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VS wil Griekenland in verband met NAVO belangen per se in eurozone houden
Als we kijken voor wie al die ‘hulp’miljarden vooral zijn bedoeld, wordt duidelijk waarom de eurozone de
Grieken er letterlijk koste wat het kost bij wil houden.
Het Griekse staatsbankroet komt steeds dichterbij.
De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis heeft in de VS advies hierover ingewonnen aan het
topadvocatenkantoor Cleary Gottlieb, dat gespecialiseerd is in faillissementen. Ondertussen overlegt de
Duitse regering over een plan om de Grieken ook na een eventueel bankroet in de euro te houden.
De reden is om chaos en de instorting van de eurozone te voorkomen. Het Griekse ‘pleite’ gaat de Europese
belastingbetaler in één klap € 100 miljard kosten. Daarna zal Griekenland permanent aan het financiële
infuus moeten blijven, op kosten van de rest van de EU.
VS en EU bang voor Griekse uittreding NAVO
Voordat Varoufakis met de advocaten van Cleary Gottlieb overlegt heeft hij eerst een ontmoeting met
president Barack Obama. De Amerikanen willen per se dat Griekenland in de eurozone blijft. In Washington
en Brussel is men namelijk bang dat het land bij een ‘Grexit’ eveneens uit de NAVO stapt en verdere
toenadering zoekt tot Rusland.
Bankroet, maar toch in de eurozone?
De Financial Times meldde enkele dagen geleden dat Athene inmiddels het officiële staatsbankroet
voorbereidt voor het geval dat er eind deze maand geen overeenkomst met de schuldeisers kan worden
gesloten. In mei moeten de Grieken € 2,5 miljard aan het IMF betalen. Dat geld wil de extreemlinkse
regering echter gebruiken om de ambtenaren en pensioenen te kunnen blijven betalen.
We schreven de afgelopen tijd al dat wij verwachten dat de eurozone uiteindelijk alles zal doen om
Griekenland binnen de euro te houden. Daar begint het inderdaad steeds sterker op te lijken, want de Duitse
regering overlegt over een plan om het land hoe dan ook in de eurozone te houden, zelfs als het onverhoopt
toch failliet gaat.
ECB houdt geldkraan voor Griekse banken open
De ECB zou volgens dit plan na het staatsbankroet de Griekse banken moeten blijven financieren.
Afgelopen dinsdag besloot de ECB-president Draghi om de geldkranen voor de Griekse banken verder open
te zetten en nog eens € 800 miljoen ‘noodhulp’ voor hen vrij te maken, waardoor het totaal op € 74 miljard
komt. Als Griekenland failliet gaat, dan moet de ECB deze hulp beëindigen, waardoor de banken in het land
zullen instorten.
€ 100 miljard Europees belastinggeld in rook op
Probleem is echter dat de eurozone geen protocol heeft hoe om te gaan met een bankroet van een van zijn
lidstaten. Na de eerste Griekse crisis in 2011 werd door de Europese politieke leiders afgesproken om hier
regels voor op te stellen, maar zo’n 4 jaar later is daar helemaal niets van terecht gekomen.
Het enige wat wél zeker is het in rook opgaan van € 100 miljard Europees belastinggeld. Dit verklaart
waarom in Berlijn, Athene en Brussel tot elke prijs wordt geprobeerd de Grieken bij de euro te houden.
Diverse Duitse politici, ook van regeringspartij CDU, protesteren weliswaar tegen nog meer miljarden voor de
Grieken, maar de regering Merkel heeft de afgelopen jaren talloze vergelijkbare protesten naast zich
neergelegd.
Probleem keert eind juni opnieuw terug
Mocht het lukken om de Grieken in april en mei binnenboord te houden, dan eindigt eind juni het tweede
kredietprogramma en kunnen we weer van vooraf aan beginnen.
Europa toch weer door de knieën
De Duitse minister Wolfgang Schäuble stelt als voorwaarde voor blijvende financiële hulp dat de Grieken
zich coöperatief opstellen en hervormingen doorvoeren. Zo niet, dan moet het land dan toch maar uit de
euro.
Dat kulverhaaltje hebben we de afgelopen jaren al veel vaker gehoord van Schäuble.
Europa zal dus opnieuw door de knieën gaan, ondanks de letterlijke liegende verzekering van Schäuble dat
dit deze keer ‘echt niet gaat gebeuren’.
Bron: Stop de bankiers
Leegloop Griekse bankrekeningen zet door
De leegloop van Griekse bankrekeningen is in maart verdergegaan, al lag het tempo lager dan in de
voorgaande maanden. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van de Griekse centrale bank.
Vorige maand werd door huishoudens en bedrijven 1,9 miljard euro van Griekse bankrekeningen gehaald,
waarmee de deposito’s uitkwamen op 138,6 miljard euro. Dat is het laagste niveau sinds januari 2005. In
november vorig jaar bedroegen de deposito’s nog 164,3 miljard euro.
Woensdag werd verder door bronnen gemeld dat de Europese Centrale bank (ECB) het maximale bedrag
dat als noodsteun aan Griekse banken kan worden verleend met 1,4 miljard euro heeft verhoogd. De totale
omvang van de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA) zou zijn opgevoerd tot 76,9 miljard euro.
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Het amorele systeem waarin wij leven
Stevo Akkerman − 28/04/15
© Fjodor Buis. Joris Luyendijk: 'De moraal is verdacht geworden.'
Interview Joris Luyendijk onderzocht in Londen hoe de mannen en vrouwen
van het grote geld leven en denken. Ze schakelen de moraal gewoon uit, is
zijn conclusie. Maar let op: 'In Nederland gebeurt precies hetzelfde, en niet
alleen bij de banken.'
Zijn boek is een verslag van antropologisch veldwerk in de City, het financiële
centrum van Londen, maar nu hij door Nederland trekt en lezingen geeft in
alle hoeken en gaten, hoort Joris Luyendijk overal hetzelfde: Wat u beschrijft, gebeurt bij ons ook. De
bezieling is verbannen uit ons werk, de waarde ervan gaat verloren, alles wat overblijft zijn meetbare doelen,
cijfers, rendementen, targets. 'Dit kan niet waar zijn' staat op nummer één in de boeken toptien, niet omdat
het over Londen gaat, maar omdat het over ons gaat: de City is overal.
Luyendijk: "Ik kom in plaatsen als Oss en Terneuzen en Schagen, ik ontmoet heel gewone mensen, en die
zeggen: in mijn ziekenhuis gaat het net zo, of op school, of in een bedrijf. De waarde van het werk wordt niet
meer bepaald door het nut ervan, maar door de cijfermatige output. Neem de publieke omroep. Voorheen
luidde de opdracht aan een programmamaker: volg wat er gaande is in de wereld en maak daarover een uur
goede televisie. Nu: je moet 17 procent binnenhalen van de mensen in de leeftijdscategorie 25 tot 40 in het
tijdslot van 21.05 tot 22.00 uur. En dat is de publieke omroep. Maar wanneer hebben we daarvoor gekozen,
wanneer hebben we in verkiezingen gezegd dat we deze amorele koers willen volgen?"
De bankiers leven in een amoreel universum, schreef u al, en nu blijkt dat in andere sectoren ook het
geval?
"Veel mensen doen het gewoon zonder moraal, die zijn conformistisch en staan liever niet stil bij dit soort
kwesties. Anderen compartiseren het: ze hebben wel degelijk een moraal, maar niet op het werk. Ik heb in
de City mensen ontmoet die diep religieus waren, maar de waarden van hun kerk, synagoge of moskee
volledig buiten beschouwing lieten bij hun professionele handelen. Dan waren ze bij wijze van spreken
soldaten, dan droegen ze een bankiersuniform en deden ze dingen die ze anders nooit zouden doen. Daar
voelden ze zich happy bij. Topman Blankfein van Goldman Sachs wees op de rol van banken in de
economie en zei: We're doing God's work. Iemand moet de zwakke dieren opruimen. Banken die niet goed
functioneren, verdienen het te sneuvelen."
Maar dan breekt de moraal toch weer in, misschien niet in het dagelijks handelen, maar wel in het
uiteindelijke doel daarvan. Het amorele handelen krijgt een morele betekenis.
"Ja, en ik denk dat daar de echte botsing plaatsvindt. Buitenstaanders zien dat het amorele systeem leidt tot
immorele uitkomsten, maar zij hebben tijdens hun studie economie, zeker als dat aan een Angelsaksische
topuniversiteit was, geleerd dat het resultaat van hun werk toch moreel is omdat het bijdraagt aan
economische groei. En dat is waar het allemaal om draait. Dat is hun dogma. Daarin zijn ze heel kwetsbaar,
want als dat dogma niet klopt, als het leven níet draait om het vergaren van almaar meer spullen, vervalt de
rechtvaardiging van hun amorele systeem."
Waarom gebruikt u het woord amoreel en niet immoreel?
"In de eerste plaats omdat men dat in de City zelf doet. Daar is het een compleet gangbare term. Maar ook
omdat er verschil is. The Wolf of Wall Street, van de film, is een makelaar die aandelen in niet bestaande
bedrijven verkoopt. Dat is immoreel, crimineel gedrag: de wet zegt 120, hij gaat 180. Amoreel is: ik ga 120,
er staat ook 120 op de borden, maar ik zit wel in een woonwijk."
Dat lijkt me ook immoreel.
"Het gedrag is amoreel, de uitkomst immoreel."
Ook al staat er 120 op de borden, als je mensen in gevaar brengt, moet je wel remmen. Ook binnen
de grenzen van de wet heb je toch een eigen verantwoordelijkheid?
"Ethiek is inderdaad datgene wat voorbij de regels ligt. Misschien is 'amoreel' een onvolkomen term, maar
toch brengt die ons verder als we willen begrijpen hoe het er in de financiële wereld aan toe gaat. Kijk naar
het interview van Coen Verbraak met voormalig ABN Amro-topman Rijkman Groenink, die vindt oprecht dat
hij recht had op de miljoenen die hij meekreeg. Omdat het volgens de regels was. Of president-commissaris
Van Slingelandt die de Tweede Kamer toespreekt als een kind dat het almaar niet snapt. Omdat alles binnen
de wet viel."
Intussen voelen mensen, binnen of buiten de financiële sector, zich gedwongen mee te gaan.
Supermarkten knijpen leveranciers af, opdrachtgevers betalen freelancers onvoldoende,
zorginstellingen hanteren de stopwatch - degenen die dat uitvoeren, hebben waarschijnlijk het
gevoel dat ze geen keuze hebben.
"Een man in Terneuzen zei: Ik begon ooit als leraar omdat ik kinderen iets mee wilde geven, op een school
met negentien leerlingen, waar ik op de fiets naar toe ging. Nu ben ik een uur aan het carpoolen met drie
collega's om in Middelburg les te geven op een school van 2500 man. Iedere ochtend komen we schuimend
van boosheid uit de auto en vragen we: wie wilde dit? Wanneer is hier voor gekozen? Zo'n man is inderdaad
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machteloos. Daarachter ligt de fundamentele vraag: zijn wij een gemeenschap, waarin we ook kunnen
spreken over dingen als kwaliteit, schoonheid en rechtvaardigheid, of zijn wij puur een arena van productie
en consumptie?"
We missen volgens u een gedeelde moraal, maar ja: een moraal laat zich niet afdwingen.
"Dat is het probleem. De moraal is verdacht geworden. Er wordt nog maar over één ding gemoraliseerd en
dat is dat we vooral niet mogen moraliseren. Maar de afwezigheid van het gesprek over wie we willen zijn,
leidt tot versplintering. Dat gesprek is verstomd omdat we heel erg ziek waren van wat 2000 jaar
christendom had opgelegd, met name het soort christendom dat wij hier hadden. Dat was een instrument om
vrouwen, homo's en anderen hun rechten te ontnemen - alsjeblieft, daar moeten we niet naar terug. Maar we
moeten wel een permanent gesprek hebben over wat voor gemeenschap we willen zijn."
De politiek werkt ook niet mee: VVD'ers, PvdA'ers en D66'ers missen het begrippenapparaat om
hierover te spreken, hebt u eerder gezegd.
"Ze zijn er wel, maar het zijn er niet veel. En ze vormen een minderheid binnen hun eigen partij. Zoals Pieter
Omtzigt - als hij leider was van het CDA, dan hadden we een heel andere partij. Veel mensen in de politiek
zijn net zo gefrustreerd als het publiek bij mijn lezingen, maar ze komen er bij hun partij niet meer tussen. Ze
worden niet uitgenodigd bij de praatprogramma's en de Haagse journalistiek laat hen links liggen, want die
opereert ook in een amoreel kader: het is beter voor de kijkcijfers met een microfoon heen en weer te rennen
tussen ruziënde mensen dan proberen uit te leggen hoe ons zorgsysteem in elkaar zit."
Bij de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn ze het vast helemaal met u eens.
"Dat is waar, maar dat zijn zijlijn-partijen. Die spatten uit elkaar als ze compromissen moeten sluiten om te
kunnen meeregeren."
Waar halen we overigens de waarden vandaan die besproken zouden moeten worden?
"Goede vraag. Het fundamentele van alle waardensystemen is altijd geweest: wat u niet wilt dat u geschiedt,
doe dat ook een ander niet. In het amorele systeem vraagt niemand zich af of hij zelf het derivaat zou kopen
dat hij anderen aanbiedt. Zolang het maar mag van de wet."
Amoreel of niet, de bankiers in uw boek noemen hun werk soul-destroying - het vernietigt hun ziel.
Dat duidt toch op een besef van het immateriële.
"Dat is zo. Het interessante is: probeer een ziel maar eens in een target te vangen."
Dit raakt aan wat u schrijft aan het einde van uw boek: dat er in de City een taboe rust op de dood.
Deze mensen gaan de vraag uit de weg hoe ze de beperkte jaren van hun leven willen besteden?
"Ja, en daar is de cirkel rond. Want ze kijken dus op een amorele wijze naar hun eigen leven. Ze brengen de
kwaliteit van hun leven terug tot meetbare kenmerken. Targets. Salaris, bonus, huis, auto. En bijna allemaal
zeggen ze: dit is tijdelijk, straks ga ik een documentaire maken, een ngo beginnen, een zaak opzetten, een
boek schrijven. Daarom zeg ik: we moeten ze knuffelen. Want ze leiden tragische levens."
Journalist en antropoloog
Joris Luyendijk (1971) is journalist en antropoloog. Hij werd bekend als Midden-Oostenverslaggever en het
boek 'Het zijn net mensen' (2006) over de weergave van het Midden-Oosten in de media. In 2011 verhuisde
Luyendijk naar Londen, waar hij voor de Britse krant The Guardian vanuit antropologisch perspectief over de
financiële wereld van de Londense City schreef. Dit resulteerde eerder dit jaar in het boek 'Dit kan niet waar
zijn: onder bankiers'. Trouw noemde het 'een onthullend, bij vlagen hilarisch maar ook angstaanjagend
boek'.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4492/Nederland/article/detail/3984622/2015/04/28/Het-amorele-systeem-waarin-wij-leven.dhtml

VS en Britten bereiden evacuatie burgers uit EU voor
Euro crash: VS en Britten bereiden evacuatie burgers uit EU voor
‘Kans op 50% instorting euro in 2017, 100% in 2030’ – ‘Massa immigratie
financiële nekslag voor Europa’
Waarom hebben de Verenigde Staten en Groot Brittannië voorbereidingen
getroffen om hun burgers met spoed via luchtmachtbases uit de EU weg te
halen? Van onze media en politici zult u er niets over horen, maar de
waarheid is dat de Europese schuldenmachine totaal oncontroleerbaar is geworden, en de eurozone enkel
nog bestaat omdat er in steeds sneller tempo honderden miljarden euro’s nieuwe schulden worden gemaakt.
Dat gaat onherroepelijk tot de instorting van de euro leiden. Volgens professor dr. Bernd-Thomas Ramb is
de kans daarop in 2017 al 50%. In uiterlijk 2030 is het definitief gedaan met de Europese muntunie.
‘Onrust in Europa’
Velen zullen met een mengeling van ongeloof en afschuw naar de beelden van de hevige rellen in de
Amerikaanse stad Baltimore hebben gekeken. Even zovelen zullen zich tegelijkertijd gerust hebben gesteld
met de gedachte dat zoiets hier niet kan gebeuren, want hier is alles nog rustig.
De Duitse journalist en auteur Udo Ulfkotte schreef de afgelopen jaren in diverse boeken en artikelen dat
dergelijke chaotische en gewelddadige toestanden ook Europa staan te wachten, en dan zeker niet alleen
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het soms nu al erg onrustige zuiden. Hij legde er een compleet dossier over aan met de veelzeggende titel
‘Onrust in Europa’.
Voorzorgsmaatregelen voor euro crash
In dit dossier staat bijvoorbeeld te lezen dat de Britse regering voorzorgsmaatregelen heeft genomen om
zeker 10.000 gepensioneerde onderdanen met spoed uit de EU weg te halen op het moment dat de euro
instort en ons continent in chaos wordt gestort. De Verenigde Staten hebben vergelijkbare plannen. Zij gaan
hun militaire vliegbases in Duitsland in noodgevallen gebruiken om Amerikaanse burgers in veiligheid te
brengen.
Ook in Frankrijk is men erg bezorgd. Ruim een jaar geleden waarschuwden regionale politieke leiders dat er
een sociale explosie dreigt in het land. De bekende TV-zender France 24 waarschuwde dat het gevaar op
zeer ernstige onlusten van maand tot maand toeneemt.
Zoals we op deze site al enkele malen berichtten heeft het Zwitserse leger een aantal grote oefeningen
gehouden waarbij het uitgangspunt het tegenhouden van een enorme vluchtelingenstroom was – niet uit
Afrika of het Midden Oosten, maar uit de EU, zodra de euro is ingestort.
‘Burgers mogen waarheid niet te weten komen’
Waarom horen we hier niets over van onze eigen media en politici? Al op 8 oktober 2008 riep
bondskanselier Angela Merkel in het geheim de belangrijkste Duitse journalisten bij elkaar en drukte zij hen
op het hart dat de burgers om veiligheidsredenen ‘niet de volle waarheid over de ernstige situatie van de
staatsfinanciën te weten mogen komen.’ Volgens Ulfkotte wordt ‘geen enkel ander volk met het oog op de
komende zware onlusten zo brutaal voorgelogen als de Duitsers,’ terwijl inmiddels 1 op de 6 Duitsers nu al
op de rand van armoede leeft.
En als dat al voor ‘kartrekker’ Duitsland geldt, het –zogenaamd- financieel meest stabiele en betrouwbaarste
land van de eurozone, hoe ziet de situatie er dan in de andere eurolanden uit? Een indicatie uit ons eigen
land: tussen 2000 en 2013 bedroeg de reële loonstijging in Nederland slechts 5,8%, vele malen lager dan de
reële inflatie in die periode. Alleen in Duitsland (5,7%) en crisislanden Portugal (-7,4%) en Griekenland (20,4%) ging het de werknemers nog slechter.
Massa immigratie nekt Europa
Met harde, afschrikwekkende feiten en statistische bewijzen toont de Duitse journalist aan dat de massa
immigratie uit moslimlanden als een financiële molensteen om de nek van Europa hangt. De gevolgen voor
onze samenleving zullen desastreus zijn. Onze sociale voorzieningen zullen op den duur onhoudbaar
worden en compleet instorten. Het welvaartsniveau zoals we dat al tientallen jaren gewend zijn zal voorgoed
verdwijnen.
Opstanden zoals we de afgelopen jaren in de VS hebben zien ontstaan zullen in Europa amper te
beheersen zijn. Op de politie werd jarenlang bezuinigd. Bovendien mag die veel minder dan de Amerikaanse
collega’s. Veel ‘lichte’ criminele vergrijpen worden niet meer vervolgd of niet eens meer geregistreerd.
EU gaat volksopstanden hardhandig neerslaan
De EU richtte in het geheim de European Cooperation Group on Undercover Activities (ECG) op, waar de
politiek ‘natuurlijk’ lange tijd geen weet van had. De ECG houdt zich bezig met spionage en treft
voorbereidingen om volksopstanden met harde hand neer te slaan. Tegelijkertijd maken de EU-landen het
mogelijk om in eigen land tijdens een ‘interne noodtoestand’ het leger in te zetten om de orde te handhaven.
Het project ‘EU-SEC’ werd speciaal opgezet om grote politieke protesten in kaart te brengen en uiteindelijk
te kanaliseren. EU-SEC verspreidt niet alleen pro-Brusselse propaganda, maar zal tevens de persvrijheid
beperken en reisverboden voor Europese burgers instellen zodra de eurocraten dat nodig achten. Met het
EU veiligheidsproject GODIAC kunnen ook grensoverschrijdende onlusten worden aangepakt.
Precies om die reden werd de European Gendarmerie Force opgericht, een inter-Europese militaire politie
die in heel de EU kan worden ingezet om ernstige rellen en opstanden te bestrijden. Ondertussen houdt de
geheime politie van de EU alles en iedereen nauwlettend in de gaten, zodat tijdig kan worden ingegrepen.
Aan het post-, brief- en emailgeheim houdt de EU zich dan ook al lang niet meer.
Oorlogsscenario’s
In Brussel liggen eveneens gedetailleerde plannen klaar voor strenge kapitaalcontroles en gedwongen
onteigeningen van bezit en geld, die zullen worden geactiveerd zodra de grote euro-crash een feit is. Er zijn
zelfs heuse oorlogsscenario’s opgesteld.
Als u nog steeds blijft denken dat deze voorbereidingen en beperkingen van de vrijheid en privacy van de
burger normaal zijn, dan zult u ruw wakker worden geschut als ‘Baltimore’ plotseling op grote schaal in
Europa losbarst. Zoals gezegd kan dat in theorie nog (maximaal) 15 jaar duren, maar de bom kan ook al
volgende week barsten. (1)
Xander - (1) KOPP
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B&W zeg eens een keer ‘nee’ tegen het bestuur van deze moskee!
Haatprediker Sheikh Adel al-Kalbani
Het moskeebestuur in Park Selwerd kan altijd rekenen op onvoorwaardelijke
steun van Burgemeester en Wethouders van de stad Groningen. Dit in
tegenstelling tot omwonenden van deze moskee in Park Selwerd en burgers
die kritiek hebben op de wijze waarop met name dit moskeebestuur haar
‘godsdienst’ uitdraagt.
Onlangs nog werd de bouwvergunning voor een nieuwe moskee op de plek
van de historische boerderij in Park Selwerd door een rechterlijke uitspraak
vernietigd vanwege parkeeroverlast e.d. Dit tot grote opluchting van
omwonenden. Maar helaas niet van B&W van Groningen, die daar ‘enorm van
baalden’ (letterlijke uitspraak van PvdA-wethouder van der Schaaf). Het
moskeebestuur kwam direct voor overleg naar het stadhuis. Niet om met het
gemeentebestuur te kijken naar een alternatieve plek, maar om in ‘hoger
beroep’ te kunnen gaan tegen deze rechterlijke uitspraak.
Op de website van deze moskee worden pleitbezorgers van de jihad en de
jihadstrijd nog steeds bewierookt. En nota bene een dag na de
Dodenherdenking op Bevrijdingsdag (5 mei a.s.) komt Sheikh Adel al-Kalbani
op uitnodiging van het moskeebestuur naar de moskee in Park Selwerd waar
hij in de gelegenheid zal worden gesteld om zijn haat tegen Joden en
christenen ook in Groningen bot te vieren. En B&W? Die zitten er niet mee! Sinds 2013 is deze sjeik niet
meer welkom in Engeland en ook in de stad Eindhoven mag hij inmiddels niet meer komen.
PVV-Groningen roept Burgemeester en Wethouders van
Groningen dan ook op de bijeenkomst met deze haatsjeik te
verbieden. Geen haatimams in Groningen!
Tolereer geen intolerantie!
Fractievoorzitter PVV-Groningen
https://ejbron.wordpress.com/2015/04/30/bw-zeg-eens-een-keer-nee-tegen-het-bestuur-van-deze-moskee/

Begin van het einde van de dollar als enige wereldmunt
Gepubliceerd door Tom Lassing op 4 mei 2015
De bankiers achter het IMF lijken zich op te maken voor een stap om de Amerikaanse overheid nog weer
een stukje minder machtig te maken. De Amerikaanse overheid denkt namelijk dat ze zo’n beetje de baas in
de wereld is en hoewel de bankiers veel geduld hebben, is dat geduld nu wel bijna opgebruikt.
Immers, niet Amerika is leider van de wereld, maar de bankiers zijn dat.
Als Amerika dat nu niet begrijpt, dan zal het mogelijk op 20 oktober van dit jaar gaan gebeuren.
Geruchten gaan namelijk dat op 20 oktober het IMF zal aankondigen dat de Amerikaanse dollar niet langer
de enige wereldmunt zal zijn.
Nu is het de vraag of er één andere munt komt, of dat het muntje aandelen waar al jaren sprake van is
eindelijk gepromoveerd zal worden. Al jaren werkt het IMF namelijk intern met een mandje munten.
Het lijkt logisch vanuit de bankiers van het IMF om dat mandje tot wereldmunt te maken. Zodra dat
inderdaad gaat gebeuren, is dat de coupe van de bankiers.
Met die stap bepalen vanaf dat moment bankiers de invloed van een land in de wereldhandel. De bankiers
bepalen vanaf dat moment hoe zwaar een nationale munt nog meeweegt. Een land als de Verenigde Staten
kan dan heel veel geld bij drukken, maar de bankiers kunnen dan heel makkelijk de weging in het mandje
aanpassen zodat het voordeel voor de VS weer verdwijnt.
Geen enkel land in de wereld kan vanaf dat moment nog aan de macht van de bankiers tippen.
Heeft een land te grote ambities, dan zullen de bankiers die ambities kunnen steunen, of in de kiem smoren.
Niet het land zal dat bepalen, maar de bankiers zullen dat doen.
Ik ben niet blij met de dollar als wereldmunt, vooral omdat Amerika haar discipline verloren heeft. Maar het is
nog altijd beter dan het mandje van het IMF. Ik verwacht dat de Yuan in het mandje gaat komen en dat haar
percentage direct enorm zal zijn. Met bijvoorbeeld een belang van 15% zou er al een enorme aanpassing
ontstaan. Een aanpassing die vooral de VS zal treffen.
Deze aanpassing zal naar alle waarschijnlijkheid op de korte termijn daarna gevolgen hebben voor de
waarde van de dollar. Immers zal bij een aanpassing de dollar een tijd veel minder gevraagd zijn. Zodra de
mededeling dus komt, verwacht ik een forse daling van de dollar.
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/begin-van-het-einde-van-de-dollar-als-enige-wereldmunt.html
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Nog gevaarlijker dan chemtrails: onze auto
Er zijn dagen dat de lucht vol getekend staat met vliegtuigstrepen. Een rasterwitte lijnen boven onze
hoofden. Sommige mensen denken nog steeds dat het contrails zijn. Een beetje onschuldige waterstofdamp.
“Kunstmatige wolken die ontstaan doordat uitlaatgassen van vliegtuigmotoren de hoeveelheid waterdamp en
roetdeeltjes in de lucht op de vliegroute doen toenemen”, zegt Wikipedia.
Chemtrails
Maar inmiddels begint het tot steeds meer mensen door te dringen dat hier iets heel anders aan de hand is.
Contrails verdwijnen na een minuutje, deze strepen blijven veel langer hangen. Dit zijn geen contrails, het
zijn chemtrails, een mist van nano-deeltjes van metalen in de atmosfeer. Sporen gif die over ons worden
uitgesproeid. De reden? Om klimaatverandering tegen te gaan, zo wordt gezegd. Al Gore heeft het openlijk
toegegeven dat dit gebeurt en zelfs Nu.nl schrijft erover.
Dit sproeien met gif heeft desastreuze gevolgen voor planten, dieren en mensen.
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.
O.a. titanium, barium, uranium en cadmium [worden gesproeid]. Stoffen die hevige klachten veroorzaken als
hoofdpijn, depressiviteit, lethargie, ademnood, astma, onvruchtbaarheid, vroeggeboorte en miskramen,
huidproblemen, concentratieproblemen, achteruitgang van het korte termijngeheugen, kanker etc. Er is
genoeg onderzoek naar gedaan door de echt bezorgde en wakkere wetenschappers.
Auto
Afgelopen zaterdag was er een Global March Against Chemtrails. LLE schreef erover en dit riep een reactie
op van een trouwe lezer. Hij schrijft dat chemtrails weliswaar een groot gevaar vormen, maar er is nog een
veel grotere bedreiging voor onze gezondheid en die staat vlak voor onze deur: de auto.
Chemtrails leveren maar een klein stukje van het gevaar van het ultrafijne stof in de aardatmosfeer.
Deze lezer -Dick- woont in N.O. Thailand en daar is nauwelijks tot geen vliegverkeer. Maar toen de nieuwste
generatie benzine auto’s in de stad begon te rijden is iedereen en masse chronisch ziek geworden. Moderne
auto’s hebben een katalysator. Zogenaamd om schadelijke deeltjes tegen te houden. Maar in werkelijkheid
ontstaan er ultrafijne partikeltjes die vele malen schadelijker zijndan de uitstoot van de vroegere
loodhoudende benzine en diesel.
De nieuwste generatie benzinemotoren in personenauto’s stoten duizend keer meer ultra-fijnstof uit,
waaronder kankerverwekkende stoffen, dan de conventionele modellen.
Je ziet het niet, het zijn nanodeeltjes, ultrafijnstof, maar juist daarom is het zo
verraderlijk. Deze deeltjes worden niet door het filter van de longen
afgevangen, ze gaan er dwars doorheen.
Auto gevaarlijker dan chemtrails
In de uitlaatgassen van onze auto’s vind je dezelfde giftige ultrafijne
partikeltjes als in de chemtrails. Waarom zijn die van de auto dan nog
schadelijker? Chemtrails worden boven je hoofd gesproeid, het ultrafijnstof
waaiert uit. Uitlaatgassen uit auto’s komen vlak voor onze neus vrij. Je ademt
het dus direct in. Ventilatiesystemen die lucht van buiten zouden moeten
zuiveren van fijnstof bieden geen soelaas. Want ultrafijnstof van loodvrije
benzine kan betonmuren passeren. Er is geen ontkomen aan.
Uiteindelijk wordt iedereen er ziek van, maar sommige mensen zijn er extra
gevoelig voor. Zoals ook Dick die nu in Azië woont. Ooit gevlucht voor het verkeer in Europa, maar inmiddels
rijdt in Thailand ook bijna iedereen zo’n autootje of scootertje. Hij heeft voor zichzelf veel onderzoek gedaan
en uiteindelijk een luchtfilterapparaat gebouwd, waardoor hij binnenshuis bijna klachtenvrij kan leven. De
elite weet de weg naar deze apparatuur ook goed te vinden. Ondertussen vragen wij ons af waarom zoveel
mensen gezondheidsklachten hebben.
Oplossing
Natuurlijk is deze boodschap niet leuk om te horen. We hangen aan ons autootje. Dat ding op wielen geeft
ons veel vrijheid. We gaan ermee naar ons werk, op vakantie, een dagje uit. Maar elke keer als we de motor
starten maken we onszelf en onze omgeving een stukje zieker.
Benzine auto’s zouden allang niet meer nodig moeten zijn. Een elektrische auto die opgeladen wordt met
behulp van zonneenergie is hèt alternatief.
De meest voor de hand liggende oplossing voor de wereld is ZONNE ENERGIE en daarnaast alle andere
echt schone alternatieven. (1 uur zon is genoeg om de hele planeet een jaar lang van energie voorzien.)
Tot deze techniek grootschalig beschikbaar is, hoeven we niet knarsetandend af te wachten. We kunnen zelf
ook al iets doen. Het scheelt je een abonnementje op de sportschool, want beweging krijg je dan genoeg en
het is nog leuk ook: laat de auto een keertje staan en spring eens op je fiets.
http://langleveeuropa.nl/2015/05/nog-gevaarlijker-dan-chemtrails-onze-auto/
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Hartelijk welkom negatieve rente en vaarwel contant geld…..
Bankiers zijn gek op het verlenen van krediet. Dit doen ze middels het intikken
van een aantal cijfers in een computer hetgeen vervolgens plotsklaps “legaal
geld” is en uitgeleend kan worden aan Jan en alleman (vooral overheden) die
hierover een leuke rente mogen betalen.
Banken verdienen dus veel geld met “luchtcreatie” en dit is erg leuk voor de
eigenaren van deze banken die hiermee “achter de schermen en in het verborgene” langzaam maar zeker
de hele wereld in bezit krijgen.
Bankiers hebben echter een bloedhekel aan contant geld als dit in handen is van burgers (dus niet op een
bankrekening staat maar daadwerkelijk onder een matras ligt, of in een beurs zit). Contant geld in bezit van
een burger zorgt er namelijk voor dat er geen krediet meer kan worden verleend met dit geld omdat het in
handen is van iemand, dit geld in omloop is dus als het ware “verloren voor het grote bankiers piramidespel”.
Ook overheden hebben een bloedhekel aan burgers die geld in hun hand hebben, en met name aan het in
omloop zijn van contant geld. Met contant geld kun je namelijk iemand “zwart” betalen en dus geen belasting
hierover betalen. Bovendien geeft contant geld een zekere mate van “vrijheid” aan burgers, en dit is nu net
niet wat de overheid wil. Burgers moeten namelijk volledig aan de willekeur van de overheid worden
overgeleverd zonder vrijheden. Met contant geld kun je je als burger als het ware buiten de radar van de
banken en overheden begeven en dat is niet gewenst.
Overheden zitten momenteel tot ver boven hun nek in de schulden. De schulden in bijvoorbeeld de EU
landen nemen 10 keer sneller toe dan de economische groei in die landen. Je behoeft dan ook geen
econoom of deskundige te zijn om aan te kunnen voelen dat de bom vroeg of laat zal barsten.
Om het barsten van de bom zo lang mogelijk uit te stellen worden door bankiers en overheden verschillende
scenario’s bedacht en gebruikt.
1) Inflatie door het openzetten van de geldsluizen
Bijvoorbeeld in de Eurozone wordt op dit moment door Profeet, Messias en heilige Draghi een Mount
Everest aan Euro’s gedrukt, hiermee hoopt Draghi dat de inflatie in het Eurogebied straks zo hard gaat
oplopen dat de schulden van overheden zullen verdampen (uiteraard verdampt hiermee ook het met
hardwerken gespaarde spaargeld van Jan met de pet maar dat is niet van belang), zodat de klap kan
worden uitgesteld en overheden straks vrolijk weer verder kunnen gaan lenen en de belastingbetaler nog
meer rente aan de banken kan gaan betalen zodat de Rothschild en aanverwante families door kunnen gaan
met het roven van het resterende deel van de wereldbezittingen.
2) De introductie van negatieve rente.
Het idee is om de bevolking in de Eurozone gewend te laten worden aan negatieve rente dus straks mag je
bijvoorbeeld 2% rente betalen op jaarbasis over je spaargeld op de bank. Negatieve rente (een soort extra
inflatie of belastingheffing) zorgt voor nog snellere uitholling van de waarde van de Euro en dit is ook goed
voor de overheden en bedrijven die tot hun nek in de schulden zitten.
Draghi en de EU zijn echter niet op hun achterhoofd gevallen en ze begrijpen dat wanneer de banken 2% of
bijv 3% rente gaan heffen over spaargeld, dat de meeste spaarders hun geld van de bank zullen gaan halen
en dit in een oude sok of onder hun matras zullen gaan verstoppen in plaats van het op de bank te houden.
Er zijn namelijk weinig mensen (behalve misschien in Nederland) die rente willen betalen over hun
spaarrekening in plaats van rente ontvangen.
Dit vraagt dus om creativiteit van de EU en de ECB en ze hebben de oplossing gevonden:
HET UITBANNEN VAN CONTANT GELD.
Als je namelijk contant geld uitbant kunnen mensen het niet meer van de bank halen, ze zijn dan verplicht
hun geld op de bank te laten, ook al moeten ze jaarlijks 3% rente betalen over dit geld. Iedereen krijgt dan
bijvoorbeeld een chipje geïmplanteerd waarmee je overal MOET afrekenen. Ook je loon of uitkering wordt
hierop bijgeschreven en alle betalingen (ook de belastingbetaling) gaan via dit chipje.
Nu snap je misschien ook waarom onze geliefde econome en koningin Maxima de derde wereld afreist om
iedereen in de derde wereld een bankrekening aan te praten. (in de meeste derde wereldlanden hebben
alleen de rijken of de mensen in de hogere middenklasse een
bankrekening), maar iedereen moet aan de bankrekening want contant
geld moet WERELDWIJD WORDEN UITGEBANNEN.
Als dit gebeurt (en het gaat snel gebeuren zie Zweden) dan zullen
mensen waarschijnlijk weer gaan terugvallen op ruilhandel. Het zwartgeld
circuit zal verdwijnen omdat contant geld verdwenen is maar mensen
zullen dan alternatieve betaalmiddelen gaan vinden om door te kunnen
gaan. Misschien zal er locaal ook een goud of zilverbetaalsysteem
worden opgezet waarmee mensen elkaar zullen betalen.
Of misschien niet en worden we allemaal slaven van het systeem (dat
zijn we trouwens al).
http://www.geennieuws.com/2015/05/hartelijk-welkom-negatieve-rente-en-vaarwel-contant-geld/
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Tesla over nieuwe batterij: ”We willen de manier waarop de wereld energie verbruikt fundamenteel
wijzigen”
Door Jeannette Kras - vrijdag 1 mei 2015, 13:01 in categorie: Tech
Autobouwer Tesla introduceert de Powerwall, een nieuwe accu, die kan
dienen als opslag voor onder meer zelf opgewekte zonne-energie of als
backup voor het reguliere stroomnet. ”Het is onze doelstelling om de manier
waarop de wereld energie verbruikt fundamenteel te wijzigen”, zei topman
Elon Musk bij de presentatie van de strak vormgegeven batterij.
Zonne-energie wordt vooral in de middag opgewekt, terwijl er ‘s ochtends en ‘s avonds meer stroom wordt
gebruikt. Met de Powerwall kan de stroom worden bewaard en hoeven consumenten niet ‘s avonds weer
normale stroom af te nemen.
Wie geen zonnepanelen heeft, kan ook baat hebben bij de Powerwall. Je kunt hem namelijk voor een laag
tarief opladen tijdens de daluren en de stroom gebruiken tijdens de normaal veel duurdere piekuren.
Musk: ”Het doel is een complete transformatie van de gehele energie-infrastructuur van de wereld.”
Om aan de vraag te kunnen voldoen, bouwt Tesla voor 5 miljard dollar een fabriek in het Amerikaanse
Nevada. De Powerwall lijkt op een cv-ketel en weegt 100 kilo. Voor ruim 3.100 euro kun je een model kopen
waarmee je 10kWh aan stroom kunt opslaan. Vanaf deze zomer is de batterij te koop.
http://www.welingelichtekringen.nl/tech/448687/tesla-over-nieuwe-batterij-we-willen-de-manier-waarop-dewereld-energie-verbruikt-fundamenteel-wijzigen.html

