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Benjamin Fulford: "Zal de revolutie deze herfst eindelijk beginnen?"
Zondag 7 juni 2015, 10:41 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij 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 genootschappen.
Er zijn groeiende signalen dat wereldgebeurtenissen tot deze herfst op
een laag pitje zullen blijven sudderen. Er zal dan eindelijk misschien
revolutie ontstaan in het westen en een einde komen aan de cabal
overheersing. In feite is het de morele taak van alle bewuste mensen er voor te zorgen dat dit gebeurt en dat
het westen bevrijd wordt van de Babylonische schuldenslavernij.
Er wordt nu verwacht dat Griekenland de meest waarschijnlijke aanzet voor de revolutie zal zijn. Het laatste
nieuws op dat front is dat Griekenland de juni betalingen aan het IMF zal “opsparen”. Volgens de Britse M15
geheime dienst betekent dit, “wanneer Griekenland de juni betalingen opspaart, het begin juli wanbetaler is
aan het IMF, dit zal na 30 dagen bekend worden gemaakt door de heersende directeur van het IMF en
gevolgd worden door zo een 3 tot 4 weken van procedurele gesprekken binnen het IMF”. Met andere
woorden de crisis zal in september plaatsvinden.
Het is een feit dat het westerse banken systeem, voornamelijk de grote banken, al failliet zijn. Ze zijn failliet
gebaseerd op het simpele feit dat, de gezamenlijke Westerse landen de afgelopen 30 jaar vanuit de rest van
de wereld hebben geleend, voornamelijk uit Azië daarbij gebruik makend van hun creditcard en de kaart
heeft zijn limiet bereikt. De westerse banken hebben net gedaan of dit niet het geval was door honderden
biljoenen dollars aan derivaten uit te geven. Deze derivaten hebben erg subtiele links met de dingen in de
werkelijke wereld zoals het inkomen van Griekse mensen, dus een Grieks wanbetalen zal genoeg zijn om
het systeem af te sturen op een laatste stuiptrekking.
De recente verklaringen van de Griekse regeringsambtenaren maken het erg duidelijk dat ze de Griekse
burgers niet langer willen uitknijpen om de cabal banken te helpen. Hier volgt wat de Griekse spreker voor
het Huis Zoe Konstantopoulou heeft gezegd over de schulden:
“Er bestaat sterk bewijs voor de onrechtmatigheid, hatelijkheid en niet ontvankelijkheid van een groot deel
van wat beweerd wordt de Griekse publieke schuld te zijn.”
http://blogs.channel4.com/paul-mason-blog/greeces-syriza-party-sticking-script-imf-deal/3717
De Griekse regering zover krijgen dat ze de EU verlaten, en zich aansluiten bij de BRICS bank en dat ze
geld van Rusland accepteren is misschien de strategie om de cabal controle over Europa te beëindigen. De
Grieken hebben een historische kans om de democratie te herstellen, hun oplossing, voor het Westen. We
zullen dit in de herfst gaan ontdekken.
Hoge Indonesische regeringsbronnen hebben in tussentijd contact opgenomen met de White Dragon
Society om ze te informeren over de belangrijkste goud opslag in Indonesië die was gevestigd in een
militaire bases minder dan een kilometer van de ambassade van de VS in Jakarta. De exacte hoeveelheid
goud werd niet onthuld maar de bronnen zeggen dat het “Meer dan 100.000 ton is.”
Ze zeggen dat de goud bunkers in september geopend zullen worden, en verschaffen zo onafhankelijke
verificatie over een soort van financiële “gebeurtenis” die is gepland in deze herfst. Hoewel, de Indonesische
bronnen claimen het goud persoonlijk te hebben gezien waren ze niet in staat om hiervan een verifieerbare
foto te tonen. Ze beloofden dit spoedig te zullen doen. Ze zeggen dat de goudopslagplaatsen geïdentificeerd
kunnen worden door regeringen die een satelliet gebruiken.
De Indonesiërs zeiden ook dat de recent gekozen president Joko Widodo niet deed wat hij beloofd had en
dat hij daarom tegen het einde van het jaar verwijderd zou worden. De bronnen zeggen dat de Amerikanen,
Russen en Chinezen per volmacht een oorlog hebben uitgevochten om de controle over Indonesië en zijn
goud, Ze zeggen dat ambtenaren van het Departement van Staten van de VS en enkele Indonesische
generaals kortgeleden een ontmoeting hadden in de Provincie van Noord Sulawesi waar een aanmerkelijke
Christelijke minderheid is.
De beambten van het Departement van Staten vroegen de generaals of het starten van relletjes tussen de
Christenen en Moslims genoeg zal zijn om een militaire orde te vestigen die goedgezind is aan de
Khazariaanse cabal. Dus tenzij ze worden tegen gehouden, zullen kabbalisten met jumbo jets vol nep VS
dollars landen in Indonesië om relschoppers en crisis acteurs in te huren. Indonesië zou de Oekraïne gaan
vergezellen, Jemen, Irak, Libië, Syrië enz. als weer een door de cabal geschapen probleem plek.
De Russen verschaften op hun beurt het WDS een lading gedetailleerde financiële cijfers over wat ze
zeggen dat het belangrijkste controle instrument van de cabal is: de Vanguard Corporatie. De Russische
documenten laten zien dat Vanguard eigendom is van de Rothschilds, de Rockefellers, de Bushes, de
Clintons, Donald Rumsfeld, Dick Cheney en andere senior Khazariaanse criminelen. Vanguard heeft de
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controle over belangrijke bedrijven in de VS, speciaal de foute als Monsanto en Greystone (voorheen
Blackwater, Academie Xe enz.)
Een gezamenlijk onderzoek van Vanguard door de Russisch, Duitse en Franse geheime diensten werd te
weeg gebracht door de arrestatie, eerder dit jaar in Duitsland van een assistent van de Plaatsvervangend
Staatssecretaris van de VS, Victoria Nuland. De gearresteerde persoon werd gevangen terwijl hij probeerde
miljarden valse dollars van een goede kwaliteit te transporteren naar de Oekraïne. Hij werkte volledig mee
met de Europese speciale eenheden.
Hij vertelde de onderzoekers dat Nuland, Senator John McCain, de Staatssecretaris van de VS John Kerry,
de directeur van de CIA John Brennan en anderen, werknemers waren van Vanguard. Volgens de Russen,
getuigde hij dat Vanguard “miljarden valse dollars van een erg goede kwaliteit heeft gedrukt en deze heeft
uitbetaald aan huurlingen in Syrië, Irak, Oekraïne, Libië enz.” Deze bron voegde hier nog aan toe dat ISIS
een dochteronderneming was van Vanguard.
Door de Britse geheime dienst M15 nagekeken verslagen van de Russische geheime dienst melden: ”de
financiën zijn geloofwaardig”.
De Britten zeggen: “Monsanto de dochteronderneming van Vanquard, probeert de wereldproductie en
bevoorrading van voedsel te controleren, dit maakt deel uit van de Vanquard strategie om de Aarde en
wereldbevolking te beheersen.”
De Russen verklaarden ook dat een bedrijf Gilead Sciences genaamd samen met de farmaceutische gigant
Pfizer (een zijtak van de Nazi IG Farben Corporation) en de Bill & Melinda Gates foundation samen
betrokken waren bij de verspreiding van Ebola evenals bij de verkoop van geneesmiddelen tegen Ebola.
In ieder geval heeft de publicatie van Vanquard geheimen er voor gezorgd dat de belangrijkste investeerders
proberen zich los te maken van kwalijke dochterondernemingen als ISIS. Volgens M15 is het resultaat
hiervan dat ISIS nu geldproblemen heeft en zijn toevlucht moet zoeken bij Noord Afrikaanse burgers en ze
belast voor $3000 per persoon om een overtocht te krijgen naar Italië.
Een deel van het Russische verslag is verplaatst naar de nieuwsbrief aan het einde van deze week. Hopelijk
zal dit wat serieuze activiteit van de wetshandhavers teweeg brengen tegen deze coöperatieve
monstruositeit.
In ieder geval, er zijn andere tekenen van de problemen waarin de cabal zitten. Een belangrijke gebeurtenis
was het aftreden van de vroegere eerste minister van de UK, Tony Blair als “speciaal afgezant voor vrede in
het Midden Oosten”.
http://www.telegraph.co.uk/news/politics/tony-blair/11633511/Tony-Blair-resigns-as-Middle-East-peaceenvoy.html
Wat dit betekent is dat hij zijn politieke onschendbaarheid kwijt is en nu aangeklaagd kan worden voor
oorlogsmisdaden, voor zijn betrokkenheid bij de vernietiging van Irak. Blair is een bekend pieper en je kunt
er van verzekerd zijn dat hij zal zingen als een kanarie over de Bushes en andere Khazariaanse Nazi’s.
Laten we hopen dat de Britten eindelijk de gewiekstheid krijgen om het fatsoenlijke te doen en de
massamoordenaar en zijn verrader maatjes ten val zal brengen.
Het andere interessante incident was het feit dat de Secretaris van Staten van de VS John Kerry “zijn been
brak bij een fietsongeluk,” en daarom zijn onderhandelingsafspraken met Iran moest afzeggen. We zijn nog
niet in staat geweest om dit te bevestigen maar ervaringen in het verleden doen ons geloven dat Kerry met
opzet werd aangevallen door mede gangsters die boos waren over de deal die hij met Iran wilde doen.
Bronnen in Azië zeggen dat de nucleaire onderhandelingen met Iran niets te maken hebben met het
aanschaffen van nucleaire wapens door Iran omdat Iran nucleaire wapens heeft gehad sinds de tijden van
de Sjah. Een neef van de Shah van Iran heeft dit ook bevestigd. De Aziatische bronnen zeggen dat de
zogenaamde Iranese onderhandelingen in werkelijkheid gaan over een poging om het Iranese nucleaire
programma te laten stoppen met het gebruik van Russisch uranium en hen te doen overgaan naar het door
het Westen gecontroleerde Thorium. De Iraniërs zullen waarschijnlijk besluiten te stoppen met het gebruik
van beiden.
In ieder geval, moeten patriotten in het leger van de VS gangsters als Kerry verwijderen uit hun macht, de
republiek van de VS herstellen en een einde maken aan de corporatieve cabal regel ASAP. Wanneer ze dat
niet doen zal de VS door gaan af te glijden naar een derde wereld status. Cijfers over de werkelijke inflatie in
de VS, uitgegeven door Chapwood Investments laten zien dat de economie van de VS sinds 2011is
gekrompen met 21,4%
http://www.chapwoodindex.com/
Recente terugval van het volume van de wereldhandel maakte het ook duidelijk dat het huidige door het
westen gedomineerde systeem steeds meer disfunctioneel wordt. Het leger van de VS moet naar
Washington DC marcheren en naar New York om de Khazariaanse cabalnesten op te ruimen. Canadese
troepen staan klaar om te helpen wanneer het ze gevraagd wordt. Het wordt tijd voor een tweede
Amerikaanse revolutie.
Appendix:
Russisch onderzoek naar de Vanguard cooperatie, de geheime controleur van veel van de Westerse
coöperatieve machtstructuur
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De vier bedrijven die vertegenwoordigd zijn in alle onderstaande zaken en betrokken zijn bij alle besluiten:
Vanguard, Fidelity, BlackRock en State Street. Ze horen allemaal bij elkaar, maar wanneer we voorzichtig de
balans van aandelen proberen op te maken, blijkt dat in werkelijkheid al deze bedrijven worden
gecontroleerd door Vanguard. Dus, al deze partners of concurrenten van loyaliteit, BlackRock en State
Street behoren toe aan de Vanguard Groep.
Kijk alsjeblieft naar de grootste bedrijven binnen verscheidene industrieën die door de “Big Four” (vier
groten) worden gecontroleerd, en bij een nadere inspectie onder controle staan van de Vanqaurd Corporatie:
Alcoa inc., Altria Group inc., American International Group inc., AT & T inco., Boeing Co., Caterpillar inc.,
Coca-Cola Co., DuPont & Co., Exxon Mobil Corp., General Electric Co., General Motors Corporation,
Hewlett- Packard Co., Home Depot Inc., Honeywell International Inc., Intel Corp., International Business
Machines Corp., Johnson & Johnson, JP Morgan Chase & Co., McDonald’s Corp., Merck & Co. Inc.,
Microsoft Corp., 3M Co., Pfizer Inc., Procter & Gamble Co., United Technologies Corp., Verizon
Communications Inc., Wal-Mart Stores Inc. Time Warner, Walt Disney, de corporation «Halliburton»,
Viacom, Rupert Murdoch’s News Corporation, CBS Corporation, NBC Universal …
Tot op heden, worden tientallen biljoenen dollars beheerst door deze investeerders en alle belangrijkste
wereldwijd door deze groep van investeerders gecontroleerde bedrijven die deze waardevolle management
groep, Vanquard bezitten: Dick Cheney, de Rothschilds, de Bushes, de Rockefellers, de Clintons, Donald
Rumsfeld en vele andere invloedrijke mensen en eigenaars van de Federale Reserve. Ze monopoliseerden
feitelijk het buitenlandse en VS defensie beleid en bijna alle belangrijke defensie bedrijven.
De Vanguard Groep zelf beheerst ook het grootste deel van de wereld media. Bovendien, werkt de
Vanguard Coöperatie met een aantal sleutelfiguren van de Centrale Geheime Dienst, inclusief de
naamgenoot van een president van Vanguard, de CIA directeur John Brennan.
Het is belangrijk te weten wie werkelijk de belangrijkste banken beheerst en we zullen in de VS beginnen.
Op de eerste plaats – JP Morgan Chase met 2.39 biljoen dollars aan activa. Zijn grote institutionele
investeerder is de Vanguard Group, inc. Tot de top tien investeerders behoren Vanquard Total Stock Market
Index Fonds, Vanguard Institutional Index Fonds en het Vanguard 500 Index Fonds
Op de tweede plaats – De Bank van America met 2,17 biljoen aan activa. Zijn grote institutionele
investeerder is Vanguard Group, Inc. De top tien investeerders – investeringsfondsen – Vanguard Total
Stock Market index Fonds, Vanguard Institutional Index Fonds, Vanguard 500 Index Fonds en
Vanguard/Windsor II.
Op de derde plaats – Citigroep met tegoeden van 1,88 biljoen. De grootste investeerder – Vanguard Group,
Inc. Dan als eerste: Vanguard Total Stock Market Index Fonds, Vanguard Institutional Index Fonds,
Vanguard 500 Index Fonds, Vanguard/Windsor II, Vanguard/Wellington Fonds, inc. . и Fidelity Contra
Fonds, Inc. We moeten in overweging nemen dat sommige anderen, bijvoorbeeld, «JPMorgan», ook volledig
gecontroleerd worden door Vanguard. «Fidelity» en zijn structuren behoren toe aan Vanguard….
En tenslotte, Warren Buffett’s favoriete Wells Fargo. Tegoeden: 1,44 biljoen, deposito’s 1,01 biljoen. De lijst
van de grootste institutionele investeerders: Vanguard Group, inc. komt maar op de tweede plaats maar is
een tak van de top tien investeerders – investeringsfondsen: Vanguard Total Sock Market Index Fonds,
Fidelity Contra Fonds, Inc., Vanquard Institutional Index Fonds, Vanguard 500 Index Fonds en
Vanguard/Wellington Fonds, Inc. (Het zijn allemaal “dochters” van Vanguard)
Dat is zoals het totaalbeeld van het onderzoek er vandaag uit ziet. De grootste bedrijven in wereld zijn
banken, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, en Morgan Stanley. Laten
we eens kijken wie hun grootste aandeelhouders zijn. Bank of America, State Street Corporation, Vanguard
Group, BlackRock, FMR (Fidelity), Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital World Investors, AXA, Bank of NY,
Mellon
JP Morgan: State Street Corp., Vanguard Group, FMR (it is Fidelity), BlackRock, T. Rowe, AXA, Capital
World Investor, Capital Research Global Investor, Northern Trust Corp. en Bank of Mellon.
Citigroup: State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock, Paulson, FMR, Capital World Investor, JP
Morgan, Northern Trust Corporation, Fairhome Capital Mgmt and Bank of NY Mellon.
Wells Fargo: Berkshire Hathaway, FMR, State Street, Vanguard Group, Capital World Investors, BlackRock,
Wellington Mgmt, AXA, T. Rowe and Davis Selected Advisers
Kijk het zelf maar weer na: Zoals ik hierboven al melde, het leidinggevende financiële bedrijf wordt volledig
gecontroleerd door tien institutionele effecten en/of aandelenhouders waarvan vier van de belangrijksten
bedrijven betrokken zijn bij alle zaken en beslissingen: Vanguard, Fidelity, BlackRock en State Street.
Ze “horen allemaal bij elkaar”, maar wanneer we voorzichtig de balans van aandelen bestuderen, blijkt dat in
werkelijkheid al deze bedrijven worden gecontroleerd door Vanguard. Dus al deze partners of “concurrenten”
Fidelity, BlackRock en State Street behoren toe aan de Vanguard Groep.
Monsanto
Het bedrijf «Monsanto» gehaat door miljoenen mensen in de hele wereld, en vooral in de VS, maar dit kon
de eigenaren niets schelen om de eenvoudige reden: niemand dacht aan zijn werkelijke gastheren. 26
augustus 2014. Als de eigenaren van «Monsanto» kunnen we makkelijk individuen opmerken: William U.
Parfet, bezit 284.642 aandelen van het bedrijf, Hugh Grant – 253.715, Robert T. Fraley – 95212, Brett D.
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Begemann – 103523 en David F. Snively 62072 aandelen. Indrukwekkend – het zijn allemaal erg rijke en
invloedrijke mensen. Als je alle aandelen in bezit van individuen bij elkaar optelt van het «Monsanto» bedrijf
zijn dit 799.164 aandelen.
Hoewel, de eerste op de lijst van institutionele aandeelhouders is (wie zou je denken?) Vanguard Group, Inc.
met 31.201.773 aandelen, dat is een 39 of meer keer grotere hoeveelheid dan de hoofd “eigenaren” van het
gehele bedrijf.
Laten we eens een andere lijst van aandeelhouders bekijken «Monsanto» – gezamenlijke fondsen Gehele
Aandelen Markt Index Fonds – 8.118.741 actief, Vanguard – Primecap Fonds – 6.663.460, Vanguard
Institutional Index Fonds – 5.226.511 en Vanguard 500 Index Fonds – 517.086. Op dit moment is nog geen
een van de nieuwe spelers, geen een nieuw bedrijf betrokken: Fidelity Grows Company Fonds met
4.072.871 aandelen. De truck is dat het gezamenlijke fonds Fidelity Investment Services nauw samenwerkt
met de Vanguard Groep.
Ga naar onder aan de lijst: Vanguard Specialized-Dividend Appreciation Index Fonds – Meer aandelen
3.641.513. Gaan je ogen schitteren door Vanguard? Maar er is geen twijfel voor regulerende
agentschappen: de aandelen zijn verdeeld over de verschillende fondsen, en het zijn allemaal verschillende
wettige entiteiten.
De heer Hugh Grant is een leidinggevend persoon van «Monsanto» bekend bij het publiek met de
eerdergenoemde 253.715 aandelen in het bedrijf. Hij deed dienst als President, voorzitter en Hoofd
Uitvoerend Ambtenaar. Meneer Grant legt aan niemand verantwoording af, in wiens handen liggen de
teugels van Monsanto’s macht in werkelijkheid?
Google
Google!?! Je zoekt, en je veronderstelt dat Google eigendom is van een Russische Jood, Mr Sergey Brin.
Vind eerst een lijst van eigenaren. Je hebt Eric E. Schmidt - 1.240.463 aandelen, John L. Doerr - 2767
aandelen, Sergey Brin - 75.000 aandelen, David C. Drummond - 21.332 aandelen en effecten Paul S.
Otellini - 643. Zware Jongens.
Ga naar beneden naar de meest belangrijke institutionele investeerders, en op de eerste plaats staat State
Street Corporation met 22.757.690 aandelen, vormt hiermee 6.73 % van het bedrijf net zo veel als Google.
Dus wie is de werkelijke eigenaar?!
Op de tweede plaats met een zekere afkorting is FMRLLC met zijn 20.368.861 aandelen en 6,02% Niets
geheimzinnigs. Dit is Fidelity Management en Research.
De derde – Vanguard Groep, Inc. Met 14.624.137 aandelen en 4,32 %. Op dit punt van tellen is de totale
hoeveelheid aandelen van Vanguard en Fidelity al 10,34%. Grote Jongens.
Belangrijk!
Hoe dan ook, we gaan verder: onder de meest belangrijke investeringsfondsen van de investeerders van
Google zien we eerst Fidelity Contra fonds Inc., met 6.925.967 aandelen of 2,05%, op de vierde – Fidelity
Growth Company Fonds ( 1.809.678, 0,54%) en op de zesde – Vanguard / Primecap Fonds (1.417.843,
0,42%).
Totaal samengevoegd, Vanguard en Fidelity Corporations aandelen in Google op 28 augustus 2014, is
45.146.486 (vijfenveertigmiljoen-honderdzesenveertigduizend vierhonderdzesentachtig aandelen), terwijl de
hele wereld “weet” dat Meneer Sergey Brin eigenaar is van Google. Meneer Brin heeft zevenenvijftigduizend
aandelen. Ik vertelde jullie al dat Vanguard eigenaar is van Fidelity.
In contrast met het Vanguard en Fidelity bezit stemaandelen, heeft Brin meer belangstelling voor inkomsten
dan voor controle, dus al zijn aandelen behoren tot de categorie B dat valt onder sectie 14 (A) van de wet
van 1934 “Over Obligatie Wisselhandel” verklaring ondertekent door Eric Schmidt. Het aantal categorie A
aandelen dat eigendom is van Sergey Brin is 0.
Echter, Brin als een directeur, wie stemt bij volmacht en zijn aandelen niet gebruikt maar informatie over de
eigenaren van deze aandelen heb ik niet gevonden, en het is mogelijk dat tussen eigenaren van deze
aandelen de zelfde Vanguard kan zitten.
Microsoft
Kijk alsjeblieft naar wie Microsoft bezit. Om dit opnieuw te doen gebruiken we deze keer “saaie” Duitse cijfers
https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=MSFT
Lijst van directe eigenaren – individuen op 28 augustus 2014 bestaande uit: Steven A. Ballmer c
333.254.734 aandelen, William H. Gates III – c 297.992.934, Mason G. Morfit – 827 aandelen, Brian Kevin
Turner – 1.295.454, en Steven J. Sinofsky 1.176.195 aandelen.
Lijst van belangrijke institutionele investeerders opent met Vanguard Group, Inc. met 386.749.214 aandelen,
en op de vierde plaats hier FMR (Fidelity!), LLC met 272.942.627. Op de eerste plaats op de lijst van
belangrijkste stichtingen Vanguard Stock Market Index Fonds met 115.585.047 aandelen en onderaan staan
Vanguard Institutional Index Fund-institutional Index Fonds – 75.214.603 en Vanguard 500 Indexm Fonds –
74.414.992.
Nu, we zullen een korte blik werpen op de AT&T. De top tien van institutionele investeerders, het ziet er uit
als volgt: De Vanguard Group, Inc., State Street Corporation, Evercore Trust Company, NA Blackrock Fund
Advisors, Northern Trust Corporation, Dimensional Fund Advisors LP, Capital Research Global Investors en
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BlackRock Group Limited. Alleen de eigenaars van Evercore Trust Company zijn niet herkend, maar de
andere negen zijn Vanguard.
De top tien van institutionele investeerders – investeringsfondsen
De top tien van institutionele investeerders – investeringsfondsen: Vanguard Total Stock Market Index
Fonds, Vanguard 500 Index Fonds, SPDR S & P 500 ETF Trust, Vanguard Institutional Index FundInstitutional Index Fonds, Capital Income Builder, Inc., Franklin Custodian Fonds - Income Fonds, Spartan
500 Index Fonds, Shares Core S & P 500 ETF, DFA US Large Cap Value Series en Vanguard Index - Value
Index Fonds. Het wordt me door de lijst niet duidelijk wie de Shares Core S & P 500 ETF bezit en de DFA
US Large Cap Value Series. De andere acht van de tien zijn Vanguard.
https://de.finance.yahoo.com/q/mh?s=T%2C+&ql=1
Comcast
Alsjeblieft, vraag me naar Comcast en zijn aankoop van 100% aandelen van Time Warner Cable, naar een
“dochter” van zijn waarschijnlijk grootste concurrent, media concern AT&T Cable. Deze “dochter, Time
Warner Cable beheerst 60% van beide het internet en kabel televisie in de Verenigde Staten.
96,69% belang in Comcast is in de handen van institutionele investeerders. Hier zijn de eerste vijf: STRS
Ohio – 150.105.674, Capital World Investors – 134.729.551, Vanguard Group, Inc. – 125.644.169, State
Street Corp. – 104.763.362, en FMR LLC – 73.866.510.
http://www.nasdaq.com/de/symbol/cmcsa/ownership-summary
Ik laat jullie het bovenstaande zien, maar niet veel Amerikanen weten dat State Street en Fidelity (FMR) ook
tot Vanguard behoren.
Feiten over Ebola
Gilead Sciences,
Ik herinner me niet of de FBI agenten me verzocht hebben om het zonder contact overdraagbare Virus
Ebola te onderzoeken, wat werd ontwikkeld in de geheime laboratoriums van de CIA in Guinea door
specialisten van het Amerikaanse biotechnologie bedrijf «Gilead Sciences», waarna de epidemie werd
verspreid over verschillende landen.
Het hoofdkwartier van «Gilead Sciences» staat in Foster City, California. Als de FBI agenten me verzochten
om Ebola te onderzoeken, Informeer ik jullie hieronder over de werkelijke eigenaren van de «Gilead
Sciences»! Als de FBI me dit verzoek niet heeft gedaan delete dan alsjeblieft de informatie hieronder.
De namen van de eigenaren – individuen: Dr. John C. Martin (President, Belangrijkste Uitvoerend
Ambtenaar), Norbert W. Bischofberger, John F. Milligan, Etienne Davignon en James M. Denny.
De werkelijke controle over belangrijke institutionele aandeelhouders van «Gilead Sciences» behoort toe
aan Vanguard Group, Inc. Andere belangrijke aandeelhouders van gezamenlijke investeringen zijn:
Vanguard Total Stock Market Index Fonds: Vanguard Institutional Index Fonds, en Vanguard 500 Index
Fonds.
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/07-06-15-benjamin-fulford.html

Montague Keen: "De Cabal heeft een groot conflict nodig om de
Nieuwe Wereld Orde af te dwingen."
Maandag 15 juni 2015, 10:48 uur
De boodschappen van Montague Keen worden posthuum gechanneld
door zijn vrouw Veronica. Tijdens zijn leven hield journalist en
wetenschapper Keen zich o.a. bezig met onderzoek naar het hiernamaals
(de Scole Experimenten). Na zijn dood in 2004 nam zijn spirit vrijwel
direct contact op met zijn verbijsterde vrouw, die zijn stem kraakhelder in
haar hoofd hoorde. Van de informatie die doorkwam had noch zij, noch
Montague zelf enige weet gehad tijdens zijn leven.
"Mijn vrienden, word alsjeblieft wakker; jullie snellen richting je eigen slavernij. Mondiale slavernij verspreidt
zich overal om jullie heen en toch sluiten jullie hiervoor nog steeds de ogen, als slapende doden. De eerste
en tweede Wereldoorlog werden in Europa uitgevochten; de Cabal wil een derde Wereldoorlog, eveneens in
Europa. Ze hanteren opnieuw dezelfde oude formule en velen van jullie trappen er nog steeds in. Leren jullie
het dan nooit? Wat er moet gebeuren is dat jullie je ogen openen voor wat er gaande is.
“Massavernietigingswapens” kregen jullie van alle kanten te horen, maar ZE WAREN ER NIET. Saddam
Hussein werd gedemoniseerd, waarna de oorlog werd verklaard en de mensen werden afgeslacht. Voordat
het moorden begon, werd alle bewijs dat er was van de OUDE BESCHAVING door het Amerikaanse leger
vernietigd.
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Kolonel Muammar Gaddafi werd eveneens gedemoniseerd en de invasie en het vermoorden van de menigte
was opnieuw aan de orde. Moet ik nog verder gaan, voordat jullie je ogen openen en zien wat er gaande is?
Dit alles was onderdeel van HET PLAN en men trapt er iedere keer in.
De Cabal wil oorlog met Rusland, dus hebben ze de Oekraïne als ingang gebruikt. Omdat Wladimir Poetin
weigerde hun spel mee te spelen, wordt hij nu gedemoniseerd. De mensheid zou Poetin op haar blote
knieën moeten danken voor zijn weigering deel te nemen aan een oorlog. Controleer de feiten voordat je
Poetin beschuldigt en je zult ontdekken dat HIJ ALLEEN jullie beschermt. Hij weigert betrokken te raken bij
de NWO.
Alleen de corrumpeerbaren geloven de propaganda die uit jullie televisies en kranten vloeit, aangezien deze
eigendom zijn van de Cabal. De Cabal HEEFT EEN GROOT CONFLICT NODIG om de NWO af te dwingen.
Poetin besloot zijn volk te beschermen in plaats van ze te verraden. Jullie sympathie zou zich uit moeten
strekken naar het arme volk van de Oekraïne dat gebruikt werd om redenen te creëren voor een oorlog met
Rusland. Vanwege de ernst van de situatie waarin jullie jezelf bevinden, vraag ik jullie je geest in te zetten
door middel van meditatie of welke andere manier ook die voor jullie werkt, om zo golven van vrede te
veroorzaken. Zend ze uit zodat er niet langer ruimte is voor het bestaan van kwaad in jullie wereld. Alle
harten verenigen zich, in vrede en harmonie, tot ėėn. Geen door de mens gecreëerde verschillen, noch ras
of religie zou een barrière moeten vormen voor dit samenkomen van de mensheid ten behoeve van vrede.
Maak onderscheid tussen wie je vertrouwt en wie niet. Ga altijd op je hart af, omdat je geest is
geïndoctrineerd door onderwijs en propaganda. Jullie zullen overwinnen op het moment dat jullie
samenkomen. Verbind je rechtstreeks met jouw God. Jullie hebben geen tussenpersonen nodig aangezien
het altijd hun plan is geweest jullie door middel van angst te domineren. Neem de verantwoordelijkheid en
het heft voor je leven in eigen hand. Veronica en ik weigerden deel uit te maken van welke religie dan ook.
We omarmden het spirituele leven dus we bevelen dat van harte aan. Wanneer je liefde hebt in je leven, is
er geen plaats voor angst. Jullie dienen beslissingen te nemen. Door niets te doen, geven jullie toestemming
voor een derde Wereldoorlog en de vernietiging van de mensheid en de Aarde zoals jullie die nu kennen.
De situatie die de Cabal door middel van oorlog heeft gecreëerd, heeft geleid tot chaos in Europa.
Duizenden ontvluchten een paar landen om een goed heenkomen te zoeken in Europa. Dit alles was, mijn
vrienden, onderdeel van het plan om Europa te destabiliseren met oorlog als gevolg. Dit zal doorgaan totdat
jullie weigeren nog langer mee te doen. Legers bestaan alleen om het KWAADAARDIGE PLAN van de
Cabal uit te voeren. Denk nooit ook maar ėėn moment dat ze er zijn om de mensheid te beschermen. Ze zijn
gewetenloos en missen het intellect om te beseffen dat ze worden gehersenspoeld en gebruikt.
Ierland zal het centrum voor vrede zijn. Het leren hoe in een wereld zonder corruptie te leven zal daar
beginnen. De Ieren hebben de wereld in het verleden onderwezen en ze zullen dat met plezier weer doen.
We hebben jullie hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het Ierse volk begint te ontwaken en begint te
begrijpen wat er onder haar voeten ligt en waardoor ze wordt omringd. Wanneer die ENERGIE eenmaal
bevrijd is zal het wereldwijd alle corruptie ontmaskeren en verwijderen. Degenen die in Ierland gekozen zijn
leggen alleen verantwoording af aan Europa, niet aan het Ierse volk. Dat moet veranderen. In het verleden
waren regeringen van het volk, voor het volk. Corruptie mag nooit meer worden toegestaan de norm te
worden. Oorlog zou nooit een optie mogen zijn. Waarom zou een mens zijn eigen soort willen doden. Jullie
leven in een wereld van overvloed die wordt gecontroleerd door een paar enkelingen. De overname werd
stiekem gedaan. De massa was zich niet bewust van wat er werd gedaan. NET ZOALS JULLIE VANDAAG
NAAR JE EIGEN VERNIETIGING WORDEN GELEID. Jullie hebben niet de luxe van tijd, aangezien de
Cabal deze overname al honderden jaren aan het plannen is, ondanks dat jullie je daar pas kortgeleden van
bewust zijn geworden.
Trap niet in de mooie woorden van die enkelingen, noch uit Rome, noch van regeringen. Jullie maken geen
deel uit van hun plannen. Mooie woorden en mooie kleren volstaan niet. Jullie hebben absoluut eerlijk bewijs
nodig en de garantie dat het welzijn van de mensheid voorop staat, vóór jullie accepteren wat ze zeggen.
Rome dient Lucifer. Vergeet dat nooit. Rome denkt dat het de hele wereld bezit inclusief iedereen daarop,
door middel van de doop. Velen van jullie hebben de doopgeloften die namens jullie werden gedaan
herroepen en velen gaan door met dit te doen. Rome staat aan de top van de Piramide van het KWAAD;
alhoewel het dat goed verbergt.
Gezamenlijk, vrienden, kunnen jullie bergen verzetten. Vertrouw elkaar, want dat zal jullie beschermen tegen
nog een oorlog en wat voor plannen de Cabal ook voor jullie heeft. Het is een kwestie van de mensheid of
zij, iedereen moet deze keuze maken. De toekomst ligt in jullie handen.
Mijn lief, het is moeilijk om te gaan met hetgeen gedaan wordt om jouw werk met mij tegen te houden. Liefde
en vertrouwen staan aan onze kant.
Bron: The Montague Keen Foundation, vertaling: Rob/Marja.
http://brekendnieuws.nl/15-06-15-montague-keen.html
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Benjamin Fulford: "G7 hulpeloos in het zicht van een zeker en onvermijdelijk faillissement."
Donderdag 11 juni 2015, 09:08 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij 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
genootschappen.
"De leiders van de groep van zeven geïndustrialiseerde Naties of G7 houden
een onverwachte vergadering in Duitsland in een nutteloze poging om hun
onvermijdelijke faillissement te voorkomen. De leiders spreken over Griekenland, de Oekraïne, China, het
Midden Oosten en andere zaken alsof ze op de een of andere manier hier nog controle over hebben. De
leiders moeten begrijpen dat er daarbuiten zoiets is als de werkelijkheid en het maakt niet uit hoe lang je dit
probeert te ontkennen, het zal zich op een gegeven moment aan je opdringen.
Het is een feit dat, met de uitzondering van Canada, Japan en Duitsland, de G7 naties en hun Westerse
bondgenoot staten tijdens de laatste 40 jaar een schuld hebben aan de rest van de wereld. De olifant in de
kamer waar niemand over praat, in feite de grootste schuldenaar van allemaal, is de VS.
De rest van de wereld heeft een gezamenlijk besluit genomen om te stoppen met het financieren van deze
Westerse regeringen totdat ze stoppen met hun constante oorlogsverspreiding en stelen van hulpbronnen.
Aangezien de rest van de wereld het meeste van het werkelijke geld beheerst (d.w.z. geld verbonden aan
fysieke objecten) beheersen ze de onderliggende werkelijkheid. Je kunt brood eten maar geen derivaten of
dollarbiljetten.
Je kunt werkelijke dingen verhandelen zoals auto’s of olie voor rijst of tarwe maar als je het vertrouwen
verliest wil niemand jouw schulden verhandelen voor werkelijke dingen. De G7 landen, vooral de
Gezamenlijke Verenigde Staten (als de oppositie van de Republiek van de Verenigde Staten), zijn er in
geslaagd om het onvermijdelijke uit te stellen met frauduleuze economische cijfers, buitenlandse modder
fondsen, en derivaten die in theorie een astronomisch hoge waarde hebben
Hoewel, geen enkele hoeveelheid nullen toegevoegd aan astronomische getallen in westerse banken zal
enig verschil maken zolang deze nullen geen enkele verbinding hebben met de werkelijke wereld.
De Chinezen hebben er op aangedrongen betaald te worden met dingen die werkelijk bestaan, dingen zoals
goud. De Amerikaanse gezamenlijke regering gaat, net als een ooit eens rijke drugsverslaafde, zware tijden
tegemoet, verpande erfstukken, geleend van vrienden, gestolen en gelogen tot dusver om zijn volgende shot
van schulden te krijgen. Ze hebben olie uit Irak gestolen, Afrikaans goud, Japanse spaartegoeden en al het
ander waar ze hun handen op konden leggen.
Hoewel, sinds het werkelijke VS Bruto Binnenlands Product gekrompen is met 21,4% sinds 2011, is het
mogelijk geworden voor de Gezamenlijke regering van de VS om haar steeds groeiende schulden te blijven
betalen. Het voor de hand liggende antwoord is om een faillissement uit te roepen.
Het probleem is dat er erg weinig mensen vandaag in leven zijn die zich de laatste keer herinneren dat een
Europees land failliet ging. Er is in duizend jaar geen Angel Saksisch land failliet gegaan dus de Amerikanen
zijn zelfs nog minder bekend met wat faillissement werkelijk met zich mee brengt.
Voor degenen van ons die dichtbij dingen hebben mee gemaakt zoals de instorting van de Japanse zeepbel
en het faillissement van Argentinië is de toekomst duidelijker te zien.
Laat ons deze twee zaken vergelijken met wat er gebeurt met de G7 met de bedoeling om de toekomst te
voorspellen.
In het geval van Japan, barstte de bom in de jaren 1990-1992. De Japanse regering wist al in 1992 dat de
slechte schuld 200 biljoen yen bedroeg (ongeveer $2 biljoen). Hoewel publieke aankondigingen schatte het
op slechts 3 tot 4 biljoen yen. Bedrijf A gaf zijn slechte schuld door aan bedrijf B die het weer door gaf aan
bedrijf C, elk met een verschillende vastgelegde uiterste datum. Het was alsof een individu zijn American
Express kaart gebruikte om zijn Visa schuld te betalen en dan weer de Visa gebruikte om zijn MasterCard te
betalen en dan hun MasterCard gebruiken om hun American Express kaart te betalen. Deze zwendel zorgde
voor extra tijd.
Niettemin waren uiteindelijk een paar van de ergste bedrijven niet langer meer in staat om hun faillissement
te verbergen. Ik herinner me dat ik Kichinosuke Sasaki, president van de Togensha, een van die bedrijven,
interviewde, in het laatste deel van 1990. Hij was toen de armste man in de wereld met een netwerk met een
waarde van minus 9 biljoen yen (ruwweg minus $90 miljard) Hij droeg een zijden pak dat hem tienduizenden
dollars gekost moest hebben toen hij het ooit kocht maar het was nogal afgedragen en versleten toen ik hem
interviewde.
Hij vertelde me dat de bankiers hem half in leven hielden met een karige uitkering. De bankiers wilden niet
dat hij zich failliet liet verklaren omdat dat een domino effect veroorzaakt zou hebben dat uiteindelijk zou
leiden naar de grootste Japanse banken.
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In het geval van Europa, speelt Griekenland de rol van Togensha. Als het Griekenland wordt toegestaan om
failliet te gaan dan moeten grote Europese banken hun werkelijke Griekse schuld bekendmaken en aldus
worden gedwongen toe te geven dat ze ook in de schulden zitten. Geen wonder dat top managers van
groepen als de Deutschebank ontslag blijven nemen. Niemand wil de kapitein zijn van een zinkend schip.
Echter, de Japanse ervaring met de gebarste bom maakt het erg duidelijk dat het onvermijdelijke uitstellen
alleen maar het totale plaatje doet uitbreiden. De Grieken weten dit al omdat ze gedwongen worden om de
rol van Mr. Sasaki te spelen en worden uitgemolken voor alles wat ze hebben zodat hun bankiers net
kunnen doen of alles in orde is. Het gemiddelde Griekse inkomen is gedurende de laatste vijf jaren gezakt
met 40% zodat de bankiers net konden doen alsof ze betaalkrachtig waren. Het wordt alleen nog maar erger
tot Griekenland een faillissement afroept. Het is veel beter een faillissement af te roepen dan geketend te
blijven aan een onbetaalbare schuldenlast. Faillissement moet een slecht ding zijn. Het eerste dat men moet
begrijpen is dat financiën spiritueel zijn of psychologisch. Als Griekenland failliet gaat zullen, mensen,
gebouwen, fabrieken, boerderijen, stranden, huizen enz. niet verdwijnen. Het enige dat zal veranderen is
hoe mensen besluiten wat ze in de toekomst doen met deze echte wereldse bezittingen.
Ook in het geval van Argentinië, als in het geval van IJsland, was het faillissement een korte duidelijke schok
gevolgd door een snelle opleving van de levensstandaard. De mensen waren ook bevrijdt uit de klauwen van
parasitaire bankiers. Natuurlijk, wanneer Griekenland failliet gaat gaan de rest van de euro landen
uiteindelijk ook failliet. Angela Merkel ging kortgeleden naar China en Japan om geld te vragen maar kwam
met lege handen terug. Sinds er geen andere geldbron is die groot genoeg is om de door Duitsland
ondersteunde Euro uit te kopen is het dus waarschijnlijk dat het Duitse financiële systeem eerder dan later
ontoereikend zal worden. Het eindresultaat zal een terugkeer betekenen naar de Duitse mark, de drachme
en andere valuta verbonden aan historische culturen.
Nu hier is iets om over na te denken. Het Parlementsgebouw van de Europese Unie werd expres gebouwd
om te lijken op de toren van Babel. Je kunt dit zien via deze link:
http://deadlinelive.info/2012/11/26/fascism-rising-eus-new-tower-of-babel/
Het verhaal over de Toren van Babel ging er over dat het uiteindelijk instortte en dat alle verschillende
mensen uiteindelijk hun eigen verschillende kant opgingen. De nieuwe toren van Babel was gereed in 1999.
De vraag is, waren er planners die toen als wisten dat het EU project voorbestemd was om de zelfde kant op
te gaan als de toren van Babel?"
Bron: Benjaminfulford.net, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/11-06-15-benjamin-fulford.html

