nog nooit zo groot'
Volgens premier Valls zijn 1573 Fransen betrokken bij terreurnetwerken en vechten 442 van hen in het
gebied waar de Syrische burgeroorlog woedt. "De bedreiging was nog nooit zo groot", aldus de premier.
Omstreden wet
Hij verdedigde een omstreden wet die de inlichtingendiensten meer bevoegdheden moet geven. Tegelijk gaf
hij toe dat een nieuwe aanslag niet honderd procent uitgesloten kan worden. "Nee, zeker niet."
http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/7317-franse-premier-terroristen-mikken-nu-op-de-christenen
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