Veroorzaakte CERN grote aardbeving in Nepal? (video)
Het klinkt misschien vergezocht, maar er zijn aanwijzingen dat de LHC (Large
Hadron Collider) wel degelijk iets te maken heeft met deze zware aardbeving.
Op exact hetzelfde moment dat de aardbeving plaats vond in Nepal, ging er
iets mis bij CERN.
We leven in een wereld waarin wetenschappers steeds verder gaan in wat ze
willen onderzoeken. Grenzen bestaan niet en we zúllen alles, maar dan ook
álles weten en beheersen. Misschien belandt de mensheid daarmee ergens
op een minder prettig punt, net zoals in een ver verleden toen het ook fout
ging met Atlantis, aldus Edgar Cayce.
De European Organization for Nuclear Research (beter bekend als CERN) heeft wat men noemt een
deeltjesversneller” gebouwd, de LHC (Large Hadron Collider). Dat is, zoals de naam al aangeeft, een
apparaat dat kleine deeltjes zoals atomen en elektronen versnelt. De grootste en meest ingewikkelde
versnellers van deze soort zijn vaak wel kilometers lang en kunnen atomen zo sterk versnellen dat ze bijna
even snel gaan als het licht.
De LHC bestaat uit een grote ring van wel 27 kilometer lang die 175 meter diep onder de grond ligt. Hierin
worden protonen versneld tot ze bijna net zo snel gaan als het licht. Het doel hiervan is om ze zo hard
mogelijk op elkaar te laten botsen.
Men is nog steeds volop bezig met CERN en nu komt de factor toeval weer om de hoek kijken. Op exact
hetzelfde moment als dat men bij CERN bezig was met het versnellen van deeltjes zagen we de krachtige
7,9 aardbeving in Nepal.
Er ging duidelijk iets mis bij CERN want direct na de versnelling
ging het systeem in een automatische “protection beam dump”.
Dat waren de momenten van de zware naschokken in Nepal.
Talloze mensen vragen zich af of men bij CERN eigenlijk wel
beseft waar ze mee bezig zijn en de eventuele gevolgen van dit
soort experimenten.
Zou het kunnen dat de krachten die door CERN worden
opgewekt, groot genoeg zijn om een aardbeving in Nepal te veroorzaken?
Gezien het verloop van de gebeurtenissen zou je denken van wel want het gebeurt niet rond het moment dat
men dingen doet bij CERN, het gebeurt precies óp dat tijdstip.
https://youtu.be/xN6fDP9lHK8
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9228:veroorzaakte-cern-grote-aardbevingin-nepal&catid=37:wereld&Itemid=50
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Weer een van de Killshot voorwaarden uitgekomen?
Al jaren geleden is door de remote viewer Ed Dames voorspeld dat op een
zeker moment de aarde getroffen zal worden door een enorme zonnevlam.
Zodanig van omvang dat een groot deel, zo niet de gehele aarde, zonder
stroom komt te zitten.
Ed Dames noemt deze moeder van alle zonnevlammen de Killshot. Het
gevolg zal namelijk vele doden zijn veel op een aarde die voor lange tijd
verstoken zal zijn van elektriciteit.
We hebben de afgelopen jaren regelmatig verslag gedaan over de technieken die worden gebruikt bij wat
men noemt remote viewing. Zoals wij schreven in een eerder artikel geen science fiction:
"Voor diegenen die nog niet weten wat remote viewing inhoudt, een korte samenvatting uit eeneerder artikel:
Remote viewing is het (red.: het woord paranormaal halen we hier weg omdat we dat eigenlijk niet meer van
toepassing vinden. Het gaat namelijk om een voor iedereen fysiek aanwezige en toegankelijke gave)
vermogen om plaatsen, personen en gebeurtenissen waar te nemen die zich niet binnen het bereik van de
(ons algemeen bekende) zintuigen bevinden. De CIA en het Amerikaanse leger vonden remote viewing (zien
op afstand) geloofwaardig genoeg om miljoenen Dollars van de belastingbetalers uit te geven aan dit project.
De vraag die veel mensen zal bezighouden is wanneer de remote viewers deze Killshot zien verschijnen? Is
het nog dit jaar, volgend jaar of later?
Remote viewing is zoals Ed Dames dat uitlegt, iets wat je ziet zoals bijvoorbeeld bergen in de verte, maar
waarbij het onmogelijk is om te bepalen hoe ver het van je verwijderd is. Zo is het ook met de rampzalige
zonnestormen. Ze zien de gebeurtenis, weten wat er gaat gebeuren en ook dát het gaat gebeuren, maar
wanneer dat is de grote vraag. Het beste wat je in dat soort omstandigheden dan kunt proberen is om één of
meerdere voorvallen te identificeren die plaatsvinden vóórdat de eigenlijke gebeurtenis plaatsvindt.
In de aanloop naar deze ultieme Killshot zijn er door Ed Dames in totaal vijf van dit soort "ijkpunten"
aangegeven. Hiervan zijn er inmiddels drie uitgekomen en dus twee nog niet.
1) Schot voor de boeg, uitgekomen in 2003
2) Wereldwijde economische crisis, uitgekomen in 2008
3) Ramp met kerncentrale Fukushima in Japan, uitgekomen in 2011
4) Nog voordat bekend was dat Noord Korea beschikte over kernbommen, vertelde Ed Dames dat één van
de aanwijzingen dat de grote zonnestormen op het punt staan los te barsten het moment is waarop Noord
Korea daadwerkelijk gebruikmaakt van een kernbom. Geen test, maar daadwerkelijk gebruiken op een
agressieve manier. Moet nog gebeuren.
5) De laatste aanwijzing die zal plaatsvinden net voordat de storm komt is de gedwongen
landing/noodlanding/crash van een Space Shuttle. Dit is de term die Dames altijd heeft gebruikt, omdat op
het moment dat hij kwam met deze voorspelling de Space Shutlle enig in zijn soort was. Inmiddels is de
Shuttle met pensioen, maar zijn er talloze andere militaire objecten in de ruimte die er qua uiterlijk hetzelfde
uitzien. Het zal dan waarschijnlijk één van deze objecten zijn die Dames heeft gezien. Moet nog gebeuren.
En dan valt er nu een bericht te lezen in de media over een Russische bevoorradingsraket voor het
International Space Station, waarover men volledig alle controle kwijt is en die gedeeltelijk op aarde zal
neerstorten
Het Russische Progress M-27M-toestel dat op weg naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) begon dol te
draaien, is aan het neerstorten richting aarde. De vluchtleiding heeft alle controle verloren en probeert te
voorspellen waar en wanneer brokstukken onze planeet zullen raken.
Zou het kunnen dat het vijfde en laatste punt zoals dat door Ed Dames wordt benoemd het neerstorten van
de Russische raket zou kunnen zijn? Natuurlijk, qua volgorde zoals die hierboven staat, komt eerst de
ontploffing van een Noord Koreaanse kernbom. Echter, zoals Dames zelf zegt is één van de moeilijkste
dingen van remote viewing om zaken op een tijdlijn te zetten.
Zeker wanneer we in ogenschouw nemen dat de Russische raket in feite een Space Shuttle is, een
boodschappendienst tussen het ISS en de aarde.
Wanneer deze raket inderdaad één van de twee ontbrekende elementen is dan is het wachten nu alleen nog
op de Noord Koreaanse kernbom.
Ook Noord Korea kwam gisteren in het nieuws. Want, de voorgenomen trip naar Rusland van leider Kim
Jung Un om op 9 mei om deel te nemen aan de viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog, 70 jaar
geleden, is afgezegd.
De reden is volgens Moskou niet helemaal duidelijk, maar zou te maken hebben met de interne situatie in
Noord Korea. Dus, wie weet wat daar allemaal broeit.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9230:2015-05-01-10-0550&catid=37:wereld&Itemid=50
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Onze lucht is net zo vervuild als die in China (video)
Berichten in de mainstream media wekken de indruk dat het steeds beter gaat
met onder andere de kwaliteit van de lucht in ons land.
Wat er niet bij wordt verteld, is dat er zich een geweldige adder onder het gras
bevindt in de vorm van ultra fijnstof wat verantwoordelijk is voor een scala van
ziektes.
Zoals vaak voorkomt bij mensen die gevoelig zijn voor
bijvoorbeeldelektrostraling, zo komt ook het verhaal van het zeer gevaarlijke
ultra fijnstof naar buiten via mensen die hier zelf ervaring mee hebben, zoals
Dick die zichzelf ervaringsdeskundige noemt.
Dick is boos omdat net wordt gedaan alsof de kwaliteit van lucht in ons land aanzienlijk is verbeterd in de
loop der jaren, terwijl volgens hem het tegendeel waar is.
In de 70er jaren hadden we in Nederland alleen een beetje plaatselijk luchtvervuiling die goed zichtbaar was
omdat het zwarte rookwolken waren van zeer grote deeltjes. Deeltjes die zwaar waren en snel op straat
vielen. Die zo groot waren dat ze de huid niet konden binnen dringen.
Die gemakkelijk door onze longen werden tegen gehouden. En als je deze zwarte wolken zag, dan maakte
je wel dat je weg kwam, want bij die viezigheid wilde je niet in de buurt zijn. Je kon er dus gewoon van
weglopen, want er was ook veel minder verkeer. Zo’n beetje de enigen die hier toen ziek van werden waren
de politie agenten die op drukke kruispunten het verkeer moesten regelen.
De werkelijke boosdoener voor wat betreft kwaliteit van onze lucht is de zogenaamde onzichtbare vervuiling.
Een vervuiling die je niet met blote oog kunt waarnemen en wordt veroorzaakt door de nieuwe generaties
auto’s en de industrie.
De oplossing van de vervuilende industrie is om het vuil onzichtbaar te maken en het te verzwijgen. Maar dit
onzichtbare vuil is er nu juist de oorzaak van dat we met zoveel zieken en ook zoveel geestelijk zieken zitten
opgescheept (verwarde mensen).
Alle nieuwe technieken in de oliesector zijn er nu op gericht om het grove stof te veranderen in ultra-fijnstof.
Des te verfijnder de technieken, des te absurder de lichamelijke en geestelijke ziekten die het tot gevolg
heeft.
De nieuwste generatie benzinemotoren in personenauto’s stoten duizend keer meer ultra-fijnstof uit,
waaronder kankerverwekkende stoffen, dan de conventionele modellen.
Vanwege zijn eigen ervaringen heeft Dick veel onderzoek verricht en heeft inmiddels ook een aantal
artikelen over dit onderwerp gepubliceerd op zijn website.
Daarnaast heeft hij een uitgebreide Nederlandstalige documentaire gemaakt die in detail laat zien dat we
door overheid en instanties zoals het RIVM ook op dit onderwerp weer struktureel worden bedonderd.
Een aanrader om te kijken voor eenieder die graag in de toekomst schone lucht wil inademen.
https://youtu.be/fRjtO_yqN4k

Waar herken je ze aan? Die geheime dienst lui voor buitenlandse mogendheden?
Welke standpunten verkondigen ze allemaal….

Aandacht gaat vooral naar vluchtelingen, armoe elders op de wereld
(Nooit in NL zelf).

Raden aan NIET te stemmen (Door niet te stemmen, ondermijn je NL als
democratische soevereine staat! Mijn mening: BLANCO stemmen is
beter!).

Zijn tegen het Koningshuis (Ben ik overigens ook geen fan van).

Zijn tegen Zwarte Piet (En niet op een gematigde manier).

Vaak ook tegen vuurwerk (Net zoals ze ook tegen wapens zijn).

Vóór open grenzen (Waarmee je alles in NL ondermijnt).

Vóór seksualisering van NL maatschappij (Wel positief gebracht! Maar dit
is geen vrijheid voor vrouwen, in tegendeel: stiekem tegen vrouwenrechten).

Vóór internationalisering van het belastingstelsel (Dan is het hek van de dam).

Tegen complotdenkers (mensen zoals ik).

Imagine – John Lennon als lied (totalitaire wereldwijde socialistische politiestaat).
Hoe truttig zien de landverraders er anno 2015 uit? Ga maar eens kijken op facebook. Muffige
sandalenlucht. Te laf om ergens voor te strijden. Maar met zijn allen tegen één, stiekem ondergronds, dan
durven ze wel. Met schijnheiligheid faciliteren ze massamoord.
https://maudoortwijn.wordpress.com/2015/05/01/waar-herken-je-ze-aan-die-geheime-dienst-lui-voorbuitenlandse-mogendheden/
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Builenpest ('zwarte dood') geconstateerd in Verenigde Staten
Overgedragen via hoesten: Net zo besmettelijk als gewone verkoudheid –
Tevens grote zorgen om uitbraak multiresistente TBC: In de komende 35
jaar 75 miljoen doden verwacht
‘En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de)
dood, en het dodenrijk volgde achter hem. En hun werd macht gegeven
over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de
honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.’
Een gevreesde ziekte die in het verleden miljoenen slachtoffers maakte is na 90 jaar afwezigheid
teruggekeerd in de Verenigde Staten: de builenpest, oftewel de ‘zwarte dood’. Aangezien de bacterie die de
pest veroorzaakt via hoesten kan worden overgedragen op anderen en dus zeer besmettelijk is, maken de
autoriteiten zich grote zorgen. De builenpest kreeg zijn beangstigende bijnaam ‘zwarte dood’ niet alleen
vanwege de lichamelijke verschijnselen, maar ook omdat 93% van de geïnfecteerden overlijdt als er niet
tijdig medische hulp komt. (1)
Het begon met een zieke pit bull in Colorado, waarna zijn eigenaar, een goede kennis van hem en twee
dierenartsen werden besmet. Die kregen allen onmiddellijk intraveneus antibiotica toegediend.
Net zo besmettelijk als verkoudheid
De ziekte wordt veroorzaakt door de Yersinia Pestis bacterie, die normaal gesproken door vlooienbeten
wordt overgedragen. Volgens lokale medische officials zijn vlooien in de Picture Canyon, een populair
‘hiking’ pad ten noordoosten van de plaats Flagstaff (Arizona), positief getest op de bacterie (4).
De variant die de longen aantast verspreidt zich echter via kleine hoestdruppeltjes. De builenpest is dan ook
net zo besmettelijk als een gewone verkoudheid.
‘Zwarte dood’ maakte tot 200 miljoen slachtoffers in Europa
e
Dezelfde pest die nu is ontdekt veroorzaakte de ‘zwarte dood’ waar in de 14 eeuw in Europa zo’n 75 tot 200
miljoen mensen aan overleden. In de VS werd in 1925 de laatste uitbraak onder mensen geconstateerd.
Tussen 1900 en 2012 zouden slechts 74 mensen de ziekte hebben opgelopen door vlooienbeten.
Hoewel de angst voor de ‘zwarte dood’ dankzij antibiotica een stuk verminderd is, zijn er vanwege de snel
afnemende werking van diverse antibiotica toch grote zorgen. Artsen en dierenartsen kregen daarom de
dringende oproep goed uit de kijken naar symptomen van de pest bij zowel dieren als mensen.
Uitbraak op Madagaskar
Op Madagaskar heerst op dit moment een uitbraak van de builenpest (2). Vorig jaar werden 119 mensen in
de eilandenstaat besmet, waarvan er 40 overleden. Volgens de WHO bestaat er een groot risico op verdere
verspreiding, omdat de vlooienpopulatie op het eiland vrijwel ongevoelig is geworden voor Deltamethrine,
een veel gebruikte pesticide (3).
75 miljoen doden door resistente TBC verwacht
De resistentie van bacteriën kon ontstaan omdat antibiotica decennia lang te snel en te vaak werd
voorgeschreven, en veel mensen hun kuur niet afmaakten.
Eind maart waarschuwde de Thomson Reuters Foundation dat multiresistente TBC in de komende 35 jaar
75 miljoen slachtoffers dreigt te maken, wat de wereldwijde economie $ 16,7 biljoen zal kosten, net zoveel
als het totale jaarlijkse BNP van Europa.
In de zojuist uitgebrachte ‘Worldwide Country Situation Analysis: Response to Antimicrobial Resistance’
wordt gesteld dat er de komende jaren weliswaar veel gedaan zal worden om de problemen aan te pakken,
maar dat deze inspanningen nog altijd veel te weinig zijn om het misbruik van antibiotica wereldwijd te
stoppen en daarmee te voorkomen dat op den duur geen enkele vorm van antibiotica meer werkt.
Ook het Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC) verklaarde onlangs dat bijna iedere bekende
schadelijke bacterie sterker is geworden en minder vatbaar is voor antibiotica (5)
Eindtijd?
‘En ik zag, en zie, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was (de) dood, en het dodenrijk volgde
achter hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard,
metde honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde.’ (Openbaring 6:8)
Xander - (1) Shoebat, (2) Business Insider, (3) WHO, (4) Coconino.az.gov, (5) CDC

Verbod op cash geld
Gepubliceerd door Tom Lassing op 30 april 2015 om 08:01
Komt er een verbod op cash geld? Voor de overheid die tegenwoordig alles wil controleren, is het gebruik
van cash geld een ramp. Mensen kunnen dan ongecontroleerd allemaal foute dingen doen. Dat wil je als
overheid niet, want laat je mensen die vrijheid, dan zijn het allemaal criminelen die belastingen ontwijken,
terrorisme financieren en allerhande andere zaken illegaal doen.
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Beter is het cash te verbieden en iedereen te dwingen om via een bankpas te betalen.
Dan kan je alles controleren en belasting betalen is simpel, want als alle transacties vastliggen, dan is de te
betalen belastingen snel te berekenen.
Kortom, tijd om het plebs die vrijheid te ontnemen, want ze moeten niet langer in de verleiding gebracht
worden om illegale dingen te doen met die oncontroleerbare munten en biljetten. Je vraagt je bijna af hoe in
het verleden de samenleving toch heeft weten te functioneren met al die oncontroleerbare financiële
handelingen die mensen konden doen.
Maar… u heeft toch niets te verbergen, dus wat kunt u er als inwoner van Europa op tegen hebben dat de
overheid met u meekijkt?
Als u er op tegen bent, dan heeft dat vast een duistere reden…
Het is zelfs makkelijk, want nu kunnen banken en reclame bedrijven ook betere aanbiedingen aan u doen.
Ze weten immers wat u interesseert en die kennis kan weer verkocht worden en dan krijgt u beter op u
gerichte aanbiedingen.
Iedereen die dus tegen het voorstel is om cash te verbieden, is verdacht en houdt logische ontwikkelingen
tegen.
Het voorstel om het te verbieden komt er overigens niet in één keer. Het komt er in fasen. De eerste fase ligt
al achter ons. Grote bedragen mogen niet meer in cash. En dan stapje voor stapje wordt de vrijheid om met
munten en biljetten te betalen weggenomen.
Wat ook gaat helpen, is dat cash geld geld gaat kosten. Eerst voor de ondernemers (afstort kosten) en later
ook voor particulieren. (opname kosten) Daarbij heeft bijvoorbeeld JPMorgan haar klanten al verboden om
cash geld in de gehuurde bankkluisjes te bewaren. Hoe ze dat willen controleren is me een raadsel, tenzij je
kluisje in feite gecontroleerd kan worden door de bank.
Vooral Zweden is al erg ver richting de cashloze maatschappij aan het gaan, maar wij blijven niet ver achter.
Kijk maar naar het openbaar vervoer in Nederland. Ze weten nu al precies waar u reist en hoe zodra u de
trein of bus pakt.
Die cashloze maatschappij, die komt er wel. Die vrijheid van cash geld, die moet er alleen voor een koning
zijn. Het plebs maakt er alleen maar misbruik van.
Een andere reden om naar een cashloze maatschappij te willen is door mij nog niet eerder zo specifiek
besproken. Het is namelijk het feit dat je daarmee een plek minder hebt waarheen je als inwoner en
consument kan vluchten als het economisch minder gaat.
De grote angst voor de autoriteiten is dat mensen bij economische problemen op cash gaan zitten en er
hierdoor deflatie ontstaat.
In een cashloze maatschappij kunnen mensen niet het geld thuis bewaren, want ‘thuis’ mag je dan geen
munten en biljetten meer hebben.
Je moet je spaargeld op een rekening hebben en dát geld kan dus via de bank of van overheidswege
uitgeleend worden aan bedrijven of overheden die er mee gaan ondernemen of anderszins het laten rollen.
Als de particulier het zelf niet doet, dan kan je deze via de bankrekening dwingen. Daar hoeft de particulier
niet eens wat van te merken. Ze merken het pas als de investeringen massaal mislopen en het geld in feite
is verdampt. Dat zoiets dan uitkomt, kan je voorkomen door een extra QE programma. Zo kan je
bijvoorbeeld 60 miljard per maand extra creëren…
Het zou toch niet…
http://www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/verbod-op-cash-geld-tom-lassing.html#more-30633
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Zit er gif in ons brood?
Door: Luc Beernaert 1/05/15
Ben je vegetariër, moslim of jood, dan zal je gruwen bij de gedachte dat het in
brood gebruikte enzym fosfolipase uit de pancreas van varkens wordt
gewonnen. © thinkstock.
WEET WAT JE EET Heb je je brood 'vers' in de supermarkt gekocht, in die
heerlijk geurende afdeling waar je de bakovens op de achtergrond ziet
dampen? Brood recht uit de oven, zou je denken. "Klopt, alleen worden de
broden er enkel afgebakken en zijn ze diepgevroren of luchtledig verpakt in je supermarkt aangekomen.
Geleverd door industriële bakkerijen; je 'vers' brood kan al maanden oud zijn", stelt de Britse
voedingsspecialiste Joanna Blythman in haar recente en ophefmakende boek 'Swallow This. Serving Up The
Food Industry's Darkest Secrets'. En volgens haar is er nog wel meer mis met
ons dagelijks brood.
© 4thestate.co.uk.
Geraffineerd zetmeel heeft de vervelende eigenschap dat het afbreekt in
simpele suikers die meteen worden opgenomen in je bloed. Dat verklaart
waarom wit brood zoet zal beginnen smaken als je er even langer dan
gewoonlijk op kauwt. Die suikers moedigen je lichaam aan om vet te
produceren en op te slaan
Joanna Blythman
"Bovendien hoeven deze 'hier gebakken' broden geen etiket te dragen met de
ingrediënten en additieven. Wat in vrijwel elk industrieel brood zitten de
enzymen amyloglucosidase en maltogeen amylase, die respectievelijk voor
een gelijkmatige bruine korst en een langere bewaartijd zorgen. Ook het
enzym lipase, dat kan gemaakt zijn van het pancreas- of maagweefsel van
kalveren en lammeren".
Varkenspancreas
Ben je vegetariër, moslim of jood, dan zal je gruwen bij de gedachte dat
fosfolipase (ook een enzym) uit de pancreas van varkens wordt gewonnen.
"Enzymen vormen een bekend risico voor arbeiders in industriële bakkerijen.
Bij inademing kunnen ze allergieën en ademhalingsproblemen veroorzaken. Van zodra iemand een
immuniteit tegenover een enzym heeft ontwikkeld, kan herhaalde blootstelling zelfs dodelijk zijn".
Cocktaileffect
"Proteasen zijn een andere groep enzymen die de industriële bakker aan je brood toevoegt. Ze werken als
een detergent en veroorzaken allergieën en gevoeligheden omdat ze makkelijk via zacht weefsel je bloed
binnendringen. Verschillende enzymen worden in de industriële bakkerij vaak in mengsels gebruikt, samen
met andere chemische additieven die 'verbeteraars' worden genoemd. Wat het cocktaileffect van deze
mengelingen kan zijn, is nog niet onderzocht".
Simpele suikers
Ook geraffineerd zetmeel zal je volgens Blythman samen met je boterham binnenspelen. "Dat heeft de
vervelende eigenschap dat het afbreekt in simpele suikers die meteen worden opgenomen in je bloed. Dat
verklaart waarom wit brood zoet zal beginnen smaken als je er even langer dan gewoonlijk op kauwt. Die
suikers moedigen je lichaam aan om vet te produceren en op te slaan".
Dikker maar minder vruchtbaar
"Bepaalde ftalaten, weekmakers die vooral in verpakkingsmaterialen worden gebruikt, werden in hoge
concentraties in brood aangetroffen. Dierenproeven linken deze chemische stoffen aan verminderde
vruchtbaarheid, bij mensen worden ze in verband gebracht met zwaarlijvigheid".
http://www.hln.be/hln/nl/33/Fit-Gezond/article/detail/2303721/2015/05/01/Zit-er-gif-in-ons-brood.dhtml`

35 jaar visualisering fijnstof, ultrafijnstof wordt niet gemeten
Wetenschappelijke bevestiging van mijn vorige artikel door 35 jaar meetgegevens naast elkaar te leggen.
Helaas wordt alleen PM 10 en PM 2.5 gemeten. De gevaarlijkst deeltjes 10 tot 1000 x kleiner worden nog
steeds niet gemeten ondanks dat de wetenschap al vele jaren geleden heeft vastgesteld dat deze deeltjes
de meeste en ernstigste klachten veroorzaken zoals geboorteafwijkingen en onherstelbare
hersenbeschadigingen zoals Autisme, Dementie, ADHD, Zelfmoord etc. Zie hierde complete lijst die ik
eerder heb samengesteld....
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/35_jaar_visualisering_fijnstof_ultrafijnstof_wordt_niet_gemeten
Complete artikel: slcair.communication.utah.edu
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Gif vliegtuigen tast hersenen aan
maandag 04 mei 2015
Bij de luchtverversing in vliegtuigen komt een zenuwgas vrij dat hersenschade
kan veroorzaken bij de inzittenden. Dat hebben onderzoekers van het AMC in
Amsterdam vastgesteld, meldt De Telegraaf maandag. Ze publiceren de
resultaten binnenkort in het gezaghebbende blad Brain Imaging & Behavior.
MS en alzheimer
Alle typen vliegtuigen, met uitzondering van de Boeing 787 Dreamliner,
zouden dezelfde luchtverversingstechniek gebruiken, die de witte stof in de hersenen kan aantasten.
Beschadiging van die stof leidt onder meer tot MS en alzheimer. De luchtvaart houdt het probleem volgens
de onderzoekers stil uit angst voor miljardenclaims.
Het AMC stelt dat niet vaststaat dat er in alle vliegtuigen een zenuwgas dat hersenschade kan veroorzaken
bij inzittenden vrijkomt bij de filtering van lucht. Een woordvoerder van het Amsterdamse ziekenhuis
ontkrachtte daarmee tegen RTL Nieuws een eerder bericht van De Telegraaf. 'Er komt bij cabinepersoneel
wel degelijk geheugenstoornis voor door witte-stofstoring, het is alleen niet duidelijk waardoor dat komt.' Het
onderzoek van het AMC wordt binnenkort in Brain Imaging & Behavior gepubliceerd.
Bron: ANP MediaWatch / De Telegraaf
http://www.radartv.nl/nieuws/archief/detail/article/gif-vliegtuigen-tast-hersenenaan/?utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief

Waarom de benzine in Nederland zo duur is?
Het is zeker niet ondenkbaar dat de benzineprijzen in de komende periode
weer richting recordhoogte gaat, ondanks de lage olieprijzen. In de
periode van juni vorig jaar tot maart dit jaar daalde de olieprijs van $108
per vat tot rond de $45. Waar de bevolking van de VS dit aan de pomp goed
gemerkt heeft, hebben wij er in Nederland in verhouding maar zeer matig van
geprofiteerd. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor benzine daalden in de voorgenoemde periode met
een kleine 15% tot ongeveer €1,55, maar staat momenteel al weer op €1,74.
Benzineprijzen in de Verenigde Staten
De prijsdaling van benzine van 15% in Nederland klinkt misschien heel aardig. De prijs die in de VS
gemiddeld voor een liter benzine wordt betaald daalde tussen juni 2014 en maart 2015 met maar lieft 45%.
Ook daar stijgt de benzineprijs inmiddels weer voorzichtig, maar nog altijd betaalt men daar omgerekend
gemiddeld slechts €0,60 per liter benzine. In Nederland betalen we dus met de actuele adviesprijs van €1,74
per liter bijna drie keer zoveel!
Waarom betalen wij zo veel meer voor benzine?
Om te beginnen is het momenteel niet in ons voordeel dat de olieprijs als het ware gekoppeld is aan de
Dollar. De waarde van de Dollar is in de afgelopen 9 maanden behoorlijk gestegen ten opzichte van de Euro.
De olieprijs in Dollars daalde fors, maar omdat de waarde van de Euro in dezelfde periode ook met zo’n 20
procent afnam hebben we hier maar gedeeltelijk van geprofiteerd. Dit verklaart echter maar een klein
gedeelte van het enorme prijsverschil.
Veel hogere belastingen op brandstof
Veruit het grootste deel van het prijsverschil wordt verklaart door de
belastingen (accijns en BTW) die op benzine worden geheven. In de
afbeelding hiernaast zie je de opbouw van de benzineprijs in Nederland en in
de VS. Waar in Nederland maar liefst 60% van de benzineprijs richting de
staatskas gaat, is dit in de VS slechts 18%. De ‘Overige kosten’ bestaan uit
winstmarges en kosten. Uit dit overzicht wordt ook direct duidelijk waarom we aan de pomp lang niet zo sterk
hebben geprofiteerd van de lage olieprijs. De benzineprijs wordt maar voor 29% bepaald door de olieprijs. In
de VS is dit 70%, waardoor de lagere olieprijs daar een veel groter effect heeft op de benzineprijs dan hier.
Krijgen we weer recordprijzen aan de pomp
Zoals gezegd zit de olieprijs inmiddels weer in de lift en de verwachting is dat dit in de komende maanden
door zal trekken. De prijsdaling in de voorgaande periode werd deels veroorzaakt door overproductie. Met
name in de VS zijn dan ook stappen genomen om de productie te verlagen. Als de wereldwijde economie
(voorzichtig) aan blijft trekken zal de vraag naar olie weer stijgen. Vraag en aanbod zullen weer meer in
balans komen, met een stijgende olieprijs tot gevolg. Daarnaast wordt ook verwacht dat de waarde van de
Euro zal blijven dalen, onder andere door het beleid van de ECB. Olie zal voor ons dus relatief duurder
worden. Op deze manier is het goed mogelijk de benzineprijs binnenkort weer recordhoogtes zal gaan
bereiken. Ondanks de nog altijd relatief lage olieprijs. Gelukkig hebben we van ‘Het Beste Kabinet ooit’ nog
€1.000 tegoed. Kunnen we mooi de accijnzen van blijven betalen.
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Grieken over 2 dagen bankroet; Frankrijk volgende centrum crisis
Xander 09-05-15
Als er niets gebeurt is Griekenland over 2 dagen bankroet. Aanstaande
maandag komt de eurogroep in Brussel bij elkaar om met de Griekse minister
van Financiën Varoufakis te praten over nieuwe hulp voor het land. Die is
hard nodig, want de volgende dag moeten de Grieken € 763 miljoen aan het
IMF terugbetalen; geld dat Athene niet heeft. Mocht de eurogroep er opnieuw
voor kiezen de Grieken te ‘redden’, dan is de dreigende storm in Europa beslist niet voorbij. Het volgende
centrum van de financieel-economische crisis in de EU doemt namelijk razendsnel aan de horizon op:
Frankrijk. Analisten verwachten dat de eurogroep en Griekenland het maandag niet eens zullen worden. De
volgende dag zal minister Varoufakis in zijn thuisland proberen genoeg geld bij elkaar proberen te schrapen
om het IMF terug te kunnen betalen. Zijn collega’s van de eurozone komen dan nogmaals bij elkaar om te
zien hoe het aanstaande bankroet van het land kan worden afgewend.
In het eerste scenario vindt Athene genoeg geld, of –waarschijnlijker- besluit de eurogroep alsnog met geld
over de brug te komen. De crisis is afgewend, maar slechts voor heel even, want op 5 juni moeten de
Grieken de volgende lening aan het IMF terugbetalen.
Bankrun, kapitaalcontroles, instorting
Het tweede scenario zal Brussel ten koste van alles willen vermijden: noch de Grieken, noch de eurogroep
storten geld naar het IMF, waarop het land officieel bankroet gaat. De Grieken bestormen hun banken;
internationale investeerders halen hun geld uit het land weg. De regering in Athene voert strenge
kapitaalcontroles in, en de banken worden minstens enkele dagen gesloten.
Zelfs al zou het IMF de Grieken in dat geval alsnog uitstel verlenen, dan nog zullen de financiële markten
Griekenland als een baksteen laten vallen. Niemand wil nog Griekse staatsobligaties, zodat op 15 mei –als
de kortlopende obligaties verlengd moeten worden- definitief het licht dreigt uit te gaan.
Maar ook als dat kan worden afgewend zal de financiële situatie van de Grieken fors zijn verslechterd,
waardoor het land permanent van geldschieters afhankelijk zal blijven. De Europese Centrale Bank kan dan
besluiten om nieuwe noodkredieten aan het land te geven – geld dat nooit meer zal worden terugbetaald.
Grexit?
Mogelijk gaat Athene over tot het ‘betalen’ van ambtenaren in de vorm van schuldbekentenissen, waarmee
feitelijk een parallelle valuta wordt ingevoerd. Spaargeld van de Grieken kan verplicht worden omgezet in
‘aandelen’ in de (bankroete) Griekse banken.
Lukt het de Grieken niet om ook maar iets terug te betalen –of blijven ze dat weigeren- dan zullen ook de
Europese geldschieters niets anders kunnen doen dan zich terugtrekken. Een Grexit is het gevolg:
Griekenland stort totaal in en moet de eurozone verlaten. (1) De enorme onrust die dit veroorzaakt zal heel
Europa aan het wankelen brengen.
Grieken hebben sterkste troefkaart
We schreven dit jaar al vaker dat de Grieken de sterkste troefkaart in handen hebben. Zij weten immers uit
ervaring dat Brussel nooit het risico zal willen lopen dat de eurozone instort, waarmee het megalomane
visioen van een politiek verenigd –dus federaal- Europa definitief ten grave zal moeten worden gedragen.
De eurogroep zal zich dan ook in allerlei bochten wringen om opnieuw op kosten van de Europese
belastingbetalers Griekenland binnen de eurozone te houden. Duitse parlementariërs voorspelden onlangs
al dat de Grieken tot in lengte van decennia miljarden uit Europa zullen blijven krijgen.
Frankrijk nieuwe centrum crisis
Gaan we ervan uit dat Griekenland blijvend wordt ‘gered’, dan doemt echter een nog veel groter crisisland
aan de horizon op: Frankrijk, de tweede economie van de EU, en als zodanig te groot om gered te kunnen
worden. In mei 2012 won de socialistische president Francois Hollande de verkiezingen met zijn belofte de
torenhoge werkloosheid terug te dringen. Feit: in maart 2014 telde het land al een record aantal van 3,51
miljoen werklozen. Vorige maand zakte de economische conjunctuurindex naar 48 punten. Alleen
Griekenland doet het met 46,5 punten nog slechter.
Franse economie en financiën zakken verder weg
Ondanks de wijd geopende geldkranen van de ECB zakt de Franse economie steeds verder weg. De
socialisten volgen dan ook hun natuurlijke drang om alles onder controle van de staat te willen brengen, en
hebben bijvoorbeeld hun aandeel in het noodlijdende Renault naar bijna 20% vergroot. Alleen op papier doet
Renault het redelijk goed, maar dat komt uitsluitend dankzij de alliantie met het Japanse Nissan.
Nog dit jaar zal het schuldenpercentage van Frankrijk de ‘magische’ 100% van het BNP overschrijden. Twee
derde van de Franse staatsschulden zijn in het bezit van buitenlandse investeerders. Het is daarom een
kwestie van tijd voordat die hun vertrouwen in het feitelijk bankroete euroland zullen verliezen.
Redding op kosten van Duitsland en Nederland
Vervolgens zal Frankrijk door de rest van de eurozone overeind gehouden moeten worden. Omdat die
miljarden voor het grootste deel voor rekening van Duitsland en Nederland zullen komen –‘de rest’ is immers
net zo failliet als de Grieken en Fransen-, zullen investeerders wegvluchten uit de staatsobligaties van deze
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landen, waardoor de rente die de Duitsers en Nederlanders zullen moeten betalen zal exploderen. Dit zal
ernstige gevolgen hebben voor hun economieën.
In plaats van nu alles te doen om dit te voorkomen laten Brussel, Berlijn en Den Haag de Fransen liever met
rust, waardoor die nog steeds geen enkele moeite doen om zich aan het stabiliteitspact te houden. De
‘oplossing’ van Brussel? Met Europese miljarden de Franse defensie industrie stimuleren. (2)
Paniek in Brussel
Langzaam maar zeker begint de paniek in Brussel toe te slaan. De Grieken moeten permanent aan het
financiële infuus, want anders dreigt de complete eurozone aangestoken te worden en zelfs in te storten. De
Fransen kunnen feitelijk helemaal niet gered worden, maar men gaat het toch proberen.
Brexit?
Tot overmaat van ramp wonnen de Conservatieven de Britse verkiezingen met hun belofte de integratie met
de EU en het overdragen van nog meer macht naar Brussel te zullen terugdraaien. Mogelijk dreigt zelfs het
‘Brexit’ als de bevolking in een referendum voor de uittreding uit de eurozone kiest.
Xander - (1) Focus, (2) Wirtschafts Woche

Honing legt ziekenhuisbacterie MRSA en VRE plat
Honing van de imker vertoont echt een antibacteriële werking, die mede veroorzaakt wordt door
melkzuurbacteriën in het inwendige van de bij. Die symbionten maken een metabolietencocktail aan
waarmee je in principe zelfs de meest beruchte antibioticaresistente ziekenhuisbacteriën plat kunt krijgen,
schrijven Zweedse onderzoekers in het International Wound Journal>>
Wetenschappelijk bewijs dát honing werkt tegen bacteriële infecties was er tot nu toe nooit waardoor dit
onderzoek een primeur is. Honing wordt het al duizenden jaren ingezet als huismiddeltje maar niemand wist
ooit of het echt iets deed – en anno 2014 doet het inderdaad niets meer omdat die melkzuurbacteriën allang
dood zijn eer de honing via supermarkten de consument bereikt.
Melkzuren micro-organismen in honing
Een deccenia eerder ontdekten de Zweedse onderzoekers al dat de honingmaag van bijen een uitgebreide
bacteriepopulatie bevat, die in symbiose leeft met de gastvrouw. In de honing vind je diezelfde bacteriën ook
terug. Het gaat om dertien goed van elkaar te onderscheiden melkzuurbacteriën: negen soorten
Lactobacillus en vier soorten Bifidobacterium. De onderlinge getalsverhoudingen hangen onder meer af van
de beschikbare soorten nectar, maar het lijken wel altijd dezelfde dertien soorten te zijn.
Bekijk ook:
Wat is Nederlandse honing van de imker en hoe wordt het gewonnen >>
Honing met kaneel een unieke combinatie met grote medicinale kracht >>
Deze melkzuurbacteriën produceren niet alleen melkzuur, maar ook enzymen en antimicrobiële peptides
plus kleine hoeveelheden van een hele reeks kleine moleculen zoals organische zuren, vetzuren, ethanol,
benzeen en andere aromaten en waterstofperoxide.
Bacteriën als MRSA en VRE bestrijden met honing
Al langer bekend is het positieve effect van honing op wonden door het effectief in balans brengen van
wondvocht, bloed en weefsel.
De Zweden hebben nu die dertien soorten geïsoleerd uit bijen, ze elk afzonderlijk gekweekt in petrischaaltjes
en gekeken wat voor metabolieten ze aanmaakten. Dat bleek van soort tot soort te verschillen.
Maar elke soort bleek antimicrobieel actief, en als je ze allemaal tegelijk inzet krijg je een synergistisch effect
waar tot nu toe geen enkel pathogeen tegen bestand is gebleken. Methicillineresistente Staphylococcus
aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa en vancomycineresistente Enterococcus (VRE) bleken geel
kansloos en gaan er allemaal aan dood.
Natuurproduct honing als wondverzorging
Dat honing wonden geneest en medische eigenschappen bezit is al jaren een volkswijsheid die nu gegrond
blijkt. De Zweden hebben de bacteriekweekjes (met wat honing om ze smeerbaar te maken) uitgeprobeerd
op een tiental paarden met hardnekkige wonden: ze genazen allemaal. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd
dat dit natuurproduct een grote toekomst tegemoet kan gaan in een klinische setting.
Echte verse honing noodzakelijk
Het is wel noodzakelijk honing te gebruiken die zó uit de bijenkorf komt. De honing die tegenwoordig in de
EU wordt verkocht is gerijpt, ingedikt en soms zelfs gesteriliseerd. Door deze processen zijn de meeste
antimicrobiële componenten er dan ook allang uitgedampt voor ze in de winkelschap liggen. Daar heb je dus
medisch gezien helemaal niets meer aan. Voor een goede werkng moet men dus op zoek naar plaatselijke
imker voor rauwe honing.
Bron
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Door yoga kun je bezeten raken door de duivel
Waar men overal ter wereld kampt met een teruglopende economie en
groeiende werkeloosheid, daar biedt het Vaticaan nieuwe
carrièremogelijkheden.
Zo is het aantal werkzame duiveluitdrijvers onlangs verdubbeld omdat steeds
meer mensen bezeten raken van kwade geesten.
Wat misschien niet zo bekend is, is dat het Vaticaan beschikt over een aantal
heuse duiveluitdrijvers. De voormalige hoofdduiveluitdrijver Gabrielle Amorth
bekleedde deze belangrijke functie maar liefst 25 jaar.
De huidige, Cesare Truqui, is van mening dat zowel fantasieverhalen en yoga bezetenheid door de duivel
kunnen veroorzaken.
Volgens hem heeft de katholieke kerk een gestage toename gezien van verslagen over duivelse
bezetenheid over de hele wereld. Dat het lezen van populaire verhalen zoals die van Harry Potter en yoga
voor een belangrijk deel bijdragen aan de toename van het aantal mensen dat bezeten raakt.
De populariteit van vele televisieshows, films en verhalen maken van demonische wezens zoals vampiers en
magische tovenaars, aantrekkelijke figuren. Hierdoor houden jong en oud zich bezig met bepaalde
activiteiten die volgens het Vaticaan satanische geesten oproepen, volgens professor Giuseppe Ferrari. Hij
bezocht onlangs een conferentie in Rome waar katholieke hoogwaardigheidsbekleders in discussie gingen
over hoe deze demonische bezetenheid crisis te lijf te gaan. Demonische karakters in shows zoals True
Blood en The Vampire Diaries worden vaak neergezet als prachtige menselijke wezens met
begerenswaardige eigenschappen en superkrachten die de nietsvermoedende toeschouwer kan verleiden
om zich ook met het occulte bezig te houden. Volgens priester Cesare heeft hij veel individuen gezien die
"speaking in tongues" bezigden (De gebruikte woorden zijn voor buitenstaanders onbegrijpelijk en hebben
geen overeenkomst met een bestaande taal) en buitennatuurlijke kracht vertoonden. Dit zijn volgens de
katholieke kerk kenmerken dat kwade geesten bezit hebben genomen van iemands lichaam.
“Er zijn er die proberen van anderen vampiers te maken en ze bloed van andere mensen te laten drinken of
die hen aanmoedigen speciale seksuele relaties aan te gaan om speciale krachten te verkrijgen”, zei
professor Ferrari. “Deze groepen worden aangetrokken door de zogenaamde mooie jonge vampiers die we
de afgelopen jaar zoveel hebben gezien”. In de kern van de zaak wordt gezegd dat yoga afstamt van het
aanbidden van Hindoe goden, waarbij de verschillende lichaamshoudingen unieke manieren van bidden
voorstellen en daarmee deze entiteiten eren. Hieruit hebben andere religies zoals het katholieke en het
christendom geconcludeerd dat deze praktijken niet passen bij hun overtuiging en dat het kan resulteren in
kwade geesten die bezit nemen van iemands lichaam.
Bron: Intellihub
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9263:door-yoga-kun-je-bezetenraken-door-de-duivel&catid=69:occult&Itemid=81

Uitslag Britse verkiezingen zorgt voor paniek in Brusselse kippenhok
Geplaatst op 9 mei 2015
Ze hadden graag anders gezien in Brussel, gewoon weer een leuk links kabinet dat aan de riem van de
Brusselse dictators loopt. Het heeft niet zo mogen zijn en gelukkig maar, want misschien ???? komt er dan
toch wat verandering in Europa en worden de matrassen en kussens van de stevig bezig in hun eigen droom
EU politici opgeschud, ofschoon…
…..de Britten een democratie hebben die zeer verschillend is van de onze qua inrichting, delen ze toch een
vergelijkbaar probleem met ons: een politieke kaste die van geen wijken weet. Macht verkleeft en
democratie zonder vrijheid is dictatuur van de middelmatigheid.
Bijna niemand die het Britse kiesstelsel begrijpt, behalve de Britten zelf dan en een afgang voor de UKIP van
Nigel Farage die met 3 miljoen stemmen de 3e partij werd qua aantal kiezers en door het Briste kiessysteem
het uiteindelijk moest doen met slechts een zetel.
Maar de onrust in Brussel was al gelijk voelbaar. Eerst de onzichtbare opperbaas van de EU, de Pool
Donald Tusk, die Cameron feliciteerde, maar daar gelijk aan toevoegde dat Cameron zich sterk zou moeten
maken om zijn land binnen de EU te houden en daaraan toevoegde,
” I am deeply convinced that there is no better life outside the European Union, for any country. I count on
the new British Government making the case for the United Kingdom’s continued membership of the
European Union. In that I stand ready to help.A better EU is in the interest not only of Britain but of every
member state”.
Wij zijn er van overtuigd dat Cameron diep onder de indruk moet zijn geweest toen hij las dat Tusk en de EU
hem willen helpen.
http://www.geennieuws.com/2015/05/uitslag-britse-verkiezingen-zorgt-voor-paniek-in-brusselse-kippenhok/

N I E U W S B R I E F 2 2 3 – 1 5 M E I 2 01 5 – P A G . 1 8

Mind-Control: Acteurs van valse-vlag-operaties ontmaskerd..!
Een foto uit de beruchte verslaggeving van BBC-reporter Jane Standley, die
meldt dat WTC-gebouw no. 7 ‘nu ook is ingestort’, terwijl het gebouw achter
haar nog te zien is.. Zo’n 10 minuten ná haar verslaggeving, die kort ná haar
intro werd onderbroken door een ‘storing in de verbinding’, bleek gebouw
WTC#7 plotseling, kennelijk zonder enige aanleiding, in te storten.!
Vanzelfsprekend ben je alleen in staat, als ‘krachten-achter-deschermen’, om je spel te spelen, als je ook de media in je macht hebt;
hen dusdanig kan laten rapporteren, dat de valse-vlag-begoocheling wordt bekrachtigd als
‘waarheid’.. Kijk naar de aanslagen van 9/11 en zie hoe de valse informatie als waarheid werd
gebracht, zélfs door een respectabel-geachte zender als de BBC. Kijk naar het verslag van BBCreporter Jane Standley (HIER op YT), over het instorten van WTC-7, terwijl het gebouw nog fier
overend stond..! Tja, je kunt ook door de mand vallen met je valse vlag operaties..!
En preciés daarover gaat het onderstaande artikel: hoe de leugenaars en bedriegers keihard
ontmaskerd worden door de Waarheid..! Het enige wat je hoeft te doen als toeschouwer is te KIJKEN
en NEUTRAAL te beoordelen wat je ziet. Met natuurlijk in je achterhoofd de gedachte en vooral de
vraag, wie er voordeel heeft bij deze nieuwe ‘valse-vlag-operaties’.. Het is als élke detective die je
leest of op Tv bekijkt: degene die het gedaan heeft, doet dit in 99% van de gevallen, vanuit een motief
en zelden dus ‘zomaar’ even..!
Het grote verhaal achter alle ‘valse-vlag-operaties’ in de wereld, is de macht te
ontfutselen van degenen die hem heeft. Of dit nou politieke macht is, of macht
over de eigen burgervrijheid, maakt de daders niet uit.. Kijk naar de ongelooflijk
snelle manier waarop in de VS de ‘Patriot Act’ tevoorschijn kwam, kant-en-klaar
uit een kast, om de burgers van de VS te knechten in hun vrijheden, door JUIST
TE VERTELLEN dat het in het belang van hun vrijheid was, dat ze vóór deze wet
zouden stemmen.. Kun je het je voorstellen, de mate van bedrog en
manipulatie..?
Voor elk spel zijn acteurs nodig, en voor elke marionettenvoorstelling heb je
natuurlijk marionetten nodig.. Zonder dat we het weten, worden wij als
wereldburgers té vaak als marionetten gebruikt, waarbij de marionettenspeler
zorgt voor een indringend schouwspel-met-acteurs.. Deze acteurs spelen het
spel, waardoor de marionetten blijven wat ze zijn: marionetten..! Tenzij..
Tenzij ze wakker worden en de acteurs bij naam benoemen: ACTEURS.. Tja, dan is het spel snel
gespeeld en is de rolverdeling omgedraaid.. Het licht schijnt op de marionettenspeler, de aanstichter
van zoveel fake-ellende die resulteert in nog meer, maar dan échte pijn, onderdrukking, manipulatie
en uitbuiting..! Laten we opletten, nóg wakker-der worden en de marionettenspeler ont-maskeren..!
Het onderstaande artikel zou je vanuit die ontmaskering stevig kunnen doen ontwaken; laat het
gewoon gebeuren en kijk vanaf nu eens anders naar die heftige gebeurtenissen, die alleen maar
kunnen gebeuren met JOUW GOEDKEURING..! Wanneer je de illusie dóórprikt kom je achter de
werkelijkheid, die we de illusionaire realiteit noemen en zul je wakker worden in de werkelijke
werkelijkheid, waar plaats is voor Waarheid met een hoofdletter..!
Is al die angst eigenlijk wel nodig..?
Acteurs van valse-vlag-operaties ontmaskerd..!
2015 © WantToKnow.nl (bron o.a. HIER)
De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat
gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen
kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!
Een oud gezegde luidt: ‘Je kunt sommige mensen altijd voor de gek
houden, de mensheid af en toe, maar je kunt niet alle mensen continue
misleiden’. Mensen worden wereldwijd wakker en doorzien de spelletjes
die hun regeringen, de bedrijven en financiële instellingen met hen
spelen. Vroeger duurde het jaren duren voordat de gemiddelde persoon
ontdekte dat een gebeurtenis ‘n valse-vlag-operatie en dus totaal
geënsceneerd bleek te zijn.
Daarna duurde het enkele maanden voordat de schellen van de ogen vielen,
toen weken en nu duurt het slechts enkele dagen of soms zelfs uren voordat
het nieuws van een valse-vlag online wordt geëxposeerd.
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Je kunt dus concluderen, dat we op de goede weg zijn en dat bijvoorbeeld iedereen die de Charlie Hebdoaanslagen op Facebook heeft gevolgd, hierover kan meepraten.. Nog voor de terroristen de straat uit waren,
was het grootste deel van het ‘valse-vlag-decor’ gevallen.. De politieman bijvoorbeeld, die zogenaamd door
het hoofd werd geschoten en vervolgens GEEN ENKEL BLOEDSPOOR na liet, bleek dus perféct geacteerd
te hebben (kijk nog eens naar het filmpje in dit artikel HIER. Een filmpje dat natuurlijk snel van het internet
gehaald werd, maar dankzij oplettenden, door velen werd geback-upt..!) Kortom de valsheid van deze
zinsbegoochelende situaties, worden onderkend en in het licht gezet..!
Toen de Canadese regering enkele jaren geleden probeerde om tijdens een vreedzaam protest met politieprovocateurs gewelddadige confrontaties uit te lokken, reageerden de alerte demonstranten direct. Ze
confronteerden de undercover politieagenten en duwden ze terug achter de politie lijn. Een streep door de
rekening van de agent provocateurs. Mensen werden vrij snel online van de situatie op de hoogte gebracht.
Tegenwoordig gaat het nieuws nog sneller.
De Engelse valse-vlag-operaties: net zo heftig als elders..!
Toen agenten van de Engelse regering een paar jaar geleden bendeleden betaalden om in Londen branden
te stichten, kwam het nieuws van de waarheid ongelooflijk snel. De tactiek werkte helemaal niet en het
verhaal kon nog maar net de doofpot in.. Eén van de valse-vlag-operaties die weinig worden getoond, zijn de
London-bombings die plaats vonden op 7 – 7 – 2007.
De terrorist in beeld..! Of toch niet? Is dit de onschuldige Umar Farouk
Abdulmutallab, de vermeende ‘ondergoed-bom-terrorist’.. Is hij er
gewoon ingeluisd, zoals via de verklaring van advocaat Kurt Haskell
blijkt, die achter de jongen stond bij het inchecken op Schiphol..! Als je
oprecht kijkt, zie je hetzelfde scenario dat IEDERE valse-vlag-operatie
afwerkt..!
Wist je dat er PRECIES op dezélfde metro-stations en op PRECIES hetzelfde
tijdstip als de ‘werkelijke aanslagen’ oefeningen werden uitgevoerd, met
‘bomaanslagen-op-de-metro’.. En wist je dat de Britse geheime dienst, al jaren jonge moslims chanteert met
uitzetting uit Groot Brittannië, wanneer ze niet bepaalde ‘klussen’ voor hen doen..? (HIER) Hoe simpel is het
dan om een paar jonge jongens met rugzakken een route te laten lopen, hen onderweg te filmen en hen
later aan te wijzen als de daders van explosies die plaatsvonden op hun opgegeven ‘route’..!
Let ook op het commentaar van de ongelovige BBC-reporter, die aan de man-in-kwestie, oud-Scotland Yardmedewerker ‘Peter Power’ vraagt: “Let me get this straight: you were actually TODAY working on an
excercise, that envisioned this exact scenario.”(kijk voor achtergrondverhaal over deze Peter Power HIER)
Vanzelfsprekend is het scenario bij de Boston Bombing ook zo geweest, en zijn de 2 Tjetjeense broers, de
dupe van een dergelijke aanpak geweest. En last-but-not-least in dit verband, lees het verhaal van een jonge
man, die als dader wordt opgevoerd, in het kader van de ondergoed-bommer, op de kerstvlucht van
Amsterdam naar Detroit in 2010. (HIER)
En natuurlijk is daar de ‘moeder-van-alle-valse-vlag-fake-oefeningen’.. De oefening die bedoeld was om de
Noord-Amerikaanse luchtverdediging weg te houden van de verdediging van de doelen van de 9/11-valsevlag-operatie.. Sterker nog: er waren maar liefst 2 oefeningen aan de gang, PRECIES op het moment dat de
aanslagen plaatsvonden..! (HIER)
Het is natuurlijk ook duidelijk WAAROM deze oefeningen worden gehouden, PARALLEL aan de
werkelijke gebeurtenis, de werkelijke valse-vlag-operatie.. Er is dan ALTIJD een ALIBI voor de
aanwezigheid van bommen, mensen, militairen, explosieven, documenten en wat dies meer zij,
wanneer de operatie wordt ontdekt..!
Bovendien zijn de daders in staat, onder het voorwendsel van deze oefening, ALLE materiaal aan- of
afvoeren dat nodig is om de werkelijke aanslag(en) uit te voeren..!! Via officiële vergunningen en/of
ontheffingen..
De VS, de moeder van alle ‘valse-vlag-operaties’
In de Verenigde Staten hebben we de valse-vlag-operaties zoals Sandy Hook,
de schietpartij in het theater van Colorado, de bombardementen tijdens de
Boston Marathon, de onthoofding van James Foley enz., enz., enz., Deze zijn
inmiddels allemaal zo grondig belicht, dat het we iemand ontmoeten, die nog
steeds niet op de hoogte is van deze valse-vlag-operaties. En vervolgens
spreekt over mensen die in allerlei ‘complotten’ geloven..!
De kenmerken van valse-vlag-operaties: eenvoudig te herkennen!
1) er is meestal ‘toevallig’ ook een ‘oefening’ gaande (kijk naar de
voorbeelden en illustratie hierboven!)
2) de families en slachtoffers zijn altijd blij en glimlachen, totdat ze in beeld
komen om hun verhaal te doen, zonder dat er tranen vloeien.. Kijk naar het
afschuwelijk slechte acteerwerk van ene ‘Robby Parker’, de zogenaamde
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vader van één van de vermoordde kinderen in het ‘drama’ van Sandy Hook.. Robby Parker was ‘even
vergeten’ dat hij acteur was en zich in zijn rol diende te houden, van de vader, die zojuist zijn ‘dochtertje
Emily’ had verloren bij de ‘moord op de schoolkinderen van Sandy Hook ()
3) de verhalen kloppen nooit echt helemaal; feitelijk rammelt het aan alle kanten, mits je maar luistert..!
4) en dan zijn de slachtoffers, de nabestaanden ineens ‘Newtown sterk’, ‘Boston sterk’en ‘blijven ze sterk’.
Ze zijn allemaal zo sterk en moedig en gelukkig en ze willen alleen maar ‘doorgaan’… Vroeger zou de media
de rouwende familie volgen en de begrafenissen verslaan, er zouden tranen vloeien en gejammer zijn, maar
niet bij deze gezinnen. We zien geen echt verdriet, geen begrafenis. Ze glimlachen, ze lachen hardop en
meestal willen ze gewoon snel verdergaan met hun leven. Robby Parker is geprezen om zijn slechte
acteerwerk..!
Tja, de ene keer heet ze Alex Israel (!) in de Sandy Hook-zaak, om de
volgende keer in beeld te verschijnen als de zuster van James Foley, de
man die door de acteurs van ISIS onthoofd zou zijn..! Of hoe een
karakteristieke grimlach je verraadt..!
Een goed voorbeeld hiervan is het televisieverslag op CNN van de Bostonmarathon-aanslag:
1) Steve Murphy is oud-voorzitter van de gemeenteraad van Boston en
verklaart: “De stad Boston is verder gegaan. ‘Boston Strong’ is meer dan
alleen een slagzin”. Vervolgens ratelt hij: “De Boston Red Sox hebben het
honkbal-kampioenschap gewonnen…”.
2) Het ‘slachtoffer’ Rebekah Gregory heeft zogenaamd een been verloren in het valse-vlag evenement en
laat weten “…Ik sta steviger in het leven dan ooit …”.
3) CNN-analist” Mel Robbins zegt “de slachtoffers hebben kracht laten zien, de families hebben zich sterk
gehouden en het systeem van justitie heeft zich krachtig gehouden…”.
De bizarre Carlos Arredondo duikt op als.. crisisacteur..
De statements gaan er niet over dat niemand tijdens deze aanvallen niet of nauwelijks gewond is geraakt. Er
zijn bommen afgegaan en ze hebben schade en trauma’s veroorzaakt. Maar de ‘slachtoffers’ die door de
MSM, de Main-Stream-Media worden geïnterviewd zijn gewoon geen echte slachtoffers. Zelfs de
reddingwerkers zijn niet echt. Zie het verhaal over Carlos Arredondo hieronder. Het gebruik van oefeningen
en acteurs bij deze evenementen is zo brutaal dat je ze er nu snel uit kunt pikken.
Op de websites Before It’s News en Liberty Crier is uitgebreid aandacht aan deze acteurs besteed. De
bewijzen zijn evident. Dus het is gewoon allemaal show om mensen vooral BANG te maken, terwijl er niets
is om bang voor te zijn. Kijk eens naar dit filmpje over de ontmaskering van ene Carlos Arredondo..
Het is een continue proces van mensen die foto’s van deze crisis-acteurs posten, op alle social media, met
hun online-CV en al. Hierdoor is feitelijk de wereld minder angstaanjagend geworden; maar dan is het wel
zaak, die acteurs ook als acteurs te gaan zien.. Alle terreur, die is bedoeld om ons in een hectische
emotionele toestand te houden, heeft eigenlijk het tegenovergestelde effect gehad. Want eigenlijk heeft het
bij veel mensen voor drastische wijzigingen van de prioriteiten en manier van leven gezorgd. Dus in plaats
van bang te zijn, werden ze aangemoedigd veranderingen in hun leven en hun manier van nieuws-kijken
aan te brengen.
Bedrijven die crisis-acteurs leveren: GOEDE BUSINESS!
Het is ook niet moeilijk de bedrjiven te localiseren die voor de overheid de
crisis-acteurs werven. Kijk bijvoorbeeld eens op deze site, waar je je gewoon
op kunt geven, alsof je het arbeidsbureau of uitzendbureau binnen stapt.. Het
bedrijf heetIFF-Data.com en is er één van velen. Daarnaast zijn er
professionele acteursstudio’s, die soldaten trainen voor traumatische
gebeurtenissen.. We schreven hier al eens eerder over. Hieronder het filmpje
met de reportage van CNN over deze crisis-acteur-studio’s, waarbij mensen
met een geamputeerd been en/of arm meespelen in een realistisch ‘spel’ om soldaten te leren omgaan met
dit soort traumatische gebeurtenissen.
Nog een paar voorbeelden van deze ‘acteurs-in-actie’..?
Je krijgt 2 stukjes filmpjes te zien, één uit 2001 van vlak ná de 9/11-aanslag en één uit 2013 van ene meneer
Nick Pugh, waarbij je mag zeggen wat je ziet..!
Terwijl dit soort openbaringen verder gaan beginnen de mensen meer en
meer te zien dat de wereld niet een grote enge plek is. Het is een kleine groep
meedogenloze mensen, die de gewelddadige daden uitvoert, in een poging
ons te controleren en te manipuleren. Onze angst neemt af en onze
intelligentie neemt toe. Ook ons vermogen om met prachtige daden van
menslievendheid daadwerkelijk het verschil te maken. Laten we lachen ajb
om deze amateuristische manier van bangmakerij, of spreekt het
internationale gilde van bangmakers jou wellicht WEL aan..??
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Nu we weten dat het geen heen land, of bevolking, of ras van mensen is dat
een bedreiging vormt, beseffen we dat het slechts een kleine dominante
groep is die wereldwijd angst, ellende en oorlog probeert te creëren. De hele
zaak begint uiteen te vallen. Mensen kunnen echt heldhaftige dingen doen nu
we de waarheid weten. Mensen voelen zich meer verbonden, meer
mededogend naar elkaar. Ze geloven de leugens niet meer. Eindeloze
oorlogen zijn geen oplossing. Mensen vinden manieren om bij te dragen en
het oude paradigma van onwetendheid en angst achter zich te laten.
Mensen vinden manieren om hun sociale verantwoordelijkheid te tonen. Ze
willen de mensheid helpen, nemen ontslag om nieuwe levenspaden te
zoeken. Ze pakken zaken aan die hen aan het hart gaan, zonder angst en
kiezen voor een leven dat impact heeft. Ze vinden oplossingen op
technologisch, financieel, gezondheid en sociaal gebied en voeren hun
plannen succesvol uit.
Ze voelen bekrachtiging, weten dat één persoon het verschil kan maken en
dat het verschil immens kan zijn. Angst hoort bij het oude paradigma, mensen
kiezen nu voor naastenliefde en zorg voor elkaar, door bevredigend werk.
Mensen beweren nu ook gelukkiger te zijn dan ze ooit zijn geweest. Ze
hebben een ongelooflijk bevredigend leven en zeggen dat ze hun hart eerder
hadden moeten volgen. Zij doen wat ze willen, ze produceren, ze bereiken
nieuwe hoogten en nieuwe mogelijkheden; omdat ze hun ogen hebben open
gedaan en hun angsten vaarwel hebben gezegd.
http://www.wanttoknow.nl/overige/mind-control/acteurs-van-valse-vlag-operaties-ontmaskerd/