Grieks parlementair comité verklaart alle schulden aan de EU illegaal
‘Terugbetalen schulden is directe inbreuk op de fundamentele mensenrechten van het Griekse volk’
De virtuele EU-creditcard van de Griekse premier Tsipras is al jaren
‘maxed out’ met honderden miljarden euro’s. Al die schuld is nu ‘illegaal
en onwettig verklaard’.
Het Griekse misbruik van de Europese Unie neemt wordt met de dag
brutaler en onbeschaamder. Een parlementair ‘waarheidscomité’ dat
door de extreemlinkse regeringspartij Syriza werd opgericht heeft nu
geconcludeerd dat alle schulden die de Grieken bij de EU, de ECB en
het IMF hebben gemaakt, ‘illegaal, onwettelijk en uit den boze’ zijn.
‘Daarom kwamen wij tot de conclusie dat Grieken deze schuld niet zou
moeten terugbetalen.’ Tegelijkertijd dreigde de Griekse Centrale Bank uit de eurozone en de EU te stappen
als de Troika niet meer doet om de Grieken tevreden te stellen.
Het terugbetalen van de schulden aan de Troika wordt door het comité zelfs een ‘directe inbreuk op de
fundamentele mensenrechten van de inwoners van Griekenland’ genoemd. Met andere woorden: de
Grieken vinden dat ze er recht op hebben om tot in het oneindige honderden miljarden euro’s uit Europa te
blijven krijgen.
Griekenland vindt dan ook dat er geen enkele reden meer is om bankroet te gaan, omdat de schulden van
meet af aan ‘illegaal’ waren. Als de EU dit accepteert, dan zullen de andere Zuid Europese schuldenstaten –
met Italië (€ 2 biljoen) en Spanje (€ 1,3 biljoen) voorop- ongetwijfeld hetzelfde eisen. (1)
Centrale Bank dreigt uit de eurozone en EU te stappen
De Griekse Centrale Bank zette het absurde standpunt van het comité extra kracht bij door vandaag te
dreigen uit de eurozone en waarschijnlijk ook uit de EU te stappen.
De bank waarschuwde tevens dat dit tot de instorting van de hele EU kan leiden, en toonde zich vervolgens
optimistisch over de uitkomst van de onderhandelingen. Dat komt omdat men er in Athene terecht vanuit
gaat dat Brussel Griekenland er om bovengenoemde redenen –letterlijk koste wat het kost- bij wil houden.
Van die wetenschap maken de Grieken al jaren maximaal misbruik.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Grieks-parlementair-comit-verklaart-alle-schulden-aan-de-EU-illegaal
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Benjamin Fulford: "Zal het chaos zijn of een gecontroleerde implosie wanneer de Westerse zeepbel
uiteenbarst?"
Donderdag 18 juni 2015, 11:09 uur
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als
vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij 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 genootschappen.
De tekenen wijzen er onmiskenbaar op dat een soort van historische
gebeurtenis op handen is. Het laatste economische nieuws maakt het
onvermijdelijk dat het Westerse financiële systeem zoals we dit kennen op een einde staat te komen. De
vraag is, zal dit gebeuren door middel van een gecontroleerde implosie gevolgd door een soort van
feniksachtige opbloei of zal er een revolutie ontstaan, chaos, anarchie, bloedvergieten en ellende. Het
antwoord ligt nu in de handen van de militaire krachten van het westen want de politieke wereld, vooral in de
Verenigde Staten functioneert slecht.
Kijk alsjeblieft naar de volgende grafiek om te begrijpen hoe serieus de situatie is.
http://davidstockmanscontracorner.com/wp-content/uploads/2015/05/financialization3.png
Het laat zien dat er ongeveer $80 biljoen aan financiële producten in de Verenigde Staten zijn die geen
enkele basis hebben in de werkelijke wereld. Tijdens de Japanse zeepbel gebruikte ik een soortgelijke
grafiek om te laten zien dat de oninbare schulden in het banksysteem een waarde hadden van 200 biljoen
yen terwijl de Japanse regering beweerde dat de oninbare schuld maar 3 biljoen was.
Een andere manier om dit uit te drukken is dat de prijzen van activa van de VS zo ongeveer 80% omlaag
moeten voordat ze de bodem van de realiteit bereiken. Japanse onroerend goed prijzen daalden 90% nadat
de zeepbel daar barstte. De Amerikaanse zeepbel is 49 keer groter dan de Japanse zeepbel was. Het is niet
de vraag of het zal barsten maar wanneer. Het ontkennen van de werkelijkheid zorgt er niet voor dat het
verdwijnt.
Er is ook bewijs afkomstig van indexcijfers gebaseerd op transacties in de werkelijke wereld die niet
gemanipuleerd kunnen worden door financiële trucjes. Een daarvan is de Baltic Dry Index, de prijs van
verscheepte goederen, voor het grootste deel onbewerkte materialen als olie, metalen, graansoorten enz.
Het staat nu op een record laagte.
http://thedailycoin.org/wp-content/uploads/2015/06/Screen-Shot-2015-06-08-at-2.56.50-PM.png
Een ander is de China Containerized Freight index, welke de kosten van verscheping van afgewerkte
industriële goederen uit China meet. Het staat ook op een record laagte.
http://thedailycoin.org/wp-content/uploads/2015/06/China-Containerized-Freight-index-2015-06-05.png
Misschien hebben jullie opgemerkt dat jullie e-mail spamfilter nu meer Chinese ondernemingen laat zien die
wanhopig naar klanten zoeken dan alleen advertenties voor Viagra of Nigeriaanse zwendel. Het is
overduidelijk dat er iets groots op het punt staat te gebeuren op de wereldmarkten.
Er zijn veel mensen die dit nu ontdekken. De Amerikaanse vereniging van individuele investeerders laat zien
dat in mei van dit jaar individuele investeerders het percentage geld hebben verlaagd dat ze investeren in
aandelen van 67,9% naar 57,8%. Dit is een ontzettende teruggang van 10% van hun aandelen in ruil voor
geld binnen slechts een maand. De Grieken redden het Griekse bankensysteem met een kwijtschelding van
meer dan 500 miljoen euro per dag. Dit soort dingen wordt gewoonlijk toegeschreven aan een bankrun of
wanneer de ratten het zinkende schip verlaten.
Ingewijden zeggen dat de meest waarschijnlijke kandidaat om de rol van Lehman Brothers te spelen tijdens
de komende crisis de Deutschebank is. Deutschebank heeft zijn S&P tarieven zien vallen naar BBB+status,
welke lager is dan de AAstatus die Lehman had voor het instortte. Verder heeft het derivaten boek van de
Deutschebank een nominale waarde van 54,7 triljoen euro, vergeleken met een EU BBP van 9.6 triljoen
euro en een Duitse BBP van 2,74 triljoen euro. De basis voor veel van deze derivaten is Griekse schuld en
de Griekse regering is in feite op 5 juni in gebreke gebleven.
Japanse keizerlijke familie en Chinese regeringsbronnen zeggen beiden dat het recente bezoek aan Japan
en China van de Duitse kanselier Angela Merkel diende om geld te vragen om dit probleem op te lossen.
Beide bronnen bevestigen echter dat ze terugkeerde met lege handen.
Onderzoeken door niet corrupte VS autoriteiten hebben onthuld dat veel van het geld afgenomen van de VS
belastingbetalers na de val van Lehman Brothers met een hefboomwerking van 100 keer werd gebruikt om
te speculeren met krediet om de Europese financiële instituten af te kopen.
Bronnen van vertegenwoordigers van de VS en het Pentagon zeggen dat het deze keer niet zal worden
toegestaan dat dit gebeurt. Deze bronnen zeggen ook dat In plaats daarvan er een soort van onthulling
verwacht kan worden.
De poging om de derde wereldoorlog te beginnen in de Oekraïne is voor de ogen van de Khazariaanse
bende uiteengespat omdat het heeft geleidt tot een hoop informatie van de Russische geheime dienst. Hier
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is wat van de informatie die gestuurd werd door de Russische geheime dienst als antwoord op de recente
poging van de Khazariaanse maffia om Rusland als een bedreiging af te schilderen.
“Wij hebben het WTC niet opgeblazen op 11 september 2001 met W54, Davy Crockett nucleaire Pitts. Wij
hebben niet 350 buiten gebruik zijnde W-54 Davy Crockett nucleaire Pitts van de VS gestolen via de
achterdeur van Pantex, Texas USA, welke werden gefabriceerd in de Hanford Nucleaire fabriek.
Wij hebben deze gestolen W54 kernkoppen niet naar Israël gebracht. Wij hebben ze niet opnieuw
gerestaureerd in Israël en WIJ waren NIET degenen die deze nucleaire Pitts terug brachten door Houston,
Texas om opgeslagen te worden in verschillende Israëlische ambassades, inclusief de Israëlische
ambassade in New York en wij HEBBEN deze nucleaire Pitts NIET meegenomen naar de Twin Towers met
behulp van Israëlische systemen voor stadsverhuizing.
Met andere woorden, de Russen geven de witte boorden in het Pentagon gedetailleerde, informatie over
strafbare feiten over Khazariaanse massa moord in de Verenigde Staten.
De Russen zeggen ook dat de crash van de “Maleisische Vlucht 17” de wraakactie was van Vanguard (het
front van de Khazariaanse bende) tegen Duitsland en Frankrijk als antwoord op hun plan om een Europees
Leger op te richten en de Vanguard criminelen uit Europa te verdrijven.
Het was ook een reactie op Angela Merkels en Francois Hollande’s verzoek aan de Oekraïense president
Poroshenko om “de Vanguard vertegenwoordiger Igor Kolomoyskyi er uit te schoppen en hem te ontslaan
van de positie als de gouverneur van het Oekraïense Dnepropetrovskiy land en om van de Kolomoyskyi’s
banken al het regeringsgeld op te nemen met de bedoeling om de echte dollars te scheiden van de
nepdollars van Vanguard die de Oekraïense regering bezit.
In antwoord op de Europeanen, werd volgens de Russen, een van de Khazariaanse maffialeiders extreem
kwaad terwijl hij zei dat ‘Het mooie Frankrijk’ een regeringsovername kan verwachten.
De Russen verschaften ook gedetailleerde informatie over hoe het Vanguard dochterbedrijf Raytheon en
twee andere bedrijven uitrusting fabriceerden en gebruikten om op afstand vliegtuigen te kapen.
Verder, hebben de Russen de witte boorden van het Pentagon een gedetailleerde lijst verschaft van de
Khazariaanse agenten die betrokken zijn bij de vernietiging van het World Trade Center op 11 september
2001.
Ambtenaren van het Pentagon verwachten een beperkte burgeroorlog in de Verenigde Staten welke al begin
deze zomer zal beginnen met de bedoeling om de Khazariaanse leden van de vijfde colonne aan te pakken
De ambtenaren van het Pentagon vermelden tot dusver ook vele tekenen van vooruitgang op de
Khazariaanse bende. De eerste was de nederlaag van de TPP en TTIP Khazariaanse greep naar de macht
in het VS congres en Europees parlement. Verenigde krachtsinspanningen en enorme straatprotesten
hielpen bij de afwijzing van deze wetsvoorstellen.
Het andere ding dat ze zeiden was dat De Secretaris van Staten van de VS, John Kerry door Khazarianen
werd neergeschoten vanwege zijn pogingen om vrede te stichten in Iran en in de Oekraïne. De kogel miste
zijn hart met een paar centimeter, zeggen de bronnen. Ze verwachten nu vergelding tegen Israël, Victoria
Nuland en haar Khazariaanse bazen.
Ook, tijdens een andere aanval tegen Khazariaanse invloed in het State Department, werd adjunctsecretaris voor Latijns Amerika, Roberta Jacobson gedegradeerd tot Ambassadeur van Mexico vanwege
haar mislukte coup poging in Venezuela.
De bronnen zeggen dat er wordt verwacht dat het Hoger Gerechtshof de komende maanden een
beslissende rol zal spelen bij het intomen van de Khazariaanse macht. Ze verwachten uitspraken tegen
Obamacare, homo huwelijk en vele andere kwesties waar door de Khazarianen druk op wordt uitgeoefend.
Het Hoger Gerechtshof is nu blijkbaar onder de invloed van het Pentagon, de P2 vrijmetselaars lodge en
Paus Francis.
Er is ook een toenemende actie van militairen tegen Israël en haar ISIS gevolmachtigde in het Midden
Oosten zeggen de bronnen. De Russen hebben geavanceerde raketten verkocht aan de anti-Khazariaanse
strijdkrachten in het Midden Oosten terwijl het Pentagon anti tankwapens heeft verschaft aan Iran en zijn
bondgenoten in de regio.
Ook, Rusland is betrokken bij militaire manoeuvres met Egypte waarbij VS F-16 vechtvliegtuigen, die
samenwerken met de Russische marine, een belangrijke rol spelen.
http://tass.ru/en/russia/800380
Ook, de dood van het hoofd van de Saudi Luchtmacht, en de raket aanvallen op Saudi Arabië hebben de
Khazariaanse Koning Salman wakker geschud, hij zal spoedig gedwongen worden om ontslag te nemen
vanwege “dementie” zeggen bronnen bij het Pentagon.
De Amerikaanse militairen kiezen ook zorgvuldig een gevecht uit met China. De Pentagon bronnen zeggen
dat het dodenaantal bij het zinkende cruise schip in China 444 was, wat een erg slecht voorteken is voor de
Chinezen. Als antwoord zenden de Chinezen Fan Changlong, vice voorzitter van China’s Centrale Militaire
Commissie, voor een ontmoeting met kopstukken in het Pentagon, zeggen bronnen in het Pentagon. Een
gespannen vier uur durende ontmoeting eindigde slecht omdat de Chinezen weigerden te beloven om te
stoppen met het bouwen op de betwiste riffen, ze claimden dat de locatie onbetwist Chinees territorium was.

N I E U W S B R I E F 2 2 6 – 3 0 J U N I 20 1 5 – P A G . 1 1

De Chinezen willen alleen overeenkomsten ondertekenen die gaan over ondersteuning bij rampen en
samenwerking met het leger, zeiden ze.
De bronnen bij het Pentagon zeggen dat China nog meer “tornado’s, schipbreuken, aardbevingen enz.” kan
verwachten tot ze stoppen met de bouw van militaire bases op betwistte eilanden. Het Pentagon zal nu ook
gaan aandringen op verdere militarisering van Japan.
Hoewel, aan het einde van de dag is dit allemaal op de tafel slaan door de Amerikanen als een
onderhandelingspoging voor nieuwe internationale structuren en regels om de verkruimelende naoorlogse
orde voort te zetten.
De White Dragon Society, op hun beurt, dringt nog steeds aan op de stichting van een meritocratisch
bemand bureau voor toekomstplanning met een aanvangsbudget van $7 biljoen om een massale campagne
te beginnen om armoede te beëindigen, de vernietiging van het milieu te stoppen en voorbereidingen te
treffen voor een exponentiële uitbreiding van het aardse leven in het universum."
Bron: Antimatrix.org, vertaling: Lia.
http://brekendnieuws.nl/18-06-15-benjamin-fulford.html

Prikbord. Nr. 440 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn
Exit
Het gedwongen verlaten van de zgn. eurozone blijkt niet te zijn geregeld. Dit geldt kennelijk ook voor het
beëindigen van het EU-lidmaatschap. Eenmaal bij de ‘club’, zit je er levenslang aan vast. Dan mag Europa
zich ook bemoeien met de rechtspraak op basis van vergelijking met de andere EU-landen. ‘Levenslang’
mag dan opeens niet levenslang meer zijn, want in Brussel houdt men niet van nationale wetgeving. Alles
moet worden gelijkgeschakeld.
Binnenkort worden we misschien verplicht illegale immigranten stemrecht te geven, bijv. als het gaat over
gezinshereniging. Uiteindelijk moet de grote ‘herverdeling’ van geldstromen, welvaart, pensioenen, illegalen,
werklozen en criminelen ertoe leiden dat er geen enkel Europees land meer in staat is baas in eigen huis te
blijven. En dan krijgt Brussel het pas echt voor het zeggen, ook over ‘onze’ defensie en de grensbewaking.
Fort Europa
De tamelijk denigrerende aanduiding ‘Fort Europa’ wordt door vluchtelingenorganisaties de laatste tijd niet
meer gebruikt. Kennelijk heeft hun ‘voorlichting’ in allerlei overbevolkte (crisis)gebieden in voldoende mate
gewerkt…
Helaas hebben we ons vele jaren geleden al laten misleiden door de stelling, dat we miljarden
ontwikkelingshulp moesten blijven geven, anders zouden de gelukszoekers naar West-Europa komen. En
zie; dank zij onze goedgelovigheid is de bevolkingsgroei in die landen geëxplodeerd, net als de armoede en
uitzichtloosheid, zodat het dreigement van toen inmiddels werkelijkheid is geworden. En zelfs de Grieken
denken dat we daar nog steeds gevoelig voor zijn: betalen of anders…
Inkomen gedetineerde
Minister Van der Steur zou beter moeten weten, net als sommige Telegraaf-lezers (WUZ19/6), met de
veronderstelling dat gedetineerden € 16 per dag kunnen afstaan van hun ‘inkomen’. Daarvoor zal eerst de
vergoeding voor gevangeniswerk omhoog moeten (indien beschikbaar) en de prijzen in de gevangeniswinkel
omlaag, want vele gedetineerden hebben geen inkomen, geen aandelen, geen Zwitserse bankrekening of
een uitkering. Zelfs het AOW-pensioen waarvoor jarenlang premie werd betaald, vervalt. Bovendien zou een
aanvullende (financiële) straf eerst door de rechter moeten worden getoetst in het licht van de erbarmelijke
kwaliteit van het voedsel en andere verplichte verzorging.
Navo
Nu Nederland de tanks heeft opgedoekt en andere pantservoertuigen verkocht, hoeft Den Haag niet bang te
zijn voor een Navo-verzoek om een bijdrage te leveren aan de Baltische landen tegen de militaire intimidatie
door Rusland. Ook 20 afdelingen veldartillerie zijn na de Koude oorlog verdwenen en Nederland wordt zelf
gechanteerd in de MH17-affaire. Het zijn (weer) de Amerikanen die het moeten opknappen en hun tegeneis
zal ongetwijfeld zijn, dat Griekenland niet door de Russen mag worden overgenomen.
Vught
Na de recente zelfmoord van een gedetineerde en de klachtbrief van medewerkers van de penitentiaire
inrichting te Vught over het schrikbewind van de directie, lijkt de politiek zich eindelijk te gaan interesseren
voor de vele misstanden. Beter laat dan nooit, want eerdere klachtbrieven over de behandeling, de voeding,
de medische verzorging, de willekeur en de afdoening van klachten werden tot dusver voor kennisgeving
aangenomen.
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Vogels worden gek van GSM zendmasten
Er is een interessant en verontrustend bericht verschenen in The Times
of India met betrekking tot de schadelijke gevolgen van zendmasten
voor mobiele telefoons voor vogels. De straling die deze masten
veroorzaken, zorgen ervoor dat de vogels letterlijk knettergek worden.
Al jarenlang is er sprake van het fenomeen waarbij grote aantallen
vogels wereldwijd simpelweg dood neervallen. Nooit komt men met een
duidelijke oorzaak, maar misschien is er nu eindelijk wat meer
duidelijkheid. Volgens het bericht in de Times of India zeggen experts
dat de zendmasten voor mobiele telefoons het natuurlijke vluchttraject
van trekvogels volkomen verstoren, waardoor de dieren niet langer in staat zijn om weer terug te keren naar
huis. Trekvogels gebruiken het geo-magnetische veld als een kompas voor hun vlucht van Europa naar het
Indiase subcontinent ieder jaar. Echter, de straling die door de zendmasten wordt gegenereerd beschadigt
hun hersencellen en hun gevoel voor richting. Terwijl het aantal nieuwe zendmasten ieder jaar nog
aanzienlijk groeit. Ongeveer 800 verschillende vogelsoorten bezoeken ieder jaar de omgeving van de
Osmansagar en de Safilgudameren in de buurt van de Indiase stad Hyderabad. Volgens vogelspotters zijn
er honderden vogels die er niet in geslaagd zijn om de weg naar huis terug te vinden. Deze blijven boven de
stad Hyderabad en de eerder genoemde meren cirkelen.
Volgens de Indiase expert Dinesh Bhatt van de Faculty of Life Sciences van de G.K. University of Haridwar
zorgen de mobiele zendmasten voor een verstoring in de natuurlijke bewegingspatronen.
Niet alleen is het voor sommige vogels onmogelijk geworden om weer te vertrekken, ook de aankomst van
diverse soorten wordt door deze zendmasten verstoord. Veel soorten die tot voor kort nog kwamen
overwinteren in Hyderabad worden niet meer gesignaleerd. Als dit soort zendmasten zorgt voor
hersenbeschadiging bij vogels dan zal het ook absoluut schade toebrengen aan mensen. Bovendien maken
wij ook gebruik van het geo-magnetisch veld voor ons richtingsgevoel en algehele coördinatie.
Wij zijn net als duiven of trekvogels, ons oriëntatiegevoel brengt ons doorgaans waar we moeten zijn. Dat
heeft een reden. In onze organen zitten ferromagnetische mineralen en de mineralen magnetiet en pyriet.
De kristallen van pyriet zijn polair en trekken RNA aan. RNA is ook de eerste stap voor de aanmaak van
antistoffen en enzymen. Bij ons mensen zit het magnetiet hoofdzakelijk in het hoofd en de elleboogregio
(bron). Het grote probleem met straling is dat je het niet ziet en niet ruikt, maar het is er wel degelijk en
neemt alleen maar toe door de geweldige explosie van het aantal WiFi en GSM netwerken.
Bron: Times of India - Meer informatie over straling: StopUmts
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9437:vogels-worden-gek-van-gsmzendmasten&catid=37:wereld&Itemid=50

Griekenland van een andere kant bekeken
De Griekse reders hebben de grootste handelsvloot ter wereld in handen: samen ruim 4100 schepen, goed
voor 16 procent van de totale wereldhandelsvloot. Dat is meer dan de Japanners of de Chinezen….!!! De
Griekse rederijen verdienen meer dan de hele toeristische sector tezamen. In 2010 – 2011 is (nog) niet
officieel bekend – zagen de grote reders hun inkomsten stijgen tot 15,4 miljard euro. ( Het toerisme
genereerde - toen nog – 9 miljard euro aan inkomsten ….) Toch vloeit van die rederij-miljarden haast geen
cent naar de staatskas. De reders genieten sinds jaar en dag, via een netwerk van fiscale maatregelen,
feitelijk een belastingvrijstelling. De fiscus kijkt hun jaar-rekeningen helemaal niet in. Elke Griekse
miljonairsfamilie met aandelen in een rederij of in een maritiem consortium – Samen zo’n duizend families –
zijn op die manier vrijgesteld van belasing betalen. Een zeer goed geolied fiscaal paradijs. De reders
bewaren hun geld dan ook in Zwitserland of op Cyprus, in Liechtenstein of in Londen. De aller-rijkste is
Spiros Latsis, de zoon van de oude scheepsmagnaat John Latsis. De familie Latsis is ook actief in de
scheepsbouw en de bankwereld. Zoon Spiros is bovendien de grootste aandeelhouder van Hellenic
Petroleum. Op de lijst van de multimiljardairs in de wereld staat hij op nummer ….68. Hij studeerde aan de
London School of Economics, samen met ene José Manuel Barroso. ( Die naam klinkt u wel bekend in de
oren…???) In juni 2004 wordt Barroso voorzitter van de Europese Commissie. Twee maanden later, in
augustus, is hij uitgenodigd voor een weekje vakantie op een pronkerig plezierjacht van de familie Latsis.
John Latsis….. Hij heeft dan nethet bedrijf “ PrivatSea opgestart. Een zeer exclusieve jachtclub, die haar
leden “een buitengewone ervaring aan boord van ’s werelds spectaculairste jachten” belooft. Inclusief de
Alexandria, die met haar lengte van 400 voet ,het op drie na grootste prive-jacht ter wereld is. Daar waar
Aegaeus zich in zee stortte, daar trekken Barroso en Spiros Latsis samen de zwembroek aan , op het dek
van misschien wel het meest luxueuze jacht op aarde……. Een maand later, keurt de Europese Commissie
10,3 miljoen Euro subsidie van de Griekse staat aan de scheepswerven van de familie Latsis goed. Toeval?
Of “Ons kent ons, wie doet ons wat”?!
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Volgende dreun voor de petrodollar
De aan Rusland opgelegde sancties hebben niets te maken met
Oekraïne of het zogenaamde agressieve gedrag van Vladimir Poetin.
Het is een direct antwoord op het feit dat het land een directe aanval
uitvoert op de voor Amerika uiterst belangrijke Petrodollar.
Sinds de Bretton Woods Conferentie van 1944, waarbij werd bepaald
dat de Dollar de reservevaluta van de wereld zou worden en waarbij
instituten zoals de Wereldbank en het IMF werden opgericht om de
hegemonie van Amerika in stand te houden, werden ook alle
olietransacties uitgevoerd in Dollars, vandaar de Petrodollar.
Afgelopen dinsdag werd bekendgemaakt dat Rusland en China verwachten dat de Roebel en de Yuan
gebruikt zullen worden voor betalingen van het gas dat via de westelijke Altai pijplijn door Rusland aan China
geleverd zal worden. Deze geplande pijplijn zal jaarlijks 30 miljard kubieke meter gas exporteren vanaf
westelijk Siberië naar het noordwesten van China.
De verkoopcontracten voor de levering zijn volgens Gazprom nog niet getekend en daardoor staat ook de
valuta nog niet helemaal vast, maar zowel Rusland als China onderhandelen deze week over de
mogelijkheid om in Roebels of Yuan te betalen.
In oktober 2014 werd er een overeenkomst getekend tussen Rusland en China waarbij werd afgesproken
zoveel mogelijk onderlinge transacties in de eigen valuta uit te voeren en de afhankelijkheid van de Dollar
zoveel mogelijk af te bouwen.
Wat duidelijk is, is dat de Chinezen en de Russen samenwerken tegen de Amerikanen en er zijn veel landen
die graag mee willen doen om de Amerikaanse Dollar als reservevaluta van de troon te stoten.
Deze hele situatie is al begonnen in 2008, zoals wij eerder schreven:
De hoofdreden waarom Rusland op dit moment zo wordt gedemoniseerd vinden we terug in de New York
Times van 25 februari 2008 waar stond:
“Russia, the world's second-largest oil-exporting nation after Saudi Arabia, has been quietly preparing to
switch trading in Russian Ural Blend oil, the country's primary export, from the dollar to the ruble.”
En daarmee heeft Vladimir Poetin in 2008 in feite het startsein gegeven voor een conflict dat uiteindelijk zal
ontaarden in een alles of niets stelling.
Het grote gevaar voor Amerika is dan ook het verdwijnen of instorten van de Petrodollar, zoals wij
meermalenhebben geschreven:
De PetroDollar is datgene wat Amerika op dit moment nog overeind houdt. Daardoor is de vraag naar
Dollars wereldwijd erg groot en kan Amerika vooralsnog onbeperkt hun geldvoorraad vergroten. Dit kunnen
ze doen omdat er nog steeds grote vraag is naar Dollars en Amerikaanse schuldpapieren (obligaties).
Wanneer echter het systeem van de PetroDollar inelkaar zou zakken, dan ineens zitten veel landen met
voorraden Dollars die ze dan niet meer willen. Al die Dollars zullen dan terugvloeien naar Amerika waardoor
daar een geweldige inflatie zou ontstaan en de economie volledig zou instorten, gevolgd door de Europese.
De PetroDollar is van cruciaal belang voor Amerika. Zonder dit zou het land niet meer in staat zijn om de
gigantische hoeveelheden Dollars bij te drukken zoals ze momenteel nog doen.
Wanneer we kijken wat er in het recente verleden is gebeurd:
Irak probeerde voor 2003 hun olie daar waar mogelijk te verkopen in Euro's. Het gevolg was dat Saddam
Hussein werd afgezet en vermoord. Eenzelfde scenario in Libië, waar Muammar Gaddafi de hegemonie van
de Petrodollar wilde doorbreken door het opzetten van de Afrikaanse Dinar, gedekt door goud en daarna
uiteraard de verkoop van geweldige Libische olievoorraden in deze valuta. Ook Gaddafi werd afgezet en
vermoord. Toen Iran in 2008 probeerde hun olie in Euro's te verkopen werden ze bijna gebombardeerd en
nu is er Rusland die eveneens is begonnen met het verhandelen van olie en gas in andere valuta dan de
Dollar.
Rusland echter is nu sterk genoeg om dit te kunnen doen. Ze domineren de Europese energiemarkt en
hebben vrienden in het Midden Oosten die ook los willen breken van Amerika. Er is een wereldwijde
investeringsbank opgezet, samen met andere BRICS landen, dus Rusland is nu een echte (economische)
bedreiging voor Amerika geworden.
Wat zijn de kansen, gezien het voorgaande, dat Amerika rustig zal toezien terwijl Rusland en China de
Petrodollar langzaam maar zeker onderuit trekken?
Al moeten ze nog twintig MH17’s uit de lucht schieten om redenen te kunnen vinden om Rusland aan te
vallen dan zullen die er komen. Geen twijfel over mogelijk.
Bron: Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9434:volgende-dreun-voor-depetrodollar&catid=37:wereld&Itemid=50
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17 miljoen dollar uitgekeerd aan MH17 tipgever
Volgens de Duitse privédetective Josef Resch heeft zijn opdrachtgever
17 miljoen Dollar beloning uitgekeerd aan een tipgever over de
neergehaalde vlucht MH17.
De anonieme opdrachtgever uit Zwitserland was klaarblijkelijk na een
gesprek van slechts 20 minuten overtuigd dat dit degene was die ze
zochten.
Medio vorig jaar werd er door een anoniem iemand uit Zwitserland 30
miljoen Dollar beloning uitgeloofd voor diegene die duidelijkheid kon
verschaffen over de dader(s) van het neerschieten van vlucht MH17.
Dit aanbod werd bekendgemaakt door een Duitse privédetective uit Lübeck, de 66-jarige Josef Resch. In
november werd er nogmaals 17 miljoen Dollar beloning in het vooruitzicht gesteld voor diegene die kon
aantonen dat bepaalde overheden er alles aan doen om deze zaak in de doofpot te stoppen.
Volgens Josef Resch is er nu eindelijk een betrouwbare klokkenluider/getuige gevonden. Iemand die na een
gesprek van 20 minuten is goedgekeurd door zijn opdrachtgever en een deal heeft gemaakt van 17 miljoen
Dollar.
Resch heeft geen enkel idee wie de opdrachtgever is en ook weet hij niet welke informatie deze getuige
exact heeft. Wel denkt hij dat er hieromtrent binnenkort dingen bekendgemaakt zullen worden omdat zoals
hij zegt, niemand zoveel geld betaalt voor informatie om er vervolgens niets mee te doen.
De opdracht van Resch is hiermee tot een einde gekomen en het waren volgens zijn zeggen geen
gemakkelijke tien maanden. Resch en zijn team, inclusief familieleden, werden bedreigd, er verschenen
iedere keer opvallende auto’s in zijn omgeving en Resch en zijn team werden geschaduwd.
Hij zegt dan ook dat ze de politieke implicaties van dit alles waarschijnlijk een beetje hebben onderschat.
Uiteraard weet Resch veel meer dan hij kwijt wil, maar vanwege getekende geheimhoudingsverklaringen
mag hij verder niets zeggen. Wel kan hij vertellen dat de klus nu is afgelopen, de opdrachtgever tevreden is
en 17 miljoen Dollar gaat betalen of al heeft betaald aan iemand.
Wat zeker is, is dat de getuige erg overtuigend moet zijn omdat na een gesprek van 20 minuten de
opdrachtgever al van mening was dat dit degene was die hij zocht en die informatie had waarvoor hij bereid
is zoveel geld te betalen.
Uiteraard wordt er overal in de pers volop gespeculeerd over wat de motieven zouden kunnen zijn van deze
anonieme opdrachtgever.
Wanneer je het verhaal hoort van Resch dan zijn ze, sinds de beloning werd uitgeloofd, overspoeld door
mensen die met allerlei informatie kwamen.
Wat zou het nut zijn voor een privépersoon om heel veel geld te betalen om er zodoende achter te komen
dat Westerse overheden er alles aan doen om deze zaak in de doofpot te houden? Dat is zo duidelijk dat je
daar echt geen 17 miljoen Dollar voor hoeft te betalen. Wij geven die informatie gratis en voor niets.
Wat die anonieme Zwitser nu echter wel heeft, is een groot bestand met mensen die allemaal zwaar
belastende informatie tegen Westerse overheden hebben.
De kans dat er daadwerkelijk 17 miljoen Dollar aan iemand is betaald, is dan ook heel erg klein. Het is
waarschijnlijker dat de anonieme Zwitser één of meerdere Westerse overheden vertegenwoordigt, die door
het betalen van een goede beloning aan Resch en wat publiciteit, precies in kaart hebben welke mensen
voor hen eventueel een bedreiging kunnen vormen.
Door handig gebruik te maken van de hebzucht van mensen krijgen ze allerlei informatie die ze anders nooit
gekregen zouden hebben.
Eén ding is namelijk zeker, vlucht MH17 zal de geschiedenis in gaan als één van de meest smerige en
walgelijke doofpotaffaires ooit. Bovendien hebben Rutte en consorten al zoveel gelogen dat als de waarheid
nu boven tafel zou komen, er geen plek op deze aarde is waar ze naartoe kunnen vluchten om te
ontsnappen aan een woedende bevolking.
Bron: Capital
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9432:17-miljoen-dollar-uitgekeerdaan-mh17-tipgever&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Niet meer anoniem bellen in België
Ieder facet van het leven van de burger moet door de overheid worden
gecontroleerd en beheerst.
Eerder zal men niet rusten en ondertussen vullen de
overheidsdatabanken zich ondanks alle protesten, met steeds meer
gegevens.
Eén van de weinige dingen die je in principe nog anoniem kunt doen, is
mobiel bellen met een prepaid kaart. Geen registratie met al je
gegevens voor een abonnement, maar simpelweg een anoniem
beltegoed dat je weer kunt aanvullen wanneer dit op is.
Dit is al langere tijd een doorn in het oog van de Westerse overheden,
waaronder de onze.
In België echter heeft, te zien aan de berichten, de prepaid kaart zijn langste tijd gehad.
Er lopen gesprekken tussen het kabinet van minister van Telecom Alexander De Croo, het kabinet van
minister van Justitie Koen Geens, telecomregulator BIPT en de telecomoperatoren om een einde te maken
aan de anonimiteit die gebruikers van een prepaidsimkaart genieten.
In België wordt dit “verkocht” aan het publiek dat dit niet langer zo kan omdat het anders voor de arme politie
niet te doen is om bepaalde onderzoeken uit te voeren:
De politie vraagt hier al langer om; het is immers een hele opgave om in het kader van een onderzoek na te
gaan wie er zich achter zo'n nummer schuilhoudt. Op het kabinet van minister Geens wordt bevestigd dat de
minister volledig achter het verzoek staat.
In Nederland zullen de prepaid kaarten ook ongetwijfeld snel aan de beurt komen, maar voorlopig heeft men
hier nog even de handen vol met aan het publiek de noodzaak te “verkopen” van een chip in de
kentekenplaat van je auto.
Ook de Stichting Privacy First heeft meer dan de handen vol met een overheid die maar gegevens van
burgers blijft verzamelen op een manier die bovendien een geweldige inbreuk vormt op de privacy van de
burger.
Een voor iedere automobilist verplichte, op afstand uitleesbare chip die op de openbare weg continu
uitgelezen wordt, zou hiertegen de oplossing zijn.
Privacy First ziet echter een groot gevaar in het optuigen van een landelijk controlesysteem om de
bewegingen in de openbare ruimte van alle Nederlanders te kunnen volgen. ”Wij vinden de verplichte
spionagechip disproportioneel en niet passen in een fatsoenlijke democratische rechtsstaat”, zegt voorzitter
Bas Filippini.
Navraag door Privacy First leert dat de kentekenchip onderdeel is van een veel groter plan om alle wegen in
Nederland uit te rusten met portals met meetapparatuur. Deze portals registreren 24 uur per dag alle auto’s
en daarmee de bewegingen van alle burgers in de openbare ruimte.
Tevens wordt volgens Filippini nieuwe regelgeving voorbereid die naast de chip op het kenteken ook nog
een chip in de auto zelf verplicht stelt. In de basisopzet worden dan meer dan 60 gegevens geregistreerd,
die worden opgeslagen in een Europese databank. De chip moet onder meer startblokkering op afstand
mogelijk maken.
Het is werkelijk verbazingwekkend hoe gelaten de bevolking in het algemeen reageert op al de maatregelen
die hen hun laatste stukjes privacy ontnemen.
En hoewel initiatieven zoals Privacy First onvermoeibaar strijden tegen al het onrecht dat de burger wordt
aangedaan, is er nog maar slechts een klein gedeelte van de bevolking dat de werkelijke gevaren van een
alles controlerende overheid onderkent.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9431:niet-meer-anoniem-bellen-inbelgie&catid=37:wereld&Itemid=50

Bilderberg 2015: over Griekenland, TPP, TTIP en oorlog
Onderzoeksjournalist Mark Anderson van American Free Press en protegé van Jim Tucker (bij leven ook
journalist AFP) werd door Luke Rudkowski van We Are Change geïnterviewd over Bilderberg en hun
plannen voor 2015. Als onderzoeksjournalist houdt Mark Anderson zich al jaren met de Bilderberg groep
bezig. Dit jaar is het allemaal erg anders, zo stelt Luke. Waarom dat zo is, legt Anderson uit, maar ook
waarschuwt hij voor de plannen van dit geheime genootschap voor 2015. Verder over TTIP en TPP, wie de
beoogde VS presidentskandidaten zijn die naar voren worden geschoven en tevens vertelt hij hoe
Griekenland zo in de problemen is gekomen. Democratie en Bilderberg: een contradictio in terminis!Gewoon
even kijken! Nederlands ondertiteld (video duurt 10’26” zet eventueel de ondertiteling even aan rechtsonder)
Bilderberg: wat zijn de echte plannen voor 2015 (NL) https://www.youtube.com/watch?v=LDtQkN5NkJs
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Rusland bereid om Griekenland financieel te steunen
Voor het eerst heeft Moskou toegegeven dat ze bereid zijn om leningen
aan Griekenland in overweging te nemen.
Ondertussen beschuldigt de Griekse Minister van Financiën, Varoufakis,
de trojka impliciet van het aanwakkeren van een bankrun in het land.
Varoufakis is er heilig van overtuigd dat men op deze manier de Syriza
partij wil dwingen om concessies te doen waardoor de partij haar
mandaat zal kwijtraken en de Minister President Tsipras zal omvormen
tot een technocraat die net zoals zijn voorgangers, braaf de orders van de bankiers uitvoert.
Ondertussen gaan de Grieken onverdroten door met het leegtrekken van de pinautomaten en is er de
afgelopen week voor miljarden Euro’s van de banken gehaald. De grote vraag is dan ook of de Griekse
banken na het weekend nog gewoon open gaan of dat deze voorlopig de deuren gesloten houden.
De bevolking is bovendien massaal gestopt met het betalen van belasting. Men redeneert dat de
belastingambtenaren waarschijnlijk niet betaald zullen worden en dus ook de burgers niet achter de vodden
zullen zitten.
Binnen de Europese Unie begint men klaarblijkelijk steeds wanhopiger te worden over de Grieken zoals te
lezen in het volgende bericht:
Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, begrijpt Tsipras niet. Terwijl de situatie rond
Griekenland nijpender lijkt dan ooit, haalt Juncker in een interview met het Duitse blad Der Spiegel hard uit
naar de Griekse premier.
Juncker toont zich gefrustreerd en teleurgesteld. 'Het vertrouwen dat ik in hem heb gesteld, was niet altijd
wederzijds', zegt Juncker over Tsipras. 'Ik begrijp Tsipras niet.'
Volgens een bericht in de Engelse Times is het echter mevrouw Tsipras die de dienst uit maakt. Tsipras
schijnt onthuld te hebben dat als hij een deal zou maken met de crediteuren om een bankroet van
Griekenland af te wenden, de moeder van zijn kinderen hem zal verlaten.
Hij zei dan ook de volledige verantwoording te nemen voor de fall-out wanneer de eisen van de schuldeisers
op het laatste moment teveel voor Griekenland zouden blijken zijn.
Ondertussen in Rusland…..
Rusland heeft laten weten dat ze bereid zijn om het verstrekken van leningen aan Griekenland in
overweging te nemen. Dit is meegedeeld door de Vice Premier, Arkady Dvorkovich.
Hij zei letterlijk, “Voor ons zijn investeringsprojecten en handel met Griekenland het belangrijkst. Als er
financiële steun nodig is dan zullen wij dit in overweging nemen”.
Tot nu toe werd door Rusland in alle toonaarden de bereidheid ontkend de Grieken financiëel te willen
steunen.
Tsipras is op dit moment in Rusland en ongetwijfeld hoopt hij dat de Russen bereid zullen zijn om zijn land
de nodige leningen te verstrekken. Een woordvoerder van het Kremlin zei na de opmerkingen van
Dvorkovich dat het te vroeg is om te praten over financiële hulp aan Griekenland omdat het land hier formeel
nog niet om heeft gevraagd.
De grote vraag is dan ook of de Grieken binnenkort de Euro zullen begraven.
Ondanks alle theater zal Griekenland gewoon binnen Europa blijven,
simpelweg omdat Amerika dat wil.
Zo was er deze week te lezen:
Krap 48 uur voor de kritieke bijeenkomst in Brussel, voeren de
Verenigde Staten de druk op Griekenland en haar schuldeisers op om
tot een akkoord te komen.
Zo riep Jack Lew, de Amerikaanse minister van Financiën, volgens
zakenkrant Financial Times de Griekse premier Alexis Tsipras op 'serieuze stappen' te zetten.
Lew zou Tsipras dinsdag in een telefoongesprek hebben gewaarschuwd voor de problemen waarin
Griekenland verzeild kan raken, mocht er geen akkoord worden bereikt. Ook waarschuwde hij voor de
gevolgen en onzekerheden voor Europa en de wereldeconomie als een overeenkomst uitblijft.
Wat Europa wil, speelt in feite helemaal geen rol. Griekenland is een veel te belangrijke schakel in de
Amerikaanse strategie om die zomaar af te geven aan Rusland.
De komedie zal nog even verder gaan en te elfder ure komt er dan een soort “oplossing” waardoor
Griekenland weer een tijdje verder kan modderen en de criminelen uit Wall Street verder kunnen gaan met
het leegplunderen van het land.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9441:rusland-bereid-om-griekenlandfinancieel-te-steunen&catid=37:wereld&Itemid=50
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Paus nu volledig ontmaskerd
Eerder deze week schreven wij een artikel over de rol die het Vaticaan
speelt bij de invoering van de beruchte Agenda 21 van de Verenigde
Naties.
De nieuwe encycliek is inmiddels gepresenteerd en zoals verwacht krijgt
de mens daarin de schuld van de niet bestaande opwarming van de
aarde.
Uiteraard stelt Jezuïet Francisus dat de opwarming van de aarde een
feit is en dat een wereldwijde politieke autoriteit noodzakelijk is om de mensheid te redden van de
ondergang.
Wat deze satanist uitkraamt ligt geheel in lijn met wat de leiders van de G7 in hun arrogantie beweerden,
namelijk dat ze de opwarming van de aarde zullen beperken tot 2 graden.
Feit is en blijft dat de afgelopen decennia de temperaturen op aarde niet zijn gestegen en dat er in
tegenstelling tot opwarming talloze tekenen zijn die wijzen op een nieuwe mini ijstijd.
De hele klimaatshow is dan ook niets anders dan een middel om nu snel de wereldregering op poten te
zetten. Een die al jarenlang wordt aangekondigd via Agenda 21 van de Verenigde Naties.
In de beruchte maand september van dit jaar wordt de nieuwe versie van Agenda 21 gelanceerd die al wordt
genoemd Agenda 21 op steroïden.
Met andere woorden, het gaat nu straks veel verder dan alleen het milieu. Het gaat ook over zaken zoals
armoede, landbouw, opvoeding en gelijkheid van seksen. Het wordt in feite de blauwdruk voor het regeren
over de totale planeet en het is exact in lijn met wat de paus nu op tafel gooit.
Het is dan ook niet voor niets dat deze wolf in schaapskleren de openingstoespraak zal houden waarmee de
VN conferentie in september zal aanvangen.
Ook is het absoluut geen toeval dat deze encycliek van de paus nú wordt gepresenteerd. In aanloop naar de
VN vergadering gaat dit stuk propaganda voor maximale publiciteit zorgen voor de komende conferentie.
Naast de quasi wetenschappelijke argumenten die worden aangevoerd om deze hele show te verkopen aan
een volkomen gedrogeerde mensheid, voegt de encycliek het morele element toe. Iedereen moet zich
onvoorstelbaar schuldig gaan voelen over de toestand van die arme planeet en wil dan natuurlijk graag
meewerken aan een “oplossing”.
Dan hoort een stuk dreiging van de kerk er gewoon bij want dat doen ze al eeuwenlang en dus ook nu.
Want, waarschuwt de paus, wordt er nu geen dringende actie ondernomen dan heeft dit heel serieuze
gevolgen voor ons allemaal. Een beetje een variatie op de oude boodschap: Als je niet doet wat wij willen
dan ga je naar de hel. Alleen in dit geval is het precies andersom want als de mensheid doet wat de paus en
consorten willen dan wacht ze de hel.
Een hel op aarde voor degenen die blijven leven tenminste.
De “oplossing” die de paus en de rest van de elite in gedachten heeft, staat in grote koeienletters
geschreven op de Georgia Guidestones.
Eén van de sinistere boodschappen op deze stenen is de volgende: Maintain humanity under 500,000,000 in
perpetual balance with nature (Houd het aantal mensen onder 500 miljoen en in een oneindige balans met
de natuur).
Dat is wat hier allemaal achter steekt. Een planeet die exclusief gebruikt
kan worden door een elite met een half miljard mensen als hun slaven.
Slaven die zullen worden ondergebracht in de getto’s van de toekomst,
de nieuwe steden onder Agenda 21zoals wij eerder schreven:
Een afdeling van MIT, Massachusetts Institute of Technology, heet
“Media Lab's Changing Places group” en houdt zich ondermeer bezig
met de ontwikkeling en planning van toekomstige steden.
De verantwoordelijke directeur van die Group, Kent Larson, heeft
onlangs in een vraaggesprek openlijk toegegeven dat de door Agenda
21 gewenste "Smart Cities" en microappartementen het alternatief zijn
voor totale bevolkingscontrole.
Ook gaf hij toe dat MIT een grote rol speelt in de ontwikkeling van deze zogenaamde microappartementen,
“We moeten gewoon accepteren dat steden zullen groeien. Je zou misschien wel wensen dat dit niet zo
was. Je zou kunnen hopen dat bevolkingscontrole het tempo waarmee deze steden zullen uitdijen, zal
beperken. Maar, voorlopig zullen we maar beginnen met de huidige situatie”.
Voor hen die denken dat bovenstaande allemaal science fiction is, willen wij verwijzen naar een interessant
artikel in de Engelse mainstream publicatie The Telegraph met de volgende titel:
Perhaps the world's conspiracy theorists have been right all along
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9439:paus-nu-volledigontmaskerd&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Grijpt Zijne Heiligheid Paus Frans de macht?
Complete artikel: www.blacklistednews.com
Pope Francis Calls For A New Global Political Authority To Save
Humanity
By Michael Snyder, on June 16th, 2015
De nieuwste encycliek die eigenlijk donderdag 18 juni had moeten
uitkomen is gelekt. Daarin staan zaken over het verminderen van de
milieu vervuiling en de ontwikkeling van arme landen en achter gebleven gebieden.
Zeer interessant is dat deze encycliek wel heel erg lijkt op de nieuwe richtlijnen met betrekking tot
duurzaamheid, die de United Nations in september gaan presenteren. Deze agenda van de UN wordt nu al
'Agenda 21 on steroids' genoemd omdat deze veel en veel verder gaat dan de oorspronkelijke Agenda 21.
Niet alleen het milieumaar ook armoede, landbouw, onderwijs en gelijkheid van man en vrouw komen aan
bod. Het is goed beschouwd een blauwdruk voor een wereldregering en lijkt verdomd veel op wat paus
Frans ook lijkt te willen. Om de een of andere reden heeft paus Frans ervoor gekozen om klimaat opwarming
als zijn grote roeping te beschouwen. The Guardian stelt dat het lekken opzettelijk heeft plaats gevonden om
de UN vergadering nog meer status te geven:
The rare encyclical, called "Laudato Sii", or "Praised Be", has been timed to have maximum public impact
ahead of the pope’s meeting with Barack Obama and his address to the US Congress and the UN general
assembly in September.
It is also intended to improve the prospect of a strong new UN global agreement to cut climate emissions. By
adding a moral dimension to the well-rehearsed scientific arguments, Francis hopes to raise the ambition of
countries above their own self-interest to secure a strong deal in a crucial climate summit in Paris in
November.
Wat er in de encycliek staat is eigenlijk niet zo bijzonder, maar de oproep om een nieuwe wereldmacht in te
stellen is toch wel een beetje eigenaardig, The Guardian:
Pope Francis will this week call for changes in lifestyles and energy consumption to avert the
"unprecedented destruction of the ecosystem" before the end of this century, according to a leaked draft of a
papal encyclical. In a document released by an Italian magazine on Monday, the pontiff will warn that failure
to act would have "grave consequences for all of us".
Francis also called for a new global political authority tasked with "tackling … the reduction of pollution and
the development of poor countries and regions". His appeal echoed that of his predecessor, pope Benedict
XVI, who in a 2009 encyclical proposed a kind of super-UN to deal with the world’s economic problems and
injustices.
Wat nog eigenaardiger is, is dat ene John Schellnhuber samen met paus Frans de encycliek gaat
presenteren. John Schellnhuber is een Duitse professor, met extreem radicale ideeën over klimaat
verandering [noot: tegenwoordig mag het geen opwarming meer heten]. De man is er bijvoorbeeld vast van
overtuigd dat op deze de planeet minstens 6 miljard mensen te veel leven.
Professor John Schellnhuber has been chosen as a speaker for the Vatican's rolling out of a Papal
document on climate change. He's the professor who previously said the planet is overpopulated by at least
six billion people. Now, the Vatican is giving him a platform which many expect will result in an official Church
declaration in support of radical depopulation in the name of "climate science."
En heel toevallig gelooft Schellnhuber ook dat we een nieuwe internationale politieke autoriteit nodig
hebben. Zoiets als een 'Earth Constitution', een 'Global Council', gekozen door alle aardbewoners en een
'Planetary Court' dat alle rechtbanken ter wereld overstijgt.
Let me conclude this short contribution with a daydream about those key institutions that could bring about a
sophisticated - and therefore more appropriate - version of the conventional 'world government' notion.
Global democracy might be organized around three core activities, namely (i) an Earth Constitution; (ii) a
Global Council; and (iii) a Planetary Court. I cannot discuss these institutions in any detail here, but I would
like to indicate at least that:
- the Earth Constitution would transcend the UN Charter and identify those first principles guiding humanity
in its quest for freedom, dignity, security and sustainability;
- the Global Council would be an assembly of individuals elected directly by all people on Earth, where
eligibility should be not constrained by geographical, religious, or cultural quotas; and
- the Planetary Court would be a transnational legal body open to appeals from everybody, especially with
respect to violations of the Earth Constitution.
Zou paus Frans echt zoiets op het oog hebben?
Het is nogal veelzeggend dat Schellnhuber de paus mag bijstaan in het presenteren van de nieuwe
encycliek. Heeft Schellnhuber geholpen met het ontwikkelen ervan, heeft hij geadviseerd, denken ze beiden
het zelfde over de toekomst? En vindt de paus ook dat de wereld overbevolkt is. Als dat zo is, hoe denkt de
paus dit op te gaan lossen?
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De 'global elite' zou het fantastisch vinden als de overtollige 6 miljard mensen in het niets verdween.
Uiteraard zou paus Frans erg dom zijn om zo botweg bij voorbaat die 6 miljard door de plee te spoelen.
Maar de niet zo beste? man is wel opvallend bezorgt over de impact die al die nutteloze eters op zijn
kwetsbare planeet hebben.
Het grappige is, dat opwarming van de aarde al zo'n tien jaar lang is gestopt.
Over the years the government and the scientific community have largely stood their ground when it comes
to climate change. They've been adamant in their assertion that the planet is gradually warming due to
human activity, and that we all need to do our part to stop climate change. However, the data provided by
the scientific community doesn't always jibe with their claims.
At least, that seems to be the case with the data coming out of NOAA's climate monitoring stations. They
have a series of 114 stations across all 50 states, which is known as the US Climate Reference Network. For
the past 10 years they’ve shown no sign of global warming. In fact, there’s been a very slight cooling in
temperatures across the US.
Maar 'men' trapt er nog steeds grotelijks in. De CO2 uitstoot moet per definitie bestreden worden en daar
mag ieders soevereiniteit voor wijken. De mensheid en de planeet moeten immers gered worden.
Tja, wat denkt u zelf?
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/grijpt_zijne_heiligheid_paus_frans_de_macht

Zijn Griekse eurobankbiljetten straks waardeloos?
Donderdag, 18 juni 2015
Griekenland is en blijft het gesprek van de dag in veel gevallen omdat
niemand op dit moment precies weet welke kant de bal op gaat rollen.
Nu is er zelfs een reisorganisatie die waarschuwt voor Griekse Eurobankbiljetten want iedereen denkt wel dat alle Euro-biljetten gelijk zijn,
maar dat is absoluut niet zo.
De Engelse reisorganisatie Dialaflight schreef op hun blog een artikel
waarbij ze vakantiegangers waarschuwden voor de mogelijke gevolgen
wanneer Griekenland daadwerkelijk de Eurozone zou verlaten. Met
name dat men in andere landen dan misschien geen door Griekenland
uitgegeven Euro-bankbiljetten meer zou accepteren.
Dat kan toch niet? Want een Euro is een Euro en het maakt niet uit van welk land deze afkomstig is en
trouwens alle Euro-bankbiljetten zijn gelijk?
Natuurlijk is dat theoretisch het geval en dat is ook wat de bankiers en de Eurocraten willen dat je gelooft,
maar toch is er een verschil in Euro-bankbiljetten.
Een klein verschil weliswaar, maar wel één waarmee je kunt zien uit welk land een biljet afkomstig is.
Ieder Euro-biljet heeft een serienummer dat begint met een letter die
aan geeft van welk land het afkomstig is.
Welke letter hoort bij welk land?
De biljetten waar je altijd goed mee zit, de Duitse, beginnen met een X
en die waarmee je volgens sommigen een risico zou lopen, de Griekse,
beginnen met een Y.
Dan hebben we Spanje met een V, Frankrijk met een U, Ierland met een
T, Portugal met een M, Italië met een S, België met een Z, Cyprus met
een G, Luxemburg een I, Malta met een F, Nederland met een P, Oostenrijk met een N, Slovenië met een H,
Slovakije met een E en Finland met een L.
Wat de huidige situatie zo bijzonder maakt, is dat helemaal niemand precies weet wat er gaat gebeuren als
Griekenland de Eurozone zou verlaten. Simpelweg omdat dit nog nooit eerder is gebeurd.
Theoretisch zou het misschien kunnen dat wanneer Griekenland werkelijk richting Europese exit gaat
daarmee hun Euro-biljetten waardeloos zouden worden. In de praktijk zal dit echter waarschijnlijk niet
kunnen omdat de biljetten van alle landen overal verspreid voor komen.
Zo zullen er ook talloze Europese bedrijven zijn die geen enkele band met Griekenland hebben, maar wel
een stapel bankbiljetten met een Y in het serienummer.
Het is dan ook heel onwaarschijnlijk dat deze Griekse biljetten onmiddellijk uit de circulatie worden gehaald,
maar dit zal dan wel geleidelijk gebeuren.
Als je dus besloten hebt dat het beter is om je spaargeld in de tuin te begraven dan op een bank te laten
staan dan is het misschien verstandig om de biljetten met een Y in het serienummer te vervangen door een
versie met een andere letter.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9430:zijn-griekse-eurobankbiljettenstraks-waardeloos&catid=15:financieel&Itemid=28
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De echte Bilderberg agenda : de onzichtbare WOIII
Wat nog weinigen begrijpen is dat de (onzichtbare) wereldoorlog die op
dit moment wordt gevoerd niet meer een oorlog is van landen tegen
elkaar, maar een oorlog van de elite tegen de rest van de mensheid.
Een oorlog van de rijken tegen de armen. De elite heeft haar rijkdom te
danken aan de opbrengst van giftige produkten die nu de hele mensheid
bedreigen. Ze willen daar zelf natuurlijk niet aan ten onder gaan
tegelijkertijd met de massa. Zij weten als geen ander hoe giftig deze
produkten zijn omdat hun werknemers er al in een vroeg stadium ziek
van zijn geworden of overleden. Deze informatie is in de loop der jaren vakkundig onder het tapijt geveegd,
omdat ze intussen de media en de wetenschap volledig gekocht hebben. Uit die hoek hoeven ze dus geen
tegenstand meer te verwachten. Ik ben er persoonlijk getuige van geweest hoe een arts en een professor in
het AMC volledig zijn kaltgesteld. En iedereen op die afdeling wist precies wat er gaande was, maar durfde
geen partij te kiezen omdat dat hun baantje zou kosten. Gelukkig hebben ze mij -de klokkenluider- de mond
niet kunnen snoeren, anders had ik intussen waarschijnlijk niet meer geleefd.
Door onkunde voeren wij zelf dagelijks de agenda voor de elite uit
Als de elite zou stoppen met het produceren van vervuilende produkten
zouden ze hun rijkdom verliezen, dus dat is geen optie. De wapens die
de elite daarom tegen ons gebruikt zijn hun eigen giftige produkten,
waarvan ze ons hebben overtuigd dat ze volledig veilig zijn: de
uitlaatgassen van de loodvrije benzine auto’s die ze ons door de strot
geduwd hebben, de uitlaatgassen van de vliegtuigen waarmee wij
gezellig 2x per jaar op vakantie gaan. De draadloze technieken van
onze mobiele telefoons die in combinatie met het magnetische ultrafijne
stof -wat overigens niemand kan voelen- onze hersenen en alle andere
organen heel langzaam, maar gestaag, zeer effectief beschadigt.
Nu bijna iedereen op de planeet ziek
Deze vergiftiging is intussen zo ver gevorderd dat slechts 5% van de
wereldbevolking nog volledig gezond is. TTIP is ook zo’n duidelijk
voorbeeld van de wereldwijde vergiftigings agenda van de elite en een
ander duidelijk voorbeeld is de afbraak van de zorg in Nederland. Maar
je hoeft maar naar het dagelijkse nieuws te kijken om te weten wat er
allemaal gebeurd.
De Bilderbergers
Uiteindelijk moet dit natuurlijk resulteren in afname van de
wereldbevolking en totale controle over degenen die overblijven. De elite
heeft echter de middelen om zichzelf volledig te beschermen tegen de
over ons uitgestortte vergiftiging. Hun huizen, auto’s, de hotels en ambassades waar zij verblijven zijn
voorzien van de allerduurste luchtbehandelingssystemen met ultrafijnstof filters. Ze hebben allemaal ook nog
ergens een paleisje op plaatsen waar nog heel weinig luchtvervuiling is, met prive landingsstrippen voor hun
prive jets en aanlegsteigers voor hun boten. Geen GMO of chemisch vervuilde voeding op hun menu. De
elite wil niet eerlijk delen, zij willen geen welvaart en welzijn voor iedereen. De elite wil op dezelfde voet
doorgaan ten koste van ons. Dit is de oplossing waar de Bilderbergers jaarlijks over vergaderen, en daarom
komt er ook nooit een zinnig woord naar buiten. Het wordt daarom hoog tijd dat het volk wakker wordt en
aktie gaat ondernemen voor een betere samenleving, want het huidige traject ziet het er heel erg slecht uit
voor ons en onze kinderen.
Heilige koeien en de alternatieve media
De heilige koeien -onze auto’s en vliegvakanties die geassocieerd
worden met onze vrijheid- zijn blijkbaar zo heilig dat de meeste
alternatieve media en met name mensen als Alex Jones, David Icke en
Micha Kat dit verhaal nooit of te nimmer op hun websites zullen
publiceren. En daarmee vraag ik me dan ook af of we hier te maken
hebben met gecontrolleerde oppositie. Of is het simpelweg dat het
schrijven over luchtvervuiling lezers-aantallen kost.
De chemtrail discussie
Ik wil hier nog een aantal zaken ten overvloede duidelijk maken. Er zijn
heel veel mensen die mij altijd vragen waarom ik zo weinig aandacht
besteed aan chemtrails en giftige chemicalien in voeding. De reden dat
ik niet over chemtrails schrijf is omdat je dan uitmondt in oeverloze
discussies, terwijl iedereen het direct met mij eens is dat ultrafijnstof van
uitlaatgassen
van
vliegtuigen
levensgevaarlijk
is.
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Luchtvervuiling de grootste boosdoener
De reden waarom ik zeker weet dat het de luchtvervuiling is dat het leeuwendeel van de problemen
veroorzaakt op onze planeet is de volgende:
Toen ik 10 jaar geleden naar Thailand verhuisde verdwenen in hoog
tempo al mijn klachten die ik in Nederland door luchtvervuiling had. Ik
zag op het platteland in Thailand om mij heen allemaal zeer sterke en
gezonde mensen. Ook heel veel gezonde oude mensen. Wel was er
veel leverkanker, maar dat is een duidelijk gevolg van de zelfgestookte
whisky. Ook zijn er bepaald bloedziekten waarvan de herkomst mij niet
bepaald duidelijk is, wellicht malaria. Maar ik zag geen mensen met
westerse ziekten. Toen de vervuiling uit China begon over te waaien en
er overal files zichtbaar werden, ging dat gepaaard met een epidemie
van westerse ziekten.
Eetpatroon van de Thai
Het eetpatroon van de Thai is nauwelijks of niet veranderd, daarvan ben
ik persoonlijk iedere dag weer getuige, dus dat is niet de oorzaak van
deze epidemie. Ze vinden ons eten maar slappe hap en ik geef ze groot
gelijk. Ook is hier nauwelijks of geen vliegverkeer dus dat is ook niet de
oorzaak.
Verdwijnen van insecten
Ik heb een paar plafonieres aan de buitenkant van mijn huis hier. Die
zitten zo hoog dat ik die in al die jaren dat ik hier woon nooit heb
schoongemaakt.
Er ligt een laag van 5 cm insectenlijkjes in ter grootte van bijen. Deze
insecten zijn volledig verdwenen sinds de stad vol met files staat, maar
ook op het platteland nemen aantallen af. Kortom in de stad wordt niet
gespoten met chemicalien. Hetzelfde heb ik jaren geleden in Nederland
al geconstateerd toen daar de luchtvervuiling begon. Als ik in Thailand
op plaatsen kwam waar het zwart zag van de insecten die met name ’s
avonds om lampen heen zwermden, voelde ik me daar ook altijd
geweldig goed.
https://schafderenteaf.wordpress.com/2015/06/17/de-echte-bilderbergagenda/