Deense restaurants, winkels en tankstations hoeven geen cash meer te accepteren
Afschaffing contant geld: Deense restaurants, winkels en tankstations hoeven geen cash meer te accepteren
Deense Centrale Bank stopt in 2016 met productie nieuwe munten en bankbiljetten
Een derde van de Denen betaalt nu al met zijn smartphone.
De volgende stap naar de totale afschaffing van contant geld komt eraan nu
de regering van Denemarken van plan is om vanaf 1 januari 2016 restaurants,
winkels en tankstations het recht te geven om contant geld te weigeren en
alleen nog maar elektronische betalingen te accepteren.
Als reden worden de enorme kosten genoemd die deze bedrijven maken om
contant geld te kunnen (in)wisselen en veilig te kunnen bewaren en verplaatsen. Voorlopig zou het alleen
kleine ondernemingen worden toegestaan om cash betalingen te weigeren. Supermarkten vallen daarom
(nog) buiten de geplande maatregel. Tevens hoopt de regering in Kopenhagen dat de economie een nieuwe
boost krijgt.
Ongeveer een derde van de Denen betaalt reeds met MobilePay via hun smartphone. Daarnaast zijn
Denemarken, Zweden en Finland in de EU de landen waar het meeste met creditcards wordt betaald.
Productie contant geld wordt gestopt
In oktober 2014 kondigde de Deense Centrale Bank aan dat er binnenkort geen nieuwe munten en
bankbiljetten meer zullen worden uitgegeven omdat de vraag ernaar te laag is. Vanaf 2016 zal de bank
compleet stoppen met de productie van contant geld. Mocht er daarna toch nog behoefte aan zijn, dan
moeten externe partijen het drukken van geld maar overnemen, aldus de Centrale Bank.
Denen volgen Fransen, Zweden, Grieken
Behalve Denemarken hebben enkele andere Europese landen eveneens concrete maatregelen genomen
om het gebruik van contant geld in de greep te krijgen en flink te bemoeilijken. Frankrijk heeft met een
nieuwe wet het gebruik van contanten vanaf deze zomer fors beperkt; Zweden is al langer bezig met de
afschaffing van munten en biljetten, en gaat het bezit hiervan onder de bevolking aan banden leggen; in
(delen van) Griekenland worden contante betalingen boven de € 70,- mogelijk zelfs compleet verboden.
‘Alleen nog maar € 5 biljetten’ - Wisselkoers elektronisch-contant geld?
We berichtten dit jaar al vaker over financiële experts die steeds openlijker pleiten voor de stapsgewijze
afschaffing van contant geld. Willem Buiter, hoofdeconoom bij de megabank Citigroup, stelde onlangs voor
om alleen nog maar biljetten van € 5,- uit te geven, zodat enkel kleine bedragen nog cash mogen worden
afgerekend. De banken staan te springen om een volledig elektronische betaalmaatschappij, omdat dan
onbeperkt negatieve rente kan worden geheven over de rekeningen van hun klanten. Tevens wordt serieus
nagedacht over de invoering van een wisselkoers tussen elektronisch en contant geld. Concreet: u neemt €
100,- van uw rekening op, maar krijgt (bijvoorbeeld) slechts € 97,- cash in handen.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
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CDA: Geef oudere arbeiders minder loon
mei 9, 2015
De neoliberale partij CDA, heeft een nieuw rechts strijdpunt. Geeft oudere
arbeiders minder loon. Ze vinden dat ouderen die door de verhoging van de
AOW leeftijd nu tot 67 jaar moeten werken, het met minder loon moeten doen.
Want de kapitalisten willen die ouderen niet meer in dienst nemen omdat ze
”’te duur” zouden zijn. We zien al dat veel horeca kapitalisten het liefst alleen jonge arbeiders onder de 23
aannemen, omdat ze die dan het jeugd loon mogen betalen. Oudere arbeiders moeten dus loon inleveren
om zo makkelijker aan het werk te komen vindt het CDA. Hiermee bewijzen de christen democraten weer
eens hoe rechts ze in werkelijkheid zijn!
Het Christen Democratische Appél is altijd een pro-kapitalistische partij geweest. De christen democraten
waren vroeger nog een centrum partij, met zowel rechtse als linkse standpunten. Hierdoor waren ze een
populaire coalitiepartner van zowel de liberale VVD en de toen nog sociaal democratische PvdA. Maar in de
jaren 80 draaide ook het CDA naar het neoliberalisme, net als de liberalen en sociaal democraten. Markt
logica gingen het politieke denken beheersen, de markt was de nieuwe god, concurrentie werd koning. Het
was het CDA dat onder Ruud Lubbers begon met de eerste stappen richting het neoliberalisme. PvdA en
VVD zouden hun werk voorzetten onder Wim Kok!
Rechtse politici brullen al jaren dat met minder loon, je meer banen creëert. Maar de werkelijkheid is anders.
Veel werk is verplaatst naar laagloon landen zoals India en China. Daarnaast is veel werk samengevoegd en
moeten veel arbeiders meer taken kunnen uitvoeren dan vroeger. Door meer taken te verenigen besparen
de kapitalisten op loonkosten. Ook door veel reorganisaties (nieuwe naam voor massaontslagen) verdwijnen
veel banen. De banen die overblijven staan onder druk. Harder werken voor hetzelfde loon is de norm,
vooral in de zorg is dit merkbaar. Alles moet snel gaan want tijd is geld en geld is wat de kapitalisten zo min
mogelijk willen uitgeven. Ondertussen verrijkt zich de top van de financiële sector. Bank directeuren blijven
zich zelf hoge bonussen toekennen terwijl de Nederlandse staat gewoon toekijkt. De woede over de
zelfverrijking is enorm, maar onze politici staan stevig in dienst van het kapitalisme en willen/durven niets te
doen!
Het liefste zouden de kapitalisten het liefst lonen betalen die zeer minimaal zijn. Er leven in Nederland al 1,4
miljoen mensen die rond moeten komen van 17.000 euro bruto per jaar. Modaal inkomen is ongeveer
27.600 euro bruto per jaar. De economische elite echter verdient veel en veel meer. Zo is het salaris van
Gerrit Zalm van de (staats) bank ABN-AMRO, 759.375 euro bruto exclusief zijn elitaire pensioen van circa
310,000 euro. Terwijl veel arbeiders het met minder pension opbouw moeten doen, krijgt deze neoliberale
bankier elk jaar 310.000 euro voor zijn pension potje!
Dat is weer de keiharde realiteit van 2015. Terwijl het CDA vindt dat oudere arbeiders minder loon moeten
accepteren, krijgen rechtse boeven meer en meer geld. Daarom vinden revolutionair socialisten dat de
financiële sector volledig genationaliseerd dient te worden. Er moet een einde komen aan de geldzucht en
aan de zelfverrijking van onze neoliberale elite. Veel arbeiders zijn het met ons eens, alleen is er bij te weinig
een socialistisch bewustzijn ontwikkeld. Socialisme wordt niet gezien als alternatief, mede door het verraad
van de sociaal democraten en stalinisten. Het neoliberale individualisme heeft bij vele ook het idee gewerkt,
dat bezuinigingen noodzakelijk zijn en dat het ieder voor zich is!
De ellende in de zorg begint zichtbaar te worden. Nu de gemeente hiervoor verantwoordelijk zijn, gaat het
goed fout. Het is al duidelijk dat de eigen bijdrage voor zorg per gemeente enorm verschilt. Dat verschil kan
oplopen tot 150 euro per maand. Wie geld heeft kan meer zorg betalen, wie niet moet het met minder doen.
In feite gaan we weer terug naar de tijden toen geld bepaalde hoe lang je leefde. Ouderen worden ook
geacht langer thuis te wonen en de gemeentes vragen ook of familieleden niet wat zorgtaken kunnen
overnemen. Heeft een ouder geen familie die wil/kan helpen, dan moet hij/zij maar flink betalen. Want zorg is
geen recht meer in onze neoliberale heilstaat, zorg is een kosten pot waar zo min mogelijk geld uit gehaald
dient te worden!
Het CDA steunt de meeste neoliberale bezuinigingen van Mark Rutte. De christen democraten willen het
geld halen bij ouderen, jongeren en gehandicapten. Aan de rijkdom van 1300 superrijken die gezamenlijk
een eigen vermogen van 100 miljard euro bezitten, wil het CDA niet komen. Ook aan het bedrijfsleven kom
je niet. Dat grote bedrijven weinig belasting betalen in Nederland is al jaren een feit, maar daar doet de
rechtse politiek niets aan. Dus men haalt het geld bij de werkende klasse. Revolutionair socialisten
verwerpen dit en vinden dat de rijken en de kapitalisten moeten betalen voor hun economische crisis. Wij
arbeiders hebben die niet veroorzaakt en dus gaan wij daar niet voor betalen!
Onze alternatieven zijn;
• De invoering van een vermogensbelasting van 3 % op de 10 procent meest vermogenden levert jaarlijks 21
miljard euro op.
• Van de grootste 20 bedrijven betalen er 15 geen cent vennootschapsbelasting. Als Nederlandse
multinationals de reguliere 25,5 % vennootschapsbelating zouden betalen, levert dat jaarlijks 16 miljard op.
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• Door de hypotheekrenteaftrek voor een hypotheek boven de 350.000 af te schaffen en te beperken tot
maximaal 42 % aftrek, wordt jaarlijks 7 miljard euro binnengehaald.
• De invoering van twee extra belastingschijven van 62 % en 72 % over een inkomen van 100.000 en
respectievelijk 180.000 euro brengt naar schatting 1 miljard per jaar op.
• Het invoeren van een belasting op flitskapitaal – de duizenden miljarden waarmee er op de beurzen gegokt
wordt – levert enkele miljarden op (maar liefst 57 miljard in de hele EU). En dat bij een tarief van slechts 0,1
procent. Bovendien zorgt dit ervoor dat de gokkers de economie minder makkelijk destabiliseren.
• In heel Nederland staat 7 miljoen vierkante meter aan kantoren leeg en deskundigen voorspellen dat deze
leegstand binnen vijf jaar zal uitgroeien naar ruim 10 miljoen vierkante meter. Veel kantooreigenaren houden
lege kantoren in hun boekhouding omdat kantoren een hogere waarde hebben dan woningen. Door ze te
dwingen om deze kantoren om te bouwen tot woningen en studentenkamers kan de woningnood worden
bestreden en ontstaan er duizenden nieuwe banen.
• Veel huizen en gebouwen in Nederland zijn niet geïsoleerd. Door deze te isoleren kunnen we het
energieverbruik terugdringen en duizenden groene banen creëren.
Uiteindelijk moet de nationalisatie van de grootste bedrijven ervoor zorgen dat de welvaart die wij
produceren ook ten goeden komt aan ons en niet aan kapitalisten. Miljoenen euro’s aan winsten liggen nu
nog veilig op banken en worden nauwelijks gebruikt. Dit geld moet eigendom worden van de gemeenschap
om zo de problemen op te lossen. Natuurlijk zullen de politici van het kapitalisme spreken over ”diefstal”.
Want onder het kapitalisme zijn de winsten van bedrijven eigendom van de bezitters en niet van de mensen
die deze winst geproduceerd hebben. Daarom moet er een ander economisch systeem komen waarin
bepaald wordt dat winsten geen eigendom meer zijn van een kleine groep!
Socialisme in Nederland alleen is niet voldoende. Want Nederland is te klein om het
socialisme te realiseren. Daarom moet een socialistische revolutie overslaan op andere
Europese landen. Revolutionair socialisten verwerpen daarom het stalinisme, dat
poogde voor socialisme in eigen land. Een socialistisch Nederland omsingelt door
kapitalistische landen, zal geïsoleerd staan wat de contrarevolutie zal versterken.
Nederlandse arbeiders moeten daarom hun revolutie verspreiden, alleen zo zal het
socialisme kunnen overwinnen mocht het ooit gerealiseerd worden!
”Balkellende” van het CDA, neoliberale bestuurder
van Nederland tussen 2001 en 2010

Obama's versie van Bin Ladens dood grote leugen
Vermaarde onderzoeksjournalist Hersh: Obama’s versie van Bin Ladens dood
grote leugen
Liet Obama een compleet Navy Seal team elimineren om zijn leugens te
beschermen? – ‘Liegen op hoog niveau is modus operandi Amerikaanse
regering geworden’
In scene gezet: Obama en zijn gedoodverfde opvolger Hillary Clinton kijken ‘live’ naar het uitschakelen van
Bin Laden.
De wereldberoemde Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh, ooit winnaar van de prestigieuze
Pulitzer prijs, schrijft op basis van een meerdere bronnen dat Obama’s versie van de eliminatie van AlQaeda leider Osama bin Laden door mariniers een grote leugen was. Hersh onthulde in 2013 dat de
gifgasaanval in Damascus niet was uitgevoerd door het regeringsleger van president Assad, maar door de
door het Westen gesteunde rebellen, en dat dit (sarin)gas afkomstig was uit Saudi Arabië.
De ontdekking van de schuilplaats in Pakistan van Osama bin Laden, die het meesterbrein achter 9/11 zou
zijn geweest, en zijn daarop volgende dood tijdens een geheime, ‘live’ in het Witte Huis gevolgde ‘Navy Seal’
operatie, wordt nog steeds een van Obama’s grootste politieke successen gezien.
Obama’s versie uitschakeling Bin Laden ‘compleet verzinsel’
Naar nu blijkt echter onterecht. Volgens Hersh heeft Obama zijn versie van de uitschakeling van Bin Laden
zelfs volledig verzonnen om zijn toen al tanende populariteit onder het Amerikaanse volk op te vijzelen. De
hoogste leiders van het leger en de inlichtingendiensten kregen vervolgens van de president het bevel om
uitsluitend deze versie naar buiten te brengen.
Hersh haalt onder andere Asad Durrani aan, in de jaren ’90 hoofd van de Pakistaanse Inter-Service
inlichtingendienst, en daarnaast ook tal van Amerikaanse bronnen, waaronder een hoge voormalige
inlichtingenofficier die op de hoogte was van de oorspronkelijke informatie over Bin Ladens veronderstelde
schuilplaats in het Pakistaanse Abbottabad, alsmede ook van de trainingen van de mariniers om dit ‘fort’ aan
te vallen. Daarnaast baseert Hersh zich op twee adviseurs die geruime tijd werkzaam waren voor het
Special Operations Command, en die over informatie beschikten dat er in het Pakistaanse leger en de
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inlichtingendienst ISI grote ontsteltenis heerste over Obama’s besluit om het nieuws over Bin Ladens dood
onmiddellijk wereldkundig te maken.
Bin Laden gevangene van Pakistan
De Al-Qaeda leider was in Abbottabad namelijk al sinds 2006 de ‘gevangene’ van de Pakistaanse
inlichtingendienst. De CIA was hem niet door het volgen van zijn koeriers op het spoor gekomen, zoals werd
beweerd, maar door een hoge Pakistaanse official $ 25 miljoen te betalen in ruil voor het verraden van Bin
Ladens schuilplaats.
Oorspronkelijk was Obama van plan om aan te kondigen dat op basis van DNA onderzoek was gebleken dat
Bin Laden bij een drone aanval om het leven was gekomen. De samenwerking met Pakistan bracht echter
grote risico’s met zich mee, omdat veel Pakistanen Bin Laden als een held beschouwden en ongetwijfeld
hevig zouden gaan protesteren.
‘Moord met voorbedachte rade’
Twee hoge Pakistaanse militairen zorgden er voor dat de Amerikaanse helikopters met mariniers ongezien
naar het bewuste complex konden vliegen. De voormalige Amerikaanse inlichtingenofficier wees erop dat dit
zonder luchtdekking kon gebeuren omdat bekend was dat de Al-Qaeda leider onder Pakistaanse controle
stond. ‘Het was duidelijk en absoluut moord met voorbedachte rade,’ concludeert de officier. Een voormalige
Navy Seal commandant had hem verzekerd dat ’s werelds meest gezochte terrorist niet levend gevangen
mocht worden genomen. Iedere marinier besefte van tevoren dat het daarom om een pure moord ging.
Washington hield echter vol dat Bin Laden enkel was gedood omdat hij zich verzette tegen zijn arrestatie.
Toen een van de twee helikopters neerstortte en in een grote vuurbal explodeerde, moest Obama zijn
oorspronkelijke plan om ongeveer een week later bekend te maken dat Bin Laden bij een drone aanval om
het leven was gekomen, laten varen. Volgens betrokken getuigen zette de president in alle haast een
nieuwe toespraak in elkaar, zodat hij eerder dan het Pentagon met zijn eigen –valse- versie naar buiten kon
treden.
Leugens en verzinsels
Obama deed daarbij op misleidende wijze overkomen alsof de VS niet zeker wist of Bin Laden zich
inderdaad in Abbottabad schuilhield. Dat was een leugen, en hetzelfde geldt voor het vuurgevecht tussen de
mariniers en bewakers van het complex, dat in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden. Ook de DNA test
die de mariniers zouden hebben afgenomen om te bevestigen dat de gedode terrorist inderdaad Bin Laden
was, was een verzinsel.
Bovendien zei de president dat de aanval met volle medewerking van Pakistan had plaatsgevonden.
Daarmee brak hij zijn belofte aan de twee Pakistaanse officieren Kayani en Pasha, die hun eigen levens en
die van hun gezinnen op het spel zetten toen ze ervoor zorgden dat de Amerikaanse helikopters ongezien
naar Abbottabad konden vliegen. Om hen te beschermen had het Witte Huis beloofd om te zeggen dat de
Pakistanen juist nergens van wisten.
Navy Seal team geëlimineerd?
Om te voorkomen dat op den duur bekend zou worden dat Obama glashard had gelogen moest het
complete Navy Seal team na terugkeer in de VS een schriftelijke verklaring ondertekenen waarmee ze
beloofden dat ze de waarheid nooit naar buiten zouden brengen. Seymour Hersh: ‘Maar het was
onvermijdelijk dat de leugens, valse verklaringen en het verraad van de regering Obama een tegenreactie
zouden veroorzaken.’
Alle leden van het complete Seal team dat Bin Laden zou hebben gedood kwamen later bij een verdacht
‘ongeluk’ om het leven. Hersh schrijft het nergens omdat hij daar niet voldoende bewijs voor heeft, maar het
is niet moeilijk voorstelbaar dat Obama zelf het bevel gaf om hen te elimineren, zodat zijn leugens verborgen
zouden blijven voor het wereldpubliek.
‘Liegen op hoog niveau modus operandi Amerikaanse regering’
De onderzoeksjournalist constateert dat Obama nu niet als in 2011 bezig hoeft te zijn met zijn herverkiezing.
‘Zijn principiële standpunt over het voorgestelde nucleaire verdrag met Iran zegt genoeg, net als zijn besluit
om zonder de steun van de conservatieve Republikeinen in het Congres te handelen. Desondanks blijft
liegen op hoog niveau de modus operandi van het Amerikaanse beleid, samen met geheime gevangenissen,
drone aanvallen, nachtelijke Special Forces operaties, het negeren van commandanten en het uitschakelen
van degenen die ‘nee’ zouden kunnen zeggen.’
Obama mag weliswaar niet herkozen worden, maar een ander die bij de valse ‘live’ uitzending van de
operatie tegen Bin Laden aanwezig was, Hillary Clinton, is zijn gedoodverfde opvolger in het Witte Huis.
‘Zodra zij Obama’s troon overneemt, zullen triest genoeg voor Amerika nog meer leugens op hoog niveau,
geheime gevangenissen, drone aanvallen, immuniteit voor aansprakelijkheid en het ten koste van alles het
zwijgen opleggen van alle tegenstanders de wereld laten zien wat er gebeurt als een voormalige supermacht
in zijn terminale vervalfase terecht komt.’
Xander - (1) Zero Hedge, (2) lrb.co.uk (Londen Review of Books: ‘The Killing of Osama bin Laden’)
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New World Order heeft televisie nodig
Het wordt wel het grootste mindcontrol-apparaat genoemd dat de mensheid
kent.
Bovendien de enige verslaving die, wanneer echt doorbroken, bijna zeker je
leven voor altijd zal veranderen.
Ja, zover is het al gekomen met dit probleem van mindcontrol. Het ligt er zo
dik bovenop dat je de misleiding als het ware met een mes kunt snijden.
Jezelf bevrijden van een dergelijk diep niveau van misleiding is een mentale vrijheid die je je alleen kunt
voorstellen als je die zelf hebt meegemaakt.
Stel je het scenario eens voor waar je van een gehypnotiseerde staat in een gecontroleerde omgeving,
overgaat op één van mentale vrijheid. Misschien zijn dit wel de twee grootste vrijheden. Fysieke vrijheid aan
de andere kant is meestal het eerste dat verdwijnt en we denken graag dat we daarvoor bereid zijn te
vechten en dit te verdedigen. Het (de fysieke vrijheid) is waarmee altijd als eerste gedreigd wordt dat het
weggenomen zal worden. Deze vorm van "zijn" is een symbool waar we altijd over dromen want wat hebben
we aan vrijheid van meningsuiting wanneer we in een concentratiekamp zitten?
Natuurlijk zijn de waarden van de fysieke vrijheid volkomen duidelijk, maar hoe zit het met de mentale
vrijheid?
De televisie is een gevangenis voor je geest. Wanneer je ernaar kijkt, in het bijzonder iedere dag, dan is
jouw mogelijkheid om met het werkelijke leven in contact te staan, vertroebeld. De lijn tussen werkelijkheid
en fantasie wordt vaag. De jonge generatie beseft dit heel goed, ze leven iedere dag in een matrix,
onderhavig aan de impulsen die op je af komen als je jong bent.
Dan wordt er gezegd dat ze moeten genieten van hun jeugd. Het heeft geen pas hen te veroordelen omdat
ze niet willen omgaan met de problemen van de wereld. Je kunt je voorstellen dat wanneer je jong bent je
niet echt wilt weten hoe slecht de wereld werkelijk is. Empathie groeit en uiteindelijk zal “ik begrijp het” plaats
maken voor “nee, ik ben serieus” en “hey, ik wil dat je dit echt begrijpt”.
Hoe gevaarlijk is televisie?
Televisie en de bijbehorende programmering is veruit de grootste energiekracht die direct op je fysieke brein
is gericht. Het verandert hoe jij de wereld ziet en hoe je reageert op situaties die je tegenkomt. Ja, zelfs de
fysieke elektronische signalen die uit je televisie komen hebben een effect op je hersenen. Onderzoeken
hebben aangetoond dat het op jonge leeftijd televisie kijken zorgt voor slechtere leerresultaten, aandachtsen concentratie- en communicatieproblemen.
Hoe kan iets dat zo slecht voor je is wettelijk toegestaan zijn? Alleen wanneer je uiteindelijk helemaal vrij
bent van televisieverslaving kun je deze vraag in z'n volle essentie waarderen. Dit medium is stiekem het
meest belangrijke werktuig voor de plannen van de elite om te kunnen komen tot de New World Order. Het
is het kanaal voor directe communicatie met jou wat ze hebben opgezet om hun agenda te verwezenlijken.
Deze televisie die direct signalen naar je geest stuurt, is werkelijk en werkt zoals al de kabels die door het
gehele land lopen. Het is een communicatienetwerk dat de hele natie bedekt. Deze kabels leveren televisie
en andere signalen direct in de huizen van mensen en we beginnen nu het multidimensionale effect van dit
fenomeen te ontdekken. Hoe kunnen zoveel elektronische radiogolven geen effect hebben op de geest op
een schadelijke manier. Hoeveel mindcontrol wordt er eigenlijk wel niet op je toegepast?
Daarom is het uitzetten van je televisie en het ding zover mogelijk weggooien de meest krachtige manier
waarop je je leven voor altijd kunt veranderen. Ja, voor altijd en handmatig, er is geen andere kracht voor
nodig. Op dit moment heeft iedere inwoner van dit land de macht om handmatig de televisie uit te zetten en
te ontdekken wie je werkelijk bent. Er is een duidelijke reden waarom de wettelijk vastgestelde basisbehoefte
van de mens waar hij aanspraak op kan maken een bed, stoel, tafel én flatscreen televisie zijn.
Zet het elektronisch signaal dat je volledig mentaal controleert, uit. Dit apparaat heeft een parkeerplaats in je
hersenen gevonden. Wanneer de bulk van onze bevolking de moed zou vinden om die mentale
parkeerplaats af te sluiten dan zouden de lakeien van de nieuwe wereldregering (NWO) en hun
verlengstukken onmiddellijk hun vrijwillige pionnen verliezen. Moet je je voorstellen. Hoe kunnen ze ooit die
plannen er doorheen drukken als ze geen publiek meer hebben?
Klinkt gek? Wacht maar tot er genoeg mensen zijn die er genoeg van hebben. Misschien zal het nooit
gebeuren, maar het is een feit dat wanneer iedereen nu zijn of haar beeldbuis uitzet, we een wereldwijde
revolutie zouden meemaken zoals we die nog nooit eerder hebben gezien. Stel je voor dat de mensheid zich
gaat bezig houden met het herstellen van al die dingen die verkeerd gelopen zijn. Wat als we eindelijk die
gore politici die nu de show runnen een geweldige schop kunnen geven. Eigenlijk is daar niet zo gek veel
voor nodig. Men zegt wel eens dat wanneer slechts één procent van de bevolking wakker wordt dat er dan
werkelijke veranderingen zullen (kunnen) plaatsvinden. Als dat waar is, bedenk dan hoeveel sneller dat gaat
wanneer we de televisie uit zouden zetten en weggooien.
Verspreid het woord. Ze je televisie uit en leef zonder. Het is gemakkelijk en leuk. Werkelijk waar. Na een
paar maanden kijk je terug en geloof je zelf niet dat je in het verleden zoveel naar dat ding hebt gekeken.
Het is een verslaving waar je in de praktijk nooit meer naar terugkeert en zelfs wanneer je bij iemand bent
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die wel kijkt dan kun je je al oncomfortabel voelen met alleen het signaal dat wordt veroorzaakt door het
begrip wat is ontstaan over de kwaadaardigheid van dit hersenspoelapparaat. Je begrijpt het fenomeen veel
beter als je zelf één keer over die lijn bent gestapt. Wanneer je die stap neemt dan help je mee de mensheid
te zegenen op een manier die je mogelijk nu nog niet kunt begrijpen.
Nu je dit weet, zet je televisie uit en verspreid de boodschap.
Bron: Waking Times
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9271:new-world-order-heeft-televisienodig&catid=30:bewustzijn&Itemid=43