Rusland gaat Amerikaanse maanlanding onderzoeken
Door Maroesja Perizonius - vrijdag 19 juni 2015, 11:01 in categorie:
Samenleving
Een halve eeuw na de maanlandingen van de Amerikanen willen de
Russen een onderzoek instellen naar het verdwijnen van de opnames
van de eerste maanlanding in 1969 en van een steen. Dat staat in de
Russische krant Izvestia.
Anders dan sommige anderen twijfelt Vladimir Markin, woordvoerder van de Russische
onderzoekscommissie, er niet aan of de Amerikanen wel echt in 1969 en 1972 op de maan geland zijn. Wel
beschouwt hij de opname en de steen als een deel van de nalatenschap van de mensheid. ‘We gaan niet
beweren dat ze niet naar de maan zijn gevlogen en er dan maar een film van hebben gemaakt. Maar al die
wetenschappelijke – of misschien culturele – artefacten maken deel uit van de nalatenschap van de
mensheid. Dat ze spoorloos zijn verdwenen, is een gedeeld verlies. Een onderzoek moet uitvissen wat
ermee gebeurd is’.
NASA heeft eerder toegegeven dat de originele opname van de maanlanding gewist is. Dit zou gebeurd zijn
om geld te besparen. Andere, latere opnames zouden van betere kwaliteit zijn geweest. Vladimir Markin
verwacht dat een Russisch onderzoek nieuwe informatie aan het licht kan brengen.
Markin schreef in zijn stuk niet alleen over de maanlandingen. Hij bekritiseerde de VS ook over het
oppakken van FIFA-kopstukken en stelde dat Amerikaanse aanklagers zich de opperste scheidsrechters van
het internationale voetbal voelen.
http://www.welingelichtekringen.nl/samenleving/466547/rusland-gaat-amerikaanse-maanlandingonderzoeken.html
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Hoe je een discussie met een voedingsdeskundige kunt winnen
Juglen Zwaan • 20 juni 2015 •
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Ik houd van voedingskunde, maar ik haat de manier waarop het onderwerp voeding meestal in de praktijk
wordt besproken. Veel diëtisten baseren hun voedingsadviezen niet op de nieuwste wetenschappelijke
inzichten (1). De algemene richtlijnen zijn totaal achterhaald. Ze zijn de afgelopen paar decennia nauwelijks
aangepast. Zelf ben ik toch maar gestopt om online in discussie te treden over voeding, want het kost enorm
veel tijd en het is frustrerend.
Maar ik ken veel mensen die wel vaak dit soort discussies aangaan, dus heb ik besloten om een artikel te
schrijven om je wat ‘wapens’ te verschaffen waarmee je makkelijk zulke discussies kunt winnen. De
allerbeste manier om een discussie over voeding te winnen is door te verwijzen naar een
goedwetenschappelijk artikel. Voedingskunde is tenslotte wetenschap, hoewel het vaak meer lijkt op
religie of politiek. Als je ooit merkt dat je verzeild bent geraakt in een discussie met een voedingsdeskundige
met achterhaalde ideeën, of een veganistische of vetarme fanatiekeling, maak dan gerust gebruik van de
antwoorden en onderzoeken die hieronder worden genoemd.
Zorg ervoor dat je deze pagina bij je favorieten opslaat als je vaak dit soort discussies aangaat!
Voorbehoud: Veel diëtisten zijn goede, zeer intelligente, bekwame mensen. Maar helaas… degenen die het
meest prominent aanwezig zijn in de media spuwen vaak juist die anti-vet, veel-graan nonsens die ervoor
gezorgd heeft dat we terecht zijn gekomen in de huidige situatie, met rampzalige gevolgen voor de
volksgezondheid.
De diëtist zegt: ‘Het beste dieet is een vetarm dieet, met 50-60% van de calorieën uit koolhydraten’
Antwoord: Het vetarme dieet is in verscheidene zeer grote gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken
getest. Het zorgt niet voor enig gewichtsverlies, gemeten over een periode van 7,5 jaar. Ook heeft het geen
enkel effect op hartziektes of kanker. Het vetarme dieet is een enorme mislukking. Alle grote studies tonen
aan dat het niet werkt.
Studies:
Howard BV, et al. Low-fat dietary pattern and weight change over 7 years: the Women’s Health
Initiative Dietary Modification Trial.Journal of the American Medical Association, 2006.
Howard BV, et al. Low-Fat Dietary Pattern and Risk of Cardiovascular Disease.Journal of the
American Medical Association, 2006.
Multiple Risk Factor Intervention Trial: Risk Factor Changes and Mortality Results.Journal of
the American Medical Association, 1982.
Zie ook: Laat ook dit artikel zien.
De diëtist zegt: ‘Dat suiker slecht voor je is komt alleen maar omdat het lege calorieën zijn’
Antwoord: De schadelijke effecten van suiker gaan veel en veel verder dan alleen het feit dat het lege
calorieën zijn. Als er teveel van wordt gegeten, kan het leiden tot ernstige schade aan het metabolisme en
het kan insulineresistentie, vervette lever en verschillende andere stofwisselingsaandoeningen veroorzaken.
De onderzoeken tonen aan dat een hoge suikerconsumptie op den duur sterk in verband staat met het risico
op obesitas, diabetes 2, hart- en vaatziektes en zelfs kanker.
Studies:
Stanhope KL, et al. Consuming fructose-sweetened, not glucose-sweetened, beverages
increases visceral adiposity and lipids and decreases insulin sensitivity in overweight/obese
humans.Journal of Clinical Investigation, 2009.
Stanhope KL, et al. Adverse metabolic effects of dietary fructose: results from the recent
epidemiological, clinical, and mechanistic studies.Current Opinion in Lipidology, 2013.
Ludwig DS, et al. Relation between consumption of sugar-sweetened drinks and childhood
obesity: a prospective, observational analysis.The Lancet, 2001.
Schulze MB, et al. Sugar-Sweetened Beverages, Weight Gain, and Incidence of Type 2
Diabetes in Young and Middle-Aged Women.Journal of the American Medical Association, 2004.
Bostick RM, et al. Sweetened beverage consumption and risk of coronary heart disease in
women.Cancer Causes & Control, 1994.
Fung TT, et al. Sugar, meat, and fat intake, and non-dietary risk factors for colon cancer
incidence in Iowa women.The American Journal of Clinical Nutrition, 2009.
Zie ook: Meer hierover vind je hier.
De diëtist zegt: ‘Eieren zorgen voor verhoging van cholesterol en dat leidt tot hartziektes’
Antwoord: Cholesterol in eieren verhoogt het ‘slechte’ cholesterol in het bloed niet. Het verhoogt HDL (het
‘goede’) cholesterol en eieren zorgen zelfs voor verbetering van het lipidenprofiel in het bloed. De
onderzoeken tonen aan dat het eten van eieren niet in verband staat met hart- en vaatziektes. Eieren
behoren tot het gezondste voedsel op aarde.
Studies:
Rong Y, et al. Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response
meta-analysis of prospective cohort studies.British Medical Journal, 2013.
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Fernandez ML. Dietary cholesterol provided by eggs and plasma lipoproteins in healthy
populations.Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 2006.
Blesso CN, et al. Whole egg consumption improves lipoprotein profiles and insulin sensitivity
to a greater extent than yolk-free egg substitute in individuals with metabolic syndrome.Metabolism,
2013.
Zie ook: Details over de gezondheidsvoordelen van eieren en meer onderzoek vind je hier.
De diëtist zegt: ‘Eiwitten zijn slecht voor je nieren’
Antwoord: Er wordt vaak gezegd dat een hoge eiwitinname kan leiden tot nierproblemen, maar dat klopt
niet. Hoewel het belangrijk is dat mensen met nierproblemen hun eiwitinname beperken, gaat dit niet op voor
mensen met gezonde nieren. De onderzoeken tonen aan dat een hoge eiwitinname geen nadelige effecten
heeft op de nierfunctie bij gezonde mensen, zelfs niet bij bodybuilders die enorme hoeveelheden eiwit eten.
Manninen AH. High-Protein Weight Loss Diets and Purported Adverse Effects: Where is the
Evidence?Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2004.
Martin WM, et al. Dietary protein intake and renal function.Nutrition & Metabolism, 2005.
De diëtist zegt: ‘Verzadigd vet verhoogt cholesterol en is slecht voor je nieren’
Antwoord: Dit is een fabeltje. Verzadigd vet verhoogt het HDL (het ‘goede’) cholesterol en het zet LDL om
van kleine, compacte deeltjes in grote LDL-deeltjes, wat gunstig is en wat niet leidt tot een verhoogd risico
op hartziektes. Dit is uitgebreid onderzocht de afgelopen decennia en de onderzoeken wijzen consequent uit
dat verzadigd vet op geen enkele manier in verband staat met het risico op hartziektes.
Studies:
Siri-Tarino PW, et al. Meta-analysis of prospective cohort studies evaluating the association of
saturated fat with cardiovascular disease.The American Journal of Clinical Nutrition, 2010.
Mente A, et al. A systematic review of the evidence supporting a causal link between dietary
factors and coronary heart disease.Archives of Internal Medicine, 2009.
Dreon DM, et al. Change in dietary saturated fat intake is correlated with change in mass of
large low-density-lipoprotein particles in men.The American Journal of Clinical Nutrition, 1998.
Zie ook: De mythe over verzadigd vet wordt hier en hier zeer grondig ontmaskerd.
De diëtist zegt: ‘Een koolhydraatarm dieet is ongezond’
Antwoord: Dit is gewoon niet waar. Sinds 2002 worden koolhydraatarme diëten uitvoerig bestudeerd en er
zijn meer dan 20 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken naar uitgevoerd. Die leiden steeds tot veel
betere resultaten dan het typische vetarme dieet. Ze leiden tot meer gewichtsafname en tot een verbetering
van alle belangrijke risicofactoren voor ziekte, waaronder triglyceriden, HDL en bloedsuikerniveaus.
Studies:
Westman EC, et al. Low-carbohydrate nutrition and metabolism.American Journal of Clinical
Nutrition, 2007.
Hession M, et al. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs.
low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities.Obesity Reviews, 2008.
Santos F, et al. Systematic review and meta-analysis of clinical trials of the effects of low
carbohydrate diets on cardiovascular risk factors.Obesity Reviews, 2012.
Zie ook: Nog veel meer onderzoek plus een grondig overzichtsonderzoek is hier te vinden.
De diëtist zegt: ‘Rood vlees is ongezond en dient met mate te worden gegeten’
Antwoord: Het is waar dat het eten van bewerkt vlees in verband staat met een verhoogd risico op allerlei
ziektes, maar dat gaat niet op voor onbewerkt rood vlees. Onbewerkt vlees is onschadelijk, hoewel er
schadelijke stoffen kunnen ontstaan als het te lang en/of te heet wordt gebraden. Het antwoord is niet dat je
rood vlees moet vermijden, maar dat je ervoor moet zorgen dat het niet verbrandt. Het verband tussen
onbewerkt rood vlees en kanker wordt zwaar overdreven. Grote overzichtsstudies tonen aan dat het effect
zeer zwak is bij mannen en afwezig bij vrouwen.
Studies
Micha R, et al. Red and processed meat consumption and risk of incident coronary heart
disease, stroke, and diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis.Circulation, 2010.
Rohrmann S, et al. Meat consumption and mortality – results from the European Prospective
Investigation into Cancer and Nutrition.BMC Medicine, 2013.
Alexander DD, et al. Meta-analysis of prospective studies of red meat consumption and
colorectal cancer.European Journal of Cancer Prevention, 2011.
Alexander DD, et al. Red meat and colorectal cancer: a critical summary of prospective
epidemiologic studies.Obesity Reviews, 2011.
Zie ook: Meer onderzoek over rood vlees hier.
De diëtist zegt: ‘Eiwitten zijn slecht voor je botten en veroorzaken osteoporose’
Antwoord: Hoewel het waar is dat eiwit kan zorgen voor verlies van calcium uit de botten op de korte
termijn, blijft dit effect niet voortduren op de lange termijn. Uit onderzoek blijkt zelfs dat eiwit de
botgesteldheid op de lange duur zelfs verbetert, NIET verslechtert. Daarom is het een zeer slecht advies om
weinig eiwit in te nemen, het verhoogt waarschijnlijk het risico op botontkalking.
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Kerstetter JE, et al. Dietary protein and skeletal health: a review of recent human
research.Current Opinion in Lipidology, 2011.
Bonjour JP. Dietary protein: an essential nutrient for bone health.The Journal of the American
College of Nutrition, 2005.
Munger RG, et al. Prospective study of dietary protein intake and risk of hip fracture in
postmenopausal women.The American Journal of Clinical Nutrition, 1999.
Diëtist zegt: ‘Mensen moeten minder natrium eten’
Antwoord: Hoewel natriumrestrictie inderdaad kan zorgen voor een lagere bloeddruk, lijkt dit niet het risico
op hartziektes of overlijden te verminderen. Sommige onderzoeken laten zelfs zien dat als je al te weinig
natrium binnenkrijgt, het ertoe kan leiden dat bepaalde risicofactoren voor ziektes kunnen toenemen. Er is
geen wetenschappelijke onderbouwing voor de 1500 -2300 mg aanbevolen dagelijkse hoeveelheid natrium.
Gezonde mensen kunnen zonder enig probleem ‘normale’ hoeveelheden natrium eten.
Studies:
Taylor RS, et al. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease.Cochrane
Database of Systematic Reviews, 2011.
Jurgens G, et al. Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin,
aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglyceride.Cochrane Database of Systematic Reviews,
2003.
Garg R, et al. Low-salt diet increases insulin resistance in healthy subjects.Metabolism, 2011.
Zie ook: Hier en hier vind je nog veel meer onderzoeken over de natrium-mythe.
De diëtist zegt: ‘Onverzadigde vetten verlagen cholesterol en verminderen risico op hartziektes’
Antwoord: Er zijn twee soorten onverzadigde vetten, omega 3 en omega 6. Het is waar dat omega-3-vetten
het risico op hart- en vaatziektes verkleinen, maar dat geldt niet voor omega 6. Hoewel de omega 6-soorten
(soja-, maïsolie etc.) het cholesterolniveau kunnen verlagen, laten de studies zien dat ze het risico op
hartziektes juist vergroten. Het is dus waarschijnlijk dat het akelige advies om meer meervoudig
onverzadigde vetzuren te eten bijdraagt aan hartziektes in plaats van ze te voorkómen.
Studies:
Ramsden CE, et al. Use of dietary linoleic acid for secondary prevention of coronary heart
disease and death.British Medical Journal, 2013.
Lands WE, et al. Dietary fat and health: the evidence and the politics of prevention: careful use
of dietary fats can improve life and prevent disease.Annals of the New York Academy of Sciences, 2005.
Ramsden CE, et al. n-6 fatty acid-specific and mixed polyunsaturate dietary interventions have
different effects on CHD risk: a meta-analysis of randomised controlled trials.British Journal of
Nutrition, 2010.
Zie ook: Nog veel meer onderzoeken naar plantaardige oliën hier.
De diëtist zegt: ‘Je moet magere zuivelproducten nemen om minder calorieën en verzadigde vetten
binnen te krijgen.’
Antwoord: Er is geen bewijs dat mensen beter af zijn met vetarme, magere zuivel in plaats van volvette
producten. Vaak bevat vetarme zuivel ook nog eens veel suiker, waardoor dit misplaatste advies echt heel
discutabel wordt. Volvette zuivel (vooral van grasgevoerde koeien) bevat veel belangrijke voedingsstoffen
zoals vitamine K2 en butyraat. Die zijn erg zeldzaam in het dieet. Volvette zuivel wordt zelfs in verband
gebracht met een lager risico op obesitas. In landen waar koeien meestal grasgevoerd zijn, lopen de
mensen die de meeste volvette zuivel gebruiken een zeer sterk verminderd risico op hartziektes.
Studies:
Kratz M, et al. The relationship between high-fat dairy consumption and obesity,
cardiovascular, and metabolic disease.European Journal of Nutrition, 2013.
Bonthius M, et al. Dairy consumption and patterns of mortality of Australian adults.European
Journal of Clinical Nutrition, 2010.
Smit, et al. Conjugated linoleic acid in adipose tissue and risk of myocardial infarction.The
American Journal of Clinical Nutrition, 2010.
De diëtist zegt: ‘Bij afvallen gaat het alleen om hoeveel calorieën erin en eruit gaan.’
Antwoord: Dit klopt totaal niet, verschillende bronnen van calorieën doorlopen verschillende
stofwisselingstrajecten (‘pathways’) in het lichaam en die hebben verschillende effecten op honger,
hormonen en de hersenen. En laten we niet vergeten dat gezondheid niet alleen om gewicht gaat. Bepaalde
caloriebronnen (toegevoegde suikers, plantaardige olie) kunnen schadelijke effecten hebben op de
stofwisseling, die niets te maken hebben met hun calorische waarde.
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Studies:
Feinman RD, et al.“A calorie is a calorie” violates the second law of thermodynamics.Nutrition
Journal, 2004.
Johnston CS, et al. Postprandial thermogenesis is increased 100% on a high-protein, low-fat
diet versus a high-carbohydrate, low-fat diet in healthy, young women.The Journal of the American
College of Nutrition, 2002.
Veldhorst MA, et al. Presence or absence of carbohydrates and the proportion of fat in a highprotein diet affect appetite suppression but not energy expenditure in normal-weight human subjects
fed in energy balance.British Journal of Nutrition, 2010.
Zie ook: Nog veel meer onderzoek over de calorieënmythe vind je hier.
De diëtist zegt: ‘Je kunt het best veel kleine maaltijden eten over de dag verdeeld.’
Antwoord: Het is een fabeltje dat je maar beter veel kleine maaltijden kunt eten in plaats van een paar
grotere. Uit onderzoek blijkt dat het helemaal geen effect op de gezondheid of het gewicht heeft.
Studies:
Bellisle F, et al. Meal frequency and energy balance.British Journal of Nutrition, 1997.
Cameron JD, et al. Increased meal frequency does not promote greater weight loss in subjects
who were prescribed an 8-week equi-energetic energy-restricted diet.British Journal of Nutrition, 2010.
Zie ook: Een grondige ontkrachting van deze mythe vind je hier.
De diëtist zegt: ‘Vet maakt je vet’
Antwoord: Hoewel vet meer calorieën per gram bevat dan koolhydraten en eiwitten, maakt het je toch niet
dikker. Het eten van vetrijke voeding zorgt voor een vermindering van de eetlust. Uit onderzoek blijkt steeds
weer dat diëten die vetrijk (maar koolhydraatarm) zijn tot veel meer gewichtsverlies leiden dan vetarme
diëten.
Studies:
Brehm BJ, et al. A randomized trial comparing a very low carbohydrate diet and a calorierestricted low fat diet on body weight and cardiovascular risk factors in healthy women.The Journal of
Clinical Endocrinology & Metabolism, 2003.
Yancy WS, et al. A low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and
hyperlipidemia: a randomized, controlled trial.Annals of Internal Medicine, 2004.
Westman EC, et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic
index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus.Nutrition & Metabolism, 2008.
http://www.ahealthylife.nl/hoe-je-een-discussie-met-een-voedingsdeskundige-kunt-winnen/

Hardlopen op schoolplein verboden
De bemoeizucht van overheden en “autoriteiten” in het algemeen rijst
werkelijk de pan uit.
Kinderen alleen laten spelen mag allang niet meer, veel te gevaarlijk, en
nu zijn de schoolpleinen aan de beurt.
Het begint altijd met een bericht hier en daar en voordat je het weet is
het óf wet of een landelijk ingevoerde maatregel.
Bijna altijd heeft die bemoeizucht te maken met “veiligheid”.
Wanneer kinderen in de pauze naar buiten gaan om te spelen, doen ze
dit vaak vol overgave en soms gaat het er een beetje wild aan toe, maar
dat is inherent aan de energie van deze jonge mensen.
Natuurlijk gebeuren er wel eens ongelukjes en gaat iemand met een blauwe plek of een bult op zijn hoofd
naar huis. Iets dat al honderden jaren zo gaat.
De beperkende maatregelen voor kinderen op het schoolplein zijn in Engeland echter al begonnen. Een
school in de plaats Plymouth heeft het kinderen verboden nog langer een radslag of een handstand te doen.
Niet omdat er ernstig gewonde kinderen waren, maar wel omdat er zich af en toe een valpartij met een
blauwe plek voordeed. De school vindt dat ze met deze maatregel voorkomen dat kinderen dingen doen die
“boven hun capaciteiten” liggen.
Wanneer kinderen op de Old Priory Primary Academy toch dit soort dingen moeten doen dan wordt ze dit
tijdens de gymnastieklessen voorzichtig bijgebracht op een veilige en gecontroleerde manier.
De maatregel heeft voor veel protest gezorgd, zowel bij de kinderen als bij de ouders. Zo zei Sarah Evans,
moeder van twee kinderen, “Als ouder ben ik het hier gewoon niet mee eens. Builen en schaafwonden zijn
gewoon onderdeel van het soms wilde gedrag dat kinderen eigen is”. Een andere ouder noemde de
maatregel belachelijk en zei dat kleine verwondingen onderdeel vormen van het opgroeien.
Zoals gewoonlijk hebben de ouders niets in te brengen en bepaalt de schoolleiding wat er gebeurt. Een
situatie die je overal in de Westerse wereld tegenkomt.
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Iedere keer gaan dit soort “veiligheidsmaatregelen” een stap verder. Zo is er een andere school in Engeland
waar hardlopen op het plein al verboden is in verband met de veiligheid van de kinderen.
Zo groeien kinderen op tot gemakkelijk programmeerbare kasplantjes die nooit zullen leren op een
avontuurlijke en natuurlijke manier de geheimen van het leven te ontdekken.
Bron:
Infowars
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9427:hardlopen-op-schoolpleinverboden&catid=37:wereld&Itemid=50

De laatste stuiptrekkingen van een zieke maatschappij
Wanneer je zo om je heen kijkt dan krijg je het gevoel dat het grootste
deel van de bevolking in een totale ontkenning van de werkelijkheid
leeft.
Om ons heen storten ook de laatste fundamenten van onze
samenlevingen in elkaar en iedereen doet net of ze gek zijn en er niets
aan de hand is.
Het is natuurlijk niet voor niets dat alles op alles wordt gezet om zo snel
mogelijk contant geld uit te bannen.
Wat nu zichtbaar wordt in Griekenland zal over niet al te lange tijd ook te zien zijn in andere landen:
Meer Griekse burgers lijken zich voor te bereiden op een exit uit de euro. Inwoners van het land hebben
alleen woensdag al bijna een miljard euro van hun rekening gehaald. Die flappen worden waarschijnlijk
voorlopig in een oude sok bewaard.
Naast dit soort Griekse taferelen bestaat nu ook de situatie dat spaargeld bij een bank helemaal niets meer
oplevert. Sterker nog, binnenkort mag je betalen om je geld er te mogen parkeren. Ook dat zal een reden
zijn voor veel mensen om geld van de bank af te halen zolang het nog kan.
De spaarders worden het volgende grote slachtoffer. Zoals Maarten Verheijen schrijft in zijn nieuwsbrief:
Wat er hier eigenlijk gebeurt, is dat spaarders de rekening van deze crisis gepresenteerd krijgen. Spaarders
die rekenden op rente-inkomsten om hun pensioen aan te vullen, blijven met lege handen achter.
De waarheid is echter dat die lagere rente vooral de banksector en de grote schuldenaren (overheden) lijkt
te helpen maar tot op heden weinig soelaas brengt aan de reële economie.
Ondertussen gaan de door de bankiers aangestelde managers (volksvertegenwoordigers?) in Den Haag
vrolijk verder met het leegplukken van de bevolking.
De BTW op alles wat geen voedsel is, moet omhoog naar 21 procent.
Dit gaat miljarden opleveren. Vergezeld van het standaard kletsverhaal
dat dit geld gebruikt zal worden om de inkomstenbelasting te verlagen.
Keep dreaming zouden we zeggen. Even kort door de bocht, iedereen is
veel extra geld kwijt aan een variëteit van dagelijkse voorzieningen en
na misschien een tijdelijke symbolische verlaging van de
inkomstenbelasting is deze in een mum van tijd weer terug op het oude
niveau of hoger. Dat kwartje van Kok is een goed voorbeeld; nooit meer
teruggezien ondanks andere toezeggingen hieromtrent.
Er is werkelijk geen enkele grens aan de graaizucht van de Haagse banklakeien en de daaraan gekoppelde
belastingdienst.
Wanneer je het volgende bericht leest, word je onpasselijk:
Een nabestaande van een MH17-slachtoffer wordt aangepakt door de fiscus. Hans van Mens in Castricum
moet de helft van het smartengeld dat hij namens zijn omgekomen zuster kreeg, afdragen aan de
Belastingdienst. Die heeft een speciaal team opgezet, dat zich bezighoudt met het afromen van
schadevergoedingen. (Redactie: terwijl iedere goede schade-advocaat weet dat bij het toekennen van dit
soort (schade)vergoedingen er een belastingverklaring getekend kan worden die vrijstelling verleent. Dit
gebeurt niet automatisch maar moet worden opgevoerd.)
Moet je je voorstellen dat er een speciaal belastingteam wordt opgezet dat zich bezighoudt met het beroven
van de MH17 nabestaanden. Hoe diep kun je zinken?
We weten nu in ieder geval wat Mark Rutte bedoelde toen hij beloofde dat de onderste steen boven zou
komen. Ziekmakend!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9436:de-laatste-stuiptrekkingen-vaneen-zieke-maatschappij&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Wat gebeurt er in uw hersenen als u enkele minuten met een mobilefoon bezig bent?
juni 21, 2015 By: silviavideler Category: Actueel, Voeding en gezondheid
Aangeleverd door: Corry
Wist je dat?
Als je 2 minuten telefoneert met een mobiele telefoon opent de bloed-hersenbarrière zich!
Laat je voorlichten door iemand al 40 jaar onderzoek doet naar de Neurologische gevolgen van
Elektromagnetische invloeden.
Prof.Olle Johansson is verbonden aan het Zweedse Karolinska Instituut.
Dit is een geweldig interview met hem: https://www.youtube.com/watch?v=bXCCvoiWt0g
Dit is een zeer informatieve presentatie van hem:https://www.youtube.com/watch?v=mN1nl9GNpUU
Schriftelijke informatie / interview over Elektromagnetische invloeden vind je hier:
EMF #1:http://www.lexnaturalis.nl/?p=555
EMF #2: http://www.lexnaturalis.nl/?p=677 <– interview met Prof.Olle Johansson.
*
Bronpagina:
https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/de-hersenen/bloed-hersenbarriere/bloedhersenbarriere
Bloed-hersenbarrière
De hersenen zijn te vergelijken met een belangrijke computer die ervoor zorgt dat het hele lichaam
goed werkt. Dankzij uw hersenen kunt u denken en voelen, maar ook uw hartslag en
lichaamstemperatuur en dergelijke worden hier geregeld: uw hersenen regelen álles wat er in het
lichaam gebeurt. Dit alles kost ontzettend veel energie en zuurstof. In deze behoefte aan energie en
zuurstof worden de hersenen voorzien vanuit het bloed. Ongeveer 20% van al het bloed dat het hart
verpompt is bestemd voor de hersenen. Dit bloed wordt verspreid over vele kleine bloedvaten in de
hersenen. Deze kleine bloedvaten worden ook wel haarvatengenoemd.
Haarvaten zijn in de hersenen in zeer hoge dichtheid aanwezig. Bijna elke zenuwcel staat wel in
verbinding met een haarvat. De hoge dichtheid van haarvaten zorgt ervoor dat de hersenen vanuit de
bloedsomloop goed kunnen worden voorzien van de noodzakelijke voedingsstoffen. Hierin schuilt
echter het gevaar dat ook potentieel gevaarlijke stoffen de hersenen in komen.
Voor een goede werking moeten de hersenen goed worden beschermd tegen gevaren van buitenaf. Deze
bescherming wordt enerzijds verzorgd door de schedel. Anderzijds worden de hersenen ook van binnenuit
beschermd tegen mogelijk gevaarlijke stoffen en organismen in het bloed, waarbij de bloed-hersenbarrière
een zeer voorname rol speelt. De bloed-hersenbarrière (of BHB) is letterlijk een grens tussen het bloed en
de hersenen.
Voor het goed functioneren van de hersenen is een constante samenstelling van hersenvloeistof nodig. Dat
wil zeggen dat bijvoorbeeld zouten en voedingstoffen in een bepaalde concentratie aanwezig moeten zijn
waardoor de neuronale netwerken optimaal kunnen functioneren. De handhaving van deze constante
hersenvloeistofsamenstelling wordt verzorgd door de werking van de
bloed-hersenbarrière. De bloed-hersenbarrière kan worden gezien als
een poortwachter, die selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en
schadelijke stoffen niet.
© to-BBB
De ontdekking van de bloed-hersenbarrière
Het bestaan van de bloed-hersenbarrière is ontdekt rond het begin van
de twintigste eeuw door de wetenschapper en latere Nobelprijswinnaar
Paul Ehrlich en zijn leerling Edwin Goldmann. Om weefsels te kleuren
injecteerden zij een blauwe kleurstof in het bloed van proefdieren.
Ehrlich merkte op dat deze kleurstof zich verspreidde door het hele
lichaam met uitzondering van de hersenen en het ruggenmerg. Hij weet
dit, ten onrechte, aan het feit dat de hersenen een lage affiniteit voor de
kleurstof hebben. Goldmann voerde het experiment andersom uit, hij
injecteerde de kleurstof in de hersenvloeistof. Bij dit experiment werden
wel de hersenen en het ruggenmerg gekleurd maar niet de weefsels in
de rest van het lichaam. Dit was het eerste bewijs voor een barrière
tussen de hersenen en de rest van het lichaam. De onderstaande figuur
illustreert het experiment op een schematische manier.
Aangepaste illustratie uit informatiebrochure van Across Barriers GmbH
door U. Bock en E. Haltner.
Functie van de bloed-hersenbarrière
Na de experimenten van Goldmann en Ehrlich kwam men erachter dat de bloed-hersenbarrière geen
absolute barrière is. Zoals eerder vermeld, functioneert de bloed-hersenbarrière als poortwachter en laat
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stoffen selectief door. Een belangrijk onderdeel van de barrière zijn de zogeheten tight junctions. Dit zijn
verbindingen tussen de cellen die de haarvaten van de hersenen vormen. Deze tight junctions zorgen ervoor
dat de ruimte tussen de haarvatcellen erg klein is. Stoffen die de haarvatcellen kunnen binnendringen (en
weer verlaten; ze zijn vetoplosbaar), kunnen de zo de BHB passeren en hebben geen last van de kleine
ruimte. Daarentegen zijn er vele stoffen die niet vetoplosbaar zijn, waarvoor de route tússen de
haarvatcellen de enige weg naar de hersenen zou zijn. Door de tight junctions is deze route dus enorm
beperkt en dus ook de passage van deze niet-vettige stoffen naar de hersenen. Naast de tight junctions
wordt de barrièrefunctie ondersteund en gereguleerd door uitlopers van speciale hersencellen, de
astrocyten.
De bloed-hersenbarrière kan worden gezien als een poortwachter, die
selectief de noodzakelijke stoffen doorlaat en schadelijke stoffen niet.
Hiervoor zijn er vele actieve transportsystemen op de bloedhersenbarrière aanwezig, die benodigde voedingsstoffen naar de
hersenen en afvalstoffen juist naar het bloed brengen. Deze
transportsystemen worden influxtransporters (richting hersenen) en
effluxtransporters (richting bloed) genoemd. Het aantal influx- en
effluxtransporters op de bloed-hersenbarrière is erg groot.
Ook geneesmiddelen kunnen worden herkend door deze transporters en dat betekent dat bepaalde nietvetoplosbare geneesmiddelen juist toegang krijgen tot de hersenen (bijvoorbeeld levodopa, voor de
behandeling van de ziekte van Parkinson), en vetoplosbare stoffen er weer uitgegooid worden (bijvoorbeeld
vinblastine, voor de behandeling van tumoren).
Hersenziekten
Als gevolg van een neurologische aandoening kan er een verandering in het functioneren van de bloedhersenbarrière optreden. Hierdoor kan een ziekte zelfs verergeren.
Een voorbeeld van een dergelijke verandering is te zien bij multiple sclerose (MS). De barrière wordt bij MS
doorlaatbaar voor immuuncellen. Deze immuuncellen passeren dan de bloed-hersenbarrière en richten
schade aan in de hersenen en het ruggenmerg van MS-patiënten, met verlammingsverschijnselen tot
gevolg. Verder zijn er ook bij vele andere hersenziekten afwijkingen in het functioneren van de bloedhersenbarrière aangetoond.
Geneesmiddelstrategieën
Voor de behandelingen van hersenziekten moet het geneesmiddel in de hersenen terechtkomen. Voor vele
geneesmiddelen is dit een probleem. Dit betekent dat er naar andere manieren gezocht moet worden om het
middel op de plaats van werking te kunnen krijgen. Een strategie om ziekten te behandelen die zich achter
een gesloten barrière afspelen, zoals bij hersentumoren, is om de barrière tijdelijk te openen. Dit kan worden
gedaan door een hoge concentratie suikeroplossing in de halsslagader te injecteren. Hierdoor
verschrompelen de haarvatcellen waardoor de tight junctions tijdelijk geopend worden. Op die manier
kunnen geneesmiddelen, die normaal tegengehouden worden, wel de hersenen in. Het grote nadeel hiervan
is dat naast het geneesmiddel andere, schadelijke stoffen ook in de hersenen terecht kunnen komen.
Hierdoor kunnen hersencellen permanent beschadigd worden.
Een meer gerichte strategie wordt gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen. In deze ziekte is er
een gebrek aan dopamine in de hersenen. Idealiter zou dopamine naar de hersenen moeten worden
gebracht. Dopamine passeert de bloed-hersenbarrière echter niet.
In de hersenen wordt dopamine gevormd uit het aminozuur L-DOPA. Van deze stof is gebleken dat het via
een influxtransporter de hersenen in wordt getransporteerd. Door het toedienen van aminozuur L-DOPA
wordt de concentratie van L-DOPA in de hersenen verhoogd en kan er meer dopamine gevormd worden wat
de symptomen van de ziekte van Parkinson bestrijdt. L-DOPA als geneesmiddel wordt ook wel levodopa
genoemd.
Deze aanpak werkt helaas niet voor alle geneesmiddelen. Daarom zijn er nog andere technologieën om de
bloed-hersenbarrière te passeren in ontwikkeling. Deze technieken richten zich ook op het gebruiken van
selectieve transporters op de bloed-hersenbarrière om zo medicijnen in de hersenen te krijgen.
Deze informatie is tot stand gekomen in samenwerking met BBBNedwork, een organisatie die zich inzet om
het belang van de bloed-hersenbarrière in de behandeling van hersenziektes te benadrukken en ervoor te
zorgen dat vanuit deze visie nieuwe behandelmethoden en therapieën worden ontwikkeld.
Gerelateerde links
Filmpje over onderzoek naar de Bloed-hersenbarriere»
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George Soros: Levensgevaarlijk
George Soros is een van oorsprong Hongaarse zakenman die vanuit de
Verenigde Staten (VS) opereert. Het vermogen van Soros wordt geschat
op 24.4 miljard dollar, waardoor hij behoort tot de 30 rijkste mensen ter
wereld. De miljardair staat bekend om zijn betrokkenheid bij politieke
activiteiten. Zo heeft zijn organisatie Open Society Foundations naar
schatting al miljarden dollars geschonken aan progressieve politieke
partijen en groeperingen. Soros laat letterlijk wereldwijd een spoor van
vernieling achter. Het is een typisch voorbeeld van een verveelde
miljardair die met behulp van zijn fortuin de wereld naar zijn hand wil zetten en het gif genaamd
progressivisme in onze maatschappijen loslaat.
Megaspeculant
Soros
is
het
hoofd
van
een
zogenaamd
hedgefonds.
Een
hedgefonds
is
een
particulierbeleggingsfondswaaraan alleen zeer rijke individuen kunnen deelnemen. Hedgefondsen streven
naar een hoog rendement door zeer risicovol te beleggen. Deze risico’s worden vervolgens op allerlei
manieren ingedekt, bijvoorbeeld met waardepapieren en termijncontracten.
Hoewel Soros al vroeg actief was als belegger, sloeg hij zijn grote slag in 1992. Toen liet hij de Engelse
nationale bank ‘ontploffen’, door tijdens een geldcrisis te speculeren met de pond. Deze actie heeft de Britse
belastingbetaler maarliefst 3.4 miljard pond gekost. Soros zelf verdiende hier een miljard dollar aan.
Verscheidene politici van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN)beschuldigen Soros ervan
deel uit te maken van een complot dat doelbewust hun economieën kapot heeft gemaakt. Mahathir bin
Mohamad, voormalig premier van Maleisië, beschuldigt Soros ervan de economie van zijn land vernietigd te
hebben door middel van grootschalige valuta speculatie. Dit is precies dezelfde strategie die de miljardair
toepaste begin jaren 90 in Londen.
Soros is niet vies van hypocrisie. Zo bekritiseert hij financieel speculeren omdat dit de economische
ontwikkeling in derdewereldlanden tegen zou houden. Vreemd genoeg is dit precies de wijze waarop Soros
te werk gaat. Ook was hij een fervent tegenstander van de voormalige Amerikaanse president George W.
Bush en zijn beleid. Desalniettemin kocht Soros in 2007 een groot aantal aandelen van het Amerikaanse
bedrijf Halliburton, dat enorm geprofiteerd heeft van de oorlog in Irak.
Linkse suikeroom
Soros steunt vele honderden linkse en progressieve organisaties. Er worden letterlijk miljarden dollars in
diverse organisaties gepompt om overal ter wereld de progressieve sprookjeswereld in stand te houden.
Omdat het onmogelijk is ze allemaal te behandelen, volgt hieronder een kort overzicht.
- National Council of La Raza: Een belangenorganisatie voor
Amerikanen
van Latijns-Amerikaanse afkomst. La Raza, dat ‘het ras’ betekent, strijdt
voor het opengooien van de grenzen, amnestie voor illegale
immigranten en minder deportaties van illegale- of criminele migranten.
- The Huffington Post: Een invloedrijke linkse krant.
- National Organization for Women: Een feministische organisatie die tevens opkomt voor de rechten van
minderheden, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.
- Barack Obama: Soros heeft Obama gesteund ten tijde van zijn verkiezing als senator evenals president
met de maximaal toegestane financiering.
Eind 2014 vonden er grootschalige rellen plaats in de Amerikaanse stad Ferguson, nadat de blanke agent
Darren Wilson de zwarte man Michael Brown doodschoot tijdens een worsteling. Hoewel de protesten
aanvankelijk spontaan leken, bleek dit achteraf toch niet zo te zijn. Zo zouden organisaties gefinancierddoor
Soros massa’s mensen op de been gebracht hebben. Bovendien werden de protesten gesteund door een
landelijke (online) media campagne, op touw gezet door de miljardair. Soros gaf aan hiermee burgerlijke
ongehoorzaamheid te willen aanmoedigen.
Onruststoker
De multimiljardair heeft ook een rol gespeeld bij allerlei bedenkelijke campagnes buiten de VS:
- De Bulldozer Revolutie: In het jaar 2000 financierde Soros een volksopstand waarbij de voormalig
Joegoslavische president Slobodan Milosevic werd afgezet. Dit maakte deel uit van de lastercampagne
tegen Servië.
- De Rozenrevolutie: In 2003 financierde Soros wederom grootschalige volksopstanden, dit keer in
Georgië. Hierbij werd president Eduard Shevardnadze afgezet. Het verhaal gaat dat Shevardnadze uit de
gratie was geraakt. Vervolgens werd de pro-Westerse Mikhail Saakashvili geïnstalleerd. Sakaashvili lokte op
zijn beurt weer een oorlog uit met Rusland in 2008.
- Turkije: Soros maakt zich al sinds 2003 sterk voor een Turks EU-lidmaatschap. Ook steunt hij de AKP, de
partij van Erdogan.
Op 2 juni 2014 verklaarde Soros dat hij medeverantwoordelijk is voor het omverwerpen van de regering van
Viktor Yanukovich in Oekraïne. Veel van de demonstranten tijdens de zogenaamdeEuromaidanmaakten
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deel uit van NGO’s die gefinancierd worden door de miljardair. Ook onderhoudt Soros banden met de
nieuwe Oekraïense president Petro Poroshenko. Op de onderstaande foto is te zien hoe Poroshenko
onderhandelt met medewerkers van de Open Society Foundations, inclusief Soros zelf.
George Soros is een gevaarlijk individu. Het is duidelijk dat de
multimiljardair connecties heeft binnen de hoogste kringen van de
wereldpolitiek. Soros gebruikt zijn fortuin om de wereld om te vormen
naar progressief model. Landen die tegenstribbelen kunnen rekenen op
grootschalige demonstraties, een aanval op hun economie of in het
ergste geval een machtsovername.

Vaticaan gaat helpen met uitroeien wereldbevolking
Woensdag, 17 juni 2015
Achter de mooie façade van het Vaticaan, waar gedaan wordt alsof men
begaan is met het leed in de wereld, gaat een satanische agenda schuil.
Het Vaticaan zal daarom deze week met de suggestie komen om de
wereldbevolking drastisch uit te dunnen in het kader van Agenda 21.
Agenda 21: de mens is schuldig aan de opwarming van de aarde en is
een belasting voor het milieu en daarom is het voor de planeet veel
beter als er een fiks aantal van ons gaat verdwijnen zodat de planeet de
kans krijgt om zich te herstellen.
Dat is, even kort door de bocht, het argument dat gebruikt gaat worden
door instituten zoals de Verenigde Naties in de aanloop naar de
éénwereldregering (NWO).
Een ander werktuig om dit doel te bereiken is het Vaticaan. Het is niet voor niets dat daar een Jezuïet tot
paus is benoemd en dat via een geheime ceremonie in 1963 het Vaticaan is overgeheveld naar het
satanische rijk.
Het Vaticaan heeft nu een bekende professor in de arm genomen voor
het opzetten van de kerkelijke depopulatieagenda. Ze hebben John
Schellnhuber geselecteerd om het Vaticaan-document over
klimaatverandering te presenteren. Schellnhuber is de professor die
eerder stelde dat de wereld is overbevolkt met tenminste 6 miljard
mensen. Nu geeft het Vaticaan deze man een podium waarvan velen
denken dat het zal resulteren in een officiële kerkelijke verklaring ter
ondersteuning van radicale depopulatietactieken in de naam van de
“klimaatwetenschap”.
Dit document, een zogenaamde encycliek, zal op 18 juni 2015 worden
gepresenteerd in Vaticaanstad. Onnodig om te zeggen dat er sinds de
encycliek over contraceptie in 1968 niet met zoveel verwachting naar
wordt uitgekeken.
Het is de droom van Schellnhuber dat er zo snel mogelijk een wereldrechtbank komt op basis van een
"Aarde Grondwet" die de macht zou hebben over iedere land en overheid op deze planeet.
Zoals hij zelf zegt, is hij voorstander van een almachtige, klimaatgeoriënteerde overheid die zou regeren
over de wereld. Letterlijk een wetenschappelijke dictatuur, gebaseerd op willekeurig iedere
“wetenschappelijke bevinding” die de voorstanders jaarlijks kunnen bedenken.
Volgens Schellnhuber kan een nieuwe wereldregering “vrijheid” voor de mensheid creëren op basis van de
nieuwe Wereldrechtbank en de nieuwe Aarde Grondwet. Eén van de eerste dingen die deze wereldregering
zal doen, is verklaren dat de aarde maar geschikt is om maximaal 1 miljard mensen te huisvesten en in hun
basisbehoeften te voorzien.
Die andere 6 miljard die er nu meer zijn, zullen simpelweg dienen te
verdwijnen. Een nieuwe wereldregering die het als hun taak ziet om de
planeet te “redden” via het opruimen van 6 miljard overbodige en voor
het milieu zwaar belastende mensen.
Vol verwachting kijken wij uit naar de nieuwe encycliek van het
Vaticaan....
Bron: Natural News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9424:vaticaan-gaat-helpen-metuitroeien-wereldbevolking&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Waakzaam en dienstbaar brengen we u om het leven (video)
We hebben de afgelopen jaren al veel geschreven over onnodig
politiegeweld en dan met name in Amerika.
Het kan altijd erger zo blijkt. Met de moord op de 17-jarige Deven Guilford
heeft de politie in Amerika zichzelf overtroffen wat onnodig geweld betreft.
Deze week is bekendgeworden dat de politieman, sergeant Frost, die
afgelopen februari de 17-jarige Deven Guilford doodschoot niet vervolgd zal
worden.
Deven reed ’s avonds op de weg en knipperde met zijn lichten naar een
tegemoetkomende (politie)auto die hem verblindde omdat deze zijn groot
licht aan had.
De politieauto draaide vervolgens om en hield Deven aan langs de kant van de weg. Toen Frost naar de
auto van Deven liep, legde de jongen uit dat hij werd verblind en dat hij met zijn lichten knipperde om de
ander te waarschuwen en zo te zorgen dat er geen ongelukken zouden gebeuren.
De politieman reageerde agressief, zei dat hij zijn groot licht helemaal niet aan had en wilde de papieren van
Deven zien. Deze weigerde om aan de agent zijn rijbewijs te laten zien, simpelweg omdat hij geen wet had
overtreden en de politieman geen enkele reden had om hem aan te houden. De wet in Amerika, in
tegenstelling tot die hier in Nederland, zegt dat je je niet verplicht hoeft te identificeren als je niet van iets
wordt verdacht. Deven vraagt daarom ook aan de agent of hij ergens van wordt verdacht.
Vervolgens begon Deven de gebeurtenis op te nemen met zijn mobiele telefoon, zoals hij zelf zei voor zijn
eigen veiligheid. Hij vroeg toen aan de agent of hij was aangehouden en zoja waarom.
Er werd hem verteld dat hij werd aangehouden omdat hij weigerde gevolg te geven aan de opdracht van
Frost om hem zijn identiteitsbewijs te tonen. Op zich kan dit dus een overtreding zijn in Amerika, maar alleen
als de politieman een geldige reden had om hem langs de kant te zetten. De agent was bovendien zelf in
overtreding omdat hij zijn badge nummer (in Nederland stamnummer) niet wilde geven toen Deven daarom
vroeg.
Op een zeker moment flipt de agent van woede, sleurt Deven uit de auto en dwingt hem op de grond te gaan
liggen. Deze probeert nog verder te filmen terwijl hij daar ligt. Omdat hij in de ogen van deze gestoorde
agent niet snel genoeg op de grond ging liggen, werd hij door deze agent Frost getaserd. Je hoort Deven
dan roepen "oh no" en kort daarna hoor je 4 schoten waarna het beeld stopt van de bodycamera van de
agent. de camera van Deven was al gestopt toen deze door de agent uit de handen van de jongen werd
geschopt.
Deven is vermoord door de agent wiens verdediging was dat hij werd aangevallen door de knaap en
daardoor tot zelfverdediging werd gedwongen om hem maar liefst 7 kogels in zijn lichaam te schieten.
Later werd gezegd dat er THC was aangetroffen in het bloed van Deven. Dit zou dan de agressieve aanval
van Deven op agent Frost verklaren.
De video hieronder laat zien wat er gebeurde die avond, tot het moment dat het beeld stopt met een
schreeuwende Deven die op dat moment door Frost wordt getaserd en beschoten.
Een vriendelijke 17-jarige ongewapende knaap die met de beste bedoelingen een agent probeert te
waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke situatie en die zich vervolgens door deze agent niet laat
intimideren eindigt met 7 kogels in zijn lichaam.
Is dit wat burgers in Amerika en ook ons land in toenemende mate te wachten staat in de komende
politiestaat? Wanneer er niet snel genoeg gevolg wordt gegeven aan de orders van dit soort
psychopathische machtswellustelingen in uniform?
Dan de "recht"banken. Dat heeft al geruime tijd niets meer met recht te maken want dit zijn inmiddels
partijdige instituten geworden die “oordelen” in het voordeel van overheid en bankiers.
Duidelijk is uit de videobeelden dat deze hele situatie is veroorzaakt door het geflipte gedrag van de agent
die geen enkele reden had om Deven met geweld uit zijn auto te sleuren. Als er één ding zo helder als glas
naar voren komt uit deze video is het wel dat het de agent was die agressief was en niet andersom.
Hoe kan het dat het bewijs dat in het voordeel van Deven is, wordt genegeerd en dat een of ander verhaal
van een gestoorde agent over wat er gebeurd zou zijn nadat de video stopte, prevaleert. Politiestaat ultima
forma!
Bron:
The Free Thought Project
Een greep uit eerdere verslagen van ongestraft geweld door de politie:
- politie slaat ongewapende vader dood
- aan dit zinloze politiegeweld moet een einde komen
- Ouders bellen politie voor hulp en schieten zoon dood, en niet per ongeluk.
- Geboeide jongen schiet zichzelf dood volgens de politie?
- Man gearresteerd voor fotograferen politieauto (dochter filmt het hele gebeuren)
- Geld geven aan een dakloze is levensgevaarlijk want de politie denkt dat je in drugs handelt.
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- Politie arrestatieteams vallen kleine leefgemeeschap binnen die hun eigen gewassen verbouwen
- Zelfs dieren worden zomaar doodgeschoten door agenten als ze hun zin niet krijgen
- Zelfs autowassen op je eigen oprit is illegaal geworden?
- Een vrijbrief voor moord, zwerver bruut doodgeslagen door politie
- We worden behandeld als beesten, vrouw in cel mishandeld
- 24-jarige betrapt tijdens inbraak, schiet in paniek politiehond dood, 35 jaar cel.
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9443:waakzaam-en-dienstbaar-brengenwe-u-om-het-leven&catid=10:buitenland&Itemid=23

Bijen verdienen 3000 dollar per hectare
Geen boer die er ooit een rekening voor kreeg, maar eigenlijk
zouden bijen 3000 dollar per hectare moeten krijgen, wegens
‘bevruchting van gewassen’.
Zouden alle wilde bijen een gezamenlijk rekencentrum hebben dat
wereldwijd deze nota’s verstuurde, dan draaiden ze met elkaar een
omzet van miljarden dollars per jaar.
Dit blijkt uit een groot internationaal onderzoek, waarvan de
resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature
Communications. Het is interessant dat ‘ecodiensten’, zoals die van
wilde bijen, nu een prijskaartje krijgen. Er zijn nog veel meer ‘services’
die de natuur ons gratis levert en die wij als heel gewoon beschouwen.
Gelukkig sturen wilde bijen geen rekeningen, want ze zouden daar
onderling ook de grootste ruzie over krijgen. Niet alle bijensoorten zijn
namelijk voor bevruchting van gewassen even belangrijk. Dat liet de Nederlandse hoofdonderzoeker David
Kleijn van de Wageningen University weten, een universiteit die geen beste reputatie heeft als het om
onderzoek naar bijen gaat. Een producent van bijendodende gif als Bayer financierde er onderzoek waar uit
zou blijken dat de bijensterfte aan van alles en nog te wijten was, behalve aan chemische stoffen als neonicotinoïden.
Kleijn lijkt uit ander hout gesneden, ook al constateert hij dat we slechts 2 procent van de wilde
bijensoorten nodig hebben om 80 procent van de bevruchting van gewassen te realiseren. Je zou er uit
kunnen constateren dat we ons dus vooral op die economisch belangrijke wilde rassen moeten richten, ook
al wordt in het algemeen aangenomen dat diversiteit van soorten voor een grotere stabiliteit zorgt.
Kleijn bracht 90 verschillende studies naar wilde bijen bij elkaar, verzameld uit vijf verschillende
continenten, ook uit Europa. Daarmee kan hij uitspraken doen over de vraag welke van de 785 onderzochte
soorten bijen de beste economische rendementen opleveren. Het gemiddelde is dus 3.000 dollar per hectare
en dat is ongeveer gelijk aan dat van ‘tamme’ bijen die door imkers in kassen worden gekweekt en naast
akkers worden neergezet. Wilde bijen voegen met 2.893 euro per hectare zelfs iets meer toe aan de
landbouw dan de gedomesticeerde honingbijen (2.592 euro). In dollars omgerekend kom je op een hoger
bedrag uit.
Is Wageningen alweer verkeerd bezig? Toch niet. "We moeten kwetsbare soorten beschermen omdat we
ze belangrijk vinden", zei Kleijn in een interview. "We moeten terug naar de ouderwetse morele argumenten.
Die zijn de laatste jaren op de achtergrond geraakt - iedereen had het alleen maar over het nut van
biodiversiteit. Het nutsdenken is prima, maar gebruik het niet als enige argument om de natuur te
beschermen."
Kleijn verscheen in januari 2014 in het NOS Journaal met de mededeling dat Europa 7 miljoen bijen tekort
had. Vanwege de doelstellingen om door Europese teelt meer biobrandstof te maken, is er vooral in GrootBrittannie een gebrek aan insecten die voor de bestuiving van koolzaad en zonnebloemen zorgen. Kleijn
wees fijntjes op een ander probleem: als de oliehoudende gewassen zijn gerooid, moeten er voor de
bijenvolkeren later in het jaar wel wat andere bloemetjes worden ingezaaid, willen ze kunnen overleven.
Uittreksel uit dit onderzoek, gepubliceerd door Nature Communications
Eerder onderzoek van David Kleijn in Nature
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Gebruikt de VN water als wapen?
Dave Hodges van de Common Sense Show heeft zo zijn eigen theorie
over de waterproblematiek in Amerika en de dubieuze rol die de VN
daarin speelt.
De VN krijgt steeds meer voet aan de grond in Amerika volgens Hodges
en de sleutel waarmee dat gebeurt is: water.
Het begon allemaal in Detroit. Zo schrijft hij:
Weet je nog toen de stad Detroit failliet ging en president Obama
weigerde om de Amerikaanse burgers in deze stad te helpen? Dit
verbaasde een hoop Amerikanen en maakte ook veel van hen boos. Dit,
na al de “hoop en verandering” die deze president had beloofd en die Amerika zou veranderen.
Wat we toen nog niet wisten dat het bankroet van Detroit de sluizen wijd open zou zetten voor de volledige
buitenlandse controle van de meest waardevolle grondstof, namelijk water.
Detroit was de plek waar de Verenigde Naties voet aan de grond kregen en van daaruit begon haar invloed
zich te verspreiden over het hele land. Dat was de reden van de weigering van Obama om Detroit te helpen,
ook niettoen de watercrisis ontstond. De bemoeienis toen van de VN was een teken aan de wand.
Vandaag de dag zien we dat Californië aan de rand van afgrond balanceert door een gebrek aan water.
Maar, maak je geen zorgen Amerika, want de VN heeft beloofd om tussenbeide te komen bij de komende
watercrisis in Amerika.
Catharina de Albuquerque is de speciale rapporteur voor de VN op het gebied van mensenrechten voor
schoon water en sanitaire voorzieningen. Zij is in het bezit van
een mandaat dat dicteert dat ze zich op dit gebied moeten
bemoeien met de Amerikaanse regering, eerst vertrouwelijk en
later publiekelijk.
Door het niet helpen van de bewoners van Detroit, hielp Obama
de VN om op deze manier voet aan de grond te krijgen in die
stad. Het is interessant om te zien dat Obama wel General Motors
redt, maar niet de stad die het huisvest. De VN is geïnteresseerd
in water, niet in auto’s.
Nu heeft de VN haar pijlen gericht op Californië.
We hebben natuurlijk al eerder geschreven over hoe het
waarschijnlijk is dat de droogte in Californië bewust is gecreëerd
door geo-engineering. Maar, zoals wij onlangs schreven, gaat de
water crisis veel verder dan alleen Californië.
Dat gegeven wordt ook door Dave Hodges benoemd die daar een
heel interessante kaart van heeft die er als volgt uitziet.
Hierop wordt zichtbaar dat de gebieden die zonder water of nog
te kampen krijgen met waterschaarste, veel groter zijn dan alleen
Californië.
Dan wordt het interessant want vervolgens toont Hodges de
originele kaart voor de aankomende beruchte Jade Helm
oefening.
Is het toeval dat de gebieden waar dit gebeurt exact die zijn die
met watertekorten kampen of daarmee binnenkort te maken
krijgen?
Krijgen we straks misschien een situatie dat de zeven
gemarkeerde staten zullen worden afgesplitst van de rest van
Amerika en dat deze volledig onder VN controle komen?
Daarmee zou de elite meerdere vliegen in één klap slaan. Ze
zouden af zijn van de “opstandige” staten zoals Texas en
Californië en de eerste stappen naar de uitvoering van de
beruchte Agenda 21 zouden ook een feit zijn. Tenslotte zal straks
de hele wereld vallen onder de wereldregering van de VN.
Bron:
The Common Sense Show
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9452:gebruikt-de-vn-water-alswapen&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Sancties alleen voor loosers
Zoals we gisteren schreven, zijn wij Europeanen de grote slachtoffers
van de sancties tegen Rusland.
Degene die dit veroorzaakt, Amerika, heeft maling aan hun eigen
sancties en verkoopt voor miljarden Dollars vliegtuigen aan….. Rusland.
Zo heeft Europa in haar wijsheid gisteren besloten om de sancties tegen
Rusland met voorlopig een half jaar te verlengen in opdracht van
Amerika met in de achtergrond Israël.
Voor mighty Amerika ligt het natuurlijk iets anders met die sancties want
als er veel Dollars verdiend kunnen worden verandert het spel.
Klaarblijkelijk is er op de luchtshow in Parijs een overeenkomst gesloten tussen Boeing en het Russische
transportbedrijf Volga-Dnepr voor de levering van 20 lange afstand vrachtvliegtuigen.
Met de levering van deze 20 Boeing 747 toestellen is een bedrag gemoeid van 7,4 miljard Dollar en komen
bovenop de 14 toestellen die het bedrijf op dit moment al bij Boeing in bestelling heeft.
Daarnaast wordt er veel druk uitgeoefend door het Pentagon op het Amerikaanse Congres om de
handelsbeperkingen met betrekking tot de door Rusland gemaakte raketmotoren op te heffen. Een
samenwerkingsverband tussen Boeing en Lockheed Martin heeft de Russische RD-180 raketmotoren heel
hard nodig voor het Lockheed Atlas V ruimteraketprogramma.
Dat is dus de praktijk.
Terwijl de Europese Unie tegen hun zin in wordt gedwongen om sancties in te stellen tegen Rusland waar ze
zelf op een enorme manier slachtoffer van worden en deze ook nog eens met een half jaar verlengen, gaat
Amerika vrolijk door met het handelen met Rusland als het hen zo uit komt.
Wanneer we terugkijken hoe die Europese sancties tot stand gekomen zijn dan is het helemaal bedroevend.
Europa had helemaal geen zin om zichzelf in de voet te schieten en bleef ondanks druk van Amerika dralen
met het invoeren van sancties. Nadat in maart De Krim had besloten dat ze bij Rusland wilden horen,
werden er door Europa wat halfzachte sancties ingesteld tegen bepaalde individuen en bedrijven. De echt
economische sancties tegen Rusland kwamen echter pas later.
Deze zijn uiteindelijk pas in augustus ingevoerd, de maand nadat vlucht MH17 uit de lucht was geschoten.
Het vliegtuig dat neergehaald moest worden om Europa over de streep te trekken om toch sancties in te
stellen tegen Rusland. Het is duidelijk dat in dit hele spel Europa de grote verliezer is. Die kosten zullen nog
veel hoger worden aangezien Europa vastbesloten schijnt te zijn op de ingeslagen weg verder te gaan.
Ze zullen helemáál de pan uitrijzen wanneer uit deze onverkwikkelijke situatie een fysieke oorlog zal
voortvloeien. Iets dat gezien de manier waarop Amerika de Russen blijft sarren niet zo’n onwaarschijnlijk
scenario is.
Ondertussen heeft datzelfde Amerika door deze situatie nauwelijks nadelige gevolgen ondervonden voor
hun eigen economie. In tegendeel, deze crisis die door Washington op poten is gezet, heeft al heel wat geld
in het laatje gebracht voor het militair-industriëel complex. Dan nog wat extra zout in de wonden met het
bericht deze week dat de Amerikanen dus even snel 7,4 miljard Dollar omzet scoren bij een Russische
bedrijf. Wat Washington in feite tegen Europa zegt is: “Sancties zijn voor loosers”, "Fuck the EU".
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9455:sancties-alleen-voorloosers&catid=37:wereld&Itemid=50

Te erg om te tonen: IS toont nieuwe gruwelijke executiemethoden in video
Door Emmeke Smit - dinsdag 23 juni 2015
IS kreeg kennelijk genoeg van onthoofden. In een opgedoken video zijn
3 nieuwe manieren te zien om mensen te doden waar de Allah van IS
vanaf wil.
Een groep mannen die in de Iraakse stad Nineveh zijn gevangen
genomen op beschuldiging van spionage, is in drie delen opgedeeld.
Ieder deel wacht een andere gruwelijke dood.
Het eerste deel wordt opgesloten in een auto. Daarna wordt die wagen met een raketlanceerder bestookt.
Op de professioneel opgenomen video hoor je de doodskreten van de inzittenden.
Een tweede groep wordt in een kooi opgesloten die in een zwembad wordt neergelaten. De mannen in de
kooi zie je naar lucht happen en uiteindelijk verdrinken.
Een derde groep mannen wordt met een explosievenkoord aan elkaar gebonden en opgeblazen.
De video is te gruwelijk om te tonen.
http://www.welingelichtekringen.nl/politiek/467931/te-erg-om-te-tonen-is-toont-nieuwe-gruwelijkeexecutiemethoden-in-video.html
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Het grotere plaatje
De Illuminati
Bij het woord elite denken de meeste mensen aan een groep rijke lieden die zichzelf vermaken met deftige
feestjes en paardenraces. Maar het is iets totaal anders.
De elite, althans het deel van de elite dat zich de illuminati ("de verlichten") noemt, bestaat in de kern uit 13
steenrijke, zionistische (1) families die voortdurend met elkaar in verbinding staan. Hun namen zijn
waarschijnlijk Rothschild, Rockefeller, Warburg, Bruce, Cavendish, De Medici, Hannover, Habsburg, Krupp,
Plantagenet, Romanov, Sinclair en Windsor. Maar deze lijst wordt zo angstvallig verborgen gehouden voor
de buitenwereld, dat sommige bronnen op een aantal plekken een andere naam noemen (2).
Ze worden ondersteund door 300 andere families, vaak met bekende namen zoals Agnelli, Bush, Ford,
Kuhn, Loeb, Montgomery, Morgan, Roosevelt en Schiff (3). Daaromheen bewegen zich nog een heleboel
machtsbeluste lieden, zoals Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Bill en Hillary
Clinton, Warren Buffet, etc. Tezamen controleren ze praktisch alle macht en het geld in de wereld.
"De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over algemene zaken,
is dat ze geregeerd worden door slechte mensen." - Plato
Ze beheren talloze organisaties en ordes, zoals het Vaticaan, de Verenigde Naties, de Wereldbank, de CIA,
de NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones en vele anderen (4). De illuminati werken al honderden
jaren aan een geheime agenda, die hen in kleine stapjes toe moet brengen naar een Nieuwe Wereld Orde
(5). Dit houdt in dat de wereld nog maar één regering heeft die alles controleert en waarin de burgers vrijwel
geen enkel recht meer hebben. Dit mogen dan geen ruim 7 miljard burgers meer zijn, zoals nu, maar nog
maar maximaal 500 miljoen. De rest dient uitgeroeid te worden.
De illuminati hebben ieder respect voor een mensenleven verloren en zijn corrupt tot op het bot. De
bloedlijnen van de 13 families gaan terug tot in de Sumerische tijd en ze houden deze lijnen zo zuiver
mogelijk door steeds onderling te trouwen. Ze vormen tevens de top van de machtigste organisatie ter
wereld, de vrijmetselarij. Boven de illuminati staat in de hiërarchie nog de orde der Jezuïeten en hun leider,
de zogenaamde "Zwarte Paus". Maar die hebben alleen een godsdienstige en sturende functie, terwijl de
illuminati als uitvoerend orgaan het werkelijke machtsblok vormen.
Ze hebben hun plannen vastgelegd in een 'stonehenge'-achtig monument in Georgia, VS, de zogenaamde
"Georgia Guidestones" (6). Op dit monument, dat ze ook gebruiken voor hun
bloedoffers (7), staat niets vermeld over hun duistere aard, maar die houden
ze dan ook zorgvuldig geheim.
Symbolisch: net als de rest van de illuminati-plannen hebben de "Georgia
Guidestones" flink te lijden onder het groeiende bewustzijn onder het publiek
De wortel van al het kwaad
De oorsprong van de illuminati is niet menselijk, maar buitenaards. Ruim
4.000 jaar geleden landde er een groepreptielachtigen met het plan om
(ongezien) de Aarde te veroveren. Doordat ze de kunst van
gedaanteverwisseling verstaan, deden ze zich voor als normale mensen, die
generatie op generatie meer macht en geld vergaarden. Een reptielachtige
is niet aan één menselijk lichaam gebonden. Dit ras kan duizenden jaren
oud worden, dus als er één mensenlichaam te oud geworden is, gaat hij
gewoon weer verder met een nieuw lichaam. Voor de buitenwereld lijkt dit
een nieuwe telg uit de familie.
Beeldje van "Het Beest"
De 300 families om de 13 kernfamilies heen hebben vrijwel altijd ook bloedlijnen die verwant zijn aan de
arische hoofdbloedlijnen, omdat gedaanteverandering lastiger is met het bloed van 'mengelmoesjes'. Hun
ware gedaante laten ze alleen op plekken zien waar er geen enkele kans op ontdekking bestaat, zoals in de
kastelen waar de families wonen, speciale afdelingen van ondergrondse steden of bij geheime, satanische
bloedrituelen en seksfeesten.
Slechts enkele mensen hebben open en bloot contact met ze. De "Pindar" ("Penis
van de Duivel") is het meest vooraanstaande lid van de belangrijkste illuminati-familie,
de familie Rothschild. Hij rapporteert aan de opper-reptielachtige, die zich ergens diep
onder de grond bevindt, bijgenaamd "Het Beest".
Reptielachtigen zijn de meest negatieve wezens in het universum. Naar menselijke
maatstaven zijn ze onvoorstelbaar slecht en gewetenloos. Wie de daden van de
illuminati door de jaren heen bestudeert, bekruipt het gevoel dat het inderdaad niet
menselijk kan zijn wat daar achter zit. Van het creëren van wereldoorlogen en
"terroristische" aanslagen zoals 11 september, het ziek maken van de bevolking via
chemtrails, giftige medicijnen, cosmetica en schadelijk voedsel zoals van
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McDonald's en KFC, het organiseren van occulte bijeenkomsten met satanische bloedrituelen,
mensenjachten en seksfeesten vol kindermisbruik (8), tot aan het vermoorden van goedwillende politici,
uitvinders en zelfs pop-artiesten aan toe (9). Vrijwel alle slechte dingen die er in de wereldgeschiedenis
gebeurd zijn, zijn uiteindelijk wel op het conto van deze groep te schrijven.
Het Systeem
De invloed van deze buitenaardsen mag dan afgenomen zijn door het Ascensie-proces waarin we nu
zitten, het machtssysteem dat ze neergezet hebben op Aarde staat er nog steeds. Het wordt in stand
gehouden door miljoenen medewerkers, van geheime diensten tot directeuren van multinationals. Ze doen
er alles aan om te voorkomen dat de waarheid naar buiten komt. Ze zijn doodsbang dat het volk ontdekt wat
ze allemaal op hun geweten hebben. Zoals George Bush senior het zei: "If the people knew what we had
done, they would chase us down the street and lynch us."
("Als het volk wist wat we gedaan hadden,
zouden ze achter ons aan komen en ons lynchen").
Hun angst voor ontdekking door het volk is de enige reden dat ze hun definitieve stap naar de Nieuwe
Wereld Orde nog niet gezet hebben. 'We' zijn simpelweg nog met teveel, ze overzien het niet om nu al tot
actie over te gaan.
Het uitroeien van de bevolking is dus nog steeds het hoogste punt op de agenda. Maar ook dat moet geheim
gebeuren, dus hun beweegruimte is beperkt. Hun plannen hebben al vele jaren vertraging opgelopen. Tot
overmaat van ramp worden ze ook steeds meer geconfronteerd met het feit dat er hogere machten in het
universum zijn die het überhaupt niet veel verder willen laten komen dan hoe het nu is. De situatie waarin
onze machthebbers zich bevinden, is dus uitzichtloos: aan de ene kant hebben ze alle macht op Aarde in
handen, maar aan de andere kant kunnen ze er vrijwel niets mee.
Dat verhindert deze elite-kliek er echter niet van om de oogkleppen gewoon op te houden en toch vrolijk
verder te gaan met plannen maken. Want ook in het proces naar de NWO toe, valt er genoeg 'leuks' te doen.
Ze zien elkaar regelmatig op orgies en houden zich bezig met allerlei geheime genootschappen en
projecten. Deze geheime projecten strekken zich uit van het bouwen van onderaardse steden,
hypermoderne ruimtestations, vliegende schotels en basissen op de maan en Mars, tot tijdreizen,
mensenjachten en allerlei bizarre experimenten zoals het klonen van mensen.
De belangrijkste illuminati spenderen hun zomervakantie op de Bohemian Grove in Amerika en de Europese
tak ziet elkaar jaarlijks op de Bilderberg Conferentie. Enkele bekenden op de gastenlijst hier zijn o.a. de
koninklijke families van Nederland, Engeland en Spanje. Ook de ministers van ontwikkelingssamenwerking
zijn hier vaak te vinden, omdat het meeste geld dat bestemd is voor ontwikkelingshulp, traditiegetrouw
regelrecht in de zakken van de illuminati verdwijnt. Alle geheime operaties kosten namelijk veel geld, en dat
wordt op allerlei illegale manieren binnen geharkt. Zo worden er belastingen geheven die in geen enkele wet
terug te vinden zijn, controleert de CIA de wereldwijde drugshandel en laat men de centrale banken geld
bijdrukken zonder dat daar een tegenwaarde tegenover staat. Geld uit het niets dus!
Ze genieten van het feit dat ze geheimen hebben voor het volk, dit schept een band met elkaar. En het volk
is jarenlang apathisch genoeg gebleken om veel sinistere plannetjes ook ten uitvoer te kunnen brengen. Er
zijn maar enkele leden binnen de illuminati die álles weten, want de piramidevormige structuur van het
systeem is zo opgezet dat slechts een handjevol mensen het hele plaatje overzien. De rest werkt allemaal
op basis van "need to know", er wordt ze niet meer verteld dan nodig is.
De Vrijmetselarij
Als een lid van de elite goed presteert, kan hij stijgen in rang. Dit
verloopt via de vrijmetselarij (10). Wie een hogere graad verdiend heeft,
krijgt een met veel ceremonie omgeven initiatie in één van de vele
vrijmetselaarsloges die de wereld rijk is. Deze vertrekken zijn vaak van
ongekende pracht en praal en bevinden zich in of onder gebouwen die
iedereen kent, zoals kathedralen, kastelen en regeringsgebouwen.
Bij deze initiatie wordt de vrijmetselaar in kwestie ook ingewijd in een
nieuw geheim. Tegenwoordig zijn de meeste van deze geheimen allang
op internet te vinden, maar toch zijn ze bij het grote publiek nog
onbekend. Ze gaan over zaken als anti-zwaartekracht-technieken, vrije
energie, mind control technieken, het universum, stargates,
buitenaards leven, hoe de dood "overwonnen" kan worden
(reïncarneren zonder naar de hemel te gaan), en geluidstechnieken
waarmee materie onvast of gewichtsloos gemaakt kan worden. De
vrijmetselaars waren vroeger werkelijk metselaars, die deze technieken
gebruikten. Dit zijn dezelfde technieken die buitenaardsen bij de bouw
van de piramides en andere megalitische monumenten gebruikten.
Net als bij andere illuminati-instellingen zoals corporaties, banken, de media, de farmaceutische industrie, de
rechterlijke macht en overheden, hebben ook binnen de vrijmetselarij de lagere rangen vaak geen enkel idee
aan wat voor systeem ze eigenlijk meewerken. Dit zijn gewone mensen zoals jij en ik. Maar overal geldt: hoe
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hoger, hoe corrupter. Dit is ook de kracht van dit systeem, en de reden waarom zo weinig mensen uit de
school klappen. Zodra ze in de gaten krijgen hoe het systeem eigenlijk werkt, maken ze er zelf al jarenlang
deel van uit en voelen ze zich medeplichtig. Ze zijn bang voor de gevolgen als ze gaan praten. Binnen de
orde der illuminati wordt het ook niet bepaald op prijs gesteld als er gepraat wordt. Zoals gezegd, een
mensenleven is niets waard in deze kringen, dus wie te lastig wordt, wordt gewoon uitgeschakeld.
Om naar een wereldregering toe te werken, hebben de illuminati allerlei globaal opererende instanties
opgericht. Voorbeelden hiervan zijn de Verenigde Naties, de NAVO, de Wereldbank, het IMF, de WHO (11),
het IPCC, Unicef en vele anderen. Deze instanties acteren naar buiten toe alsof ze het beste met de burger
voor hebben, maar de waarheid is precies het tegenovergestelde.
http://hetgrotereplaatje.nl/illuminati.html