Luchtvervuiling veroorzaakt dodelijke infecties
Laatste nieuws, 3 artikelen die ik onder ogen kreeg gedurende het schrijven van dit artikel en wat mij weer
een stukje ondersteuning geeft alservaringsdeskundige:
Onderzoek naar muizen toont aan dat de sleutel van het immuunsysteem wordt verstoord
Luchtvervuiling veroorzaakt dodelijke infecties en chronische astma.
Studies koppelen luchtvervuiling als risicofactor voor angst en trigger voor beroerte
Luchtvervuiling een belangrijke faktor bij angstaanvallen, stress en beroerte.
Luchtvervuiling vergt dubbele baby hersenen
Prenatale blootstelling aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen PAK’s), een bijproduct van
onvolledige verbranding van organisch materiaal, was gecorreleerd met verminderde witte stof aan de
linkerkant de hersenen van kinderen tijdens hun peuter jaren.
“Ze zijn onoplettend, onrustig, hyperactief en zeer impulsief, zodat ze springen voordat ze kijken.
Gevolgen van fijnstof van verkeer en industrie. Naarmate het fijnstof fijner is zijn de gevolgen groter en
ingrijpender.
Het allerfijnste fijnstof komt o.a van de loodvrije benzine en katalysator
die er op ontworpen is om het fijnstof onmeetbaar fijn te maken. Dit
bijna onmeetbare ultra-fijnstof is 80% van al het fijnstof in de atmosfeer.
De meeste moderne technieken om fijnstof te bestrijden zetten het om in
nog kleinere deeltjes die dus nog gevaarlijker zijn. En daarmee het
probleem alleen maar groter maken! Dit is de reden dat we
luchtvervuiling in Azië heel duidelijk kunnen zien en in Europa veel minder.
50% van de wereldbevolking is nu chronisch ziek. Ik heb een lijst gemaakt van klachten die geheel of
gedeeltelijk worden veroorzaakt door ultra-fijnstof. De lijst is ongetwijfeld veel langer, alleen heb ik het
verand met andere ziekten nog niet kunnen leggen omdat ik geen medicus, maar ervaringsdeskundige ben.
Klachtenlijst geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door ultrafijstof:
Aangeboren afwijkingen, Aderverkalking, Adervernauwing, ADHD, Angststoornis, Astma, Autisme, Beroerte,
Bloedstollingsafwijkingen, Borstkanker, Brandend maagzuur, Bronchitis, Burnout, Candida, Constitutioneel
eczeem, Contact eczeem, COPD, Darm kanker, Dementie, Depressie, Diarree, Doorliggen, Doorbloeding,
Droge ogen, Fybromyalgie, Gewrichtsslijtage, Glaucoom, Griep, Harfalen, Hartinfarct, Hartritmestoornissen,
Hersen tumor, Hoge bloeddruk, Hoofdpijn, Hooikoorts, Hoornvliesontsteking, Hyperventilatie, Incontinentie,
IQ afname, Kaakholte ontsteking, Leukemie, Leverkanker, Longkanker, Longontsteking, Maagdarm infecties,
Maagkanker, Maagzweer, Manische depressie, Meervoudig Chemisch Overgevoeligheid, Migraine, Multiple
sclerose, Nagelriem ontsteking, Netvliesloslating, Ooglidontsteking, Ouderdomsslechtziendheid,
Overgewicht, Overspannen, Pelvic inflammatory diseae, Prikkelbare darm, Prostaat kanker, Prostaat
ontsteking, Psoriasis, Psychische ziekten, Regenboogvlies ontstking, Restless legs, Reuma, Rugpijn (lage),
Slaapstoornissen, Slaap apnoe syndroom, Snurken, Staar, Suikerziekte, Talgklier (ontstoken), Tia,
Verkooudheid, Voetschimmel, Zaadbalkanker, Ziekte van Parkinson.
Toen ik jaren geleden het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu) opbelde met de
vraag. Wat is de samenhang tussen Volksgezondheid en Milieu? Toen kreeg ik als antwoord: Daar
doen wij geen onderzoek naar. Ik was met stomheid geslagen.
De hele zorg problematiek, enorme arbeidsongeschiktheid aantallen, kosten voor de zorg waarover we
dagelijks en al vele jaren lang lezen zijn de gevolgen van dit ultrafijne stof wat voor het grootste deel
afkomstig is van de files bij onvoldoende verbranding. Helaas heb ik daar nog nooit een woord in de
mainstream media over gelezen. Dus ook het journaille zowel Mainstream als Alternatief weigert daar
onderzoek naar te doen.
Dan zijn er naast de medicijnen en therapieën die we gedwongen worden te gebruiken om de
symptomen te onderdrukken nog een hele lijst met gevolgen
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De noodzaak om 1000en producten te gebruiken om de huid te beschermen die we in onze badkamers
hebben staan. Eindeloze lijsten met therapieën en producten om ons beter te
gaan voelen. De noodzaak om zonnebrillen te dragen. Etc..
Als ik naar de TV reclames kijk dan zie ik hoe het kapitalisme dit aanpakt
Aan de ene kant worden er producten geadverteerd die onze gezondheid
verwoesten. En daartegenover staan de producten die ons moeten
beschermen tegen deze gezondheidsverwoesting. Alleen hebben deze
producten vaak zoveel chemische ingrediënten dat de bijwerkingen weer
nieuwe gezondheids-problemen gaan opleveren.
De dictatuur van de democratie
Multinationals die achter deze TV reclames zitten zijn nu groter dan landen.
Multinationale ondernemingen zijn geen democratische instellingen maar dictaturen. De werknemer heeft
geen enkele inspraak. Kortom het kapitalisme is een vorm van dictatuur. Dus als er gezegd wordt dat er
ergens democratie gebracht moet worden, dan wordt de ene dictatuur door een ander vervangen.
Kapitalisme duwt ons producten door de strot via gigantische reclame budgetten die bovenstaande lijst met
ziekten veroorzaakt. Aan de andere kant profiteren ze ook weer van de verkoop van de producten, die
diezelfde gezondheidsproblemen moeten oplossen, maar dat niet doen. De producten die de problemen
moeten oplossen zijn allemaal zo ontworpen dat ze de alleen de symptomen onderdrukken en de hele
wereld bevolking verslaafd aan hun producten maken.
Alleen berichtgeving over symptomen niet over de oorzaak om hun business model te beschermen
Zowel MSM als de alternatieve media berichten alleen maar over symptomen. Door alleen nog maar over de
gevolgen van fijnstof te berichten maar niet over de oorzaak -het fijnstof zelf- en oplossingen daarvoor, blijft
hun business model intact. Zolang er over symptomen wordt gesproken zullen de oplossingen
erNOOIT komen en zullen ze voortdurend overeindeloze problemen en rampen kunnen blijven schrijven.
Recente symptomen van roofkapitalisme en dus van ultra-fijnstof
Het VVD beleid van ons kabinet om de zorg af te schaffen.
Het beleid van de PvdA top dat haaks staat op wat de rest van de PvdA wil.
De huidige spanningen tussen Rusland en het Westen om grondstoffen.
De spanning tussen moslims en het Westen om grondstoffen.
De Palestijnse kwestie.
ISIS.
Het onverklaarbaar neerstorten van vliegtuigen jongstleden.
Deze lijst kan een boek vullen……..
Kapitalisme is parasitisme
Het huidig kapitalisme is een business model dat alleen nog maar kan bestaan door te parasiteren op de
menselijke gezondheid door ziektes in stand te houden.
Het zwevende ultrafijne stof heeft er nu in geresulteerd dat de lucht in bijna de gehele aardatmosfeer
magnetisch is geworden. Ook is het vochtgehalte van de lucht op moleculair niveau afgenomen. Dit is een
van de oorzaken van de gezondheids-problemen voor de mens die voor 80% uit water bestaat. De balans
tussen het menselijk lichaam en de natuurlijke atmosfeer is volledig verstoord. Het bereik van WIFI, 3G, 4G
en radar wordt echter veel groter door deze droge, met magnetisch ultrafijnestof verzadigde buitenlucht. Er
kan nu draadloze techniek verkocht worden in afgelegen streken waar dat onder normale condities niet
mogelijk zou zijn. Ook profiteren militaire communicatie ontwikkelaars hier enorm van. Dit wordt uitgebreid uit
de doeken gedaan in deze documentaire.
Dit is het businessmodel van het moderne roofkapitalisme. Het kapitalisme lost haar problemen nooit op,
maar ziet een probleem als een mogelijkheid om nog meer geld te verdienen.
Het kapitalisme heeft er onder druk voor gekozen om technieken te ontwikkelen om luchtvervuiling tegen te
gaan. Maar omdat het hun business model zou aantasten houden ze ons opnieuw voor de gek. De
luchtvervuiling wordt alleen reukloos en onzichtbaar gemaakt. Derde wereldlanden als China en India gaan
deze technieken nu kopiëren. Gevolg is dat er geen enkel probleem wordt opgelost.
Lees hier wat er nu gaande is in de VS. De vervuilende industrie gaat naar de hoge raad om te voorkomen
dat ze schonere technieken moeten gaan gebruiken. Maar zoals ik hierboven heb uitgelegd zijn die
schonere technieken ook nog niet eens schoon. Kortom ook dit is een schijngevecht.
Tegenstanders van Obama brengen het gevecht om luchtvervuiling naar de hoge raad
Mensen zeggen altijd. Dit is het beste systeem dat we hebben. Dit beste systeem is echter bezig keihard op
de klippen te lopen. En te resulteren in een WO3. Ik ben geïnteresseerd in oplossingen en alternatieven. En
die bestaan, we moeten ze alleen an mass gaan gebruiken. De met stip nummer 1 oplossing is de
ouderwetse fiets. Helaas blijft het nog steeds doodstil bij de alternatieve media die deze oplossingen groot
zouden moeten brengen. Een enkele uitzondering daargelaten. Bij de internationale alternatieve media lees
ik nog helemaal niets van wat ik hier op de agenda wil zetten.
Wat kun je hier zelf aan doen? Hier 7 tips om een nieuwe economie te kickstarten.
https://schafderenteaf.wordpress.com/2015/03/27/luchtvervuiling-veroorzaakt-dodelijke-infecties/
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Lichaam van John F. Kennedy verwisseld tijdens vlucht Air Force One (video)
De onderstaande (eerste) video vertelt het verhaal over de moord op John F.
Kennedy zoals je dat waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt.
Na het bekijken ervan begrijp je nu precies wat er die dag is gebeurd en dat
de moord op Kennedy inderdaad niet is uitgevoerd door (patsy) Lee Harvey
Oswald.
Essentiëel was, direct na de moord op Kennedy, dat zo min mogelijk mensen
toegang zouden krijgen tot het lichaam van de president.
De reden daarvoor was duidelijk. Iedereen ging er namelijk vanuit dat Kennedy van achteren in het hoofd
was geschoten, maar zoals je op de volgende foto duidelijk kunt zien zit er een schotwond in de keel. Dit
was het eerste schot waarmee hij geraakt werd. En in het stukje uit de Zapruder film wat opgenomen is in de
onderstaande eerste video, is dat ook duidelijk te zien. Hij valt als het ware voorover door de inslag om
vervolgens van voren door de rechterkant van zijn hoofd te worden geschoten waarbij een deel van zijn
hersenen via een gat in de achterkant van zijn schedel op de kofferbak van de
auto terechtkomt.
Dit was niet te verklaren met de theorie dat de president van achteren in het
hoofd geschoten zou zijn door (patsy) Lee Harvey Oswald die kort daarna zelf
ook is geliquideerd. De losse eindjes werden opgeruimd.
Direct na de moord werd contact opgenomen met een topchirurg die bekend
stond om zijn kundigheid binnen reconstructieve plastische chirurgie aan en
het balsemen van dode lichamen en werkzaam in het Dallas Funeral Home. Hij stond bekend om zijn
kunsten om mensen te "restaureren" die waren overleden als gevolg van schotwonden. Kortom, hij was de
beste op dit gebied en bovendien ook nog een CIA agent. Zijn naam was John Melvin Liggett.
Er waren een serie top geheimedienst- en andere overheidsmedewerkers betrokken om deze moord te
klaren. Zo speelde ook een latere Watergate-inbreker, Frank Sturgis, een prominente rol. Tegenover een
vriendin zou hij later hebben toegegeven dat hij degene was die Kennedy had vermoord.
Terug naar de dag van de moord:
In het politiekorps van Dallas diende die dag ook een agent met de naam J. D. Tippett. Deze man had bij de
politie de bijnaam JFK omdat hij sprekend op president J.F. Kennedy leek.
Drie kwartier na de moord op de president wordt Tippett op straat in Dallas neergeschoten. Enkele schoten
in het lichaam en vervolgens een schot in de rechterslaap, net zoals bij Kennedy. Alleen bleef de schedel
van Tippett wel redelijk intact. Deze beelden zijn ook te zien in de eerste onderstaande video.
Later kreeg Lee Harvey Oswald ook de schuld van deze moord, maar had ook hier niets mee te maken. Men
had heel snel een tweede lichaam nodig dat leek op de vermoorde president. Tippet is vermoedelijk
vermoord door G. Gordon Liddy, een naam die net als Sturgis, ook opduikt binnen het Watergate schandaal.
Het lichaam van de president werd op het vliegveld van Dallas ingeladen in Air Force One. Ondertussen
werd het dode lichaam van JFK look a like Tippet, begeleid door topchirurg Liggett, ingeladen in Air Force
Two die dezelfde route zou vliegen.
Terwijl iedereen naar voren werd geroepen in Air Force One en ook Jackie Kennedy bij het lichaam van haar
man werd weggelokt voor de beëdigingsceremonie, werd de kist met daarin Kennedy van boord gehaald en
overgebracht naar Air Force Two.
Tijdens de (voor de klus veel te) korte vlucht van Dallas naar Washington heeft dokter Liggett alles uit de
kast gehaald om Tippett zoveel mogelijk op Kennedy te doen lijken, inclusief de veroorzaakte wonden.
Uiteraard om te verbergen dat de president een schotwond in de keel (en hoofd) had die alleen van voren
kon zijn veroorzaakt. Hij verwisselde zelfs hele hersenen om een andere gang van de kogel door het hoofd
te simuleren. De schedel van Kennedy werd door hem aan de achterkant "hersteld" en dichtgenaaid.
Doordat hij zo kort de tijd had, was het een niet best uitgevoerde haastklus waardoor tijdens de autopsie
zelfs schedeldelen op tafel vielen. Vervolgens zijn de lichamen weer terug gewisseld en zoals duidelijk te
zien in de eerste video zijn er bij deze procedure een aantal cruciale fouten
gemaakt.
Bij het openbaren van de resultaten van de officiële lijkschouwing ging men
later zelfs zover dat ze verklaarden dat de kogel het achterhoofd van de
president was binnengedrongen en deze ook weer had verlaten via het
achterhoofd. Een kogel die dus binnen de schedel van de president een
ommekeer maakte van 180 graden. Heel knap en boven alles? Onmogelijk!
Kortom, dat we waren voorgelogen wisten we al, maar bij deze het complete en ware verhaal. Heb niet de
illusie dat deze moord er een is uit vervlogen tijden en dat dit niet meer gebeurt of mogelijk is. Het gebeurt
nog slimmer en slechter zeker ook omdat er veel betere technieken beschikbaar zijn.
Dat samenzweringen op dit niveau geen fictie zijn, vertelde deze door zijn eigen mensen vermoorde
president enkele maanden daarvoor op nationale televisie ook zelf nog. Zijn visie op een eerlijke
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samenleving, de ontmaskering van de machtswellustelingen achter de schermen en de intentie tot het
nationaliseren van de prive onderneming Federal Reserve Bank (FED) heeft hij bekocht met zijn leven.
Deze mogelijk meest onthullende toespraak van een president ooit, Nederlands ondertiteld, is al vaak
gepubliceerd maar van blijvend groot belang. De actualiteit ervan neemt met de tijd bovendien alleen maar
verder toe. Kijk hem voor het eerst of nogmaals en laat de omvang van deze samenzwering op wereldniveau
met alle bijbehorende implicaties goed op je inwerken.
https://youtu.be/BdQAGUG6idY
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9275:lichaam-van-john-f-kennedyverwisseld-tijdens-vlucht-air-force-one&catid=20:het-complot&Itemid=33

Megabanken staan op het punt van omvallen
De banksters die zich collectief bezighouden met het plunderen van de wereld
zijn onschendbaar want hun banken zijn groter dan ooit.
Ze zijn niet alleen te groot om om te vallen; ze zijn te groot om te beheersen.
iet "too big to fail" maar "too big to save!"
Zo hebben we onlangs kunnen lezen dat de Deutsche Bank een boete betaalt
van 2,5 miljard Dollar om strafvervolging in Amerika en Engeland af te kopen
in verband met de LIBOR affaire (wat draaide om illegale rentemanipulatie).
Nadat een zestal andere banken enkele maanden daarvoor al 4,3 miljard
Dollar hadden betaald voor hetzelfde vergrijp.
Dit, terwijl de verantwoordelijken uiteraard voor een zeer lange tijd achter de tralies hadden moeten
verdwijnen. Maar, dat gebeurt niet, de bankiers heffen het champagneglas en besluiten ondertussen wie ze
nu weer een poot zullen uitdraaien om te compenseren voor de boete. Tenzij ze natuurlijk voor die tijd om
het leven zijn gebracht zoals in de top van de Deutsche bank meerdere mannen overkwam)
Ze zijn te groot geworden om nog langer beheerst te kunnen worden. Niet "too big to fail" maar "too big to
save!"
De derivatenhandel is niet gestopt of op enigerlei manier gematigd. De hefboom ratio’s zijn volledig buiten
alle controle en op ieder moment kunnen er bankruns ontstaan. De grote banken zijn dan zeker niet in staat
om aan de grote vraag naar contant geld te voldoen. Klaarblijkelijk is alles wat ze bezitten uitgeleend.
De situatie is als het balanceren van een koorddanser op een dunne draad. Het gaat nog goed, maar het feit
dat hij ieder moment kan vallen zonder vangnet hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd.
Een onlangs verschenen rapport van de Corporate Reform Coalition (CRC), getiteld "Still Too Big to Fail",
onderschrijft het gevaar van de geldspelletjes die op Wall Street worden gespeeld.
De top zes banken zijn aanzienlijk groter dan voorheen en zijn nog steeds wettelijk in staat om excessief
geld te lenen ten opzichte van de bezittingen die ze hebben. Ze zijn op een gevaarlijke manier met elkaar
verweven en blijven kwetsbaar voor plotselinge bankruns omdat ze miljarden Dollars lenen van
groothandeluitleners die vaak iedere dag hun cash weer terug willen hebben.
Er staat verder in het rapport dat de banken nog steeds door de belastingbetaler gedekte verzekerde
inlegbedragen kunnen gebruiken om wereldwijd derivaten met een zeer hoog risicogehalte te kopen.
De eindconclusie van het rapport is dat in het geval één van die grote zes sneuvelt dit hoogstwaarschijnlijk
niet tot die ene beperkt zal blijven.
Waar het dus eigenlijk op neer komt is dat iedereen machteloos is om ook maar iets te doen en het wachten
is op nog een verwoestende economische meltdown. Zo te zien is er niets wat deze komende ramp kan
stoppen; een financiële pandemie die wereldwijd zal huishouden.
Sinds de laatste crisis in 2008 is er helemaal niets verbeterd, integendeel. Dan is er natuurlijk nog de altijd
dubieuze rol van de Federal Reserve. Mocht deze besluiten om de rente te verhogen dan zijn de rapen gaar.
De FED die het op dit moment heel druk heeft om iedere publieke controle en inzage buiten de deur te
houden.
Er is op dit moment een batterij advocaten bezig in Washington om te proberen de FED te stoppen, mocht
deze besluiten om de vloedkeringen open te zetten en “noodleningen” te gebruiken om die als een
“achterdeur bailout” te gebruiken voor de Too Big to Fail Banks.
In de achtergrond is er voor de zoveelste keer een strijd gaande om de macht van de FED te beperken. En
uiteraard klinken er al dreigende stemmen van de bankiers dat de hemel zal instorten als men gaat proberen
de FED aan te pakken.
Met andere woorden, er is sinds de laatste crisis in het geheel niets veranderd en dat betekent dat het
dagelijks leven van de burger een groter gevaar loopt dan ooit. Later zal iedereen in die clubs zeggen dat
niemand het aan zag komen.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9280:megabanken-staan-op-het-puntvan-omvallen&catid=15:financieel&Itemid=28
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'Koninklijke familie heet helemaal geen Van Oranje'
Donderdag 30 april 2015, 13:06 uur
Hoewel de vrije Koningsdag door veel mensen gewaardeerd wordt, vooral als hij op
maandag valt en de zon schijnt zoals dit jaar, is de geschiedenis van de 'koninklijke'
familie doordrenkt met vreemde zaken.
Voor het eerste discutabele feit hoeven we niet ver te zoeken: de achternaam. Heten die mensen echt "Van
Oranje"? Allround wetenschapper Johan Oldenkamp zet de feiten op een rijtje.
"Heb jij je wel eens verdiept in de echte geschiedenis van de parasietenfamilie die
meent de bewoners van de lage landen te mogen uitzuigen? Ik heb hier al wel vaker
over geschreven (link), maar na het zien van al die vlaggen en oranjegeklede
mensen kan ik niet anders dan dit nog maar weer een keer te delen via deze
nieuwsbrief. Begrijp me goed, ik heb het hier niet zozeer over die uitzuigende
parasietenfamilie maar vooral over de bevolking die het toestaat door deze
parasietenfamilie uitgezogen te worden. Speciaal voor hen volgt hier een kort
genealogisch overzicht:
Deze parasietenfamilie beweert van Oranje te zijn, maar dat is niet het geval. De
Duitse familie genaamd ‘Nassau-Oranien’ hield op te bestaan na de dood van Wilhelm III von Oranien in
1702. Hij speelde naast Stadhouder van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelre en Overijssel (dus vijf provinciën)
ook de Koning van Engeland, Schotland en Ierland.
Na de dood van deze laatste “Van Oranje” werd Johann Wilhelm Friso von Nassau-Diez stadhouder van
Friesland, totdat hij in 1711 verdronk in het Hollandsch Diep. Sinds deze Johann werd “Van Oranje” opeens
gebruikt als een titel, om zo net te doen alsof het om een authentieke familienaam zou gaan.
Vervolgens werd diens zoon, Willem Karel Hendrik Friso von Nassau-Diez (geboren in Leeuwarden), de
stadhouder van de (Zeven) Verenigde Provinciën. Toen deze Willem IV in 1751 stierf was diens opvolger,
William Batavus von Nassau-Diez (geboren in Den Haag), nog maar 3 jaar oud. In 1766, na vier
verschillende regentessen, werd deze Willem V stadhouder op 18-jarige leeftijd.
Daar weer de opvolger van was Willem Frederik von Nassau-Diez (1772 – 1843). In 1815 riep deze Willem
VI zichzelf uit tot Koning der Nederlanden, en noemde zichzelf Willem I. Blijkbaar is het voor deze Von
Nassau’s te moeilijk om op twee handen te tellen. Het zelfverzonnen ‘Wilhelmus van Nassouwe’ zou
betrekking moeten hebben op deze Wilhelm von Nassau-Diez.
Vervolgens kwam Willem Frederik George Lodewijk von Nassau-Diez (1792 – 1849), alias Willem II, gevolgd
door Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk von Nassau-Diez (1817 – 1890), alias Willem III. Hoewel deze
Willem de Derde (die dus eigenlijk Willem de Achtste was) vader werd van drie zonen, stierven al zijn
nakomelingen voor hem. In 1877 stierf ook hun moeder, Sophie Friederike Mathilde von Württemberg, die
de nicht was van haar echtgenote. Twee jaar later, in 1879, trouwde de 61-jarige Willem III met de 20-jarige
Emma von Waldeck und Pyrmont (1858 – 1934) in de geboorteplaats van Emma, namelijk Bad Arolsen, in
de Duitse deelstaat Hessen. Vanwege zijn seksverslaving had Willem III, beter bekend als Koning Gorilla,
daarvoor al syfilis opgelopen, waardoor hij onvruchtbaar was geworden. Daarmee kwam ook de familie Von
Nassau (in de Nederlanden) tot een einde.
Omdat de machtskliek rond deze parasietenfamilie hun positie niet wilde kwijtraken is Emma nog in
datzelfde jaar bevrucht door de 33-jarige Sebastiaan Mattheus Sigismund de Ranitz (1846 - 1916) of de 35jarige Joan Roël (1844 – 1914). Beide mogelijkheden worden ondersteund door de feiten uit het boek ‘De
nachtwaker; het koningscomplot’ van Thomas Ross, pseudoniem van Willem Pieter Hogendoorn (1944). Dit
boek is in april 2013 uitgebracht. Ik neem maar even aan dat De Ranitz de werkelijke bevruchter is geweest.
Vervolgens werd Wilhelmina Helena Pauline Maria de Ranitz geboren in 1880. Ze trouwde met een Duitser:
Heinrich Wladimir Albrecht Ernst von Mecklenburg-Schwerin (1876 – 1934). In 1909 kregen ze een dochter:
Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina von Mecklenburg-Schwerin (1909 – 2004).
Vervolgens trouwde ook Juliana von Mecklenburg-Schwerin weer met een Duitser: Bernhard Leopold
Friedrich Eberhard Julius Kurt Karl Gottfried Peter zur Lippe-Biesterfeld (1911 – 2004). Hij was zonder twijfel
de meest amorele van al die zelfbenoemde parasieten, op de voet gevolgd door hun oudste dochter: Beatrix
Wilhelmina Armgard zur Lippe-Biesterfeld (1938).
En ook Beatrix zur Lippe-Biesterfeld trouwde weer met een Duitser: Claus
George Willem Otto Frederik Geert von Amsberg (1926 – 2002). Vervolgens
trouwde hun oudste zoon met een Argentijnse. Van Duitschen bloed zijn ze
zeker, want ook deze Argentijnse heeft Duitse voorouders. Kortom, wat er nu
nog over is van deze parasietenfamilie is absoluut niet ‘Van Oranje’, en zelfs
niet eens ‘Van Nassau’. Ze zijn namelijk Von Amsberg. Hopelijk dringt dit
besef mede door deze nieuwsbrief tot steeds meer mensen door."
Bron: Pateo Nieuwsbrief
http://brekendnieuws.nl/30-04-15-koninklijke-familie-heet-geen-Van-Oranje.html
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Benjamin Fulford: "Aardbeving Nepal was intimidatie-actie VS tegen China."
Zondag 3 mei 2015
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist en als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families diep ingevoerd in
de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De
laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten,
de wereld van de militair-industriëel complexen en de geheime ordes.
"Het bankroet van het Westen werd vorige week opnieuw uitgesteld met behulp
van geknoei met de boekhouding waardoor Washington D.C. en Griekenland
(dus Europa) niet in gebreke zijn gebleven terwijl de belangrijke onderhandelingen over een nieuw financieel
systeem doorgaan.
Om zijn onderhandelingspositie te ondersteunen onderneemt het Pentagon enkele acties op grote schaal
tegen China. Pentagon bronnen meldden vorige week dat de aardbeving in Nepal werd opgewekt door
middel van elektrische energiegolven van een hoge frequentie. De bronnen zeggen dat het doel was om
voorafgaand aan het naar India geplande reisje van de defensie secretaris van de VS, Ashton Carter een
boodschap te sturen naar zowel China als India. De hoofdboodschap was: “Alleen het Pentagon kan India
verdedigen tegen China.”
Deze demonstratie maakte deel uit van een geconcentreerde druk, uitgeoefend door het Pentagon, om de
recente Chinese bewegingen in de Zuid Chinese Zee duidelijk te maken aan India, Rusland, China en Japan
en hiermee het bewijs te leveren dat China een agressor is die in toom gehouden moet worden. De bronnen
vermeldden verder nog dat Het Pentagon als deel van deze druk op het punt staat aan te kondigen dat zijn
wapenembargo tegen Vietnam wordt beëindigd en om de constructie van 8 VS militaire bases in de
Filippijnen bekend te maken.
De Pentagon bronnen melden dat diep gewortelde Russische angsten voor het “gele gevaar” weer opnieuw
naar de oppervlakte komen en dat Rusland met hen militair zal samenwerken tegen China.
De achtergrond voor al dit tumult is het feit dat Washington DC., De huidige betaalmeester van het
Pentagon, faalde een aan de rest van de wereld verschuldigde betaling te doen aan het einde van maart
(zoals in de nieuwsbrief van vorige week werd vermeld) Nu hebben de gezamenlijke media en het
departement van financiën van de VS bevestigd dat de VS net heeft gedaan alsof hun schulden sinds 15
maart niet langer groeiden.
http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/40-days-treasury-says-debt-has-been-frozen-18112975000000

Met andere woorden ze hebben gerotzooid met hun boekhouding.
Hetzelfde is waar m.b.t. de Eurozone waar de Griekse crisis op een laag pitje voortpruttelt om te voorkomen
dat de Euro instort. De achtergrond hiervan is de voortdurend voortgaande top secret onderhandelingen
tussen geheime genootschappen uit het Westen en uit het Oosten. Tijdens deze gesprekken, is er volgens
de White Dragon Society, VS en Aziatische bronnen, een hoop beweging gaande en is overeengekomen om
een primaire structuur op te zetten gebaseerd op de vorming van een nieuw meritocratisch agentschap om
de functies van het IMF en de Wereld Bank over te nemen. Er is nog steeds veel dat niet onthult kan worden
aan het publiek dit is om te voorkomen dat de onderhandelingen gesaboteerd worden. Hoewel, de Britse
Commonwealth, het Vaticaan, de Chinezen, Het Pentagon en de BRICS akkoord zijn gegaan met brede
grondbeginselen.
Bevestiging hiervan kan nu op vele niveaus worden gezien. Zoals vorige week werd vermeld, zal het
Vaticaan deze kwestie op 28 april, op het hoogste niveau beginnen te bespreken. Nu, Alcuin en Flutterby,
een site waarvan geloofd wordt dat zij gelinkt is aan de Britse Geheime Dienst, naar buiten is gekomen met
een gedetailleerde verhandeling waarin wordt uitgelegd hoe democratie in de VS is overgenomen door
oligarchie en zij stellen meritocratie voor als een oplossing.
http://alcuinbramerton.blogspot.jp/
Er zijn nu op hoog niveau financiële documenten en handgeschreven aantekeningen die op een strikt
gelijktijdige basis rond gaan, ter voorbereiding op de aankondiging van deze nieuwe organisatie en dit
systeem. Gelijktijdige communicatie, alhoewel veilig voor nieuwsgierige blikken, is ook langzaam, dus het is
nog te vroeg om een datum vast te stellen waarop al deze informatie naar buiten komt.
In de tussentijd, heeft de site voor Veteranen van het Pentagon zeer gedetailleerde en ononderbroken
geheime informatie verschaft over de Khazariaanse maffia oligarchie dat de Republiek van de VS heeft
gestolen van zijn volk.
http://www.veteranstoday.com/2015/04/19/israel-and-the-khazarian-mafia-now-secretly-condemned-andplotted-against-by-worlds-top-military-and-intel/
Daarom vechten de Khazarianen dus voor hun levens, er zijn daarom nu ook meer onbetwistbare tekenen
van een burgeroorlog in het militaire industriële complex van de VS. Dit is opgemerkt door het Pentagon en
de Russen. Er zijn volgens beide bronnen bijvoorbeeld militaire facties in de VS die voor en facties die tegen
de Syrische regering vechten. Volgens bronnen bij de Mossad bereid Egypte, dat de opdracht kreeg van het
Pentagon om Saudi Arabië niet de verdedigen, zich voor om Libië binnen te vallen.
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De Europeanen hebben aan de Egyptenaren de controle over de olievelden van Libië aangeboden in ruil
voor het verkrijgen van hun hulp bij het stoppen van de massale stroom van Afrikaanse vluchtelingen die
Europa binnen willen dankzij ISIS. Dan, ook in Irak, blijft zich een complex probleem ontvouwen met
Westerse huurlingen die vechten zowel voor als tegen de Israelische/Saudische en het door ISIS
gevolmachtigde leger.
Het wordt verwacht dat het eindspel een gematigde Sufi Moslim federatie zal opleveren in het Midden
Oosten en dat het een einde is van de oude Sunni/Shia verdeeldheid. Deze gespletenheid, tussen twee
haakjes, is grotendeels opgelost geweest totdat de Khazarianen in de 20e eeuw begonnen oude schurken
op te pikken met de bedoeling om te verdelen en heersen in het Midden Oosten.
Deze week zal er ook een optreden in Washington D.C. plaatsvinden van de Japanse eerste minister Shinzo
Abe. Hij was uitgenodigd om te spreken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van Senaat en Congres van
de VS, geregeld door dezelfde Khazariaanse poppenmeesters die de recente speech van de Israëlische
eerste minister Benyamin Netanyahu daar arrangeerden. Abe was uitgenodigd om een speech voor te lezen
(geschreven door zijn poppenmeesters Michael Green, Richard Armitage, Gerald Curtis e.a.) als beloning
voor het stelen van geld van het Japanse Nationale Pensioenfonds, tegoeden van de posterijen en de
Agrarische Bank (Norinchukin) met de bedoeling om het bankroet van zijn Khazariaanse meester af te
wenden.
Alhoewel, we horen dat Abe werd tegengehouden door Japanse nationalisten toen hij de volledige
soevereiniteit van Japan wilde overdragen door akkoord te gaan een oligarchisch gecontroleerd hof te
plaatsen boven de Japanse regering zoals werd vastgelegd in de TPP overeenkomst, de Khazarianen
proberen zich in te dringen in Japan.
Zuid Korea beweegt zich ondertussen veel besluitvaardiger tegen de Khazarianen dan waar de Japanse
slaven regering van Abe toe bereid is. Er zijn meer dan louter financiële belangen (Chinees geld) achter hun
beslissing om de VS uit te dagen en in zee te gaan met de door China geleide Aziatische Infrastructuele
Investeringsbank. 16 april was de eerste verjaardag van een veerbootramp die leidde tot de verdwijning van
bijna 300 Koreaanse elite studenten. Bronnen uit de Koreaanse Koninklijke familie vertellen dat er bijna geen
lichamen werden gevonden na de ramp. Als we het incident opnieuw bekijken; eerdere rapporten zeggen
dat het zinken begon met een explosie. Latere rapporten vermeldden dit niet meer.
Verder nog, er waren in die tijd rapporten over onbekende onderzeeërs die in dat gebied waren. De Nazi’s
zijn er om bekend dat ze sinds de tweede wereldoorlog een wereldwijd netwerk van onderzeeërs
handhaven. De Nazi’s hebben gedurende de tweede wereldoorlog enkele duizenden wetenschappers en
veel blonde vrouwen tussen de leeftijd van 16 en 24 naar een geheime bestemming op het zuidelijke
halfrond gebracht.
Wat volgt is speculatie maar, er is een goede kans dat deze jonge Koreanen door de Nazi’s ontvoert werden
voor voortplantingsdoeleinden. Het zou logisch zijn omdat de originele Nazi obsessie voor het “zuivere
Arische bloed” geleid zou hebben tot inteelt en genetisch verval. Op een dag zal dit ooit allemaal bekend
worden..
Er was vorige week een ander X-files soort van incident in de VS. Volgens dit
artikel http://thesmokinggun.com/buster/colorado/colorado-computer-killer-786520 rapporteerde de politie in
Colorado dat een man zijn computer had “vermoord”. Dit artikel is misschien onzin maar het is een feit dat
een politiebeambte op dit punt van de ontwikkelingen goed overweegt dat het schieten op een computer
gelijk staat aan het vermoorden ervan. Met andere woorden. We gaan een ethisch onbekende wereld binnen
terwijl we om gaan met relaties tussen mensen en steeds meer toenemende kunstmatige intelligentie. Op
welk moment zal het misbruiken van een robot of seks pop geplaatst worden op het zelfde wettelijke niveau
als dierenmishandeling? Wanneer zal het als moord worden beschouwd als je op een computer schiet? Er
zijn zaken die we serieus moeten overwegen wanneer computers meer en meer mensen gaan vervangen.
De Chinezen hebben tot nu toe een taboe zone ingevoerd toen ze kortgeleden voor de eerste keer
probeerden de genen van een menselijk embryo te veranderen. Terwijl computers elke twee jaar in
capaciteit verdubbelen is het mensen verboden om hun eigen genen te verbeteren. Wanneer de Chinezen
beginnen in grote hoeveelheden super genieën te fabriceren door het manipuleren van genetisch materiaal,
zal dan de rest van de VS veroordeeld worden tot het lot van de Neanderthalers en zullen ze dan vervangen
worden door genetisch gemanipuleerde homo Sinensis?
Terwijl het oude systeem door gaat met zijn onvermijdelijke instorting, heeft de onbekende nieuwe wereld
het nodig dat er snel nieuwe organisatiestructuren worden gevormd. Dit zijn het soort zaken dat een
meritocratie aan kan maar onze huidige systemen niet."
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/03-05-15-benjamin-fulford.html
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Nieuwe vorm van burgerlijk verzet?
Instanties ontlopen hun verantwoordelijkheid
Op wanttoknow.nl las ik een zeer goed artikel waarin een manier was
gevonden om een mogelijke discussie op gang te brengen, dan wel tot meer
onderzoek te kunnen dwingen met betrekking tot de inmiddels zo omstreden
´vaccinaties´. Het betreft een document dat door ouders aan artsen
voorgelegd kan worden die dit, voordat ze tot vaccinatie overgaan, zouden moeten tekenen. In de praktijk is
al gebleken dat er niet één arts een handtekening zet onder zo´n formulier. Kijk maar eens even naar die
brief, en je kunt deze op wanttoknow.nl ook downloaden.
Dit zette mij vannacht aan het denken. Het is een hele goede manier om degenen die het systeem zonder
nadenken in stand houden verantwoordelijk te stellen voor hetgeen ze ´uitvoeren´. Het is een vorm van
geweldloos verzet vanuit de ´wakkere´ en nadenkende mens. En waarom zouden we zoiets ook niet gaan
toepassen op de mensen die werkzaam zijn in de financiële sector, zoals bij medewerkers van banken,
incassobureaus, deurwaarders, belastingconsulenten, etc.
Zoals we onlangs weer konden zien bij Jeroen Pauw worden er veel mensen in ‘gijzeling’ (lees gevangen)
genomen omdat ze kleine of groter wordende verkeersboetes niet kunnen betalen. Je gaat de bak in, terwijl
je boete niet wordt kwijtgescholden, waar banken, politici, olichargen en andere leden van de (schaduw-)
regering, wegkomen met miljarden fraude en belastingontduiking. Eerder had ‘De rijdende rechter’ het ook al
over deze ‘straffen’ en dat hij hethelemaal gehad heeft met het Centraal Justitieel Incasso Bureau.
Dit bracht mij op het schrijven van een soortgelijk document zoals dat nu wordt voorgelegd aan artsen bij
vaccinaties, maar dan te overhandigen aan bovengenoemde mensen uit de financiële wereld. Wanneer ze
dat ondertekenen, nemen ze -zoals dat hoort in ons menselijke bestaan- de volledige verantwoordelijkheid
voor hun daden. Maar ook het besef dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor ons milieu
omdat we in ons mens-zijn met elkaar verbonden zijn.
Dat document zou er als volgt uit kunnen zien.
VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING VAN:
Naam van deurwaarderskantoor/incassobureau………… en titel:………….. of
Medewerker van…….. Bank en titel:…………
Ik ben bevoegd praktijk uit te oefenen in de plaats: …………..
Onze registratiecode is:…………. Mijn specialisme is: ………..
Ik ben op de hoogte van het feit dat ik dwangmatig handel, zonder mijn hoofd en hart te laten spreken
in het geval van: ……………. (uw eigen naam hier invullen)
teneinde mijn eigen inkomsten veilig te stellen omdat ik anders mijn eigen woning zou verliezen, met alle
gevolgen van dien.
Ik ben mij er terdege van bewust dat ik handel uit puur eigenbelang en dat ik geen enkele connectie voel met
u als medemens door dit bevel uit te voeren en dat het mij derhalve ook niet interesseert of u wel of geen
dak boven uw hoofd heeft en of u dagelijks uw eerste levensbehoeften, namelijk water en gezond voedsel,
tot uw beschikking heeft.
Tevens ben ik mij ervan bewust dat een kleine groep, namelijk 1% van de totale wereldbevolking, driekwart
van de aarde, de hele voedselketen, alle media, de wapen- en oorlogsindustrie, de muziekindustrie, de
farmaceutische industrie, de olie- en gas-industrie, de overheden. etc. heeft opgekocht en dat deze grote
multinationals naast het ontvangen van exorbitante bonussen, op grootschalig niveau belasting ontduiken
omdat ze zich vestigen in belastingparadijzen waar ze geen tot nauwelijks belasting betalen.
Ik verklaar hiermee dat ik mij daarin terdege heb verdiept, conform mijn verplichting om als weldenkend
mens in deze wereld ten opzichte van mijn medemens mijn persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.
Ik ben ervan op de hoogte dat overheden deze bedrijven dit gedrag toestaan teneinde zich ervan te
verzekeren dat deze multinationals zaken blijven doen in en met het betreffende land, om zo zelf verzekerd
te blijven van hun inkomen en hun machtspositie.
Ik werk vanuit mijn volle overtuiging voor onder andere deze criminele
organisaties:
The Rothschilds, The Rockefellers, The Morgans, The Windsors (Engelse
koningshuis), The Savoys, The Kuhn Loebs, The Warburgs, The Lehmans,
The Lazards, The Israel Moses Seifs, The Goldman Sachs en vele anderen
Ik geef u hiermee de volle garantie voor het feit dat ik me ervan bewust ben
dat u:
• van goede wil bent, maar het eenvoudigweg niet meer kunt betalen, en
helemaal niet meer sinds de crisis vanaf 2008
• werkloos zult blijven omdat er steeds minder banen zullen zijn door automatisering en het inzetten van
robots, dan wel vanwege het feit dat kinderen en vrouwen uit arme landen als slaven worden uitgebuit tegen
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extreem lage arbeidskosten die vele malen goedkoper zijn en vanuit hongersnood geen vragen zullen
durven stellen
• geen werk meer zult kunnen krijgen vanwege de te hoge personele kosten en uw leeftijd
• zich geen koophuis meer kunt veroorloven, omdat banken u geen enkel krediet meer zullen verschaffen,
ondanks het feit dat zij gefinancierd worden -teneinde overeind te blijven- uit de middelen die door u als
belastingbetaler zijn opgebracht
• geen enkele aanspraak kunt maken op uw dagelijkse levensbehoeften zoals schoon drinkwater en goede
voeding
• geen enkel recht heeft op financiële middelen, ook al heeft u jarenlang hard gewerkt om mijn –
bovengenoemde- opdrachtgevers te voorzien van een nog altijd groeiend deel van hun rijkdom, en waar ik
nu nog wel aan bijdraag.
• geen aanspraak kunt maken op vergoeding van medische kosten omdat u aan de betalingsplicht van de
zorgverzekeringswet of basisverzekering die op 1 januari 2006 is ingevoerd niet kunt voldoen
• door de deprimerende en depressieve toestand waarin u verkeert, weinig uitzicht heeft op verbetering en ik
begrijp ten volle dat u zich regelmatig afvraagt of er nog een toekomst voor u is op deze aarde, waardoor u
wellicht met enige regelmaat door suïcidale gedachten wordt geplaagd
• geen recht heeft op bijstand uit de (geestelijke-) gezondheidszorg met uw basisverzekering
• wanneer u in hechtenis wordt genomen wegens wanbetaling, ook al is het vanwege een verkeersboete, het
hier zelf naar hebt gemaakt
• uw argument betreffende nimmer bestrafte belastingfraude en ontduiking van miljarden euro’s of dollars
niet mag opvoeren, want wanneer dat aangepakt zou gaan worden zou dat de economie pas echt schade
toebrengen
Ik besef door ondertekening dat ik deelneem aan deze corrupte, mensonterende handelswijze en dat ik deze
daarmee mede in stand houd.
Tevens ben ik mij bewust van het feit, wanneer ik mij –al dan niet op korte termijn- in dezelfde
maatschappelijke positie bevind als waar u nu in verkeert, geen spijt zal hebben omdat ik zelf mede deze
situatie zeer bewust heb gecreëerd.
Hierbij onderteken ik deze verklaring vanuit medeweten en volle overtuiging en ik sommeer u dan ook per
onmiddellijk aan uw betalingsverplichtingen te voldoen.
………………. (Naam)
……………… (Datum en handtekening)
Misschien zijn dit soort documenten wel het begin van een oplossing om het huidige systeem ter discussie te
stellen en alle medemensen op hun eigen verantwoordelijkheden te wijzen die er -vaak door (moedwillige)
onwetendheid- voor zorgt dat het in stand gehouden wordt. Voor wie de moed heeft om deze discussie te
openen, download hier deze pdf en vul dat zelf maar aan met je eigen persoonlijke omstandigheden en
onderteken het met je eigen naam. Er is blijkbaar geen andere manier om dit corrupte systeem te
veranderen dan tot massale bewustwording te komen en daar kan iedereen op deze mondige manier aan
bijdragen. Zijn er advocaten die zo’n document kunnen opstellen en juridisch onderbouwen?
© Irma Schiffers - http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/04/nieuwe-vorm-van-burgerlijk-verzet/