Verenigde Staten stap dichter bij uitgelokte oorlog met Rusland en China
NAVO wil snelle reactiemacht verdubbelen naar 40.000 man – Ongekend aantal militaire oefeningen door
VS / NAVO en China
Valt een door Washington uitgelokte nieuwe Wereldoorlog nog te
voorkomen?
Een nieuwe wereldoorlog is opnieuw een stap dichterbij gekomen nu de
VS de plannen om zware wapens zoals tanks en artillerie in Oost en
Centraal Europa te stationeren doorzet, en er daarbij geen geheim van
maakt dat deze bedoeld zijn om Rusland af te schrikken van ‘agressie’.
In het Verre Oosten gaat China onverminderd door met het militariseren
van de Zuid Chinese Zee, daarbij geprovoceerd door de voortdurende
aanwezigheid van de Amerikaanse marine in dat gebied. Het begint er dan ook steeds sterker op te lijken
dat onze voorspelling uit 2008, namelijk dat president Barack Hussein Obama een oorlog met Rusland en
mogelijk ook China zou gaan ontketenen, bewaarheid dreigt te worden.
Zoals we al in tal van artikelen uit de doeken hebben gedaan is de crisis in Oekraïne door de Amerikaanse
CIA veroorzaakt, niet alleen om het land uit de Russische invloedssfeer te trekken, maar ook om het vuurtje
met Rusland verder op te stoken, in de hoop het Kremlin te provoceren tot een militaire reactie, zodat
president Putin als de ‘agressor’ kan worden neergezet die de Derde Wereldoorlog in gang heeft gezet.
De Europeanen mogen Putin op hun blote knieën danken dat hij tot nu toe het hoofd koel houdt en
overduidelijk helemaal niet op oorlog zit te wachten. Desondanks begint in Moskou het geduld met Amerika
en het slaafs Obama volgende Europa op te raken (1).
Meer tanks en troepen in Europa
Dat is niet zo vreemd als bedacht wordt dat de Amerikanen hebben aangekondigd 250 tanks en daarnaast
infanterievoertuigen en houwitsers naar Europa te sturen. Veel van dat materieel is overigens al aanwezig.
Het Pentagon heeft ook troepen ter beschikking gesteld voor de NAVO ‘flitsmacht’, waarin Nederland,
Duitsland en Noorwegen het voortouw nemen. De NAVO wil tevens de snelle reactiemacht in Europa
verdubbelen naar 30.000 tot 40.000 man, en dringt er bij alle lidstaten op aan meer geld uit te geven voor
defensie (4).
‘Kwaadaardige’ Rusland moet worden ‘afgeschrikt’
Dit alles is bedoeld om ‘Rusland af te schrikken’ (3). De Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter
waarschuwde in Berlijn voor het ‘kwaadaardige’ Rusland dat van plan zou zijn om de NAVO te
destabiliseren. ‘Wij zullen ons verweren tegen Russische acties en de pogingen van Rusland om de
invloedssfeer uit de Sovjettijd opnieuw op te bouwen.’ (2) Hij impliceerde zelfs dat er mogelijk Amerikaanse
commando’s tegen de pro-Russische separatisten in Oekraïne zullen worden ingezet (6).
Carter prees het besluit van de EU om de economische sancties tegen Rusland voort te zetten totdat
Rusland het vredesproces van Minsk accepteert. Dat was op zijn minst een valse voorstelling van zaken,
aangezien het Kremlin dat proces van meet af aan heeft ondersteund, en het juist de door het Westen
gesteunde krachten in Oekraïne zijn die deze afspraken voortdurend hebben ondermijnd.
VS wil EU ‘bevrijden’ van Russische energie
Het was tevens een sterk staaltje van huichelarij, aangezien de Amerikanen zelf zich niets van de door hen
opgelegde sancties aantrekken. Terwijl de Europese economie miljardenverliezen lijdt onder de ingestorte
handel met Rusland, nam de Amerikaanse export naar Rusland vorig jaar juist met 6% toe.
De minister gaf aan dat Europa ‘bevrijd’ moet worden van de afhankelijkheid van (goedkope) Russische
energie. Ook op dit punt heeft Washington enkel het eigenbelang op het oog, omdat het hoopt de door het
omstreden ‘fracking’ gewonnen veel duurdere Amerikaanse gas naar Europa te kunnen exporteren.
Nieuwe Russische gasleidingen naar Europa
Echt effectief is dat beleid echter niet – integendeel. Zo zijn Griekenland en Oostenrijk (5) ondanks de
sancties van plan om akkoord te gaan met de bouw van Russische gaspijpleidingen die via Turkije naar
Europa gaan lopen, waarmee het onstabiele, onbetrouwbare en bankroete Oekraïne wordt omzeild. Ook uit
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Iran zou een leiding naar Europa moeten worden gebouwd. Bovendien besloten de EU en Rusland onlangs
tot de bouw van de Nord Stream Pijpleiding die via de Baltische Zee naar Duitsland zal leiden.
‘Amerikanen willen wapens aan Europa verkopen’
Jonathan Steele, columnist buitenlandse zaken bij de Britse The Guardian, zei tegen Russia Today dat het
Amerikaanse beleid weinig te maken heeft met Oekraïne of de zogenaamde Russische bedreiging van
Europa. ‘De NAVO... moet een reden voor zijn bestaan hebben, en dat is goed nieuws voor de Amerikaanse
wapenfabrikanten die hun spullen aan West Europa willen verkopen. Daarom hebben bedrijven grote
belangen bij het demoniseren van Rusland.’
West Europeanen staan niet te springen om militaire actie tegen Rusland
Uit peilingen blijkt echter dat minder dan de helft van de West Europeanen vindt dat de NAVO Oost Europa
militair moet ‘verdedigen’ tegen Rusland. Desondanks zitten de Europese politici nog altijd volledig in de tas
van Washington, en doen ze wat de regering Obama hen opdraagt.
‘Onvermijdelijke oorlog’ China – VS?
Ook in het Verre Oosten lopen de spanningen tussen China enerzijds en de VS en zijn Aziatische
bondgenoten –waarvan Japan de voornaamste is- verder op. Het Amerikaanse blok beschouwt de
stapsgewijze ‘bezetting’ van eilanden in de Zuid Chinese Zee door China als een daad van agressie.
Chinese staatskranten schrijven al enige tijd openlijk over een ‘onvermijdelijke oorlog’ als de Amerikanen
blijven eisen dat China stopt met deze activiteiten.
Ondertussen beschuldigt de regering Obama de Chinese overheid ervan de persoonlijke gegevens van 14
miljoen overheidswerknemers te hebben gehackt. Ian Bremmer, oprichter van de Eurasia Group, sprak
daarom nu al van een ‘virtuele oorlog’ tussen beide landen. ‘Deze bedreiging is veel groter dan het
terrorisme.’
Chinezen en Amerikanen oefenen al op oorlog met elkaar
China hield onlangs enkele enorme militaire oefeningen die een aanval op Taiwan, bondgenoot van
Amerika, simuleerden. Tevens zou de Chinese marine duizenden koopvaardijschepen geschikt maken voor
militaire inzet. Ook beschikt het land nu net als de VS over moderne lange-afstandsraketten met
meervoudige kernkoppen.
Maar ook de Amerikanen houden massale militaire oefeningen. Een BBC verslaggever noemde de
aanwezigheid van twee complete vliegdekschip-strijdgroepen en 200 gevechtsvliegtuigen op het eiland
Guam een duidelijke ‘oefening voor oorlog met China’ (7).
Jade Helm: Voorbereiding op Russisch-Chinese aanval?
In de Verenigde Staten zelf wordt in juli de nu al zeer omstreden oefening ‘Jade Helm 15’ georganiseerd.
Volgens veel alternatieve media is deze oefening, die in 7 staten tegelijk zal worden gehouden, de aanloop
naar de al veel langer gevreesde binnenlandse militaire machtsovername –mogelijk zelfs de staat van belegtijdens een toekomstige wereldcrisis waarbij de economie en de Amerikaanse dollar zijn ingestort. Een
andere veel gehoorde uitleg is een voorbereiding op een plotselinge Russisch-Chinese aanval op de VS.
NAVO oefent massaal in Oost Europa
Deze week doen 5600 militairen, 49 schepen en 61 vliegtuigen uit 17 NAVO-landen mee aan de Baltops
2015oefening in de Baltische Zee, bedoeld om Rusland te laten zien dat het Westerse bondgenootschap
bereid is de Baltische staten te verdedigen.
Om dezelfde reden vinden in Polen de oefeningen Operation Saber Strike en Noble Jump plaats, onder
andere om de nieuwe NAVO flitsmacht te testen. In totaal doen hier 8100 militairen uit 13 landen aan mee.
Poolse F-16’s nemen deel aan de Amerikaanse oefening Eagle Talon, deel van Operation Atlantic Resolve
en Baltops. Tel daarbij de 13.000 man van Operation Hedgehog op en we komen op een totaal van 26.700
soldaten die direct kunnen worden ingezet in een oorlog met Rusland.
Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is er niet meer zoveel militaire activiteit in Europa geweest.
Het is overduidelijk dat de NAVO probeert Rusland tot militaire actie tegen Oekraïne te provoceren. Het
Kremlin reageert met zijn eigen versie van ‘Jade Helm’ en het toevoegen van 40 nieuwe kernraketten aan
het toch al indrukwekkende nucleaire arsenaal.
Wereldoorlog waanzin weer teruggekeerd
Het begin er dus sterk op te lijken dat dezelfde waanzin en machtswellust die de vorige wereldoorlog
veroorzaakte de planeet langzaam maar zeker opnieuw in zijn greep begint te krijgen. Deze keer heeft de
mensheid de mogelijkheid zichzelf compleet uit te roeien. Nu alle partijen im- of expliciet met kernwapens
dreigen en massaal oefenen op het hebben van oorlog met elkaar, is het voor de gewone wereldburgers
hopen en bidden dat het gezonde verstand bij hun leiders –maar vooral die in het Westen- snel terugkeert
voordat het definitief te laat is.
Er zijn ook mensen die vermoeden dat alle spanningen en crises doelbewust worden veroorzaakt om later
met een ‘oplossing’ te komen door landen, unies en zelfs complete werelddelen gedwongen met elkaar te
verenigen, zogenaamd om een wereldconflict te voorkomen. Dat zal de opkomst van een door de VN
geleide werelddictatuur mogelijk maken.
Xander - (1) Zero Hedge (via Infowars), (2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (3) Deutsche Wirtschafts
Nachrichten, (4) NU, (5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (6) Infowars, (7) BBC (via Zero Hedge)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Verenigde-Staten-stap-dichter-bij-uitgelokte-oorlog-met-Rusland-en-China
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Israëlische wetenschappers hacken computers met pitabroodje
Foto: Thinkstock ; Gepubliceerd: Laatste update: 24 juni 2015
Onderzoekers van de universiteit in Tel Aviv hebben een draadloos
afluisterapparaat ontwikkeld dat onopvallend verborgen wordt in een
pitabroodje.
Het apparaatje heet de Portable Instrument for Trace Acquisition, dat
afgekort kan worden tot PITA. Soortgelijke apparaten bestaan al wel,
maar nog nooit waren ze zo goedkoop en zo klein.
Met PITA kunnen encryptiesleutels onderschept worden zodat versleutelde data ontgrendeld kan worden.
Daarbij hoeft geen fysieke verbinding gemaakt te worden: de antenne pikt de elektromagnetische signalen
op met een bereik van een halve meter.
Het apparaat bestaat verder uit een SDR-ontvanger, een besturingsmodule, een microSD-kaart, een wifiantenne, batterijen en een pitabroodje.
Het idee om het spionageapparaat in een pitabroodje te stoppen – en
het ook daarnaar te vernoemen – kwam pas op het einde, vertelt
onderzoeker Eran Tomer tegen Wired. De wetenschappers vonden de
dag voor de deadline een pitabroodje in hun laboratorium en ontdekten
dat alle onderdelen erin pasten.
Door: NU.nl

Vreemd cijfer ontdekt op Mars (video)
Donderdag, 25 juni 2015
Volgens NASA personeel werden de destijds door de Mariner 7
gemaakte foto’s van Mars bewust weggehouden van het publiek.
De reden was simpel; op deze foto’s waren een groot aantal
buitenaardse steden en gebouwen te zien.
Mariner 7 was een Amerikaanse onbemande ruimtevlucht naar Mars
eind jaren '60. Doel was onderzoek te verrichten naar de atmosfeer en
het oppervlak van de rode planeet.
De sonde voerde deze missie samen met de tegelijkertijd gelanceerde
Mariner 6 uit. Daaropvolgende missies gebruikten de gegevens
verzameld tijdens deze twee passages. Daarnaast testte NASA de
vereiste technieken voor interplanetaire vluchten uit.
Volgens ufoloog Scott Waring werden de door de Mariner 7 gemaakte foto’s destijds bewust door NASA
weggehouden van het publiek om de simpele reden dat ze teveel zaken zouden onthullen.
Zelfs nu is het niet gemakkelijk om ze te vinden en wanneer je er één hebt, is er een gerede kans dat een
groot deel met opzet wazig is gemaakt.
Volgens NASA employees bevatten de Mariner 7 foto’s veel buitenaardse steden en gebouwen en dus
mocht het publiek deze niet zien.
De foto waar het volgende vreemde cijfer van afkomstig is, is dan ook zo’n bewust wazig gemaakte foto. Dat
betekent dat ongeveer 75 procent van de foto niet duidelijk is te zien.
Misschien dat er binnenkort software op de markt komt waarmee dit
soort wazige filters verwijderd kunnen worden.
Ondertussen moeten we het doen met de dingen die wel te zien zijn,
zoals het volgende cijfer 6 of 9. Scott Waring denkt dat het getal
onderdeel vormt van een buitenaards gebouw of iets dergelijks.
Wie de originele foto wil bekijken, kan dat hier doen.
https://youtu.be/Q9sZLyTcwoQ
Bron: Ufo Sightings Daily
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9464:vreemd-cijfer-ontdekt-opmars&catid=35:universum&Itemid=48
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Nógmaals: De paus en zijn rare capriolen
juni 24, 2015
Beste lezer, Er is een religieus offensief in de maak. De Paus doet zijn uiterste best om een Nieuwe
Wereldreligie tot stand te gaan brengen, evenals er gewerkt wordt aan Nieuwe Wereld Regering. Hoera, dit
alles om ons nog meer aan te kunnen sturen!
Alarmerend noem ik het!!! Daarom hoop ik dat je na het lezen van de uitspraken van Paus Franciscus ook
nog even mijn persoonlijk commentaar wilt lezen, want mijns inziens bevat dit belangrijke informatie.
Weet dat het absoluut niet mijn bedoeling om wie dan ook te bekritiseren of aan te sturen m.b.t. het geloof
dat je aanhangt of niet aanhangt. Het gaat mij erom dat we allemaal verder dienen te kijken dan onze neus
lang is! We worden al te lang voor de gek gehouden!!!
Daarom; Wordt Wakker,
het zonnetje is al op!
Nu wij nog!
Paus Franciscus zegt tegen zijn volgelingen: De Koran en de Bijbel zijn hetzelfde.
Op maandag riep de bisschop van Rome katholieke volgelingen op om het dringende
belang in te zien en ten toon te spreiden van religieuze tolerantie. Tijdens zijn urenlange
toespraak, citeerde een lachende Paus Francis aan zijn Vaticaanse gasten dat de Koran
en de spirituele leringen daarin, vergelijkbaar en geldig zijn als de Heilige Bijbel.
“Jezus Christus, Jehovah, Allah. Dit zijn allemaal namen die gebruikt zijn om een entiteit
te beschrijven die eenduidig dezelfde is over de hele wereld. Bloed heeft eeuwenlang,
onnodig gevloeid vanwege de wens om te scheiden via geloof. Dit, echter, zou het
concept moeten zijn om ons als mensheid te verenigen, als Naties en als een wereld die
verbonden en verenigt zijn door hun geloof. Samen kunnen we een ongekende tijdperk
van vrede voortbrengen, alles wat we nodig hebben om een dergelijke staat te bereiken
is respect op te brengen voor elkaars overtuigingen, want wij zijn alle kinderen van God ongeacht de naam
wij hem willen geven. Wonderbaarlijke dingen in de wereld kunnen we bereiken door het vermengen van
onze geloven en de tijd voor een dergelijke ontwikkeling is nu. Niet langer zullen we onze buren afslachten
omwille van verschillen met betrekking tot hun God.”
De Paus Francis kreeg harde kritiek in December nadat er foto’s waren verschenen van de 78-jarige
katholieke leider waarop hij een Koran kust. Het islamitische heilige boek werd gegeven aan Paus Francis
tijdens een ontmoeting met Islamitische leiders na een lang Islamitische gebed dat in het Vaticaan gebeden
werd. St. John Paul II heeft ook verscheidene controversiële uitspraken gedaan waarna hij vervangen werd
door paus Benedicto XVI in 2013. Paus Francis heeft openlijk verklaard dat homoseksuelen niet beoordeeld
dienen te worden, proselitisme onzin is en heeft ingestemd met het gebruik van de anti-conceptie pil door de
katholieken. Het Vaticaan zal weer een ontmoeting hebben met islamitische leiders eind februari, en zijn van
plan om te praten over verdere stappen die genomen kunnen worden om begrip en bewustzijn van de
islamitische godsdienst te verspreiden.
Meer info op: http://nationalreport.net/pope-francis-followers-koran-holy-bible/#sthash.Nuve5vtO.dpuf
Originele engelse tekst van dit artikel:
On Monday the Bishop Of Rome addressed Catholic followers regarding the dire importance of exhibiting
religious tolerance. During his hour-long speech, a smiling Pope Francis was quoted telling the Vatican’s
guests that the Koran, and the spiritual teachings contained therein, are just as valid as the Holy Bible.
“Jesus Christ, Jehovah, Allah. These are all names employed to describe an entity that is distinctly the same
across the world. For centuries, blood has been needlessly shed because of the desire to segregate our
faiths. This, however, should be the very concept which unites us as people, as nations, and as a world
bound by faith. Together, we can bring about an unprecedented age of peace, all we need to achieve such a
state is respect each others beliefs, for we are all children of God regardless of the name we choose to
address him by. We can accomplish miraculous things in the world by merging our faiths, and the time for
such a movement is now. No longer shall we slaughter our neighbors over differences in reference to their
God.”
The pontiff drew harsh criticisms in December after photos of the 78-year-old Catholic leader was released
depicting Pope Francis kissing a Koran. The Muslim Holy Book was given to Francis during a meeting with
Muslim leaders after a lengthy Muslim prayer held at the Vatican.
St. John Paul II has courted several controversies since being elected as Pope Benedicto XVI’s replacement
in 2013. Francis has gone on record to say that homosexuals are not to be judged, Proselytism is nonsense
and has endorsed the usage of contraceptive by Catholics.
The Vatican will meet again with Muslim leaders in late February where they plan to talk about further steps
that can be taken to spread understanding and awareness of the Islamic religion.
See more at: http://nationalreport.net/pope-francis-followers-koran-holy-bible/#sthash.Nuve5vtO.dpuf
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Hoe Edmond de Rothschild 183 landen liet betalen zodat hij 30 procent van de aarde in handen kreeg
Edmond de Rothschild stelde tijdens het vierde Wereld Wildernis Congres in 1987 dat CO2 de veroorzaker
was van global warming en dat er moest worden geïnvesteerd in de bestrijding ervan.
Daartoe richtte hij de World Conservation Bank op, die in 1991 werd omgevormd tot de Global Environment
Facility (GEF). Deze organisatie leent geld aan de armste landen en richt zich vooral op wildernissen die rijk
zijn aan mineralen. Als een land niet in staat is de lening terug te betalen moet het een deel van zijn
grondgebied afstaan aan de Rothschild-banken (GEF, IMF, Wereldbank). Dertig procent van het
aardoppervlak bestaat uit zulke ‘wildernissen’ die als onderpand kunnen worden gebruikt.
De GEF beheert met hulp van de Wereldbank het geld dat tijdens de VN-top in Kopenhagen is beloofd aan
ontwikkelingslanden. Daarnaast koopt Rothschild samen met China en Saoedi-Arabië grote stukken
landbouwgrond op in ontwikkelingslanden. De oogsten worden naar het thuisland getransporteerd, waardoor
de lokale bevolking over nog minder voedsel beschikt en de voedselprijzen nog sneller stijgen. Hierdoor
worden mensen gedwongen te vluchten van Afrika naar Europa.
Edmond de Rothschild
Tijdens het vierde Wereld Wildernis Congres werd Edmond de Rothschild
geïntroduceerd door zijn Canadese vriend Maurice Strong, die jarenlang voorzitter was
van het World Economic Forum en adviseur was voor de top van de VN en de
Wereldbank. Rothschild stelde dat de uitstoot van CO2 de veroorzaker was van global
warming. CO2 moest worden opgevangen bij de polen en gedumpt in de Sahara. “Hier
is geld voor nodig!” zei Rothschild. Hoe wist hij hier een fortuin mee te verdienen?
Bedreigd
In zijn boek ‘The History of the Money Changers’ legt Andrew Hitchcock uit dat de World
Conservation Bank leningen verstrekte aan (voormalige) derdewereldlanden met stukken grond als
onderpand. Zo leende de bank geld aan Brazilië met het Amazonebekken als onderpand. Als het land de
lening niet kon terugbetalen, werd de wildernis eigendom van de World Conservation Bank.
Dit soort landen worden langzaam maar zeker overgenomen door het Internationaal Monetair Fonds (IMF)
omdat ze de rente op den duur niet meer kunnen betalen en steeds meer moeten lenen. Het IMF besluit
welke landen meer mogen lenen en welke landen zullen verhongeren. Hitchcock beschrijft hoe Argentinië,
Tanzania en Bolivia in 2000 werden overgenomen door het IMF, dat nauw verweven is met de Bank for
International Settlements (BIS) en de Wereldbank. George Washington Hunt, die contacten onderhield met
de Rothschilds, zei: “Rothschild wil grote delen van de wereld overnemen met de World Conservation Bank,
die de enige bank ter wereld moet worden.” Hunt werd naar eigen zeggen bedreigd door David Rockefeller,
die ook deelnam aan het vierde Wereld Wildernis Congres.
En hoe werd het World Conservation-programma gefinancierd? Met het geld dat door de VN-lidstaten in de
Global Environment Facility werd gestopt, aldus Hunt. Ons geld dus. Deze organisatie ‘verbindt 183 landen,
internationale instituties, NGO’s en de private sector om wereldwijde milieukwesties aan te pakken’.
Hoe gaat het in zijn werk? Een voorbeeldje. De Britse Daily Telegraph schreef erover in 2010: “NM
Rothschild zal tientallen miljoenen verdienen door de nauwe relatie tussen de familie Rothschild en de
Russische miljardair Oleg Deripaska verder te versterken. Deripaska (een goede vriend van Nathan
Rothschild) kreeg in 2006 een lening van 150 miljoen dollar van de Wereldbank en de GEF voor zijn Basic
Element-vehikel. Deripaska is één van de 16 industriëlen die destijds de aanbevelingen voor het
klimaatbeleid opstelde voor de G8-leiders.
Voedselcrisis en landjepik
George Soros, een vriend van de Rothschilds, werd de belangrijkste aandeelhouder van Adecoagro, een
groot landbouwbedrijf in Zuid-Amerika. De Amerikaanse zakenman Jim Rogers zei daarover: “Ik ben ervan
overtuigd dat je nu het beste kunt investeren in landbouwgrond. Lord Jacob Rothschild denkt dat het nu een
goed idee is om te investeren in landbouw.” Rothschild investeerde 36 miljoen dollar in de Braziliaanse
landbouwreus Agrifirma. Lord Rothschild kocht 40.000 hectare grond in Brazilië. Sinds 2006 is onderhandeld
over 15 tot 20 miljoen hectare grond (een gebied ter grootte van Uruguay). Naast Rothschild werden onder
meer China, Daewoo, Zuid-Korea en Saoedi-Arabië genoemd als potentiële kopers.
In de afgelopen jaren hebben hedgefonds-goeroes als George Soros, investeringsmaatschappijen als Black
Rock en pensioenfondsen als TIAA-CREF geld gepompt in landbouwgrond in onder meer Oekraïne en
Brazilië. Beginnen de puzzelstukjes op hun plek te vallen? Rothschild zei tijdens het vierde Wereld Wildernis
Congres dat CO2 de veroorzaker was van global warming. Er moest geld worden geïnvesteerd. In 1992
zorgde zijn vriend Maurice Strong ervoor dat CO2 op de agenda van de VN kwam te staan. Vandaag de dag
is Rothschild de grootste handelaar in CO2. Rothschild kan via de GEF leningen verstrekken aan de armste
landen op aarde, die vervolgens worden gebruikt voor voedselspeculatie en mijnbouw.
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/hoe-edmond-de-rothschild-183-landen-liet-betalen-zodat-hij-30-procent-van-deaarde-in-handen-kreeg/
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Hoe ontsnap je aan de chip van de banken?
Een groot aantal Nederlanders krijgt momenteel en de komende tijd, of
ze willen of niet, een nieuwe bankpas van hun bank. Met daarin een
RFID/NFC chip waarmee iedere stap die je doet te volgen is.
Het merkteken van het beest komt in allerlei vormen steeds dichterbij en
de nieuwe bankpassen van de ABN-AMRO en de ING bank zijn een
volgende stap in dit proces.
Er is de afgelopen tijd een intensieve promotiecampagne gevoerd voor
het zogenaamde contactloos betalen. Je houdt je pinpas bij het
pinapparaat en zonder dat een pincode hoeft te worden ingevoerd kunnen op deze manier betalingen tot 25
Euro worden uitgevoerd. De oude chipknip komt hiermee te vervallen. Ook steeds meer snoepautomaten op
stations en dergelijken worden ermee uitgerust en het is daarom dan niet langer mogelijk contant te betalen.
Zelfs de kleine cash betalingen worden op deze manier onmogelijk gemaakt in het kader van de zo
begeerde contantloze samenleving.
Met de oude chipknip kon je een bedrag “opladen” en daar vervolgens op zich anonieme betalingen mee
verrichten. Dat feest is bij contactloos afgelopen want zelfs de allerkleinste betalingen die je doet, worden
geregistreerd. Weer een belangrijke stap in de richting van een contantloze, ultiem controleerbare
maatschappij. Het gros van de geprogrammeerde bevolking zal geen enkele moeite hebben met een
bankpas met daarin een RFID chip. Een zender en een ontvanger die het mogelijk maakt om je overal te
traceren en te identificeren. Kort uitgelegd:
NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie. Het is een variant op het
al bestaande RFID wat weer een digitale variant is van een streepjescode. Met een reader kun je de RFIDtag uitlezen. Bij NFC kun je echter meer dan alleen gegevens uitlezen. Je kunt hier namelijk niet alleen
informatie mee lezen, maar er is ook twee-richtingsverkeer mogelijk.
Hoe zit het met de mensen die absoluut geen zender in hun bankpas willen? Mensen zoals wij dus.
Dat is een probleem want de bank stuurt je gewoon een nieuwe pas met chip ondanks dat je gewone pas
nog geldig is tot 2017. Op de foto zie je de chip die in de pas zit onder het metalen plakje op de voorzijde.
Wanneer je vervolgens belt met de klantenservice om te vertellen dat je
die pas helemaal niet wilt dan krijg je te horen dat je pech hebt gehad.
Pas als je extreem aandringt en je heel erg boos wordt, blijkt dat er wel
degelijk een mogelijkheid is om alsnog een oude pas te krijgen.
En nee, je kunt niet gewoon je oude pas die t/m 2017 geldig is, blijven
gebruiken want die is inmiddels geblokkeerd. Je moet wachten op je
nieuwe oude stijl pas voordat je weer iets kunt betalen met een
bankpas. Kostenbesparingen? Ach al dit soort onzin brengen we
gewoon in rekening bij onze "klanten/belastingbetalers".
Hieruit blijkt dus dat de banken er alles aan gelegen is om mensen niet te laten weten dat het ook nog
steeds mogelijk is om het oude type pas te gebruiken. Pas na lang aandringen en niet opgeven wordt
duidelijk dat deze mogelijkheid bestaat.
Voor diegenen die het niet lukt hun bank te overreden een oude stijl pas toe te zenden, is er ook nog een
andere manier om te ontsnappen aan de RFID/NFC chip van de banken:
De bankpas is niet meer dan een normale bankpas met ditmaal ook een RFID antenne in de kaart
geïntegreerd. Deze antenne is aangesloten op de chip in de bankpas. Deze spoelvormige antenne heeft 2
doeleinden: het ontvangen en verzenden van informatie dmv een hoogfrequent signaal en het voeden van
de chip met behulp een laagfrequent, door inductie opgewerkte wisselstroom.
Door de pas tegen een felle lamp te houden is deze spoel zichtbaar; er lopen er 3 a 5 baantjes parallel aan
elkaar rondom de pas. Door 1 baantje met een fijne stift onder een felle lamp te markeren (op een plek naar
keuze) en daarna op de markering een klein gaatje te maken, onderbreek je de stroomkring van de spoel.
Doordat er geen stroom meer door de spoel (en dus ook de chip) kan lopen, kan deze niet meer draadloos
functioneren cq informatie draadloos verzenden. Een gaatjes tang van 2 euro (op de kleinste stand) is
misschien nog wel de beste oplossing. LET OP: uiteraard niet op de plaats waar ook de magneetstrip of de
chip zelf zit! De pas kan nu alleen nog maar gebruikt worden door deze in een betaalautomaat te stoppen
omdat de chip hier via het contactvlak op de pas van elektriciteit wordt voorzien. Dit is dan wel een
permanente oplossing; het werkt altijd, in tegenstelling tot afschermhoesjes die b.v. kunnen verslijten en
alleen maar een hoop extra gedoe zijn.
Maak je geen enkele illusie. Deze chip is de voorloper van die die straks onderhuids wordt aangebracht
“voor nog meer betaalgemak”.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9460:hoe-ontsnap-je-aan-de-chipvan-de-banken&catid=9:binnenland&Itemid=22
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Schietpartij Charleston onderdeel groter plan
Zoals we al enkele dagen geleden schreven, heeft de schietpartij in
Charleston weer alle kenmerken van een False Flag operatie.
Wanneer mensen wat dieper duiken in de omstandigheden van die dag
dan komen er zoals bijna te doen gebruikelijk, dingen boven water die
niet kloppen.
Eén van de kenmerken waar je gegarandeerd een False Flag operatie
aan kunt herkennen is als er diezelfde dag “oefeningen” worden
gehouden in die bepaalde plaats die gerelateerd zijn aan het incident.
Dit was het geval bij zo ongeveer alle bekende False Flag operaties
zoals 9/11, de 7/7 bomaanslagen in Londenen de schietpartij bij de
school in Sandy Hook.
Laten er nu op de dag van de schietpartij in Charleston ook actieve
oefeningen aan de gang zijn met de naam “active shooter”. Drills die
altijd betrekking hebben op een “fictief” scenario die later op de dag
ineens werkelijkheid blijken te worden.
Dat betekent dat Dylan Rooff of werd opgezet als patsy of dat er in de
achtergrond meerdere mensen betrokken waren bij deze operatie die
werd uitgevoerd met een specifiek doel.
Mind Control wordt vaak in verband gebracht met een vlinder (Monarch
Mind Control). Zoals wij schreven in een eerder artikel over hoe mensen
worden geprogrammeerd:
De CIA is beroemd en berucht, via hun MK Ultra programma wat startte
in de jaren '50, vanwege de vele geheimagenten, huurmoordenaars
(Lee Harvey Oswald, Jack ruby, Shirhan Shirhan en de recentere James
Holmes, Adam Lanza en Tamerlan Tsarnaev) en sexslaven (vaak
geprogrammeerd via een gerelateerd mind control programma met de
naam "Project Monarch") die ze op deze manier voor zich aan het werk
hebben.
Is het dan ook toeval dat de stiefmoeder van Dylan Rooff op haar
Facebookpagina staat afgebeeld met een vlinder?
Feit is ook dat de afbeeldingen zoals die van Dylan Rooff worden
getoond op Facebook, vervalst zijn.
Dit is de foto zoals die overal door de media werd gepubliceerd:
Boven de vlag van Rhodesië prijkt prominent de oude vlag van Zuid
Afrika, uit de tijd van de apartheid.
Er is echter aangetoond dat deze foto is bewerkt en het origineel ziet
eruit als volgt:
Dan zijn er altijd weer van die sinistere links. In dit geval is dat het
Southern Poverty Law Centre. Opgezet om haatmisdaden te bestrijden
en het geven van rechtsbijstand aan de meest kwetsbaren in de
maatschappij.
Je zou dus verwachten dat de advocaten die daar werken niet veel geld
verdienen, maar niets schijnt minder waar te zijn. Er gaan dan ook
geruchten dat dit SPLC niets anders is dan een front voor de Israëlische geheimedienst de Mossad en die
van Amerika de CIA.
De oprichter van de SPLC, Morris Dees, verdedigde in de jaren zestig een Ku Klux Klan lid. Een organisatie
waarvan wordt gezegd dat deze ook onder controle staat van de Mossad en CIA.
Dit Southern Poverty Law Centre onder de huidige leiding van Richard Cohen, was er dan ook als de kippen
bij om het “manifest” van Dylan Rooff op hun website te publiceren.
Wie geïnteresseerd is in het hele manifest kan dat hier lezen. Samengevat komt het neer op het volgende:
“Ik heb geen keus. Ik ben niet in de omstandigheid om alleen het getto binnen te gaan en te vechten. Ik koos
Charleston uit omdat het de meest historische stad in mijn staat is en het had op een bepaald moment de
hoogste ratio van zwarten ten opzichte van blanken in dit land. Wij hebben geen skinheads, geen echte
KKK, niemand die iets doet, behalve kletsen op internet. Wel, iemand moet de moed hebben om het in de
echte wereld te brengen en het ik denk dat ik dat dan maar moet worden”.
Wanneer we weer even terug denken aan de rellen in Baltimore, Ferguson en de Black Lives Matter
campagne dan komen we daar ook weer de beruchte George Soros tegen.
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Het heeft er alle schijn van dat de Mossad, CIA en George Soros in tandem bezig zijn om de rassenonlusten
in Amerika aan te wakkeren. Net zolang totdat de zaak echt uit de hand loopt en de overheid “legitieme”
redenen heeft om een Martial Law/staat van beleg toestand af te kondigen.
Ordo ab Chao. Eerst een grote chaos en daarna de nieuwe “socialistische” éénwereldregering (NWO).
Ohja, bijna vergeten. We hebben hier te maken met een jongeman die naar verluidt zonder blikken of blozen
negen mensen heeft vermoord. Wanneer hij wordt gearresteerd, gebeurt er iets merkwaardigs. De politie
neemt de arme jongen mee naar Burger King omdat hij honger heeft. Waarom zouden ze dat nu doen?
Bronnen: Intellihub ; Aanirfan ; SA People ; Gawker
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9456:schietpartij-charlestononderdeel-groter-plan&catid=20:het-complot&Itemid=33