Vaticaan gaat Palestijnse staat officieel erkennen in nieuw verdrag
Het Vaticaan is van plan een Palestijnse staat officieel te erkennen.
Dat meldt persbureau AP woensdag. (Foto: AFP)
In een nieuw verdrag, waar woensdag de laatste hand aan werd gelegd maar
dat nog wel moet worden ondertekend, staat dat het Vaticaan zijn diplomatieke betrekkingen met de
Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) omzet in betrekkingen met de Staat Palestina. De Palestijnse leider
Mahmoud Abbas bezoekt zaterdag paus Franciscus.
In 2012 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties er al mee in om een Palestijnse staat te
erkennen. Die beslissing werd al gesteund door het Vaticaan. Het nieuwe verdrag is echter het eerste
juridische document waarin het Vaticaan een Palestijnse staat erkent.
Begin maart nam de Israëlisch premier Benjamin Netanyahu nog afstand van een tweestatenoplossing voor
het conflict met de Palestijnen. Netanyahu zei in een verklaring dat “elk geëvacueerd gebied in handen zou
vallen van islamitische extremisten en terreurorganisaties, die worden gesteund door Iran. Daarom zullen er
geen concessies worden gedaan en zullen we ons niet terugtrekken. Het is simpelweg niet relevant.”
Netanyahu gaf in 2009 een toespraak waarin hij zich uitsprak voor een Palestijnse staat naast Israël. Die
uitspraak is volgens een woordvoerder van Netanyahu’s Likud-partij niet meer aan de orde.
Door: AP/NU.nl
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Bankgegevens op straat door chip in bankpas
Het op afstand uitlezen van andermans bankgegevens, paspoorten en
creditcards is een groot, maar nog onbekend probleem. Vanwege de
aanwezigheid van een chip in ieders bankpas is het erg eenvoudig om in een
publieke ruimte e-Pickpocketing in de praktijk te brengen. "Het kan elk individu
overkomen en je hebt het totaal niet in de gaten", vertelt Alex Ofman van
ChipBlocker. "Ook al zijn paspoort en bankpas goed opgeborgen in broek- of
binnenzak, dan nog is het voor criminelen kinderspel om gegevens uit te
lezen." Het probleem is omvangrijker dan we denken. Een eenvoudig PVC
pasje, de "chipblocker", brengt uitkomst.
Als de chipblocker zich in een portemonnee of paspoort bevindt, heeft de
crimineel geen enkele kans de bankgegevens van een potentieel slachtoffer
uit te lezen. De chipblocker - het is een handig PVC-kaartje - zorgt ervoor dat
het uitlezen van de NFC/RFID-chip die zich in het paspoort of bankpas
bevindt onmogelijk is. Als men niet beschikt over een dergelijke chipblocker, is het voor criminelen tamelijk
eenvoudig om uw persoonlijke gegevens in bezit te krijgen. Bankrekeningen worden ongemerkt geplunderd
en ook identiteitsfraude neemt toe.
Alex Ofman vertelt hoe het stelen van persoonlijke gegevens in zijn werk gaat: "E-Pickpocketing kan worden
gezien als het nieuwe skimmen. Je bent in de veronderstelling dat je alles onder controle hebt. Je hebt je
portemonnee goed opgeborgen en laat niemand meekijken als je je pincode intoetst. Mooi! Mij pakken ze
niet. Vervolgens loop je bij de uitgang bijna iemand tegen het lijf. Je schrikt, maar loopt door. Dat is het
moment. Dat is het moment zijn dat je 'vrijwillig' je persoons- en bankgegevens hebt overgedragen aan een
ander."
http://banknieuws.blogspot.nl/2015/05/bankgegevens-op-straat-door-chip-in.html

TTIP loopt vertraging op: Obama mag van Senaat niet versneld handelsakkoord sluiten
Barack Obama, de president van de Verenigde Staten. Foto EPA
De Amerikaanse president Barack Obama krijgt van de Amerikaanse
Senaat geen speciale bevoegdheid om een vrijhandelsakkoord te
sluiten met Azië en Europa. Daarmee loopt één van de speerpunten van
Obama’s beleid flink vertraging op. De Verenigde Staten zijn momenteel
in onderhandeling over twee grote vrijhandelsverdragen. De eerste is met
de Europese Unie en staat bekend als het Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP). De afgelopen maanden is daarover in
Europa flinke discussie ontstaan, met de chloorkip als boegbeeld. Duizenden Belgen en Duitsers gingen
vorige maand de straat op om te protesteren tegen TTIP. Critici vrezen dat het veelomvattende
handelsverdrag met de VS onder meer de voedselveiligheid in Europa ondermijnt. Volgens minister
Ploumen van Buitenlandse Handel zal het echter zo’n vaart niet lopen. De VS voeren tevens gesprekken
met Japan en tien andere landen rondom de Stille Oceaan over een vergelijkbaar handelsverdrag, het
Trans-Pacific Partnership (TPP). De landen zijn samen goed voor zo’n 40 procent van de wereldeconomie.
Het verdrag is bedoeld om tegenwicht te bieden aan de dominantie van China in de regio.
Speciale wet
Obama vroeg dinsdag met een speciale wet toestemming aan de Senaat om beide verdragen te kunnen
sluiten. Met een zogenoemde Trade Promotion Authority (TPA) zou hij de bevoegdheid hebben gekregen
om zelf de verdragen uit te onderhandelen en deze in zijn geheel voor te leggen aan het Congres. Die zou
vervolgens alleen voor of tegen kunnen stemmen.
Maar slechts 52 senatoren stemden voor de speciale ‘fast track’-wet, waar Obama 60 van de 100 senatoren
nodig had. Overigens had de wetgeving ook nog door het Huis van Afgevaardigden gemoeten, waar ook
forse weerstand bestaat tegen de vrijhandelsverdragen.
Democraten zijn tegen
De tegenstand voor de handelsdeals met Azië en Europa komt opmerkelijk genoeg niet uit het kamp van de
Republikeinen, die een meerderheid in het Amerikaanse Congres in handen hebben. Het zijn de
democratische senatoren die zich niet achter hun president scharen.
Democraten vrezen dat door de vrijhandelsverdragen Amerikaanse banen verdwijnen naar lagelonenlanden
in met name Azië. De vakbonden oefenden flinke druk uit op democratische senatoren om tegen te
stemmen. Nu Obama niet de bevoegdheid krijgt om zelf de onderhandelingen te voeren, kan het Congres
zich verzetten tegen onderdelen van de verdragen. Dat maakt ratificatie haast ondoenlijk.
http://www.z24.nl/economie/senaat-dwarsboomt-obamas-plannen-handelsverdrag-azie-europa-ttip-560534

N I E U W S B R I E F 2 2 3 – 1 5 M E I 2 01 5 – P A G . 3 6

‘Geldcreatie door banken veroorzaakte crisis, laat de staat daarom het geld scheppen’
Geld wordt gecreëerd door banken. Elke keer wanneer een bank een lening
of hypotheek verstrekt, schept het geld uit het niets. Er komt geen bankbiljet
aan te pas. Het nieuwe geld ontstaat omdat het door een bankmedewerker
wordt ingetikt in een computer. Volgens de acteurs van de Verleiders,
journalisten en wetenschappers was die geldcreatie een van de oorzaken van
de crisis. Banken schepten vanaf de jaren negentig te veel geld waardoor de
lonen stegen, net als de huizenprijzen en er dus ook meer en hogere leningen
en hypotheken werden afgesloten. De kredietbubbel zou uiteen spatten in
2008 en de gevolgen zijn bekend. Dat nooit meer. Twee hoogleraren pleitten vrijdag 8 mei in NRC
Handelsblad voor geldcreatie in overheidshanden.
De hoogleraren milieukunde Klaas van Egmond en Bert de Vries vinden het
zelf ook een beetje raar dat zij als niet-economen dit onderwerp behandelen.
Maar volgens hen houdt nauwelijks iemand zich wetenschappelijk bezig met
de wisselwerking tussen het financiële stelsel en de economie. Het is een
‘niemandsland’ waarin de heren zich wagen.
‘Het huidige financiële systeem is een fundamentele weeffout van het
westerse bestel. Politici zullen de moed moeten opbrengen om de macht van
het geld weer ondergeschikt te maken aan de democratie’, aldus Van
Egmond en De Vries. Ze vinden het huidige stelsel een bedreiging voor de
democratie, het milieu en -niet te vergeten- de economie. Eigenlijk voor bijna
alles. Volgens de wetenschappers zou de overheid moeten geldscheppen in plaats van private banken. Het
zou democratischer zijn omdat politici minder afhankelijk worden van de internationale financiële wereld. ‘Als
het geld niet meer door belanghebbende financiële private partijen, maar door de overheid wordt gecreëerd
op basis van feitelijke en gewenste ontwikkelingen in de reële economie, is een veel
betere sturing mogelijk’.
Ook zou de Nederlandse staat geen rente meer betalen omdat er geen staatsschuld
meer zou zijn. Jaarlijks zou de overheid daarmee 15 a 30 miljard euro besparen of extra
kunnen uitgeven. Daarnaast kunnen inflatie en deflatie worden vermeden, en behoudt
het spaargeld zijn waarde, betogen Van Egmond en De Vries. Ten slotte zal een
economie zich ook ontwikkelen ‘binnen de beperkingen van grondstoffen en milieu’.
‘Aristoteles stelde al in zijn Ethica dat geld niet uit de natuur voortkomt maar uit de wet,
dus door de overheid namens de gemeenschap dient te worden gecreëerd’, aldus de
twee wetenschappers.
Wellicht kan het GroenLinks van Jesse Klaver -‘ik wil verandering’- dit idee eens serieus laten onderzoeken,
of anders een andere progressieve partij? Want met geldcreatie door private banken, hebben we in elk geval
slechte ervaringen.
(Bron: NRC Handelsblad) - Bron: www.politiek.nl

ISIS-terroristen vervalsen Nederlandse paspoorten
AUTEUR Tim Engelbart Bron: De Dagelijkse Standaard
We mogen van geluk spreken dat ze in ieder geval niet kunnen spellen.
Boven het Irakese luchtruim vliegen met enige regelmaat Nederlandse straaljagers. Maar zover ons land
toch nog niet bij de strijd tegen ISIS in Syrië en Irak betrokken was, zijn we er dan nu onbedoeld toch
middenin getrokken. ISIS blijkt namelijk niet alleen een organisatie die verkracht en kelen doorsnijdt, maar
zich ook inlaat met mensensmokkel. En gebruikt daarbij onder andere Nederlandse reisdocumenten. Zie
bijvoorbeeld dit in beslag genomen exemplaar:
We mogen opgelucht zijn dat ze in ISIS-stan in ieder geval niet kunnen
spellen, want in Nederland is er geen plaats die “Enshede” heet. We hebben
we een Enschede, maar daar zijn ze heel wel in staat om de naam van hun
eigen woonplaats correct op papier te zetten. Maar dit specifieke exemplaar
werd wél pas in Syrië gevonden bij de inname van een voormalig
hoofdkwartier van de terroristen. Wie weet hoeveel koppensnellers met dit
ene document al zichzelf reeds een weg door Europa gebaand hebben?
Hoe het ook zij: dit is allemaal geen gunstig teken, en betekent eigenlijk dat we ISIS alleen nog maar méér
achter de broek moeten aanzitten. Juist dit soort ‘vondsten’ doe je namelijk alleen als met voldoende troepen
op de grond bent en de manschappen hebt om huiszoekingen van deur-tot-deur uit te voeren in heroverd
gebied. Zeker nu deze boeven zich valselijk tooien met hun Nederlandse, “Enshedese” identiteit hebben we
– me dunkt – een verplichting om schoon schip te maken in het zogenaamde kalifaat.
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Europa praat over nieuw hulppakket na Grieks bankroet
Grexit dichterbij: Europa praat over nieuw hulppakket na Grieks bankroet
Absurd: Grieken leenden € 650 miljoen het IMF om het IMF terug te betalen,
en moeten dit geld binnen 30 dagen aan het IMF terugbetalen
We voorspelden het de afgelopen jaren al vaak: Griekenland is een
bodemloze put en zullen keer op keer opnieuw bankroet dreigen te gaan. De
vraag is enkel nog hoeveel Europese miljarden er deze keer in het grote zwart
zullen worden gestort, en of dit voor of na het Grexit zal gebeuren.
Afgelopen zondag benadrukte Frans Timmermans, vicepresident van de Europese Commissie, nog dat er
beslist ‘geen plan B’ bestaat voor Griekenland. Slechts drie dagen later blijkt dat er wel degelijk een ‘plan B’
bestaat, en dat er serieus wordt gepraat over een nieuw financieel hulppakket voor Griekenland zodra het
land bankroet gaat en uit de eurozone moet treden. En dat moment komt steeds dichterbij want er zit nog
maar € 70 miljoen in de Griekse staatskas, en het IMF blijft weigeren om Athene nieuwe leningen te geven.
IMF-lening om IMF-lening terug te betalen
Gisteren bleek dat de Grieken niet genoeg geld hadden om € 750 miljoen aan het IMF af te lossen. In plaats
daarvan leende Athene € 650 miljoen van zijn IMF Special Drawing Rights reserves om het IMF terug te
betalen, een bedrag dat over 30 dagen moet worden terugbetaald.
U begrijpt niet wat er staat? Wij eigenlijk ook niet, maar toch klopt het: Griekenland leende geld van het IMF
om het IMF terug te betalen, en moet die lening van het IMF over 30 dagen aan het IMF terugbetalen...
Het tekent de dramatische financiële situatie van Griekenland, dat feitelijk al 5 jaar geleden bankroet ging,
maar sindsdien met honderden miljarden euro’s uit Europa en van het IMF overeind en daarmee in de
eurozone wordt gehouden.
IMF houdt het voor gezien
We voorspelden in die jaren eveneens dat het ‘geleende’ geld keer op keer op zou blijken te zijn, en er
steeds weer nieuwe miljarden in de bodemloze put Athene zouden worden gestort –totdat ook het geld in
Europa op zou zijn, of dat de weerstand in de EU dermate hoog zou worden, dat besloten zou worden om de
Grieken dan toch maar uit de eurozone te zetten.
Het IMF gooide vorige week de handdoek in de ring en verklaarde verdere financiële hulp aan Griekenland
uit te sluiten. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble waarschuwde dit weekend dat die
weigering wel eens doorslaggevend zou kunnen zijn bij het vergaren van voldoende steun in Europa om
wéér een kostbaar hulppakket voor de Grieken samen te stellen.
‘Geen plan B’ – ‘Er is altijd een plan B’
Het lijkt er dan ook steeds sterker op dat het nu echt over en uit is. De Grieken zijn blut en het IMF wil niet
meer meedoen met de al 5 jaar lang durende Europese poppenkast. Zowel de Griekse regering als de
internationale crediteurs van het land zullen dan ook beseffen dat de EU over zal moeten gaan tot ‘plan B’,
waarvan het bestaan tot en met afgelopen zondag nog glashard werd ontkend.
‘Er is altijd een plan B’, onderstreepte Filippo Tadei, economisch adviseur van de Italiaanse premier Matteo
Renzi gisteren. De regeringen van de eurozone blijken inmiddels te overleggen over een hulppakket voor
Griekenland zodra het land bankroet gaat en uit de euro moet treden.
Volgens de Griekse premier Alexis Tsipras houdt zijn regering geen rekening met een Grexit, maar gaat hij
ervan uit dat de eurozone opnieuw met miljarden over de brug zal komen om zijn land binnenboord te
houden. Officials vrezen echter dat Tsipras zal blijven weigeren om concessies te doen in ruil voor meer
financiële hulp. De extreemlinkse premier zou daarvoor al zijn beloften aan het Griekse volk, waardoor hij
begin dit jaar juist gekozen werd, moeten verloochenen.
Nieuwe redding Griekenland niet langer reëel?
Achter de schermen werkt de eurozone dan ook koortsachtig aan manieren om te voorkomen dat het Grexit
de rest van de eurozone, maar vooral de andere zuidelijke schuldenlanden, zal aansteken. Alleen al het feit
dat het bestaan van ‘plan B” nu plotseling erkend wordt geeft aan dat er waarschijnlijk geen enkele reële
optie meer bestaat om Griekenland opnieuw te ‘redden’.
Welke omvang dat ‘afscheidspakket’ voor de Grieken zal hebben lijkt daarom het enige overgebleven
vraagteken te zijn. We vermoeden dat het opnieuw om vele miljarden zal gaan.
Xander - (1) Zero Hedge
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Mind-Control: ‘Mind Control': IJzingwekkende info om tóch te lezen..!
‘Mind Control’..
IJzingwekkende info om tóch te lezen..!
2015 © Quasimodo/WantToKnow.nl/.be
Een boek over de bloedstollende, ijzingwekkende, afschuwelijke memoires
van een vrouw die beschrijft onder mind-control te zijn gebruikt als seksslavin,
presidentieel seksspeeltje en als menselijke computer. Als je dit al te ver vindt
gaan – dan zal het hele boek, dat we hier op WantToKnow gaan bespreken,
waarin deze vrouw pijnlijk openhartig vertelt, dat ze letterlijk het lijdend
voorwerp was van een groots opgezet MK ULTRA experiment, hoogstwaarschijnlijk wel helemaal als
fantasie op je overkomen.
Bij deze MK Ultra-experimenten werden slachtoffers van generatie op
generatie klaargestoomd als slaven voor prostitutie en andere diensten, door
middel van marteling, schrikbewind, verkrachting, afranselingen, ritueel
misbruik en elektroshocktherapie.. De categorie waarin dit boek gerangschikt
zou moeten worden, bestaat waarschijnlijk nog niet. En daarom is het nietmis-te-verstaan, een welgemeende serieuze waarschuwing vooraf! Het is
geen boek voor iemand met een zwakke maag, of iemand die super gevoelig
van aard is. Ook voor mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van seksueel
misbruik en voor mensen die lijden aan een stoornis waarbij meerdere
persoonlijkheden in één lichaam wonen, persoonlijkheden die van tijd tot tijd
en om beurten het hele lichaam volledig opeisen, voor een van deze
persoonlijkheden (dissociatie-stoornis) is dit beslist geen geschikt
boek/informatie om te lezen. De verantwoordelijkheid hiervoor leg ik als auteur (en wij als WantToKnowwebsite) helemaal bij jou alleen neer. Je bent echter gewaarschuwd.
Over het boek en de hoofdpersoon
Het boek begint met het verhaal van een vrouw die door haar eigen vader als zuigeling werd verkracht. We
volgen haar op de voet terwijl ze zelf uit haar eigen herinneringen vertelt wat haar is overkomen; van
verkrachting als zuigeling tot traumatische ervaringen tijdens seksuele rituelen, waarbij ze zelf meerdere
malen getuige was, van gruwelijk wrede moorden op pasgeboren baby’s.
Op zeer jonge leeftijd werd zij VERKOCHT aan Bob Hope, die volgens haar
de hele Amerikaanse regering maar ook de hele entertainmentwereld en vele
buitenlandse staatshoofden voorzag van ‘gerobotiseerde seksslavinnen’. We
zien ook in ons dagelijks leven een zorgwekkend stijgende lijn van algemene
acceptatie van televisieprogramma`s, waarin kleine kinderen wordt geleerd
zich te gedragen als professionele hoertjes in programma`s zoals ‘Toddlers &
Tiara’s’.
Dit boek ‘Mind Control’verteld het onthullende verhaal van een vrouw die in de
jaren 1960/1970 door niemand minder dan dr. Henry Kissinger zelf werd
geprogrammeerd. Met het doel om als wandelende computer met werkelijk
ongelooflijke, en ongekende mogelijkheden, dienst te doen en zo het geheime
doel van ‘De Nieuwe Wereld Orde’ te steunen. Inderdaad, dat zijn ook de Bob
Hope en Henry Kissinger zoals we ze kennen, maar niet van deze zaken..! En
zo zijn er nog vele andere bekende en hele grote namen uit politieke kringen, maar ook uit de
entertainmentwereld; ze passeren de revue in dit werkelijk onthullende boek. Een boek dat de aandacht trok
van iemand die vond dat dit verhaal vertaald diende te worden in de Nederlandse taal. En zo geschiedde..
Want dit is een verhaal dat verteld dient te worden en aan de grote klok mag en moét worden gehangen,
omdat het zo schokkend onthullend is en doordat het op een ontnuchterende en begrijpelijke manier, de
achterliggende werkelijkheid laat zien van een aantal mensen die de hele wereld naar hun eigen hand willen
zetten.. Dat deze lieden daar al een heel eind mee gevorderd zijn, is niet alleen wat er in dit boek haarscherp
beschreven wordt, maar reden temeer van deze informatie op de hoogte te komen..! Inderdaad: Want To
Know..!
Daarnaast laat de samensteller van dit boek je ook een onderzoeksrapport zien van professor John
Coleman, die 20 jaar lang onderzoek deed naar de activiteiten van de schaduwregering; de mensen achter
de vorming van de ‘Nieuwe Wereld Orde’. Hij laat je ook een kijkje nemen in ons eigen land, want hier
kennen ze deze praktijken ook! Bedenk vooral dat ook onze regering verre van brandschoon is… De
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samensteller van dit boek luidt daarom de noodklok. Het is vijf voor twaalf!! Was getekend: Quasimodo –
klokkenluider van beroep
Het was George Orwell die in 1984 schreef: “Macht is het menselijk brein
slopen en herbouwen in een vormgeving van jouw keus.”
MIND CONTROL
INLEIDING
Bij mind-control, (iemands geest volledig in bedwang houden door
hersenspoeling) wordt vaak in eerste instantie gedacht aan hypnose. Maar
gaat het hierbij wel om hypnose? Het antwoord hierop is zowel “ja”als
“nee”. Hypnose is vaak slechts een onderdeel van het geheel, met hypnose
alleen, ben je er daarom nog lang niet. Het idee achter mind-control is
gebaseerd op volledige onderdanige slaafse onderwerping. Geestelijk zowel
als lichamelijk. Totale onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, en niet voor
slechts een tijdje, maar permanent, dag en nacht. Een leven lang.
SLAVERNIJ
Voordat ik dieper in ga op het mind-control programma zelf, wil ik het eerst hebben
over de mensen die achter dit mind-control programma zitten, en deze inleiding
naar het echte verhaal over mind-control beginnen, met de verzamelde informatie
van Dr. John Coleman, die sinds de 60er jaren onderzoek doet, naar een groep
van puisant rijke mensen in onze huidige samenleving, mensen die u en mij
blijkbaar kunnen en ook willen missen als kiespijn, en als het ons al wordt
toegestaan om te blijven leven, dan toch alleen als hun slaven, in hun dienst, en
voor hun genoegen en geneugtes.
Deze mensen vormen in onze huidige samenleving een belangengroepering die
vele namen kent, maar die in wezen (welke naam u ook kiest) steeds één en
dezelfde besloten club vormen, hoe u ze ook noemt. Diverse benamingen voor
deze lieden zijn o.a. :
X. De Schaduw Regering
X. De Illuminati
X. De Nieuwe Wereld Regering
X. De Poppenspelers
X. De Bilderbergers
X. De Nieuwe Wereldorde
X. De Raad………….zoals ze verder gedurende de rest van het verhaal genoemd
worden.
X Het Comitée van 300 ………zoals ze door Dr. John Coleman in zijn boek
genoemd worden.
Dr. John Coleman publiceerde in 1991, na ruim 20 jaar diepgaand onderzoek naar
dit onderwerp gedaan te hebben, zijn bevindingen over de werkwijze van de
wérkelijke regering achter de ogenschijnlijke nepregering van onze wereld, die hij
in zijn boek: “The Story Of The Comittee Of 300” over “The New World
Government” ofwel “De Nieuwe Wereldregering” Het Comité van 300 noemt.
(Inzet: voor iedereen die graag dit boek zelf wil gaan lezen in de originele Engelse
taal, hier de link.
Dr. John Coleman beschrijft daarin uitgebreid (al in 1991!!) het draaiboek dat deze lieden hanteren, en geeft
iedereen (die de moeite wil nemen om het boek zelf te gaan lezen) een onmogelijk verkeerd te begrijpen
inzicht in onze nabije toekomst. Ja, zelfs over de dingen van alledag, die zich op dit moment direct onder
onze neus afspelen, en die we zelf kunnen zien, als we ten minste bereid zijn om onze, door deze zelfde
schaduwregering voorgeprogrammeerde roze bril af te willen, of durven te zetten.
Als ik nu in 2014 lees wat deze man al in 1991 aan het papier toevertrouwde, kan ik niet anders als
stomverbaasd zijn over de juistheid van zijn bevindingen, en dat is alleen nog maar tot dusver! Als dit
inhoudt dat de overige zaken die hij aan het licht bracht, allemaal nog daadwerkelijk te gebeuren staan, (en
daar heeft het helaas alle schijn van!) dan kan ik slechts concluderen dat ons nog een erg hobbelige rit te
wachten staat, en dat de toekomst van onze kinderen en hun nageslacht, en alles wat daarna nog moge
komen, er heel erg triest uitziet. (Als deze criminelen niet op de een of andere manier een luid en duidelijk
“Halt!” toegeroepen wordt.) Ik spreek hierbij de hoop uit, dat dit boek daar toe niet slechts een steentje
bijdraagt, maar een heel rotsblok.
Na eerst, het totaal verbluffende verslag van Dr. John Coleman op mezelf te hebben laten inwerken, nam ik
de beslissing, om deze schokkende informatie, samen met nog veel meer informatie die hiermee direct en
indirect verband houdt, en waarover ik in de loop der tijd gestruikeld ben, in het Nederlands te vertalen. Ik wil
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het toegankelijk maken voor alle Nederlandstalige mensen die geen Engels kunnen lezen. En voor iedereen
die zich hiervoor interesseert, maar zelf de juiste informatie niet weet te vinden.
We zijn volledig verkeerd geïnformeerd, en we worden nog steeds volledig verkeerd geïnformeerd, bedrogen
en ronduit belogen door onze eigen regeringen, de media en het systeem achter de schermen. We zijn als
goedgelovig volkje enorm naïef, en volledig onwetend van het spel achter de schermen. Niets in onze
huidige samenleving is wat het lijkt, maar dan ook echt helemaal niets. Houdt het geheel voor de spiegel en
je komt (in het spiegelbeeld) aardig in de buurt van het geheel dat ze ons niet willen laten zien.
Het zal u als lezer, gaandeweg, tijdens het lezen, duidelijk worden dat de gehele mensheid al jarenlang
wereldwijd voor de gek gehouden wordt.
Het proces dat zich in onze samenleving afspeelt, bijvoorbeeld – alleen al op het allerhoogste niveau binnen
justitie – is wellicht het eenvoudigst samen te vatten in deze drie afbeeldingen: Vrouwe Justitia geblinddoekt
en volledig monddood gemaakt..
Gerechtigheid is misschien iets uit het verleden, (als het
überhaupt ooit bestaan heeft) maar is beslist heel ver zoek in onze
huidige samenleving.
Het hier volgende schokkende verslag dat wellicht nooit in het
20.00 uur journaal zal komen, en dat nooit één minuut zendtijd zal
krijgen, dat nooit ergens ter wereld één voorpagina van een krant
zal vullen, om de zowel simpele, als trieste en hevig
verontrustende reden; dat de kranten en de tv zenders al heel
lang in handen zijn van: juist deze groep individuen die de hele wereld in hun greep hebben.
Dr. John Coleman ontdekte de volledige agenda van dit duivelsgebroed die daadwerkelijk letterlijk Satan
aanbidden en zelfs voor u en voor mij al een nieuw VERPLICHT geloof hebben bedacht dat men The New
Wold Government Church noemt. (de nieuwe wereld regering kerk.) Één verplicht geloof voor iedereen op
de hele wereld, dat wil zeggen, wie er überhaupt nog overblijft als deze zichzelf hoog boven het ‘gewone
volk’ verheven voelende, zieke geesten, hun zinnen kunnen doordrijven. Hun streven is het, om in het jaar
2050 het hierna volgende scenario volledig uitgevoerd te hebben! Vergeet hierbij niet dat Dr. John Coleman
dit schreef in 1991!!
Verderop in dit boek kunt u lezen dat die plannen eerder al op het jaartal 2000 gefixeerd waren, er is dus
blijkbaar (en gelukkig maar!!) toch nog het e.e.a. niet helemaal volgens hun plannen verlopen. U zult zien dat
meerdere van de hierna genoemde duivelse plannen volop onder constructie zijn, of zelfs al ten uitvoer zijn
gebracht, en op dit moment al volop actief zijn. (ik schrijf dit in 2014!). Het staat u uiteraard vrij, om via de
eerder geplaatste link, het boek: “The Comittee of 300 van Dr. John Coleman” zelf te gaan lezen in de
originele Engelse versie, want ik heb slechts enkele voor mijn boek
van belang zijnde zaken er uit gelicht, vertaald, bewerkt, en in mijn
boek opgenomen. Ik zeg hier dus, voor alle duidelijkheid, dat ik geen
volledige vertaling van het hele boek van Dr. John Coleman
weergeef.
Het verslag komt heel in het kort hier op neer, dat het Britse
koningshuis een absolute toppositie bekleedt op het wereldtoneel
met aan het hoofd de koningin. De queen mum is de Koningin in de
bijenkolonie en wij (het gewone volk) zijn de ‘werkbijen’ (dit was tot
voor kort de situatie) want prins William is volgens aangetroffen
informatie al ‘gekozen en aangenomen’ om die rol voort te zetten en
is nu de hogepriester van de satanisten, m.a.w. gekozen en
verworden tot opperduivel in mensengedaante.
De koningin is nog steeds de koningin van Engeland, voorlopig althans, ook daar zijn veranderingen
bespeurbaar.. Maar prins William heeft de hoogste plaats binnen de vrijmetselaarsgemeenschap
overgenomen van ‘The Queen Mum’ en is nu dus de nieuwe machtige leider van het roedel die de hele
wereld in hun greep houden. Het Britse koningshuis wordt nog uitgebreid belicht in een later hoofdstuk.
Direct onder de leiding van het Britse koningshuis valt het Commité van 300, die op hun beurt weer bestaan
uit de allerrijksten uit onze samenleving, schatrijke families die zich via opiumhandel uit het verre oosten
verrijkt hebben door de toenmalige Oost Indië Compagnie, door geen
thee (waar volgens Dr. John Coleman nooit winst op gemaakt is) te
vervoeren, maar hele scheepsladingen opium die verstopt waren….
onder de thee!
Het persoonlijk vermogen van elk van deze families die al ruim 200
jaar de absolute macht hebben, maakt van de Rockefellers arme
sloebers. Dit Comité van 300 bepaalt, wat er gebeurt, waar het
gebeurt, en wanneer het gebeurt, deze mensen vormen steeds het
brein achter alle oorlogen wereldwijd! (die altijd aan beide zijden
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gefinancierd worden door dit zelfde comité) staatsgrepen, politieke en financiële beslissingen in de hele
wereld. Olieprijzen, beurskoersen, het is allemaal een lachwekkende farce die komisch zou zijn als het niet
zo griezelig angstwekkend was, en die in stand gehouden worden om de mensheid te manipuleren en op
zeker moment (dit moment wordt dus ook door het comité van 300 bepaald) tegen de hele mensheid ingezet
te worden. Als je de rest leest zul je dat gaan begrijpen.
Iedereen in een machtspositie die niet gewillig de opdrachten van het Comité van 300 uitvoert, wordt in het
gunstigste geval uit zijn ambt ontheven, maar meestal in opdracht vermoord. Zo was ook het geval met J.F.
Kennedy zoals u verderop nog zult lezen. Dit gebeurt altijd in opdracht van, maar nooit zelf door, een van de
leden van het Comité van 300, die blijven anoniem, buiten schot, en maken zelf hun handen niet vuil.
Zij bepalen slechts de regels, en zij hebben op hun beurt weer, iedereen in hun macht, van het leger tot
regeringsleiders, van het bankwezen tot de oliekartels, van het elektriciteitsnet tot het gas en het water uit de
kraan, de media, en ja…zelfs het weer! Ze wikken en beschikken, en zijn wereldwijd de onzichtbare duistere
machten achter vrijwel alle organisaties zoals de Mossad, de KGB, de CIA en de FBI. Ze hebben hun eigen
uitgesproken mening over hoe deze wereld geregeerd zou moeten worden, en werken achter de schermen
al jaren keihard aan het volvoeren van hun planning.
Die planning voor de komende jaren ziet er als volgt uit:
1. Een wereld, met slechts één regering. Éen betaalmiddel (betaalpas)
geen munten of papiergeld meer. Één kerk, één geloof. Hún geloof wel te
verstaan! Weinig mensen zullen zich voor kunnen stellen dat dit geloof al
sinds 1920/30 in de maak is.
2. De volledige uitbanning/ destructie van elke persoonlijke nationale
identiteit en nationale trots.
3. Het volledig uitbannen van elk geloof, en het christendom in het bijzonder, met uitzondering van hun eigen
nieuwe geloof zoals vermeld bij punt 1.
4. Het tot stand brengen van volledige controle over alle mensen d.m.v. dwangneuroses, schrikbewind,
schoktherapie, marteling, mind-control, hersenspoeling, hypnose etc. Kortom, men wil ons tot onnozele
schaapjes omtoveren zonder eigen wil. (m.a.w. slavernij!)
5. Het beëindigen van alle kernenergieprogramma’s plus het ontmantelen
van alle kernbommen. Dit is waarschijnlijk bedacht omdat ze (zo lijkt mij
althans) bang zijn dat deze op enig moment wel eens tegen hen zelf
gebruikt zouden kunnen gaan worden.
6. Een halt toeroepen aan alle industrialisatie met uitzondering van
computers en service verlenende instanties. Alle industrie uit Amerika
wordt verplaatst naar Mexico waar voldoende slaafjes te vinden zijn voor
het vuile werk. Degenen die niet meer plaatsbaar zijn in het
arbeidsproces, door de, door henzelf georkestreerde de-industrialisatie,
zullen door vrij toegankelijke en gratis opium- of heroïneverstrekking tot een bepaald moment, hun einde
naderen, of cijfers op de statistieken worden in het eliminatieproces dat men ‘Globaal 2000′ heeft genoemd.
Ja, ook hier is dus al een naam voor bedacht, alleen zal die naam wellicht intussen bijgesteld zijn naar
globaal 2050. Pornografie en drugs worden gelegaliseerd en gepromoot. (zoals we op tv steeds meer zien)
7. Ontvolking van grote steden zoals in het verleden uitgevoerd in Cambodja door Pol Pot in opdracht van…
je raadt het al : het comité van 300, wordt opnieuw overwogen door het comité van 300 voor…. opnieuw
Cambodja, en nog een heleboel andere landen!
8. Het onderdrukken van elke wetenschappelijke vooruitgang met uitzondering van eventuele uitvindingen
die het Comité van 300 nuttig acht voor eigen gebruik. De ontwikkelingen van atoomenergie aangewend
voor vreedzame doeleinden is een nagel in hun doodskist en de laatste ontwikkelingen van de zogenaamde
fusie “fakkels” die een complete stad van vrijwel gratis energie kunnen voorzien is helemaal een doorn in het
oog van deze manipulators.
9. Het veroorzaken van massa sterfte van circa 3 miljard!! mensen tegen het jaar 2000 door meerdere
georganiseerde oorlogen, op van te voren aangewezen gebieden in ontwikkelde landen en door middel van
uithongering en besmettelijke ziektes. (Inzet: Bedenk hierbij dat dit in 1991 geschreven werd. AIDS werkte
blijkbaar niet zo goed als dat ze gehoopt hadden, want bovenstaand scenario was in het jaar 2000 niet aan
de orde en nu nog steeds niet in 2014, maar in 2014 trekken ze dan ineens EBOLA uit de doos van
Pandora..!!)
De hierboven genoemde aantallen mensen(3 miljard) worden door het
Comité van 300 overigens ‘Nutteloze meëeters’ genoemd. Wij snoepen
kennelijk van hun privè voorraad. Volgens ditzelfde plan zal de bevolking
van de Verenigde Staten (die in dit geval beslist geen
voorkeursbehandeling mag verwachten, het tegenovergestelde is eerder
het geval!) met 100 miljoen bewoners dienen te zijn ingekrompen tegen
het jaar 2050!
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10. Het moreel van het volk (de arbeidersklasse) moet gebroken worden, door het kunstmatig en opzettelijk
creëren van massale werkloosheid, waardoor mensen die geen uitkomst meer zien massaal aan de drank
en drugs raken(die volop voorradig zal zijn), de jeugd zal in opstand komen, en slaags raken met de
gevestigde orde, die met scherp schieten. Schulden zullen de pan uitrijzen en velen zullen hun hypotheek
niet meer kunnen betalen met als automatisch gevolg, beslaglegging van goederen en eigendommen door
de banken.
Denk hierbij in eerste instantie aan woningen, auto’s, boten of kampeerwagens Huisuitzettingen zijn daarvan
het onvermijdelijke gevolg, die op hun beurt weer voor zwervers en daklozen zorgen, met daarbij de uit de
nood geboren criminaliteit als gevolg van dit scenario, wat door het Comité van 300 is bedacht en inmiddels
(in het bijzonder in Amerika) al jarenlang aan de gang is. Het Tavistock Instituut (waar vrijwel alle ideeën
vandaan komen en waar men deze massapsychologie ontwikkelt en leert
toepassen) heeft al een compleet draaiboek ontwikkeld van hoe men dit
gewenste resultaat wil bewerkstelligen, om vervolgens de druk op te voeren
om de situatie volledig uit de hand te laten lopen (gecontroleerd
welteverstaan!!) en daarna volledig te laten exploderen!!
Ook over dit programma kun je op internet uitgebreide informatie terugvinden
onder de codenaam: Project Aquarius. O ja,ze hebben overal een codenaam voor. Kijk verder evt.
hier: educate-yourself.org/nwo/nwotavistockbestkeptsecrets.html Het Tavistock Instituut (zie voor uitgebreide
aanvullende informatie hierover bovenstaande link) met al zijn zijtakken, die allemaal geworteld zijn binnen
het Tavistock Instituut maar vertakkingen hebben over de hele wereld in ziekenhuizen, universiteiten,
legerbasissen, zoals ook de opleiding van bekende regeringsleiders die stuk voor stuk (vóórdat ze aantraden
als regeringsleider!) verplicht werden door het Comité van 300, om een opleiding af te maken (Mind Control
– een grondige hersenspoeling te ondergaan) bij het Tavistock Instituut!
Onder deze regelgeving vielen en vallen nog steeds ook ónze minister presidenten! Ayatollah Khomeini (ook
afkomstig uit de schoolbanken van het Tavistock Instituut en opgeleid door de CIA in Amerika!) die aan de
macht geplaatst werd door het Comité van 300, nadat datzelfde Comité van 300 het vertrek van de Sjah van
Perzië (nu Iran) had bewerkstelligd, omdat deze de voor het Comité van 300 zo winstgevende opiumhandel
aan banden trachtte te leggen, is hier een sprekend voorbeeld van. Vijf nutteloze, en compleet niet goed te
praten oorlogen, uitgevoerd vanuit Amerika, op onschuldige Arabische landen, zijn nog een ander voorbeeld
van de macht van het Comité van 300 die hier steeds de opdracht voor gaven.
(Inzet: Een Amerikaanse president is slechts een pop in de handen van de ‘buiksprekende’ poppenspelers.)
Barack Obama die zogenaamd getrouwd is, en twee kinderen heeft, woont samen met een travestiet die
Michael heet en niet Michelle. De kinderen zijn mind-controlled poppen in het poppenspel. Dit schijnt binnen
de wereld van beroemdheden en ook bij de legertop een algemeen bekend gegeven te zijn. Op internet zijn
voldoende bewijzen hiervoor te vinden, maar horen wij daar ooit iets over in het nieuws?
Dat de echte naam van Barack Obama eigenlijk Barry Sotoro is, heeft u dat al
eens in het nieuws gehoord? Dat hij homoseksueel is, en dat hij in zijn
studententijd zijn lichaam verkocht aan homoseksuele mannen om zijn studie
te kunnen betalen, heeft u dat al eens gehoord? (ik heb niets tegen
homoseksuelen, maar je moet er op een positie als die van Barack Obama
niet geheimzinnig over gaan doen.) Verder in dit boek komen er nog veel
meer presidenten en regeringsleiders en artiesten aan bod, die ook allemaal
hun eigen verhaal hebben, en dat u ook nooit in het nieuws zag.)
11. Houdt alle mensen zo ver mogelijk verwijderd van de mogelijkheid om hun lot in hun eigen handen te
nemen, door chaos op chaos te creëren waardoor de bevolking aangewezen zal zijn op hulpverleners (die
uiteraard ook weer door het Comité van 300 zelf gestuurd worden en de bal steeds alleen in hun eigen
corner spelen, maar dat vertellen ze er niet bij) Voor deze situatie is al een Crisis Team in het leven
geroepen met de mooie welluidende en zeer misleidende naam: Federaal Noodgevallen Coördinatie
Agentschap. In Amerika noemen ze dat The Federal Emergency Managment Agency ofwel kortweg FEMA.
FEMA staat huizenhoog boven de wet, en is een onderdeel van De nieuwe Wereld Orde.
De president van Amerika heeft NIETS over FEMA te zeggen.! Over FEMA en de vele, al jaren bestaande
gigantische concentratiekampen, bevolkt door Russisch sprekende militairen! (in Amerika!!) met duizenden,
gloednieuwe, uit China geïmporteerde guillotines en miljoenen, al jarenlang gereed staande doodskisten,
schreef Paul Peters een interessant boek in de Nederlandse taal getiteld: ”Opnieuw Holocaust aan de
Horizon” De link naar dit boek vindt u hier, als u geïnteresseerd bent.pumbo.nl/boek/holocaust
Helaas draag ik alleen het probleem aan, en biedt geen enkele oplossing, ik ben mij daar terdege van
bewust, ik zou willen dat ik de oplossing binnen handbereik had, geloof me, ik zou hem met u delen. Maar
net zoals de man, die, alsof de duivel in hoogsteigen persoon hem achterna zat, door de straten van
Zeeland racete op zijn fietsje in 1953, en zijn boodschap door de straten uitbrulde: ”DE DIJK IS DOOR!!!”,
kan ik slechts hopen, dat ik hier met al dit werk dat ik doe, tenminste iets in de mensen wakker maak.

N I E U W S B R I E F 2 2 3 – 1 5 M E I 2 01 5 – P A G . 4 3

U mag mij de strekking van dit verhaal niet kwalijk nemen, ik veroorzaak dit niet, ik ben slechts de
boodschapper, niet de boosdoener.
12. Introduceer Satanische muziek zoals: Hardrock, Underground, heavy metal, hiphop, house, funk en
rapmuziek (als je dat al muziek mag noemen) en zorg voor veel, heel veel ondersteunende
reclameboodschappen om deze drogerende muziek verder onder de jeugd te promoten. Zorg voor de
verspreiding van partydrugs, XTC, LSD etc. en ze verliezen vanzelf hun verstand. 13. Vestig steeds meer de
aandacht op religieuze kult-groepen in het nieuws. Bijvoorbeeld het Moslim Broederschap, Moslim
Fundamentalisten (In 1991 had nog niemand van ISIS gehoord!) de Sikhs, Soennieten etc. Toon executies
op TV!! Choqueer de wereld!
14. Onderdruk het idee van geloofsvrijheid en laat er daarbij geen misverstand over bestaan dat er geen
plaats meer is voor die “Christenhonden” (dit werd geschreven in 1991!!) In de tweede wereldoorlog waren
het de Joden die het moesten ontgelden, nu lijken de Christenen aan de beurt te zijn.
15. Veroorzaak een totale instorting van de wereldeconomie en ontketen een volledige politieke chaos.
Ontneem mensen hun werk, hun industrie, hun auto`s, hun levenslust. Demoraliseer!
16. Neem het volledig buitenlands en binnenlands beleid van Amerika over en
zet het naar onze hand.
17. Breng alle macht onder bij de Verenigde Naties en het Internationale
Monetaire Fonds, het geld bij de Centrale Bank, de rechtspraak bij het
Internationaal Gerechtshof en alle instanties van ondergeschikt belang
worden opgeheven. (alle hier genoemde organen zijn al vele jaren onder
controle van het Comité van 300. Er verandert dus eigenlijk niets! Alleen blijkt
pas vanaf dat moment wie er werkelijk de baas is.)
18. Infiltreer in elke regering, en breek de bestaande regering af van
binnenuit. Elke regering wereldwijd wordt overgenomen door een
geprogrammeerde leider die enkel en alleen orders van het comité van 300
opvolgt. (Inzet: Hierover volgt verderop in dit boek nog een hele uitgebreide
uitleg, en als de schijn niet bedriegt, wordt de wereld nu ook geregeerd door menselijke robotten
aangestuurd door De nieuwe Wereld Orde. Denk daarbij eens aan de eeuwig aanwezige, kunstmatige,
absoluut duidelijk onechte, plastische glimlach van een zekere minister president die we hier in Nederland
regelmatig te zien krijgen op t.v.!) Daarover straks meer!
19. Organiseer een of meerdere wereldwijde terreur organisaties en ga met deze terroristen in
onderhandeling bij terroristische activiteiten of terreuraanslagen. Zorg dat zij allen onderdeel worden van het
geheel en slechts luisteren naar één meester.
20. Neem het onderwijs in Amerika over met als enige en uiteindelijke bedoeling het volledig te vernietigen.
Het onderwijs moet niet langer dienen om iemand slimmer te maken, maar juist dommer.
21. Alle medische faciliteiten (wereldwijd), ziekenhuizen en hun personeel, verzorgingstehuizen en
personeel, van specialisten tot verpleegsters, van doktoren tot tandartsen en van therapeuten tot thuiszorg,
ambulancepersoneel tot psychiaters, van alle verbandmaterialen en injectienaalden tot medicijnen, van
ziekenhuisinventarissen tot ambulances worden in centrale computers geregistreerd, en er zal géén
medische zorg verleend worden, of medicijnen voorgeschreven worden, zonder toestemming van de
‘toezichtsraad’ die door het Comité van 300 wordt aangesteld voor elke regio, stad of aan te wijzen zone.
Waar hebben we hier nu eigenlijk mee te maken? Zijn dit nu een stelletje idioten met krankzinnige ideeën die
we totaal niet serieus kunnen nemen? Beslist niet! We kunnen deze mensen beter maar juist HEEL serieus
nemen!! In het Comité van 300 dat qua wortels minstens 200 jaar teruggaat in onze geschiedenis zitten
enkele van de briljantste intellectuelen op deze aardbol die hun briljante intellect aanwenden om een
compleet maar dan ook op alle fronten totaal gecontroleerde nieuwe samenleving te creëren.
Het idee is eigenlijk niet nieuw, want dit is wat de ‘duivelscultus ‘ al in de
oudheid probeerde te bewerkstelligen. Je mag het zieke geesten noemen als
je wilt, dat doet niets af aan het feit dat dit comité van 300 de dienst uitmaakt.
Wereldwijd en in elke aangelegenheid!! Het is een openlijke samenzwering en
de plannen zijn gemaakt voor een wereldwijde revolutie. Wat ze willen is:
ÉÉN regering die regeert over de hele wereld! Binnen deze ‘nieuwe wereld’
zal de bevolking speciaal ‘geselecteerd’ zijn en op grote schaal ingeperkt
worden. Het aantal ‘toegestane’ kinderen zal in strenge regels vastgelegd
worden. Hierop kom ik zo dadelijk nog terug. De wereldbevolkingsgroei wordt tot stilstand gebracht, en
drastisch teruggebracht door het verspreiden van besmettelijke ziektes, oorlogen en hongersnood, totdat er
nog maar 1 miljard mensen over zijn die ‘nuttig’ zijn voor de ‘heersende klasse’.
Deze ‘nuttige’ mensen zullen worden ondergebracht, in van tevoren geselecteerde strategisch gunstige
leefgebieden, waarbij mensen zich strikt aan strenge regels zullen dienen te houden, en zeer beperkt zullen
zijn in hun bewegingsvrijheid. Er zal geen middenklasse meer zijn. Alleen nog maar ‘meesters’ en
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‘knechten.’ Alle rechten en wetten en regels zullen voor alle ‘knechten’ hetzelfde zijn en vallen onder een
wettelijk rechtssysteem van wereldrechtbanken die zich waar ook ter wereld van dezelfde strafmaat zullen
bedienen. Deze wetten en rechten en regels zullen worden opgelegd en medegedeeld, en de nieuwe
wereldpolitie en het nieuwe wereldleger zullen streng toezien op naleving van deze wetten, ‘rechten’ en
regels. Zij die gehoorzaam zijn, en onderdanig aan de nieuwe wereld regering, zullen ‘beloond’ worden met
alles wat ze nodig hebben om te ‘leven’. Zij die in opstand komen zullen simpelweg worden geëxecuteerd, of
uitgehongerd worden totdat de dood erop volgt, of zullen vogelvrij verklaard worden, en dus een weerloze
prooi vormen voor iedereen die er jacht op wil maken.
Zij mogen zonder enige vorm van proces door iedereen die er zin in heeft gedood worden. Het hebben van
vuurwapens of welke wapens dan ook is streng verboden en heeft ernstige gevolgen bij overtreding. Er is
nog maar één geloof toegestaan en dat is het geloof in de nieuwe wereld regering kerk. Satanisme,
Luciferisme en hekserij zullen als legitiem erkend worden en privé scholen of kerkelijke scholen zullen
verboden zijn. Alle katholieke kerken zullen verboden zijn en het Christelijke geloof wordt net als andere
geloven volledig afgeschaft.
Om een bewind te installeren waar geen enkele persoonlijke vrijheid
getolereerd wordt, zullen onderwerpen als: afkomst, religie, verleden, en
familie niet besproken mogen worden onderling. Het overtreden van deze wet
zal ernstige gevolgen hebben. Ieder individu zal gehersenspoeld worden tot
het stadium dat hij of zij nog maar één ding zeker weet (of denkt te weten) dat
hij of zij eigendom is van de nieuwe wereld regering, en te allen tijde dient te
gehoorzamen aan welke oproep of opdracht dan ook. Elk ‘eigendom’ van de
nieuwe wereldregering, zal een merkteken dragen onder de huid (een chip) en geregistreerd worden in de
NATO computer databases in Brussel.
Dit merkteken kan gebruikt worden voor opsporing van de persoon in kwestie, als strafmaatregel bij
overtreding van een van de talloze wetten, en zelfs voor executie op afstand van de persoon in kwestie.
Trouwen wordt onwettelijk en er zal geen familieleven meer bestaan zoals wij dat nu kennen. Kinderen
zullen op zeer jonge leeftijd bij hun ouders worden weggehaald en ‘opgevoed worden’ door verzorgers en
behandeld worden als staatseigendom. (later in dit boek volgt het levensverhaal van Susan Ford, die dit
scenario direct vanaf haar geboorte heeft mee moeten maken, en zij niet alleen, vóór haar waren dat haar
ouders en na haar was de beurt aan haar kinderen! Dit is al van generatie op generatie volop aan de gang!)
Vrije onbeschermde seksualiteit (onveilig vrijen) is verplicht. Als je op je 20e levensjaar nog geen seks
gehad hebt, riskeer je ernstige maatregelen. Zelf abortus uitvoeren zal aangeleerd worden, en is verplicht bij
zwangerschap vanaf de derde baby. Deze gegevens worden geregistreerd in de centrale computer, en als
een vrouw voor een derde keer zwanger wordt en weigert een abortus uit te voeren op zichzelf, zal ze onder
dwang geaborteerd worden in een kliniek en vervolgens onmiddellijk
gesteriliseerd.
Pornografie wordt verplichte kost in elke bioscoop, inclusief homoseksuele
porno en lesbische porno. Deze laatste twee speciaal om zo veel mogelijk
seks te promoten waarbij in ieder geval geen kans bestaat op ongewenste
zwangerschap. (dus ook geen bevolkingsgroei) Het gebruik van ‘recreatieve’
drugs zal verplicht gesteld worden en drugs zullen verkocht worden in elke
nieuwe wereld regeringswinkel overal ter wereld. Mind control drugs zullen
voorgeschreven en verplicht worden om in te nemen. Deze mind control drugs
zullen ook door middel van voedsel en drinkwater toegediend worden aan de
‘onwetenden’. Koffieshops zullen opengaan om de ‘slaaf-klasse’ hun vrije tijd
door te laten brengen. Op deze manier zullen zij die niet bij de ‘elite’ horen zich verlagen tot het niveau van
dieren en zich dien overeenkomstig gedragen. Compleet ontdaan van een eigen wil en gemakkelijk te sturen
in elke gewenste richting. Het economische bestel zal er op gericht zijn, om precies genoeg voedsel en
diensten te produceren, om de massa dwangarbeiders in leven te houden. Alle overvloed en rijkdom zal in
de handen van de leden van het comité van 300 vloeien.
Ieder individu zal gehersenspoeld worden, tot het niveau waarop het iedereen
duidelijk is, dat ze om te overleven compleet afhankelijk zijn van de staat. De
wereld zal geregeerd worden door nieuwe wetten die opgelegd worden door
het comité van 300 en die onmiddellijk van kracht zullen zijn. RECHTbanken
veranderen in STRAFbanken. Industrie moet compleet verwoest worden net
als energiesystemen die draaien op kernenergie. Alleen het comité van 300
heeft recht op, en toegang tot, de ‘bronnen’ die de aarde te bieden heeft.
Landbouw zal enkel en alleen bedreven mogen worden door het comité van
300, hetgeen inhoud: Natuurlijk niet door hen zelf, maar door de daarvoor door hen speciaal hiervoor
aangewezen personen, waarbij de voedselproductie aan zeer strenge controle zal blootstaan.
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Zodra deze maatregelen van kracht worden, zal iedereen in druk bevolkte steden en gebieden onder dwang
weggevoerd worden naar afgelegen gebieden. (Of concentratiekampen?) Zij die weigeren worden ter
plaatse massaal uitgeroeid. Euthanasie voor terminale zieken en ouderen zal verplicht worden. Geen enkele
leefgemeenschap zal groter zijn dan een van te voren vastgestelde hoeveelheid personen. Bruikbare
werkkrachten zullen verplaatst worden naar nieuwe leefgroepen als de plaats waar ze leven ‘overbevolkt’
dreigt te raken. Andere overbodige werkkrachten (slaven) zullen overgeplaatst worden naar andere
leefgebieden die onderbevolkt dreigen te raken om de aantallen in elk gebied ‘kloppend’ te houden.
Van minstens 4 miljard ‘nutteloze eters’ zal tegen het jaar 2050 ‘afscheid genomen zijn’ d.m.v. een
eliminatieproces dat bestaat uit: oorlogen, georganiseerde epidemieën van fatale snel werkende virussen en
uithongering. Energie, voedsel en watervoorraden zullen op peil gebracht en gehouden worden voor ‘de
uitverkorenen’ die geselecteerd werden om te overleven (lees: dwangarbeiders). Dit zal beginnen met: de
blanke bevolking van West- Europa en Noord Amerika en van daar uit uitvloeiend naar andere rassen. (Het
rapport van Dr. John Coleman vermeldt helaas niet om welke rassen het hier gaat, maar dat we kennelijk in
West Europa als een van de eersten aan de beurt zijn lijkt me wel iets om over na te denken.)
De bevolking van Canada, West Europa en Amerika zullen in een sneller tempo worden ‘uitgedund’ als
andere continenten totdat er op de hele wereld een controleerbare bevolking van niet meer dan 1 miljard
bewoners over zullen zijn, waarvan 500 miljoen mensen uit Chinezen en Japanners zullen bestaan. Deze
laatste twee rassen zijn speciaal geselecteerd, omdat dit mensen zijn die al enkele eeuwen onderdrukt
worden en daardoor makkelijker opgelegde autoriteit accepteren zonder
vragen te stellen.
Met regelmaat zal er een compleet verzonnen voedsel- en watertekort worden
voorgewend, om iedereen eraan te herinneren hoe zeer men afhankelijk is
van de ‘goedheid’ van de regering. Na het vernietigen van woningen, auto`s,
staalindustrie en overige zware industrie, zal er ‘woningnood’ ontstaan, terwijl
industrieën die nodig zijn voor de ‘wederopbouw’ overgeleverd zullen zijn aan de wispelturige willekeur van
regels, vergunningen, etc. die allemaal slechts door het comité van 300 afgegeven, goedgekeurd of verstrekt
kunnen worden. Al het wapentuig en raketten uit de ruimtevaartperiode zal vernietigd worden.
Geen enkele bank (die niet onder de nieuwe regelgeving valt) zal het nog toegestaan zijn bankzaken te
doen. Iedereen is dus op dat moment zijn spaargeld, zijn levensverzekering, uitvaartverzekering,
brandverzekering, pensioenfonds en ga zo maar door, gewoon kwijt! Privé banken worden opgeheven.
Lonen worden niet meer uitbetaald, pinnen kan niet meer, contant geld mag niet meer aangenomen worden,
want contant geld is dan met ingang van onmiddellijk geen wettig betaalmiddel meer.
Het betalingsverkeer is tot stilstand gekomen en daarmee ook de vrije mogelijkheid om boodschappen te
doen. Bedenk daarbij: vrijwel niemand houdt het op de normale voorraad in huis langer dan hooguit één à
twee weken vol! De Hongersnood slaat dus vrijwel meteen toe! Plunderingen en diefstal zullen onvermijdelijk
het gevolg zijn, en met de mind-controlpolitie en het leger van de nieuwe wereld regering in volle bepakking
op straat, schietend met scherp, zullen de aantallen van de bewoners op aarde hard teruglopen. Een nieuw
betalingssysteem wordt in omloop gebracht, of eigenlijk betreft het hier een sigaar uit eigen doos, want
iedereen krijgt een ANDER betaalpasje, een NIEUW pasje.
Een Nieuwe Wereld Regeringspasje!!
Ieder pasje bevat een ID chip die correspondeert met het identificatienummer dat in de chip in je lichaam zit;
op die manier kan niemand anders ooit gebruik maken van een pasje dat niet van hem of haar is. Als beide
nummers niet met elkaar overeenstemmen wordt je meteen opgepakt, en je eigen pasje wordt je
afgenomen, je lichaam chip wordt ook gedeactiveerd en vanaf die dag ben je vogelvrij en ga je vrijwel zeker
de hongerdood tegemoet. Zonder pasje en zonder huidchip kun je nergens meer terecht.
Muntenverzamelingen moeten ook ingeleverd worden, het is alleen het comité van 300 nog toegestaan om
gouden of zilveren munten onderling te verhandelen. Het bezitten van een muntencollectie is net als het niet
inleveren van een vuurwapen, explosieven, een auto of motor/ scooter, bromfiets etc. binnen de gestelde
termijn, reden genoeg om meteen geëxecuteerd te worden. Het hebben van vuurwapens, goud, zilver, het
dragen van sierraden, het rijden in een auto of ander gemotoriseerd voertuig is enkel en alleen nog
toegestaan aan leden van het comité van 300 of door hoge functionarissen die door ditzelfde comité zijn
aangesteld. Overschrijding of negeren van deze regels moet men ter plaatse bekopen met executie. Bij
sommige ‘overtredingen’ wordt de chip gedeactiveerd waardoor je niets kunt kopen, vanaf dat moment heb
je dus ook geen voedsel, water of onderdak, geen medische zorg etc. Je komt dan op de lijst van criminelen
terecht die t.z.t. door de nieuwe wereld regeringsrechtbank worden opgeroepen om een tijdje in de
gevangenis door te brengen, geef je aan deze oproep geen gehoor, dan wordt één van je familieleden
opgepikt om in jouw plaats de straf uit te zitten. Jouw status veranderd dan in: Gezocht, Dood of levend, en
er komt een beloning op je hoofd te staan. Er wordt nu serieus jacht op je gemaakt door leger en politie en
die schieten met scherp, maar ook je mede-vogelvrijen zijn niet te vertrouwen, want als je iemand aangeeft
krijg je zelf een mildere straf. Een lotgenoot die jou onderdak biedt wordt bij ontdekking zonder vorm van
proces acuut zelf ook geëxecuteerd. Net als jij. Rivaliserende groeperingen zoals Arabieren en Joden,
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Afrikaanse stammen e.d. worden aangemoedigd om hun meningsverschillen in bloederige gevechten uit te
vechten en de haat met tienvoud te vergroten, waardoor er oorlogen ontstaan waarbij ze elkaar uitroeien
zonder dat de Nieuwe Wereldregering daar veel aan hoeft te doen. Beide zijden worden uiteraard door de
Nieuwe Wereld Orde volop van voldoende wapens en munitie voorzien om elkaar uit te moorden. (klinkt dit
in 2014 enigszins bekend?) Dezelfde tactiek wordt aangewend in Zuid- en Centraal Amerika. Deze
uitputtingsoorlogen moeten plaatsvinden nog vóórdat de Nieuwe Wereld Regering de leiding zelf overneemt,
en deze intriges zijn gepland op elk continent dat meerdere religies en etnische groeperingen op een redelijk
klein gebied bij elkaar heeft wonen. Zoals b.v. de Sikhs, de Moslim Pakistani, de Hindoes in India. Etnische
en religieuze verschillen worden vergroot en overdreven, en gewapende conflicten tussen grote groepen
worden aan beide zijden aangemoedigd om nu eens en voor altijd hun “gelijk” te halen. Elkaar vijandig
gezind zijnde groeperingen, worden hierbij in het geniep allebei door het comité van 300 van wapens
voorzien om elkaar uit te moorden. Alle persvrijheid gaat samen met het internet op de schroothoop en we
spreken er nooit meer over.
Het internet zal alleen nog toegankelijk zijn voor de ‘elite. Drukpersen en
kranten worden alleen nog gebruikt voor propaganda voor de Nieuwe Wereld
Regering. Televisie zal in de toekomst een belangrijke rol gaan spelen in de
verplicht bij te wonen uitzendingen van Massa Mind Control. (Vandaar mijn
keuze voor de foto op de kaft van dit boek.) Kinderen die brutaal zijn tegen
hun ouders, zullen bijzondere bijscholing krijgen, om niet alleen brutaal, maar
ook gewelddadig te worden.
Bij een naar tevredenheid beëindigde opleiding komen zowel deze ‘brutale’
meisjes als jongens tot 18 jaar, die door manipulatie in monsters veranderd worden, in aanmerking voor een
baantje als gevangenbewaarder op de werkterreinen waar de dwangarbeid uitgevoerd wordt. Dit lijkt de
wereld op z`n kop. En dat is het ook! Dit krijg je als je van gekkigheid niet meer weet waar je met al je geld
naartoe moet. Als je alles al hebt, dan verzin je bovenstaand scenario voor de mensheid. Hoe ziek kun je
zijn?? Uit bovenstaande blijkt echter ook dat er nog veel werk verzet moet worden voordat de Nieuwe
Wereld Regering van kracht kan worden.
Andere zaken herkennen we echter helaas maar al te goed nu al in 2014. Heel veel leden van het comité
van 300 zijn nu al op een ver gevorderde leeftijd zodat ze zelf de uitkomst van hun plannenmakerij zeer
waarschijnlijk niet meer met eigen ogen zullen kunnen aanschouwen. Ongelukkigerwijs krijgt dit
ondierengebroed ook nakomelingen. Het moet helaas gezegd zijn, dat bovenstaande informatie helaas de
WERKELIJKE plannen zijn van de allerrijkste en daardoor ook de allermachtigste mensen op deze aardbol.
Aangezien het hier om families gaat, die generatie op generatie de familietraditie voortzetten, ben ik er van
overtuigd dat we hiervan nog lang niet verlost zijn en misschien ook wel nooit los van zullen komen. Of deze
groepering hun plannen kan verwezenlijken zal alleen de toekomst ons kunnen leren. Om je echter een
dieper inzicht te geven in Mind Control, en tot wat ze daadwerkelijk in staat zijn, ga ik alles, voor zover het
mij bekend is, aan de grote klok hangen, over deze manipulatieve geesten die anoniem de wereld in hun
greep houden, door gehersenspoelde robotten te posteren op vrijwel alle
regeringsfuncties wereldwijd.
Marionetten, die alleen na een ‘cursus’ op het Tavistock Instituut op een
leidinggevende positie terecht kunnen komen. Het Tavistock Instituut en zijn
vele onder- afdelingen en vertakkingen die samen ten grondslag liggen aan
alle kwaad op deze aardbol!! Daarom geef ik hier als aanvulling op bovenstaande informatie, het
waargebeurde verhaal van Brice Taylor; een huiveringwekkend verhaal over een heel leven lang misbruik
onder Mind Control, door haar zelf meegemaakt en door haar zelf verteld, en van het begin tot het einde
vrijwel woord voor woord door ondergetekende in het Nederlands bewerkt.
Ik vind dat deze informatie toegankelijk moet zijn voor elke papa en mama, ouder en grootouder, maar ook
voor iedereen die zelf geen kinderen heeft in Nederland en ver daar buiten. Dit gaat iedereen aan! Let altijd
en overal heel goed op je kinderen, want het kan ook jouw kind overkomen!! In slechts één oogwenk!!!. Om
te begrijpen WAT er gebeurt in de wereld, WAAROM ze het doen, en WIE het doen, kan ik alleen maar
iedereen aanmoedigen om vanaf hier beslist verder te lezen, ook daar, waar het zo nu en dan ook mij te
machtig werd om verder te gaan met deze (wie het weet mag het zeggen? Door hogere machten
opgedragen?) monnikentaak.
Ik neem de Nederlandse vertaling voor mijn rekening, ik hoop vurig dat iemand anders mijn
voorbeeld volgt in een andere taal. U mag dit boek van mij vrij gebruiken als voorbeeld daarvoor. Aan
het einde van haar verhaal, zult u zien dat een doodmoe gestreden Brice Taylor, het estafette stokje
probeert door te geven, ik heb mijn hand uitgestoken en het aangepakt. Iedereen zou dit verhaal
moeten kunnen lezen, in elke taal. Met alle hierboven voorafgaande informatie over de Nieuwe
Wereld Regering in het achterhoofd valt het volgende verhaal iets makkelijker te begrijpen, en is het
tevens een oproep om wakker te worden en de ogen te openen voor alles wat ons zelf wellicht nog
allemaal te wachten staat.
– Binnenkort het eerste deel van het boek – MIND CONTROL