Russische dreiging
De Westerse militaire budgetten moeten snel opgetrokken worden als antwoord op het groeiende
wapenarsenaal in Rusland. Dat is de tendens die in de media rondgaat. Het beeld is dat van de groeiende
militaire almacht Rusland die de VS en China rechts inhaalt. Een onstopbare oorlogsmachinerie die dreigend
uit het oosten opdoemt.
Enkele cijfers. Het militaire budget voor de VS was 575 miljard dollar. Dat van China kwam op 131 miljard en
Rusland volgde dit jaar met 83 miljard dollar. Engeland zit op 57 miljard en Japan op 51 miljard. Afhankelijk
trouwens van wie je de cijfers betrekt; SIPRI, IHS of IISS.
Het Russische leger bestaat uit zo’n 766.000 soldaten – merendeels dienstplichtigen – die een gebied
tussen China en Finland moeten verdedigen. De NATO beschikt over een potentieel van 3,3 miljoen man en
de inschatting van het Chinese leger is 2,3 miljoen actief personeel volgens SIPRI.
Rusland besteedde in Q1 2015 9% van zijn Bruto Nationaal Product aan Defensie. Maar wie Rusland kent,
weet dat er bij dergelijke bedragen minstens 20 tot 30 % van dat geld richting corruptie en fraude gaat.
De krijgsmacht van Rusland bestaat voor het overgrote deel uit verouderd Sovjetmaterieel dat hoognodig
aan vervanging toe is. Daartoe werd dit voorjaar de nieuwe Armatatank (zie plaatje) en de JSF tegenhanger
T-50 met veel bombarie gepresenteerd. Van deze Armatatank zijn er tot nu toe slechts 8 prototypes
gebouwd en de productie van de T-50 is stil komen te liggen. Net als de bouw van nieuwe fregratten want de
gasturbines daarvoor moesten uit de Oekraïne komen.
Voor de vernieuwing van het leger heeft Poetin jaren terug een budget van 400 miljard dollar gepresenteerd
waarin er 2.300 nieuwe tanks, honderden vliegtuigen plus raketten en nieuwe marineschepen moesten
komen. Dat was in de tijd dat het olie- en gasgeld in Rusland tegen de plinten klotste en Rusland overal zijn
spullen kon kopen.
Inmiddels is de olieprijs flink gedaald en is Rusland getroffen door handelssancties. Die sancties omvatten
ook militaire technologie. Volgens Jane’s Defence Weekly zou het erg moeilijk voor Rusland worden om die
Westerse militaire knowhow te vervangen. ‘Ze vertrouwden op Westers subsystemen, electro optische
systemen is een goed voorbeeld maar ook computerchips en high tech electronica. Rusland maakt die
producten niet.’
De verstoorde relatie met de Oekraïne helpt de moderniseringsplannen ook niet. Wapenfabrieken in
Oekraïne leverden van oudsher een groot assortiment aan wapens, helicopters en subsystemen aan
Rusland. Om deze leveruitval te compenseren moet Rusland enorm investeren in haar eigen wapenindustrie
of – beperkt – inkopen in Azië.
In de media en politiek is men zoals gebruikelijk weer druk met angst aanjagen om er een bepaalde agenda
doorheen te jassen. Dat zie je bij het klimaat, terrorisme, energie, economie en de Russische dreiging.
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/06/russische-dreiging/#more-313498

Wat en wie verbergt zich achter de asielzoekersstroom ?
Geplaatst op 20 juni 2015
En gelijk een eerste correctie op de titel. De enorme toevloed van mensen die momenteel Europa en dan
met name de landen waar de sociale honingpotten open staan trachten te bereiken zijn geen asielzoekers in
de traditionele zin van het woord. Immers een asielzoeker is iemand die politiek asiel vraagt. Dit kan iemand
zijn die gevlucht is en stelt dat terugkeer naar het land van herkomst gevaar oplevert door schending van zijn
rechten volgens het Vluchtelingenverdrag of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.
Als wij de dagelijkse stroom van de met name sub Sahara asielzoekers zien middels met name de
internationale media, dan is hier GEWOON sprake van economische gelukszoekers. Toegegeven , als de
verhalen waar zijn en de vluchtelingen barre tochten achter de rug hebben dan ben je in eerste instantie
geneigd hun ervaringen als waarheid aan te nemen. Maar bij nadere blik komen er steeds meer twijfels ,
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zeker als je ziet hoe de meesten onder hen gekleed zijn, van alle communicatiemiddelen voorzien ,
smartphones om gelijk het thuisfront middels filmpjes te laten zien hoe het met hen gaat, sateliettelefoon om
een nabij geleden EU oorlogsschip er op te attenderen dat er een scheepsramp dreigt, de 4 tot 10.000 euro
die zij uit konden geven aan mensensmokkelaars, kortom details die niet rijmen met wat zij ons willen doen
geloven.
De vluchtelingenstroom doet ons eerder denken aan een goed georganiseerde tocht om daarmee
uiteindelijk slechts een doel te dienen, namelijk er voor te zorgen dat de VS haar oorspronkelijke macht
op het wereldtoneel weet te bewaren en deze niet wordt aangetast door een groeiende Europese invloed.
Als Europa economisch succesvol zou worden, dan is dat een nederlaag voor de VS, die toch al te kampen
hebben met de naweeën van de verloren oorlogen in Vietnam, Irak en Afghanistan. Dus wordt het feitelijk op
het bot verdeelde Europa , spreek de EU voor de Amerikaanse kar gespannen en juist door deze
verdeeldheid lukt het uitstekend Europa weer ongeveer daar te krijgen waar het in de jaren midden ’50 ook
stond, een gewillige satelliet van de VS.
Daartoe moet Europa gedestabiliseerd worden en met de heersende verdeeldheid lukt dat buitengewoon
goed. De EU laat zich paaien om o.a. Oekraïne te helpen, een land waar VS vazallen en voormalige VS
burgers nu de scepter zwaaien.
Zonder enige voorwaarde of garantie vooraf pompt de EU miljarden in de Oekraïne, terwijl Griekenland, wél
lid van de EU en NATO zich in allerlei bochten moet wringen om de nog van de Europese flappentap te
kunnen genieten. Gelijktijdig zijn er soortgelijke operaties als in Oekraïne op gang gekomen om met EU geld
Moldavië, Georgië en nog wat andere achtergebleven gebieden financieel te steunen, zogenaamd omdat
Europa wil uitbreiden.
De waarheid is echter de strategische uitbreidings- belangen van de VS, die daarmee in de achtertuin van
Rusland kunnen opereren, zonder hierover rechtstreeks te worden aangesproken.
Hiermee wordt de EU / Europa uiteindelijk een hulpeloze en afhankelijke pion van de VS, die het voor het
zeggen hebben in Europa, terwijl door machtswellust met de VS mee heulende Brusselse apparatsjiks hun
landen verkwanselen.
De zgn. vluchtelingen zijn geen vluchtelingen. Denkt u nu echt dat Ali uit Mali ‘s morgens de krant open
slaat en denkt mijn handel hier loopt niet, laat ik eens naar Europa vertrekken ? Of Joessoef, die niet in
Eritreese militaire dienst wil, of zijn collega Kasavoeboe uit Nigeria, die vanwege het feit dat hij homo is ???
besluit nadat hij over het Amsterdamse COC gehoord heeft, naar Nederland te vertrekken ? ONZIN !
LEUGENS!
Het gaat hier om zorgvuldig georkestreerde bewegingen, die niets met zieligheid en achtervolging te maken
hebben, waarbij iedere “vluchteling” inmiddels weet dat kerken en andere daar veel centen aan verdienende
hulporganisaties maar al te graag het beeld van slachtoffers op uw netvlies trachten te toveren om daardoor
zelf weer een stukje bestaansrecht aan te kunnen ontlenen. De Oxfams. Cordaids, Vluchtelingewerk en hoe
de andere door een stevige socialistische saus doordrenkte organisaties ook mogen heten, het stramien is
honderden jaren oud. Zorg voor destabilisatie en kom dan als “redder “te voorschijn, nota bene gefinancierd
door diegenen die uiteindelijk het slachtoffer worden van hun goedgelovigheid, waarna je een soort DDR
achtige situatie krijgt.
De VS kijkt welwillend toe, port hier wat, stookt daar wat, dicteert de gewillig meewerkende Merkel dat zij
echt het probleem Griekenland moet oplossen = betalen . Griekenland is voor de Yanks van militair
strategisch belang en zou het land een verkering aangaan met Poetin c.s., dan is het leed niet te overzien.
Ook het verhaal dat onze maatschappij vergrijst en wij daarom vluchtelingen op moeten nemen om daarmee
de plekken op te vullen van mensen die met pensioen gaan is lariekoek. Wekelijks kunt u lezen dat er weer
enkele duizenden werkelozen bijkomen, vertrekken deze soms naar Afrika ? Daarbij komt dat de
vluchtelingen die Europa bereiken ongeschoold en zelfs vaak ongeletterd zijn, onze talen niet willen spreken
en niet inzetbaar zijn. Onze economieën groeien en toch zouden wij vluchtelingen nodig hebben, die slechts
zorgen voor nog meer beroep op uitkeringen en daarmee de economische situatie van een land zoveel
belasten,dat de groei er uit gaat en de welvaart hard hollend achteruit loopt.
De inflatie stijgt momenteel al veel sneller dan wat de overheid u vertelt of liever gezegd op de mouw spelt.
Vraag uw vrouw of vriendin of indien u zelf boodschappen doet, kijk gewoon naar wat u 6 maanden geleden
uitgaf voor brood, meld, groente, fruit, vlees en vergelijk die prijzen met nu. Niks geen 1.5 % maar eerder 7
tot 10% prijsverhoging. Dat is de echte inflatie. Zitten wij dan te wachten op duizenden handophouders die
ons ruim € 30.000 aan onderhoud kosten, zonder alle medische en juridische extra’s waardoor € 50.000 per
hoofd per jaar realistischer is ? Op jaarbasis praten wij over minimaal 1 miljard met een stijgende tendens.
Wij houden uitverkoop. Onze bedrijven worden verkwanseld aan het buitenland en belanden uiteindelijk
vaak via via in Amerikaanse handen. Europa wordt leeg geknepen als de bekende citroen en nogmaals de
op aanzien en macht beluste gekken in Brussel maar ook in Den Haag waar geen tegengas geheven wordt
laten het toe.
Europa het nieuwe slavenland van de VS !
http://www.geennieuws.com/2015/06/wat-en-wie-verbergt-zich-achter-de-asielzoekersstroom/
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7 belangrijke gebeurtenissen die tegen het eind van september gaan gebeuren
Door Michael Snyder – juni 2015
signalen – staat er iets echt heel groots te gebeuren? Maandenlang hebben mensen
om verschillende redenen al gewezen naar de tweede helft van dit jaar. Voor
sommigen is de grootste zorg de Jade Helm oefening met het ongekende verkeer van
militaire voertuigen en apparatuur waar we in de hele natie getuige van zijn. Voor anderen zijn de komende
vierde bloedmaan en het einde van de Shemitah-cyclus [sabbatsjaar] zeer belangrijke gebeurtenissen. Nog
weer anderen zijn het meest bezorgd over de politieke ontwikkelingen in Washington D.C. en bij de
Verenigde Naties. Voor mij lijkt het nogal opmerkelijk dat we deze samenvloeiing zien van economische,
politieke en spirituele gebeurtenissen in de tweede helft van 2015. Vandaar: is dit alles dan een aanloop
naar iets? is onze wereld op een fundamentele manier aan het veranderen? De tijd zal het leren. Hier volgen
de 7 belangrijke gebeurtenissen die gaan gebeuren voor het eind van september:
Eind juni/begin juli – dan wordt verwacht dat wanneer het Hooggerechtshof in de VS zijn besluit over het
homohuwelijk zal onthullen. De meesten geloven dat het hof zal beslissen dat het homohuwelijk een
constitutioneel recht is in alle 50 staten. Er zijn er die geloven dat dit een belangrijk keerpunt zal zijn voor
onze natie.
15 juli tot 15 september – is er een “realistische militaire training” bekend als “Jade Helm”, die zal worden
uitgevoerd door het Amerikaanse leger. Meer dan 1000 leden van het Amerikaanse leger zullen deelnemen
aan deze oefening. De lijst van de staten die daarin betrokken zijn bij deze oefeningen bevat: Texas,
Colorado, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, Californië, Mississippi en Florida.
28 juli – Toen op 28 mei Reuters meldde dat de landen van de Europese Unie een termijn van twee
maanden stelden om een “borgtocht-in” wetgeving uit te vaardigden. Elk land waar geen “borgtocht-in”
wetgeving plaatsvindt mettertijd zal worden geconfronteerd met een juridische actie door de Europese
Commissie. Dus waarom heeft de Europese Unie zo’n haast om dit gedaan te krijgen? Zijn de top-honden in
de EU aan het anticiperen op een nieuwe grote financiële crisis die bezig is uit te barsten?
13 september – Dat is 29 Elloel op de Bijbelse kalender – de laatste dag van het Shemitah-jaar. Velen zijn
bezorgd over deze datum, omdat we enorme beurscrashes hebben gezien op de laatste dag van de vorige
twee Shemitah-cycli.
Op 17 september 2001 (dat was 29 Elloel op de Bijbelse kalender), zijn we getuige geweest van de grootste
eendaagse beurscrash in de Amerikaanse geschiedenis tot die tijd. De Dow kelderde met 684 punten, en
het was een record, dat precies zeven jaar hield tot aan het einde van de volgende Shemitah-jaar.
Op 29 september 2008 (dat was ook 29 Elloel op de Bijbelse kalender), daalde de Dow met een
verbazingwekkende 777 punten, wat nog steeds tot op de dag van vandaag de grootste eendaagse
beurscrash aller tijden is gebleven.
We naderen nu het einde van een nieuw Shemitah jaar. Zal er een beurscrash plaatsvinden op 13
september 2015? Nou, nee, omdat die dag een zondag is. Dus ik kan u verzekeren dat de stock market niet
op die dag zal worden verpletterd. Maar zoals Jonathan Cahn heeft opgemerkt in zijn boek over de
Shemitah, soms gebeuren de beurscrashes vlak voor het einde van het Shemitah jaar en soms gebeuren ze
binnen een paar weken na het einde van de Shemitah. Dus we zijn niet alleen maar op zoek op één
bepaalde datum.
15 september – Dan begint de 70e zitting van de Algemene Vergadering van de VN op die datum. Het is
gemeld dat Frankrijk van plan is om een resolutie in te dienen voor een formele VN-Veiligheidsraad
erkenning van een Palestijnse staat. Tot op heden, zijn het altijd de Verenigde Staten geweest om zo’n
resolutie te blokkeren, maar Barack Obama geeft aan dat de dingen mogelijk heel anders liggen dit keer.
25 september tot 27 september – Dan gaan de Verenigde Naties een gloednieuwe duurzame
ontwikkelingsagenda lanceren voor de hele planeet. Sommigen hebben dit genoemd: “Agenda 21 op
steroïden”. Maar deze nieuwe agenda gaat niet alleen over het milieu. Het bevat ook bepalingen met
betrekking tot de economie, landbouw, onderwijs en gender-gelijkheid. Op 25 september zal de paus naar
New York reizen om een belangrijke toespraak te houden voor het starten van de VN-conferentie waar deze
nieuwe agenda zal worden onthuld.
28 september – dit is de datum voor de laatste van de vier bloedmanen die vallen op Bijbelse feesten op
datums in 2014 en 2015. Deze laatste bloedmaan valt op de eerste dag van het Loofhuttenfeest, het is een
“supermaan”, en feitelijk zichtbaar in de stad Jeruzalem. Er zijn velen die het bloedmaan fenomeen afwijzen,
maar we hebben vergelijkbare patronen gezien daarvoor. Bijvoorbeeld, er was een vergelijkbaar patroon van
zonsverduisteringen net vóór en net na de vernietiging van de Joodse tempel door de Romeinen in 70 n.C.
Misschien alarmeert niets van dit alles u. Maar wanneer u alles van het bovenstaande toevoegt aan het feit
dat de elite zeker wel bezig lijkt te zijn met het koortsachtig voorbereiden van iets, komt een zeer
verontrustend beeld naar voren.
Bijvoorbeeld: als gevolg van angst dat er een verwachte “natuurramp” hun activiteiten in New York kan
onderbreken, heeft de New York Fed hard gewerkt aan het opbouwen van een satellietkantoor in Chicago.
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Wat voor soort ‘natuurramp’ kan eventueel zo slecht worden dat het ertoe zou moeten leiden dat de gehele
New York Fed moet worden gesloten?
En NORAD heeft na vele jaren besloten om terug te verhuizen naar zijn basis diep in het Cheyenne
Gebergte. De dreiging van een elektromagnetische puls was de reden voor dit besluit.
Op zichzelf zouden die bewegingen misschien niet zo’n grote deal zijn. Maar laten we het eens toevoegen
aan alle andere bizarre bewegingen van militaire voertuigen en apparatuur waar we de laatste tijd al getuige
van zijn in deze discussie. Ik heb deze lijst van Intellihub opgenomen in een vorig artikel, maar ik denk dat
het herhalen nuttig is…
Een engelstalige lijst komt er dan van zaken die gebeuren in Amerika…
Wat betekent dit allemaal ? Het is moeilijk te zeggen. We hebben onvolmaakte informatie, dus is het moeilijk
om met perfecte conclusies te komen.
Maar wat ik wil zeggen is dat ik denk dat de tweede helft van 2015 buitengewoon belangrijk gaat worden. Ik
geloof dat de gebeurtenissen zich aanzienlijk gaan versnellen. En ik geloof dat het leven in Amerika
drastisch aan het veranderen is.
Bron: 7 Key Events That Are Going To Happen By The End Of September

Gierende werkloosheid NL verwacht: paniek compleet!
Via de samenwerking met Nachthemel: Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW, bestond het
om afgelopen woensdag de MSM media te bevlekken met de opmerking dat honderdduizenden
Nederlanders met een uitkering ‘labbekakken’ zijn, die per direct aan het werk kunnen en moeten. En om ze
aan het werk te krijgen wil De Boer dat de bijstandsuitkering daarom omlaag gaat. “Handen uit de mouwen’’,
zegt hij tegen het grootste deel van de half miljoen ‘bijstanders’, onder wie vele hoogopgeleiden. “Die
kunnen ook gewoon asperges steken, in het zonnetje, met de radio aan. Wat is daar fout aan?”
Niet zo heel erg veel, zou je dan zomaar kunnen denken. Prima zaak om te werken voor je geld. Niet dan?
Je gaat toch niet parasiteren op het geld van de ander? Nee, niet in normale tijden, zeker niet! Maar wat te
doen in oorlogstijd? Wordt het dan niet eens tijd de grammofoonplaat toch ook eens om te draaien? Want
wat te doen onder feitelijke oorlogsomstandigheden? Nederland ressorteert immers onder het gezag van de
Europese Unie en is gehouden aan EU- wetgeving, in de wetenschap dat de Nederlandse kiezer zich juist in
referendum keihard met een NEE heeft uitgesproken tegen die (grond)wetgeving, maar die er in een
anderen kaft gestoken toch ‘gewoon’ kwam. Dus daarom dan maar grijpen naar het middel van dwangarbeid
middels dwingende arbeidparticipatie- wetgeving?
Want de melding van de Boer komt alweer in een iets ander daglicht te liggen indien we weer een ander
MSM bericht van dezelfde dag erbij betrekken. Namelijk het bericht dat ontslagadvocaten momenteel juist
overuren draaien door nieuwe ontslagregels die per 1 juli ingaan. Veel werkgevers proberen nog snel het
overtollig of niet-functionerend personeel te lozen. Bij arbeidsadvocaten en rechtsbijstandsverzekeraars
heerst dan ook grote drukte. En laat nu precies ‘de club van werkgevers’ ook weer de club van Hans de Boer
zijn.
Betrekken we deze twee arbeidsmarkt- gerelateerde berichten dan weer bij het UWV bericht van een dag
eerder, namelijk dat het UWV en de rechters de adem inhouden omdat men vreest voor een ware uitbraak, men spreekt van een ‘golf aan ontslagaanvragen’-, dan dragen de gedachtekronkels van de Boer toch wel
minimaal een bijzonder exceptioneel luchtje met zich mee.
Maar met deze bijdrage hebben wij deze keer niet de intentie een waardeoordeel te geven over
bijstandsuitkeringen en het sociale verzekeringsstelsel in het algemeen, noch over de moraliteit van Hans de
Boer samen met zijn club broodheren. Daar is al genoeg over gezegd en gesproken, niet in de laatste plaats
op deze website. Maar waar het ons deze keer om draait is de vaststelling dat hetgeen waar zeer, zeer
velen, jaren en jarenlang voor hebben gewaarschuwd, nu daadwerkelijk op het punt staat te voltrekken: een
gierend onoplosbare en toenemende werkloosheid naar Grieks, Spaans, of Portugees voorbeeld. Wellicht
erger.
Een situatie waarbij inmiddels achter de schermen dan ook de totale paniek lijkt uitgebroken. Waarbij de
jonge, en meest vitale, zojuist afgestudeerde VWO- er, wellicht nog precies eventjes kans maakt op een
betrekking als aspergesteker of straatveger, maar waarbij elk ander…???
Het Zwarte Pietenspel over die onstuitbare werkloosheid lijkt in ieder geval in haar volle glorie een aanvang
te hebben genomen: de verwensingen, verwijten, beschuldigingen, stigmatisering en rechtsgangen over en
weer, zijn alreeds losgebarsten. Rest slechts onze nieuwsgierigheid wie als eerste met de vinger naar
zichzelf gaat wijzen?
De Nederlandse overheid, het kabinet, of de Europese Unie?
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/06/gierende-werkloosheid-nl-verwacht-paniek-compleet/
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Amerika en China verder op ramkoers
Gedurende al langere tijd loopt de spanning in het gebied van de Zuid
Chinese Zee verder op, doordat China claimt dat deze zee behoort tot
hun territoriale wateren.
Amerika trekt zich daar niets van aan en om te zorgen dat er geen
“misverstanden” ontstaan tussen beide landen hebben ze een nieuw
codesysteem afgesproken zoals dat in de Koude Oorlog werd gebruikt.
Soms is het lachwekkend om die Chinezen te zien zoals ze hun uiterste
best doen om de wereld te laten zien dat ze alleen maar vredelievende bedoelingen hebben op de vele
kunstmatige eilandjes die ze ondertussen in de Zuid Chinese Zee hebben gecreëerd.
China heeft, tegen alle internationale regels in, het totale gebied van de Zuid Chinese Zee tot hun territoriale
wateren verklaard en joeg onlangs een Amerikaans vliegtuig uit het gebied weg.
In eerste instantie probeerden de Chinezen de wereld ervan te overtuigen dat de eilandjes enkel vreedzame
bedoelingen hadden en toonden ze foto’s zoals de volgende:
Ondertussen hebben ze toegegeven dat de eilandjes wel degelijk een
militair doel dienen en volgens Amerikaanse inlichtingendiensten staan
er op deze eilandjes artilleriearsenalen opgesteld.
Het Pentagon blijft volhouden dat de Chinezen een verstoring zullen
vormen voor de internationale scheepvaart in dat gebied. Een regie
waar jaarlijks voor ongeveer 5 biljoen Dollar aan handel langs wordt
verscheept.
Ook de Amerikaanse bondgenoten in het gebied maken zich ernstige
zorgen over de Chinese expansiedrift, waarbij de president van de
Filipijnen, Benigno Aquino, China al heeft vergeleken met Nazi
Duitsland.
China is een land dat duidelijk voorbereidingen treft voor een oorlog. Zo
was afgelopen week te lezen dat er duizenden koopvaardijschepen in
alle haast zullen worden omgebouwd tot een soort oorlogsschepen.
China heeft hun nucleaire mogelijkheden sterk vergroot. Daarover zijn
nogal alarmerende berichten verschenen in Amerikaanse media, zoals
hier en hier.
Het meest gevreesd wordt echter het allernieuwste Chinese wapen, een
soort hypersonisch raket/vliegtuig dat in staat is om ieder doel in
Amerika te bestoken met nucleaire wapens.
De jaarlijkse begroting in China voor defensie wordt ook steevast ieder
jaar verhoogd en vergeleken met naaste buren is China in de regio
vanuit een militair standpunt, al oppermachtig.
Aangezien de Amerikanen al hebben aangegeven de claims van China
voor wat betreft de Zuid Chinese Zee niet te respecteren, zijn er in de
nabije toekomst de nodige incidenten te verwachten in dat gebied,
waarbij een foutje in de onderlinge communicatie snel gemaakt is en de
zaak (moedwillig) zou kunnen escaleren tot een echte oorlog.
Dat is de reden dat er nu tussen Amerika en China afgesproken is om
onderling van een codesysteem gebruik te maken zoals dat ook werd
gehanteerd gedurende de Koude Oorlog tussen Rusland en de VS.
Bedoeld om eventuele “misverstanden” tussen beide landen te voorkomen.
Terwijl Amerika en de NAVO hun uiterste best doen om te zorgen dat de spanningen in Oost Europa verder
oplopen, zo is het Pentagon ook vastbesloten om de acties van China die claimt dat ze alleen bezig zijn in
hun eigen territoriale wateren en die daarnaast bezig zijn om hun leger te moderniseren, te veroordelen als
“agressieve handelingen”.
Kortom, een scenario in Azië dat weinig goeds voorspelt voor de nabije toekomst. China zal geen duimbreed
toegeven en nooit of te nimmer een Amerikaanse wereldhegemonie accepteren. Net zo min als Rusland dat
zal doen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9462:amerika-en-china-verder-opramkoers&catid=37:wereld&Itemid=50
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Klimaatopwarming, historische miskleun woekert voort
De uitspraak van de rechtbank in Den Haag over het klimaatbeleid wordt
historisch genoemd. Dat is het ook want het is een historische miskleun
van de eerste orde die doorborduurt op dat de mens de aanstichter en
oorzaak is van klimaatopwarming. Wat een overwinning, nog meer
overheidsinmenging en bijbehorende belastingen. Valt het niemand op
dat terwijl we in aanloop naar de grote VN conferentie in september,
zoals we voorspelden, en onder de noemer van Agenda 21 de
eenwereldregering zal worden gelanceerd, we worden doodgegooid met alarmerende klimaatberichten?
Rampspoed en tegenslag zal ons deel zijn als we niet heel snel de CO2 uitstoot beperken, want ojé wat
stijgen die temperaturen.
Nog maar eens uit een eerder artikel:
Het is duidelijk dat er geen natuurlijke temperatuurstijgingen zijn op aarde. Je hebt wel dat de temperaturen
soms fluctueren, maar gezien over een langere periode blijkt dat er de laatste jaren per saldo geen
opwarming van de aarde is geweest.
Zomaar wat berichten van de afgelopen weken:
In Schotland was de temperatuur tot 15 juni van dit jaar twee graden lager dan normaal en was het de
koudste juni sinds 1972.
De Noorse stad Tromsø heeft de koudste juni in 33 jaar. Heel Noorwegen heeft te kampen met de koudste
juni in 92 jaar.
In New Foundland worden in het midden van juni nog vorstwaarschuwingen afgegeven.
Ook in ons land leek het meer op herfst dan zomer en werden op 15 juni nog temperaturen gemeten van min
4,1 graad Celsius in Twente.
Dan zie je vervolgens iets heel merkwaardigs. De rechtbank in Den Haag heeft namelijk bepaald dat de
klimaatverandering wordt veroorzaakt door de mens. Heb je het ooit zo zout gegeten?
Op de rechterlijke beslissing over vermindering van de CO2-uitstoot is woensdag verheugd gereageerd.
Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66 vindt dat de duurzaamheidsbeweging „Urgenda een historische
rechtszaak heeft gewonnen”.
De rechtbank in Den Haag bepaalde woensdag dat de Nederlandse overheid ervoor moet zorgen dat in ons
land de uitstoot van het broeikasgas CO2 in 2020 met zeker 25 procent is teruggedrongen ten opzichte van
het jaar 1990. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda en bijna negenhonderd mede-eisers hadden de zaak
aangespannen. De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie volgens het huidige beleid onder de 17
procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen. Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt
veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de
zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. De overheid moet burgers hiertegen beschermen.
Nu worden dus zelfs de rechtbanken voor het Agenda 21 karretje gespannen en niemand die het opmerkt.
Alom wordt “de overwinning” van Urgenda gevierd. Waarschijnlijk krijgt het bestuur gratis tickets voor de
toespraak van de paus bij de VN in september. Uiteraard zijn wij voorstander van een duurzamere
samenleving maar dat staat in onze ogen los van de zogenaamde door mensen veroorzaakte opwarming
van de aarde. Men loopt verder toch ook zo langzamerhand tegen een "klein" probleem aan en dat heet
mini-ijstijd. Het heeft er alle schijn van dat de zon namelijk roet in het eten gaat gooien. Steeds meer
berichten wijzen erop dat we door het gebrek aan activiteit op de zon, het ontbreken van zonnevlekken, aan
de vooravond staan van een zeer koude periode.
Vergelijkbaar met de tijd van 1645 en 1715 die bekendstaat als het Maunder minimum. Dat was de periode
dat de Hollandse meesters hun beroemde winter scenes schilderden.
De enige vraag die eigenlijk nog open staat, is hoelang het gaat duren voordat we te maken krijgen met
deze mini-ijstijd. Volgens een aantal Russische wetenschappers staat deze op de stoep en kan in principe
dit jaar al beginnen. Engelse collega's denken dat het allemaal wat langer gaat duren.
Dan ontstaan er dus berichten zoals in de Engelse Independent waarbij ze zich in allerlei bochten moeten
wringen om een en ander kloppend te houden.
Want, zeggen ze daar, ondanks dat er een grote kans is dat die mini-ijstijd gaat komen, is dat niet genoeg
om de opwarming van de aarde, veroorzaakt door de uitstoot van CO2
door de mens, te stoppen.
Met andere woorden: pak je schaatsen vast, maar houd er wel rekening
mee dat de opwarming gewoon doorgaat. Wat een totale onzin. Dat is
ongeveer hetzelfde als het niet stijgen van de temperatuur de afgelopen
decennia verklaren met “een kleine pauze” in de temperatuurstijging.
Wat waarschijnlijk voor ons veel relevanter is, is de volgende grafiek.
Daarop zijn per tien jaar het aantal vulkaanuitbarstingen weergegeven.
Dan zie je dat wanneer je de periode 1930 tot 1940 vergelijkt met die van 2000 tot 2010 er een
verdrievoudiging van het aantal vulkaanuitbarstingen te zien is.
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Al deze vulkanen gecombineerd gooien vele tonnen as en andere ellende de atmosfeer in. Dit kan voor de
mens wel eens een echte klimaatverandering inhouden want uiteraard wordt hierdoor het zonlicht
geblokkeerd en daalt de temperatuur.
Overigens spreekt iemand als David Wilcock over een interplanetaire klimaatverandering wat zoveel
betekent als dat er op alle planeten in ons zonnestelsel vergelijkbare veranderingen merkbaar zouden zijn; in
dit geval opwarming. Het heeft niets met het gedrag van mensen te maken.
Ondertussen wachten wij op een volgende uitspraak van de rechtbank in Den Haag waar waarschijnlijk het
ontkennen van klimaatverandering veroorzaakt door de mens, net als holocaustontkenning dat al is, onwettig
en strafbaar wordt verklaard.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9465:klimaatopwarming-historischemiskleun-woekert-voort&catid=20:het-complot&Itemid=33