N I E U W S B R I E F 2 2 3 – 1 5 M E I 2 01 5 – P A G . 4 7

Vervolging christenen steeds ernstiger
A CHRISTIAN DIRCE, DOOR HENRYK SIEMIRADZKI (BRON:
WIKIMEDIA COMMONS)
Christenen worden steeds vaker en in steeds meer landen
vervolgd.
Hoewel we veel klachten horen van moslims die klagen dat zij
zogenaamd ‘vervolgd’ worden in allerlei landen (en dan met name in het westen maar men gebukt zou gaan
onder ‘islamofobie’), blijken het christenen te zijn die wérkelijk in de problemen zitten.
De druk op christenen in de wereld neemt toe. Gelovigen hebben steeds vaker te maken met vervolging.
Niet alleen in traditioneel vijandige gebieden zoals het Midden-Oosten verslechtert de situatie zienderogen,
maar ook in Azië, Afrika en Latijns-Amerika is er duidelijk een verslechtering te zien. Dat stelt de organisatie
Open Doors in de woensdag gepubliceerde Ranglijst Christenvervolging 2015.
“Iedereen is zich wel bewust van de gebeurtenissen in Irak en Syrië,” aldus directeur Ruud Kraan. “Maar
helaas is het veel minder bekend dat de situatie in Afrika net zo snel verslechterd. De gebeurtenissen in het
Midden-Oosten lijken als voorbeeld te fungeren voor groepen in Nigeria, Kenia en omringende landen. De
mate van vervolging in Somalië begint die van Noord-Korea te benaderen, het land dat de Ranglijst
Christenvervolging al sinds 2003 aanvoert.”
Moslimextremisten gaan met name los in Afrika. Een significant deel van dat continent is christelijk, maar dat
betekent niet dat christenen ongestoord hun geloof kunnen belijden.Het tegendeel is zelfs waar. In landen
als Nigeria, Kenia en Somalië laten islamitische groeperingen zich inspireren door ISIS, waarna ze
christenen massaal onderdrukken en wegjagen (of erger).
Open Doors: “De onrust in veel Afrikaanse landen is breder: de afstand tussen verschillende geloofsgroepen
neemt op dit moment snel toe.”
Zoals Herman Meijer vorig jaar al op deze plek schreef is het meest verontrustende hieraan dat de
Nederlandse overheid niets doet om christenen elders te helpen. Frans Timmermans keek met de handen in
de zakken toe toen hij nog minister was, zijn opvolger Bert Koenders doet precies hetzelfde.
Het is een grove schande dat het westen nog steeds niets doet om christenen in andere delen van de te
helpen, zeker aangezien Amerika en Europa nog altijd erg machtig, rijk en invloedrijk zijn. Aangezien
Nederland ‘de mensenrechten’ tot uitgangspunt heeft gemaakt van zijn buitenlands beleid is het aan het
kabinet om internationaal de leiding op zich te nemen en actie te eisen van bondgenoten.

VN: “Handelsverdrag TTIP is gevaar voor mensenrechten”
Een hooggeplaatste VN-medewerker heeft gezegd dat de onderhandelingen over het controversiële
handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, TTIP, moeten worden opgeschort. Als
het verdrag er komt kunnen grote corporaties landen aanklagen via geheime rechtbanken en dat ondermijnt
de mensenrechten, aldus Alfred de Zayas.
De VN-medewerker wil dat de onderhandelingen over het verdrag worden stopgezet. Andere
handelsverdragen hebben ertoe geleid dat grote corporaties overheidsmaatregelen succesvol konden
tegenhouden met de steun van geheime rechtbanken, aldus de Amerikaanse advocaat.
De Zayas werkt momenteel aan een rapport waarin hij de tactieken uitwerkt die multinationals toepassen.
“We willen geen dystopische toekomst waarin corporaties in plaats van democratisch gekozen regeringen de
lakens uitdelen. We willen geen internationale orde,” zei hij.
De speciale rapporteur voor de VN waarschuwde dat een apart rechtssysteem voor multinationals een
bedreiging vormt voor de mensenrechten. De Zayas, die afgelopen maand eiste dat vakbonden,
gezondheidsexperts en milieudeskundigen bij de onderhandelingen aanwezig zouden zijn, zei dat de VN tot
nu toe nog weinig invloed op het debat heeft gehad. Hij hoopt dat zijn rapport daar verandering in zal
brengen.
Geschillen met bedrijven hebben overheden al honderden miljoenen gekost. De Zweedse energiereus
Vattenfall wil miljarden van de Duitse overheid hebben omdat die besloot uit kernenergie te stappen. In
België loopt de zaak van de Chinese verzekeraar Ping An, die een miljardeninvestering kwijtraakte bij de
nationalisering van Fortis. En de Franse energiegroep Veolia klaagde de Egyptische overheid aan toen zij
besloot het minimumloon te verhogen.
“Er zijn al 600 van dit soort zaken geweest en de meeste daarvan zijn gewonnen door de corporaties,” zei
De Zayas. “Waarom? Omdat de rechters zwaar betaalde advocaten zijn, die de ene dag voor de
multinational werken en de andere dag als lobbyist, rechter of advocaat.”
[Guardian]
http://www.ninefornews.nl/vn-handelsverdrag-ttip-is-gevaar-voor-mensenrechten/
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Deze 19-jarige studente vertelt Jeb Bush wat hij niet wil horen: "Uw broer creëerde IS"
14/05/15 - Bron: The New York Times
Verenigde Staten Jeb Bush, de broer van oud-president George W. Bush, die binnenkort meer dan
waarschijnlijk zijn kandidatuur voor het Amerikaanse presidentschap aankondigt, werd gisteren tijdens een
bijeenkomst geconfronteerd met een wel erg directe beschuldiging. "Uw broer creëerde IS", zo zei een jonge
studente tegen hem. Het toont nog maar eens aan hoe Bush moet worstelen met de zware erfenis van het
buitenlandse beleid van zijn broer.
Bush, oud-gouverneur van Florida, hield in Reno gisteren een bijeenkomst voor Republikeinse militanten. Hij
besprak er onder andere het buitenlandse beleid van huidig president Obama en hoe het Amerikaanse leger
terugtrekken volgens hem heeft bijgedragen tot de opkomst van terreurgroep Islamitische Staat. Bush is een
voorstander van een veel hardere aanpak van IS.
Maar na afloop confronteerde de 19-jarige studente politicologie Ivy Ziedrich, die zichzelf ook voorstelde als
Democrate, Bush met een andere hypothese. Volgens haar had Bush het fout en is het de schuld van zijn
broer George W., president van 2000 tot 2008, dat IS vandaag zo sterk staat. Volgens haar maakte Bush in
zijn desastreus buitenlands beleid de kapitale fout het Iraakse leger na de inval en oorlog in 2003 te
ontmantelen.
https://youtu.be/oqB4UpT0Z24 - Lees ook
 Jeb Bush zou invasie in Irak ook hebben goedgekeurd
http://www.hln.be/hln/nl/2002/Dossier-Obama/article/detail/2320503/2015/05/14/Deze-19-jarige-studentevertelt-Jeb-Bush-wat-hij-niet-wil-horen-Uw-broer-creeerde-IS.dhtml

Wetenschappers slaan alarm over gevaren straling (video)
Een groep van 190 wetenschappers, afkomstig uit 38 landen, heeft groot
alarm geslagen over de gevaren van straling door elektromagnetische velden.
Zij hebben een dringend verzoek bij de Verenigde Naties ingediend om
onmiddellijk met beschermende maatregelen te komen.
Waarom vraagt niemand zich af waarom instituten als de Verenigde Naties en
de Wereld Gezondheidsorganisatie helemaal niets doen tegen de enorme
gevaren die de wereldbevolking bedreigen in de vorm van straling.
Er worden daar druk plannen gemaakt voor de bevolking, maar die hebben
meer betrekking op het controleren daarvan dan op het welzijn.
Desalniettemin hebben 190 wetenschappers, afkomstig uit 38 landen, een dringend verzoek ingediend bij de
Verenigde Naties, de lidstaten en de Wereld Gezondheidsorganisatie. Een verzoek om veel strengere
regelgeving en bescherming op het gebied van elektromagnetische velden (EMF) en draadloze technologie
in verband met de snel toenemende risico’s voor de bevolking.
De wetenschappers die het verzoek hebben ondertekend hebben gezamenlijk
meer dan 2.000 zogenaamd peer reviewed studies gepubliceerd met
betrekking tot de biologische of gezondheidseffecten van deze straling. Het
verzoek werd op 11 mei 2015 overhandigd aan Ban Ki-moon, secretaris
generaal van de Verenigde Naties, Dr. Margaret Chan, directeur generaal van
de Wereld Gezondheidsorganisatie en de individuele lidstaten van de VN.
In de video hieronder legt één van de wetenschappers, Dr. Martin Blank, uit
waarom dit verzoek zo belangrijk is. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het doen van stralingsonderzoek
aan de universiteit van Columbia en is voormalig president van de International Biometrics Society.
In zijn eigen woorden geeft Dr. Blank een overtuigende uitleg over de enorme gezondheidscrisis die we met
z'n allen binnen zijn gegaan. Dankzij de alsmaar groeiende vervuiling en effecten van EMF bronnen.
Er is een aparte website waarop alle wetenschappers die het verzoek mede hebben ondertekend een eigen
stukje hebben geschreven. Een aanrader omdie te lezen.
VIDEO: International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields, Martin Blank, PhD
Spokesperson from ElectromagneticHealth.Org on Vimeo.
Bron: Sott Net
Meer informatie over de schadelijkheid van straling: stopumts
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9285:wetenschappers-slaan-alarmover-gevaren-straling&catid=17:gezondheid&Itemid=30
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Griekenland uitgenodigd voor nieuwe BRICS bank
Gisteren werd bekend dat in tegenstelling tot wat de Griekse overheid voor
meer dan een week liet doorschemeren, Athene niet genoeg geld had om een
betaling van 750 miljoen Euro naar het IMF (Internationaal Monetair Fonds) te
doen.
Daarom leende het land geld bij het IMF reservefonds om het datzelfde IMF
op tijd te kunnen betalen.
In plaats van zelf het geld bij elkaar te sprokkelen leende Griekenland het
meeste van het geld (650 miljoen Euro volgens bronnen binnen de Griekse
regering) dat aan het IMF betaald moest worden, bij een reservefonds van het IMF. Dit geld moet binnen 30
dagen worden terugbetaald.
Dit betekent effectief dat het IMF zichzelf heeft betaald en schept hiermee een lachwekkend en absurd
scenario. Stel dat Griekenland de crediteuren ervan weet te overtuigen dat ze in aanmerking horen te komen
voor een hulpbetaling van 7,2 miljard Euro later deze maand. Dan stuurt het IMF geld naar Griekenland die
dat onmiddellijk terug zal sturen naar het IMF als schuldaflossing vanwege eerder opgenomen leningen bij
het IMF.
Met andere woorden, Griekenland betaalt helemaal niets terug. Ze lenen iedere stuiver die wordt
terugbetaald aan het IMF ván het IMF en zo is het cirkeltje rond.
Uiteraard heeft het IMF hier schoon genoeg van en men zegt niet verder te zullen deelnemen aan dit soort
spelletjes om Griekenland binnenboord te houden.
In dat geval is het over en sluiten voor Griekenland want het land heeft simpelweg niet de middelen om aan
de schuldverplichtingen te voldoen. Dat betekent eigenlijk automatisch dat ze overschakelen op plan B
waarvan iedereen zei dat het niet bestond.
Dat er geen plan B is, werd bevestigd door niemand minder dan aartsleugenaar en inmiddels vice president
van de Europese Commissie, huilebalk Frans Timmermans.
Wat dus betekent dat er wel dégelijk een plan B is.
Dit wordt eveneens bevestigd door Reuters die zegt dat de Europese overheden bezig zijn met een
hulppakket voor de Grieken om de klap wat minder hard te laten aankomen als het land wordt gedwongen
om de Eurozone te verlaten.
Dan ineens, een leuke verrassing voor de Grieken.
De Russische staatssecretaris van Financiën, Sergei Storchak, heeft Griekenland formeel uitgenodigd om
deel te nemen aan de zogenaamde BRICS bank.
Dit betekent dat Griekenland het zesde land wordt van deze nieuwe ontwikkelingsbank die is opgezet door
Rusland, China, Brazilië, India en Zuid Afrika als tegenhanger van het IMF.
Volgens de berichten was de Griekse premier Tsipras blij verrast met deze uitnodiging en zal een en ander
verder worden besproken op het Economisch Forum in St. Petersburg in juni. Hier zullen alle leiders van de
BRICS landen ook aanwezig zijn.
Het lijkt duidelijk welke kant het op gaat met Griekenland. Met deze uitnodiging op zak en de nieuwe gasdeal
met Rusland, ziet het er niet naar uit dat Griekenland nog veel langer onder de invloedssfeer van Europa zal
blijven.
Zover is het echter nog niet en er kan natuurlijk nog van alles gebeuren.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9282:griekenland-uitgenodigd-voornieuwe-brics-bank&catid=37:wereld&Itemid=50
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Wereldregering wordt gepresenteerd in de maand september
In september van dit jaar wordt door de Verenigde Naties (VN) de blauwdruk
voor een éénwereldregering (NWO) gepresenteerd.
Het plan behelst het managen van de totale planeet en zal worden
gepresenteerd op de zogenaamde Sustainable Development Summit van de
VN.
Eén van de sprekers tijdens deze Summit is paus Franciscus, wat weinigen
zal verbazen. De focus van de agenda zal liggen op klimaatverandering natuurlijk, maar het zal ook specifiek
onderwerpen adresseren zoals economie, landbouw, onderwijs en gelijkheid van seksen.
Het is uiteraard allemaal onderdeel van de beruchte Agenda 21, waarbij de mens een belasting is voor de
aarde en ieder facet van het leven onder controle van een centrale wereldregering zal worden gebracht.
Het woord duurzaam is het meest smerige in de Nederlandse taal want het is dit, in combinatie met het
woord ontwikkeling, dat wordt gebruikt als paraplu voor het optuigen van de wereldregering.
Met de zin “voor het welzijn van de planeet” heeft men het excuus om zo goed als ieder aspect van het leven
te regelen.
Nog nooit eerder in onze geschiedenis is een dergelijke agenda op deze schaal gepromoot zoals in
september staat te gebeuren. Wat er wordt gepresenteerd is niets anders dan het raamwerk voor een
totalitaire wereldregering.
Het wordt allemaal verkocht als prachtige en dé oplossing en op het eerste gezicht lijken een aantal dingen
ook bet redelijk totdat je beseft dat het werkelijk ieder aspect van het leven aangaat wat centraal geregeld
zal worden.
De lijst in samengevat in 17 doelstellingen en wanneer je die bekijkt dan begrijp je dat dit het raamwerk is
voor de nieuwe wereldregering.
1) Maak overal een einde aan armoede in al zijn vormen.
2) Maak een einde aan honger, zorg voor voedselveiligheid en verbeterde voeding en promoot duurzame
landbouw.
3) Zorg dat iedereen gezond leeft en promoot welzijn voor alle leeftijden.
4) Zorg dat iedereen kwaliteitsonderwijs krijgt en promoot dat iedereen zijn of haar leven lang
leermogelijkheden heeft.
5) Bereik gelijkheid van geslacht en stimuleer alle vrouwen en meisjes.
6) Zorg voor beschikbaarheid en duurzaam management van water en sanitaire voorzieningen voor
iedereen.
7) Zorg dat iedereen toegang heeft tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie.
8) Promoot duurzame en voortdurende economische groei, volledige en productieve arbeidsmogelijkheden
en fatsoenlijk werk voor iedereen.
9) Bouw een sterke veerkrachtige infrastructuur, promoot duurzame industrie en omarm innovatie.
10) Verminder ongelijkheid binnen en tussen landen.
11) Maak steden en plekken waar mensen wonen veilig, veerkrachtig en duurzaam.
12) Zorg voor duurzame consumptie en productiepatronen.
13) Onderneem dringend actie om de klimaatverandering te bestrijden en de gevolgen daarvan.
14) Behoud van en duurzaam gebruik van de oceanen, zeeën en hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.
15) Bescherm, herstel en promoot het duurzaam gebruik van aardse ecosystemen, het duurzaam beheer
van wouden, strijdt tegen de ontbossing en stop en herstel het verval van land en stop het verlies aan
biodiversiteit.
16) Promoot vreedzame gemeenschappen voor duurzame ontwikkeling, zorg dat iedereen toegang heeft tot
gerechtigheid en bouw effectieve en verantwoorde instituten op alle niveaus.
17) Versterk de middelen voor en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.
Zoals je ziet, gaat het veel en veel verder dan het redden van het milieu of het bestrijden van de
klimaatverandering.
Het is ook voor het eerst dat de katholieke kerk hand in hand met de Verenigde Naties een dergelijke
agenda presenteert.
Sterker nog, zijne schijnheiligheid zal speciaal naar de Summit reizen om deze officiëel te openen.
Zo zien we nog dit jaar en pal onder onze ogen het eerste kant en klare raamwerk voor de New World Order.
Bron:
The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9283:wereldregering-wordtgepresenteerd-in-de-maand-september&catid=37:wereld&Itemid=50
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's Werelds meest privacy-vriendelijke zoekmachine
Google is niet te meer vertrouwen. Ze doen alsof je de geschiedenis kunt verwijderen maar dat is niet zo.
Klik hier: https://www.ixquick.com/ned/ voor een privacy vriendelijke zoekmachine.
Wat google van je weet.
6 links die laten zien wat Google van jou weet - 21 november 2014 om 12:14 door A. de Jong
Google weet heel veel van jou, dat is geen nieuws. Maar je denkt er niet altijd bij na dat Google de hele dag
bezig is om zo veel mogelijk informatie over jou af te tappen, om een zo compleet mogelijk beeld van alles
omtrent jouw persoon te krijgen. Deze 6 links laten zien hoe Google jouw ziet en wat er over jou bekend is.
JOUW BASISPROFIEL
Van iedere gebruiker maakt Google een basisprofiel, met gegevens als leeftijd, geslacht en interesses. Deze
data worden gebruikt voor relevante advertenties.
https://www.google.com/ads/preferences/
JOUW LOCATIEGESCHIEDENIS
Vooral als je Android gebruikt. ben jij voor Google een soort Klein Duimpje. Afhankelijk van jouw instellingen
is precies te zien waar je allemaal bent geweest, inclusief de snelheid waarmee je je hebt voortbewogen.
https://maps.google.com/locationhistory
JOUW COMPLETE ZOEKGESCHIEDENIS
Hier vind je jouw complete zoekhistorie. Maakt dus niet uit of je jouw zoekhistorie op je laptop af en toe wist.
https://history.google.com
JOUW APPARAATGESCHIEDENIS
Hier vind je ieder apparaat waarop je ooit bent ingelogd met jouw Google-account.
https://security.google.com/settings/security/activity
APPS EN EXTENSIES DIE TOEGANG HEBBEN TOT JOUW ACCOUNT
Hier vind je alle apps en extensies die toegang hebben tot jouw Google-account.
https://security.google.com/settings/security/permissions
JOUW EXPORTGESCHIEDENIS
Google laat je allerlei gegevens exporteren. Hier vind je de complete geschiedenis.
https://www.google.com/takeout
http://www.spitsnieuws.nl/tech/2014/11/6-links-die-laten-zien-wat-google-van-jou-weet

Mijd Facebook en Google, alsmede Dropbox, als je privacy je lief is.
http://www.hln.be/hln/nl/4125/Internet/article/detail/2085532/2014/10/12/Snowdensprivacytips-Gooi-Dropbox-weg-mijd-Facebook-en-Google.dhtml

Aanval op contant geld in stroomversnelling
Er zijn een aantal zaken die wereldwijd momenteel in een complete stroomversnelling lijken terecht te
komen. De eerste is het verplicht vaccineren van kinderen en de tweede is hetuitbannen van alle contante
geld. Er zal ongetwij-feld een reden zijn dat beide zaken juist op dit moment zo heftig worden gepromoot.
Voor wat betreft het contante geld is er nu een voormalig econoom van de Engelse Centrale Bank die
oproept tot een totaal verbod op contant geld en het vervangen daarvan door bankrekeningen die direct door
de overheid worden gecontroleerd/beheerd.
Jim Leaviss die tegenwoordig fund manager is, schrijft in een column in de Telegraph dat volgens hem
autoriteiten beter in staat zijn om een economische crisis het hoofd te bieden wanneer er een maatschappij
zou bestaan zonder contant geld. “Het dwingen van de bevolking om alleen elektronisch geld uit te geven
vanaf een door de overheid gecontroleerde bankinstelling zou de overheid het nodige gereedschap geven
om goed om te kunnen gaan met recessies en economische booms”, aldus Leaviss.
Als je denkt dat dit al vreselijk klinkt; het wordt nog erger. Leaviss suggereert verder dat je zuurverdiende
geld moet worden geobserveerd of zelfs direct gecontroleerd/beheerd door de overheid.
Hierdoor zou de overheid in staat zijn mensen te dwingen geld uit te geven wanneer de economie vertraagt
en minder uit te geven wanneer deze oververhit begint te raken. Je vraagt je af hoe ze dan mensen willen
stimuleren om geld uit te geven. Misschien een extra belasting, naast egatieve rente, wanneer je geld op de
rekening blijft staan? Of anderzijds, limieten aan hoeveel iemand mag uitgeven iedere maand.
Dat is precies wat Leaviss verder voorstelt. Een transactiebelasting die mensen zou treffen wanneer ze hun
eigen geld willen uitgeven. Het is opvallend hoeveel geluiden er plots hoorbaar zijn die pleitten voor een
gemeenschap zonder contant geld.
De snelheid en de urgentie waarmee dit gebeurt, wijst in de richting van naderende bankruns. Zoals we al
eerder schreven, wordt dat een gigaprobleem, want de banken hebben bij lange na niet genoeg geld om
iedereen uit te betalen. Bovendien, zonder contant geld, ook geen bankruns en dus, probleem opgelost.
Bron: Prison Planet
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9290:aanval-op-contant-geld-instroomversnelling&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Ook in Amerika straks verplichte vaccinatie (video)
Nadat Australië vaccineren verplicht heeft gesteld, is er nu ook in Amerika een
wetsvoorstel ingediend dat heet “Vaccineer alle Kinderen”.
Dit houdt in dat alle leerlingen van lagere en middelbare scholen volgens
voorschrift van de overheid, zonder uitzonderingen, ingeënt dienen te worden.
Er is in Amerika een wetsvoorstel ingediend waarbij alle kinderen die een
openbare lagere of middelbare school bezoeken moeten worden gevaccineerd
zoals voorgeschreven door het Centre for Disease Control and Prvention (CDC).
Het wetsvoorstel met nummer H.R. 2232 heet de “Vaccineer alle kinderen Wet van 2015” en is ingediend
door de democraat Frederica S. Wilson uit Florida.
Onder deze wet mogen geldbedragen voor de betreffende staat vastgehouden worden totdat zij hebben
aangetoond dat scholen zich houden aan de vaccinatievoorschriften “tot volle tevredenheid van de minister”.
Mevrouw Wilson toont zich een perfecte voorvechter voor de farmaceutische industrie met haar verklaring
dat vaccinaties een bewezen historie hebben waaruit blijkt dat ze veilig zijn en effectief. Over bijwerkingen
wordt door haar met geen woord gerept, laat staan over geheime ingrediënten die bedoeld zijn om
bijvoorbeeld de vrouwen in hele bevolkingsgroepen onvruchtbaar te makenin het kader van
het terugbrengen van de wereldbevolking. Of dat farmaceuten opzettelijk ziektes in vaccins verspreiden
zoals waarover een voormalig medewerker van Merck de klok heeft geluid.
“Als voormalig hoofd van een lagere school ken ik het belang van kindervaccinaties. Onderzoek heeft
uitgewezen dat vaccinaties effectief zijn, ze houden kinderen gezond, redden levens en beschermen
toekomstige generaties Amerikanen. De gezondheid en veiligheid van onze kinderen moet de hoogste
prioriteit hebben”, aldus mevrouw Wilson in een verklaring voor de pers bij de introductie van haar
wetsvoorstel.
“Kinderen die niet zijn gevaccineerd brengen zichzelf en anderen in gevaar via het oplopen en verspreiden
van besmettelijke ziektes. Dat is de reden dat ik de "Vaccineer alle kinderen Wet" heb voorgesteld omdat het
verplicht inenten van alle leerlingen levens zal redden en toekomstige generaties beschermen.
Terwijl de werkelijkheid is dat het vaccinatiecompensatieprogramma in Amerika al meer dan 2 miljard Dollar
aan schadevergoedingen heeft betaald aan de families van slachtoffers van vaccinaties die hopeloos mis
zijn gegaan.
Net als in Australië kent ook deze nieuwe wet geen uitzonderingen meer op basis van geloofsovertuiging of
gewetensbezwaren. De enige grond die misschien nog geaccepteerd wordt, is een strikt medische.
De wet is er nog niet door en er zullen nog wel de nodige discussies komen, maar wanneer het uiteindelijk
bij president Obama terechtkomt om te tekenen dan is het zeer waarschijnlijk dat hij dat zal doen, getuige
zijn eerdere uitspraken over het onderwerp.
Ondanks dat er een petitie is ingediend bij het Witte Huis die meer dan 130.000 keer is getekend tegen het
verplicht stellen van vaccinaties in welke vorm dan ook, is er tot nu toe niet gereageerd. Een veelzeggend
teken omdat dit met het behaalde aantal handtekeningen wel degelijk had gemoeten.
Zo zien we dat overal om ons heen de verplichte vaccinaties een steeds concretere werkelijkheid worden.
Dat betekent uiteraard dat het slechts een kwestie van tijd is voordat hetzelfde gebeurt in Nederland.
Tenminste, als wij dat toelaten.
Bron: Infowars - Meer informatie over vaccineren: Ikbeneenwatje
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9286:ook-in-amerika-straksverplichte-vaccinatie&catid=20:het-complot&Itemid=33

N I E U W S B R I E F 2 2 3 – 1 5 M E I 2 01 5 – P A G . 5 3