Senaat VS akkoord met TPP, geeft Obama dictatoriale macht
Forse
beperking
individuele
rechten,
internetvrijheid
en
rechtsbescherming
burgers
door
vrijhandelsverdragen
Amerika/Europa/Azië – Uit gelekte documenten blijkt dat massale
immigratie nog sterker zal worden bevorderd.
Amerikanen protesteerden vergeefs tegen de Trade Promotion
Authority waardoor Obama dictatoriale macht heeft gekregen.
De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met het Trans Pacific Partnerschip (TPP), het vrijhandelsverdrag
met onder andere Australië, Canada, Mexico, Japan, Chili en Maleisië. Critici noemen het één van de
grootste klappen die de soevereiniteit van de VS sinds de oprichting in 1776 heeft opgelopen. Obama heeft
nu dezelfde dictatoriale macht gekregen als de ongekozen leiders van de Europese Unie, dat eveneens op
het punt staat om middels een vergelijkbaar vrijhandelsverdrag met Amerika (TTIP) bedrijven alle macht over
de complete samenleving te geven.
Ondanks massale tegenstand van de Amerikaanse bevolking, ‘Tea Party’ Republikeinen en een
meerderheid van de Democraten, gaf de Senaat met 60 tegen 38 stemmen Obama de zogeheten Trade
Promotion Authorityom op eigen houtje het TPP af te sluiten.
Verdragsteksten afgeschermd voor burgers
Net als met de onderhandelingen over TTIP in Europa het geval is worden de details van het TTP zorgvuldig
geheim gehouden. Uit op WikiLeaks gepubliceerde ‘gelekte’ delen van het verdrag blijkt echter dat de
individuele rechten, de internetvrijheid en zelfs de rechtsbescherming van de gewone burgers fors worden
beperkt. Ongekozen bedrijfsbesturen krijgen samen met de Amerikaanse president en de Europese
Commissie onbeperkte controle over bijna ieder aspect van ons leven. ‘Als je leest, schrijft, publiceert, denkt,
luistert, danst, zingt of uitvindt; als je boer bent of voedsel eet; als je ziek bent of ooit ziek wordt, dan ben je
het doelwit van het TPP (en het TTIP),’ aldus WikiLeaks oprichter Julian Assange.
Alle ruimte voor Monsanto’s kankerverwekkende GMO’s
Zo lijkt het erop dat de verdragen zeer omstreden concerns zoals Monsanto alle vrijheid en bescherming
bieden. Genetisch gemodificeerd voedsel (GMO) –in tal van onafhankelijke onderzoeken gelinkt aan het
ontstaan van kanker en andere ernstige ziektes- hoeft dan niet meer apart te worden gelabeld, zodat de
Amerikaanse en Europese consumenten niet meer weten wat er in hun voedsel wordt gestopt (3).
‘Obama kan nu zonder inspraak van het Congres alle drie Obamatrade deals (de bijnaam in de VS voor de
verdragen) beklinken,’ wordt op de grootste alternatieve conservatieve nieuwssite van Amerika, Breitbart,
geconstateerd.
TiSA bevordert massale immigratie
De derde wet, het Trade in Services Act (TiSA), wordt nog wel het meeste geheim gehouden.
Parlementariërs mogen de (ontwerp)teksten van het TTP en TTIP enkel in een streng beveiligde, afgesloten
kamer lezen, maar van het TiSA krijgen ze zelfs geen letter te zien.
Uit de gelekte documenten blijkt dat met het TiSA de massale (illegale) immigratie naar de Verenigde Staten
nog eenvoudiger wordt gemaakt, doordat de besluiten hierover worden onttrokken aan de publieke macht
(het parlement). Er kan gevoegelijk worden aangenomen dat de Europese Unie zichzelf vergelijkbare
bevoegdheden heeft gegeven. (2)
Dictaturen in Brussel en Washington
Het TPP, dat 12 landen en meer dan 40% van de wereldeconomie omvat, installeert in de VS dezelfde
ondemocratische overheidsstructuur als in de EU, waar de burgers al jaren zo goed als niets meer te zeggen
hebben over hun eigen landen en toekomst. Kortom: naast dictatuur Brussel is nu ook dictatuur Washington
een feit.
Xander - (1) Infowars, (2) Breitbart, (3) Infowars
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Senaat-VS-akkoord-met-TPP-geeft-Obama-dictatoriale-macht
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Billionair Queen van Bilderberg en haar zoon ‘Prince Pedo Duke of York’ bekennen kleur.
(van onze Internationale Elite-gangster redactie)
AMSTERDAM-NOIR-Terwijl de meute ‘Labbekakken’ zich opmakent voor de ‘Tour der Doping’ zijn de EliteBilderberg-Gangsters inmiddels al weer druk bezig hun van hun laatste centen te beroven. De kinderhand is
gauw gevuld met brood en spellen. Pikant in dit verband is dat King Willem heeft afgezegd om bij deze Tour
aanwezig te zijn. Hij gaat ‘rennen’ met zijn Volkse ‘Bruisma-Mabel-misdaadgroep’. Queen Elizabeth is de
hoogste Royal in rang bij de ‘Bilderberg- crime groupe’. Zij staat boven de Dutch Queen Beatrix-Shell. Dat
heeft in het verleden wel eens tot een Royal-Catfight geleid in de wandelgangen waarbij zelfs een keer
‘Prins-Pooier Bernard‘tussen beide moest komen.
Ophef over EU-Propaganda van de bijna 100 jaar oude koningin Elizabeth. ( officieel nog niet dement)
Een toespraak die de Britse koningin Elizabeth – volgens de Complot mensen een Bilderberg-kloon- heeft
gehouden tijdens een gratis 16 gangen staatsbanket in Duitsland, heeft in Londen tot ophef geleid, maar niet
in “Banana-Fraude-Nederland”. Buckingham Palace zag zich daardoor donderdag genoodzaakt te liegen
middels het ontkennen dat de koningin lobbyt tegen een Brits vertrek uit de Europese Unie.
David Cameron his Yarl’s Wood immigrant detention center is more a prison from Hell.
„We weten dat we hard moeten werken om de verworvenheden van de elite in de naoorlogse wereld te
behouden. We weten dat verdeeldheid en de extreme ongelijkheid in Europa gevaarlijk is en dat we moeten
werken om ons daartegen te wapenen, zowel in het westen als het oosten van ons continent”, bralde de
Billionair-koningin woensdag tijdens het gratis staatsbanket ( kosten 150 duizend euro). Daarbij waren ook
de criminele Britse premier David Cameron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel aanwezig. Hun
loopjongen Dijsselbloem zat zoals gewoonlijk bij dit soort feestelijk aangelegenheden in de bezemkast. En
nee, hij zit zichzelf daar niet te bevredigen zoals de Complot mensen beweren. De Bilderberg-uitspraken
liggen extra gevoelig, omdat Cameron tijdens de top van de Europese Graai-Unie donderdag juist gaat
pleiten voor nieuwe lidmaatschapsvoorwaarden, vooruitlopend op een referendum over het eventuele
vertrek van Groot-Brittannië uit de Unie. „Zoals altijd staat de koningin boven de politiek en de Wet en is ze
politiek neutraal over de EU”, verklaarde een keihard liegende woordvoerder. De toespraak van de koningin
is opgesteld in nauw overleg met haar premier Hofnar en het ministerie van Corrupte Buitenlandse Zaken.
Over haar Pedo zoon Andrew en zijn rapist-kliek weigerde ‘Queen-Bilderberg’ ieder commentaar en raden
de mensen aan vooral naar de Tour de Doping te gaan zitten staren.
https://stevenbrownsblog.wordpress.com/2015/06/26/billionair-queen-van-bilderberg-en-haar-zoon-princepedo-duke-of-york-bekennen-kleur/

Noord-Ierland wil doodzieke bejaarde dominee in cel gooien om 'satanische islam' preek
Europeanen mogen in het openbaar niets negatiefs meer zeggen over
een religie die zijn volgelingen aanspoort om dit soort gruwelijkheden te
begaan.
Terwijl Europa door de ene na de andere islamitische terreuraanslag
wordt getroffen, gaat de oorlog van de gevestigde orde tegen
‘islamofoben’ onverminderd verder. De Noord-Ierse regering dreigt een
78 jarige, aan diabetes en kanker lijdende evangelische dominee in de
cel te gooien omdat hij vorig jaar in een preek de islam een satanische religie had genoemd.
‘Allah is een heidense godheid. Allah is een wrede godheid. Allah is een demonische godheid!’ (2) waren de
woorden van dominee James McConnell die voor de Noord Ierse regering onverteerbaar blijken te zijn. De
Noord Ierse autoriteiten noemde de preek van McConnell ‘zeer kwetsend’.
McConnell: ‘Mij wacht 6 maanden gevangenisstraf en een hoge boete voor zeggen wat ik geloof. Ze kunnen
me opsluiten bij zedendelinquenten, vandalen en paramilitairen, maar ik zal mijn straf uitzitten, want ik heb
geen spijt van wat ik heb gezegd.’
‘Ik heb vier bypasses en een leveroperatie gehad, en lijd aan kanker en diabetes,’ vervolgde de dominee.
‘Als ik naar de gevangenis moet dan zal ik mijn tijd gebruiken voor lezen en schrijven. Mijn vrouw is 79 en
heeft eveneens een slechte gezondheid. Zij is echter altijd mijn rots geweest. We zullen hier samen
doorheen komen.’
Eerder dit jaar werden ook al een Britse en Duitse dominee gerechtelijk vervolgd omdat ze in preken
gewaarschuwd hadden voor de islam.
Xander
(1)
Belfast
Telegraph
(via
Shoebat),
(2)
YouTube
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Noord-Ierland-wil-doodzieke-bejaarde-dominee-in-cel-gooienom-satanische-islam-preek
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Weer een stap dichterbij wereldregering (video)
Het gaat allemaal nu zo onvoorstelbaar snel dat het nauwelijks nog is bij
te benen.
Goldman Sachs, JP Morgan en de grote bedrijven zoals Monsanto
hebben wederom een heel belangrijke overwinning geboekt die een
einde maakt aan de vrijheid van de Amerikanen.
We hebben uiteraard al uitgebreid geschreven over dat de wereld wordt
overgenomen door de megabedrijven onder leiding van de grote
banken. Via een serie ingenieuze en geniepige handelsverdragen, waarbij nationale overheden volledig
buitenspel worden gezet.
Zoals we een tiental dagen geleden schreven:
De taak van de Amerikaanse president Obama is duidelijk. Hij moet ervoor zorgen dat de landen van "de
beschaafde wereld" worden onderworpen aan de megabedrijven. Dit gebeurt door de verschillende
handelsverdragen die nu in het leven worden geroepen.
De verdragen sluiten Rusland en China uit omdat het doel is om deze twee landen te vernietigen in een
poging de Amerikaanse hegemonie uit te laten groeien tot wereldwijde controle.
In plaats van een fysieke oorlog worden landen zoals die van ons onderworpen door de verschillende
handelsverdragen die nu worden opgezet.
Er zijn er verschillende, de TTP (Trans Pacific Partnership), TTIP (Transatlantic Trade en Investment
Partnership) en TISA (Trade in Services Agreement).
Deze verdragen worden grotendeels in het geheim gesloten en de nationale parlementen hebben er
nauwelijks iets tegen in te brengen.
Zo kan het dat president Obama nu een grote overwinning viert want hij heeft zogenaamde Fast Track
goedkeuring voor het TTP verdrag (Trans Pacific Partnership). Fast Track goedkeuring betekent in feite dat
hij de vrije hand heeft om dit verdrag verder rond te breien en dat het Congres het uiteindelijk kan goed- of
afkeuren, maar dat ze er geen wijzingen in aan mogen brengen.
In de praktijk betekent dit min of meer dat de president gewoon zijn gang kan gaan en dat je nu ook in
Amerika een situatie hebt waarbij Goldman Sachs, JP Morgan en de andere grote bedrijven samen met de
president kunnen heersen over het land als een soort dictator en werkelijk ieder individueel deel van het
leven van de burger kunnen beheersen en controleren.
Wat dit TTP verdrag onder andere doet en wie erbij betrokken zijn schreven wij in een eerder artikel:
De landen die op dit moment betrokken zijn bij het TTP verdrag zijn onder meer Amerika, Australië, Brunei,
Canada, Chili, Japan, Maleisië, Mexico, Nieuw Zeeland, Peru, Singapore en Vietnam. En er worden er op dit
moment meer onder druk gezet om toch ook vooral maar mee te doen.
Alhoewel de inhoud van het TTP verdrag een goed bewaard geheim is, zijn toch de volgende punten naar
buiten gelekt: Ieder verbod op GMO producten moet worden ingetrokken.
Ieder land dat deelneemt aan het TTP verdrag moet toestaan dat er in hun land GMO producten verbouwd
mogen worden en in het geheim worden vermengd met de natuurlijke voedselvoorraad. Het labelen van
GMO wordt verbannen. Het stoppen met de productie van alle generieke geneesmiddelen. Dat betreft de
fabrikanten die “kopie medicijnen” maken en die concurrentie vormen voor de monopoliepatenten van de top
van de farmaceutische wereld.
De toezegging weerstand tegen GMO als “anti vrije handel praktijken” te ontzenuwen, wat bij falend beleid
kan resulteren in economische sancties tegen het land dat probeert GMO tegen te houden.
Het illegaal maken van het gebruik van (beeld/geluid)materiaal op basis van “Fair Use”. Iedereen die
bijvoorbeeld een beeld gebruikt, een korte videoclip of een audioclip, zonder toestemming, begaat een
misdaad en kan mogelijk worden gearresteerd en in de gevangenis terechtkomen onder de voorwaarden
van het TPP verdrag. (voorstellen zoals PIPA, SOPA, SISPA en ACTA zagen we onder druk van mensen
zoals Aaron Swartzal stranden. Het ziet ernaar uit dat de elite hoe dan ook een manier zal vinden dit soort
regelgeving door te voeren)
Als mensen toch op basis van “Fair Use” gebruikmaken van materiaal waar copyright op rust, zullen zij
worden verbannen van internet. Dit betekent het einde van vrijwel alle alternatieve, nieuwe media, de
meeste blogs en op deze manier zal de meeste critici van de grote samenzwering van de megabedrijven,
het zwijgen worden opgelegd. Het dwingen van deelnemende landen om bijvoorbeeld het delen van een
muziekbestand met een vriend strafbaar te stellen.
Je kunt dus stellen dat met de goedkeuring van Fast Track voor de TTP ook de democratie in Amerika
volledig om zeep is geholpen. Het land dat ooit bekend stond als een natie die stond voor vrijheid is nu net
als de Europese Unie een volgend blok geworden in de komende wereldregering.
Een regering die wordt gevormd door bankiers en bedrijven en waarbinnen burgers niets in te brengen
hebben.
https://youtu.be/hCGsUTQBx-c ; Bron: Infowars
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Fukushima zal nooit worden opgelost (video)
Iedere dag opnieuw gaat de radioactieve vervuiling door de
beschadigde kerncentrale in Fukushima door.
Waarschijnlijk zullen de gevolgen de geschiedenis ingaan als de
grootste cover up van de 21e eeuw.
Overheden en bedrijven zijn zoals gewoonlijk niet eerlijk tegenover de
bevolking met betrekking tot de risico’s en gevaren. Vier jaar na de ramp
waarbij een tsunami de kernreactor in Fukushima ernstig en blijvend
beschadigde, wonen er nog steeds tienduizenden inwoners van
Fukushima in tijdelijke behuizing. Er zijn bepaalde gebieden aan de rand
van Fukushima die weer opengesteld zijn voor de oorspronkelijke bewoners, maar velen willen niet
terugkeren omdat ze de mooie praatjes van de overheid dat het helemaal veilig is allang niet meer geloven.
Er was een eerdere kernramp in de jaren '80, waarbij ook het deksel zoveel mogelijk op de doofpot werd
gehouden en dat was die in Chernobyl in Rusland. Hier zijn in totaal 1.000.000 (1 miljoen) mensen
omgekomen als gevolg van de fall-out veroorzaakt door de ramp.
Vooral kinderen werden getroffen en zo zijn er tot op de dag vandaag nog speciale kindertehuizen, zoals
Zhuravichi Children’s Home, die zich ergens diep verborgen op het platteland bevinden. Zelfs de inwoners
van Belarus zijn meestal niet eens op de hoogte van het bestaan van dit soort kindertehuizen.
Een miljoen dode mensen is veel, maar hoeveel meer zullen er nog volgen? Toen de ramp plaatsvond
werden ongeveer zeven miljoen mensen blootgesteld aan één van de meest krachtige radioactieve
stralingen ooit sinds het atoomtijdperk.
Het speciale afgesloten gebied rondom Chernobyl staat bekend als de Vallei des Doods. Het is uitgebreid
van 30 naar 70 vierkante kilometer en in dat gebied zal nooit meer een mens wonen. Het is een permanent
“dood gebied”.
Van de mensen die meegeholpen hebben in Chernobyl om de ramp onder controle te krijgen zijn er 25.000
overleden en 70.000 gehandicapt. Van de doden was 20 procent door zelfmoord omdat de langzame
pijnlijke weg naar de uiteindelijke dood niet was vol te houden.
In de video onderaan dit artikel zie je de toespraak die de beroemde Dr. Helen Caldicott eind 2014 in Seattle
heeft gehouden.
Zij wijs al gedurende 40 jaar op de gevaren van de kernindustrie en wordt door velen gezien als iemand die
eerlijk is en veel kennis van zaken heeft. In 1985 werd ze voorgedragen voor de Nobelprijs.
Fukushima is letterlijk een tijdbom waar men de controle volledig kwijt is . Volgens Dr. Caldicott is het niet
onwaarschijnlijk dat zelfs Tokyo alsnog moet worden geëvacueerd.
Zo zegt ze verder dat er honderd ton extreem heet radioactief lava ergens in de grond is verdwenen.
Niemand weet exact waar dat zich op dit moment bevindt.
Na de meltdown van de reactoren werd de bevolking van Japan niet geïnformeerd door hun overheid dat
door de wind de grootste concentratie radioactieve straling teruggeblazen werd naar het eiland. De mensen
vluchten in paniek weg van de kernreactoren, precies naar een gebied waar de straling op dat moment het
hoogst was.
Ook werd Tokyo ten tijde van de ramp geraakt door enorme hoeveelheden straling. De hoogste straling werd
gemeten in een deel van Tokyo dat Saitama heet. Daar werd 919.000 becquerel (Bq) per vierkante meter
gemeten. Dit niveau was ongeveer het dubbele van de absolute limiet in de Dode Zone van Chernobyl
(500.000 Bq). Dit is ook de reden dat Dr. Caldicott mensen adviseert om niet naar Japan te reizen en geen
Japans voedsel te eten.
Dr. Caldicott eindigde haar toespraak door te zeggen, “In Fukushima is het nog lang niet voorbij. Iedere dag
stroomt er vierhonderd ton hoogst radioactief water in de Stille Oceaan en begeeft zich richting Amerika.
Omdat de straling accumuleert in vis krijgen wij dat ook binnen. De Amerikaanse overheid test het water
niet, noch de vis, noch de omringende lucht. Ook eten de mensen in Japan iedere dag straling”.
“Regenwater spoelt over de nucleaire kernen en stroomt vervolgens in de Stille Oceaan. Men kan deze
kernen op geen enkele manier bereiken. Mensen die het proberen sterven en robots worden geroosterd.
Fukushima zal nooit opgelost worden. Ondertussen blijven mensen wonen in gebieden die hoog zijn in
radioactieve straling”.
https://youtu.be/4qX-YU4nq-g Bron:Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9466:fukushima-zal-nooit-wordenopgelost&catid=37:wereld&Itemid=50
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Alle planeten in ons zonnestelsel ondergaan (klimaat)verandering (video)
Vrijdag, 26 juni 2015
Er wordt ons overal verteld in de aanloop naar de nieuwe
wereldregering dat de mens verantwoordelijk is voor de
aardveranderingen.
Misschien wel de beste manier om dit soort fabeltjes te ontkrachten, is
door te kijken naar de rest van ons zonnestelsel.
De wereld om ons heen wordt geprogrammeerd door de elite met de
boodschap dat de mens zelf bepaalt hoeveel de temperaturen op aarde
zullen stijgen.
Zo hadden we het toppunt van arrogantie toen de G-7 landen
oordeelden dat ze de temperatuur op aarde niet verder zullen laten
stijgen dan twee graden Celsius.
Het wordt nu hoog tijd dat mensen de oogkleppen af doen en beseffen dat wat er aan aardveranderingen
waar te nemen is niets te maken heeft met wat de mens wel of niet uitspookt, afgezien van de geoengineering die ze clandestien uitvoeren.
De aarde vormt onderdeel van een zonnestelsel waarbinnen de allesbepalende factor een en dezelfde zon
is. Zonder dat zou er geen leven zijn op aarde (en op andere planeten) en wordt de activiteit ervan in een
bepaalde periode wat minder dan daalt de temperatuur op aarde tijdelijk. Of, andersom, wanneer er veel
zonneactiviteit is in de vorm van zonnevlekken dan hebben we hier te maken met een wat warmere periode.
Waar bijna niemand zich van bewust is, is dat niet alleen de aarde veranderingen meemaakt, maar ook de
andere planeten in ons zonnestelsel. Dat betekent simpelweg dat er andere krachten aan het werk zijn die
zorgen voor die veranderingen.
Onderzoeken hebben aangetoond dat er in hoog tempo veranderingen plaatsvinden, niet alleen op de Zon
en op aarde, maar ook op alle andere planeten. De grootste veranderingen zien we in de respectievelijke
atmosferen die hen omringen.
Het magnetisch veld van de zon is bijvoorbeeld in de afgelopen 100 jaar veranderd. Onderzoek heeft
aangetoond dat sinds 1901 dit met 230 procent is toegenomen.
De onderstaande video duurt tien minuten en geeft een prachtig overzicht van de veranderingen op en rond
de planeten in ons zonnestelsel.
Zo zie je dat Mars te maken heeft met “global warming”, geweldige stormen en smeltende ijskappen en dat
er op Mercurius poolijs is ontdekt.
Er vinden aanzienlijke atmosferische veranderingen plaats op Venus en zelfs onze Maan lijkt een atmosfeer
te ontwikkelen.
De veranderingen op aarde zijn veel meer en omvangrijker dan alleen een klimaatverandering. Zo kan de
mens moeilijk verantwoordelijk worden gesteld voor het toenemende aantal zware aardbevingen en
vulkaanuitbarstingen. Zelfs de aardas is van positie verschoven. Wij zijn echt veel minder belangrijk in het
grote (klimaat)geheel dan dat ons wordt voorgeschoteld en wat velen van ons geloven.
https://youtu.be/Km3uhv6oVWg
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9469:alle-planeten-in-onszonnestelsel-ondergaan-verandering&catid=35:universum&Itemid=48

Futuroloog: Binnenkort betalen we met een handdruk
Door Maroesja Perizonius - vrijdag 26 juni 2015
Volgens futuroloog Ian Pearson betalen we binnen afzienbare tijd met een tattoo of een handdruk. Hightech
alternatieven dus voor betalen met een smartphone of een bankkaart.
Cash geld zal steeds minder gebruikt worden, verwacht Pearson. ‘Een smartphone is een voor de hand
liggende vervanger voor betaalkaarten omdat het een persoonlijk toestel is en al deel uitmaakt van ons
dagelijks leven, maar het zou me niet verbazen mochten we binnenkort de klus kunnen klaren met een
tattoo of een simpel handgebaar’. Volgens Pearson hebben we dan een minuscule chip onder de huid om
mee te betalen. ‘Een simpele handdruk of vingerknip zou voldoende zijn voor een snelle transactie.’
De chips bestaan al en worden al getest in Silicon Valley. Nu vooral nog voor medische doeleinden, maar in
feite zijn ze voor allerlei zaken geschikt. Wereldwijd hebben ongeveer 2000 mensen al zo’n microscopisch
kleine chip in hun arm. Als zij er transacties mee zouden kunnen verichten, gaat dat waarschijnlijk nog veel
sneller dan de 27 die het duurt om met een creditcard te betalen. Contactloos betalen is in Australië al gelukt
in 6 seconden.
http://www.welingelichtekringen.nl/wetenschap/468942/futuroloog-binnenkort-betalen-we-met-eenhanddruk.html
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Europese leiders waarschijnlijk door Amerika gechanteerd
Europese leiders waarschijnlijk door Amerika gechanteerd
Weinig logisch denkende mensen zullen begrijpen waarom Europese leiders
de belangen van Amerika boven die van hun eigen land stellen.
Behalve als je de laatste berichten leest van Wikileaks want dan zal het
kwartje gaan vallen, als dat nog niet was gebeurd.
In een artikel enkele dagen geleden schreven wij over de geweldige
financiële nadelen voor ons en de rest van de Europese landen van de tegen
Rusland ingestelde sancties.
Daarin stond onder andere het volgende:
Volgens berichten op de Deutsche Wirtschaftsnachrichten zullen deze ook door Europa ingestelde sancties
zeker zo’n 100 miljard Euro gaan kosten. Bovendien zullen er ook nog eens 2 miljoen banen verloren gaan.
Het zwaarst getroffen land wordt Duitsland, waar op de iets langere termijn ongeveer een half miljoen banen
verloren zullen gaan. Maar ook landen die het economisch al heel moeilijk hebben zoals Spanje en Italië
zullen door de sancties honderdduizenden banen verliezen.
Natuurlijk zal dit gevolgen hebben voor alle sectoren van de industrie. Ook hier worden Duitse
autofabrikanten zwaar getroffen met een omzetverlies van tussen de 25 en 50 procent.
Verder dat niemand er met zijn of haar verstand bij kan dat onze Europese leiders dit allemaal laten
gebeuren. Zouden mensen zoals Merkel en Hollande werkelijk zo dom zijn dat ze het verhaaltje over de
Russische agressiviteit van Amerika geloven? Dat is niet echt waarschijnlijk en dus weten ze donders goed
dat ze voor het Amerikaanse karretje worden gespannen.
Hoe krijgt Amerika deze op zich intelligente Europese leiders dan zo ver dat ze de belangen van hun eigen
land volkomen ondergeschikt maken aan die van Amerika?
Voor de antwoorden daarop hoeven we waarschijnlijk niet verder te kijken dan een recent bericht van
Wikileaks. Deze organisatie kondigde afgelopen dinsdag aan dat niet alleen de Franse president Hollande
werd bespioneerd door de Amerikaanse NSA, maar ook voorgangers van hem zoals Sarkozy en zelfs
Chirac. De NSA heeft maar liefst tien jaar lang niet alleen de drie presidenten bespioneerd, maar ook
ministers en de Franse ambassadeur in de Verenigde Staten.
Samen met WikiLeaks maakten de Franse krant Libération en de website Mediapart bekend dat drie Franse
presidenten tussen 2006 en 2012 door de Amerikanen zijn bespioneerd. 'Onaanvaardbaar', klonk het
onmiddellijk in Parijs.
Reken maar dat er in die tien jaar door de NSA heel wat informatie naar
binnen is geharkt die de Fransen absoluut niet openbaar gemaakt willen
zien. Net zo min als een Merkel dat wil die eveneens lange tijd door de
NSA werd bespioneerd.
Mochten Merkel en Hollande uiteindelijk toch willen doen wat in het
belang is van hun eigen land dan zijn een aantal
schokkende/onthullende verhalen te verwachten in publicaties zoals The Washington Post.
Hoe deze lui in de Amerikaanse tang zitten, blijkt ook uit het volgende:
Het zal bij boze woorden blijven. De Amerikaanse ambassadrice werd gisterenochtend meteen ontboden bij
minister van Buitenlandse Zaken Fabius, maar president Hollande liet ook weten dat de samenwerking
tussen de Franse en Amerikaanse inlichtingendiensten gewoon zal worden voortgezet. Voor de Fransen is
deze samenwerking van groot belang in de strijd tegen het terrorisme.
Hollande kijkt wel uit met wat hij doet, net zoals Merkel.
Bron: Sott Net
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9471:europese-leiders-waarschijnlijkdoor-amerika-gechanteerd&catid=37:wereld&Itemid=50

Zeer gedetailleerde kaart: waar de bevolking groeit en waar hij krimpt
Op deze kaart zie je in een oogopslag hoe het gaat met Europa. Heel OostEuropa is blauw, dat betekent dat het aantal inwoners er tussen 2001 en 2011
terugliep. Hoe dieper blauw, hoe sterker de bevolkingsdaling. Rood geeft een
stijging van de bevolking aan. Nederland is tamelijk beige: de bevolking bleef
ongeveer gelijk. Let ook op Duitsland: het westen is stabiel, het oosten zeer
blauw.
http://www.welingelichtekringen.nl/economie/469358/zeer-gedetailleerde-kaartwaar-de-bevolking-groeit-en-waar-hij-krimpt.html

N I E U W S B R I E F 2 2 6 – 3 0 J U N I 20 1 5 – P A G . 5 6

Israëlische Diplomaat in Berlijn Verspreekt Zich
Haaretz (kopie op VNN mocht het verwijderd/aangepast worden)
Israëlische diplomaat in Berlijn: In standhouden van Duitse
schuldgevoelens over de Holocaust helpt Israël
Een woordvoerdster van de Israëlische ambassade in Berlijn zei
onlangs tegen Israëlische journalisten dat het in het landsbelang was
Duitse schuldgevoelens over de Holocaust in stand te houden, en dat
het niet voornemens is de band tussen beide regeringen te normaliseren. Ambassade woordvoerdster Adi
Farjon gaf dit commentaar tijdens een gesloten voorlichtingssessie met journalisten op de ambassade.
“We waren allemaal geschokt,” zei een journaliste die bij de voorlichting aanwezig was. “De woordvoerdster
zei duidelijk dat het in Israëls belang is om het Duitse schuldgevoel te handhaven. Ze zei zelfs dat zonder
hen we wat Duitsland betreft gewoon zomaar een land zouden zijn.”
Andere aanwezigen bevestigden wat de journaliste vertelde.
Sommigen zeiden ook dat de Israëlische ambassadeur zelf, Yakov Hadas-Handelsman, aanwezig was
tijdens een gedeelte van de voorlichting, net als enkele andere medewerkers van de ambassade die geen
Hebreeuws spraken. Een andere journalist zei, “Het was zo raar. We konden onze oren niet geloven. We
zaten daar wat pinda’s te eten en achter de woordvoerdster zaten twee Duitse vrouwen die geen woord
Hebreeuws verstonden – en het ambassade personeel vertelde ons dat ze zich inzetten om de Duitse
schuldgevoelens in stand te houden en dat Israël er geen belang bij heeft dat de relatie tussen de twee
landen wordt genormaliseerd.”
“Ik herinner me niet dat gezegd te hebben,” vertelde Farjon Haaretz. “Pin me niet vast op een bepaald
citaat,” zei ze. “Het was een off-the-record gesprek, een voorlichting. De wijze waarop ik met Israëlische
journalisten spreek is een beetje anders. Het is niet de bedoeling dat deze dingen naar buiten komen. Ik kan
de principes waar ik bij werk niet onhullen. (…)
Een woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Jeruzalem zei dat Farjons uitspraken uit de
context waren gehaald. Dit zijn controversiële uitspraken… uit een off-the-record voorlichting voor
Israëlische verslaggevers die Berlijn bezochten. (…)

Plaveit Agenda 21 de weg voor een werelddictatuur?
in: Het Complot 29 juni 2015
Groene ruimte, schone energie, stedelijke dichtheid en… een werelddicatuur.
Volgens een populaire samenzweringstheorie verbindt een 23 jaar oude VNresolutie over duurzame ontwikkeling al deze zaken met elkaar.
Agenda 21 zou een essentieel onderdeel zijn van een plan om de mensheid te
onderwerpen aan een eco-totalitaire staat. Voorzitter van het American Policy
Center Tom DeWeese omschrijft de resolutie als ‘een nieuw soort tirannie die ons,
als zij niet wordt gestopt, naar een nieuw tijdperk van ongekende pijn en ellende
zal leiden’.
In de politiek wordt er de laatste tijd vaker geageerd tegen Agenda 21. De
Republikeinse Partij schreef in 2012 over de resolutie: “We zijn fel tegen Agenda
21 van de VN omdat de resolutie de Amerikaanse soevereiniteit aantast.”
In verschillende Amerikaanse staten zijn wetsvoorstellen ingediend tegen Agenda
21. In Arizona werd zo’n wetsvoorstel in 2012 van tafel geveegd. “Als het was aangenomen zouden we de
boodschap afgeven dat Phoenix niet gelooft in een duurzame economische toekomst. Het zou niet alleen
een negatieve impact hebben op Phoenix, maar op de hele staat,” zei burgemeester van Phoenix Greg
Stanton.
Alleen in Alabama is een wet van kracht die moet voorkomen dat beleidsaanbevelingen uit Agenda 21
worden overgenomen. In Texas is eerder dit jaar een wetsvoorstel tegen Agenda 21 ingediend. Daarin staat
dat de overheid geen geld mag aannemen van organisaties om beleidsmaatregelen uit Agenda 21 over te
nemen.
Presentator Glenn Beck publiceerde begin dit jaar het boek Agenda 21: Into the Shadows waarin hij schrijft
dat mensen door Agenda 21 slaven zijn geworden in een autocratisch systeem. Vanwege de felheid van het
debat rond de resolutie willen veel organisaties die duurzaamheid nastreven zich er liever niet over uitlaten.
Voorstanders van duurzaamheid proberen zich net als de mensen die tegen Agenda 21 zijn te organiseren
in groepen. Kevin Wilhelm, directeur van Sustainable Business Consulting, zegt bijvoorbeeld 183 bedrijven
bij elkaar te hebben gebracht om terug te slaan.
[Guardian]
http://www.ninefornews.nl/plaveit-agenda-21-de-weg-voor-een-werelddictatuur/
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Waarom Rusland wederom de boeman moet zijn
Het is de week van de Waterloo herdenking. Waterloo wordt gezien als een overwinning voor Europa. De
winnaars bepalen de geschiedenis. Hoe zit het nu echt, wat heeft Waterloo nu echt betekend? In dit artikel
ga ik in op deze belangrijke vraag. En geef aan dat de gevolgen van Waterloo thans twee eeuwen later nog
steeds relevant zijn.
Waterloo was niets anders dan het bevestigen van de hegemonie van Engeland. De hele negentiende eeuw
heeft Engeland daarvan geprofiteerd door haar dominante imperium steeds verder uit te bouwen, een
imperium gevestigd op bloed van ontelbare slachtoffers waar de zon nooit onderging.
Verdeel en heers. Deze Engelse territoriale expansie kon slechts door Europese mogendheden gestopt
worden. Vandaar dat men na Waterloo probeerde om Frankrijk en de Duitse staten niet te dominerend te
laten worden. Vandaar dat Nederland, een oude vijand van Engeland, nadat Napoleon was verslagen,
mocht blijven bestaan. Vandaar dat de Oranjes in Scheveningen werden gedropt in de hoop dat Nederland
samen met de zuidelijke Nederlanden, voldoende tegenwicht konden bieden tegen de Duitsers en de
Fransen. Om zo zelfstandig te zijn en mee te werken aan een verdeeld Europa.
Terwijl Engeland de dominante agressor was die gedurende de eeuw volgende op Waterloo een ongehoord
imperium uitbouwde, door te vechten tegen met speren bewapende onderontwikkelde volkeren, bouwde de
Duitsers hun economie op. En besloten in 1870 door de Pruisische invloeden de Fransen te vernederen. In
het kader van verdeel en heers was dit een prima ontwikkeling vanuit Engels oogpunt.
Amerika had zijn burgeroorlog gehad en groeide langzaam maar zeker uit tot een economische grootmacht.
In de negentiende eeuw werd de lust naar territoriale expansie van de Amerikanen bevredigd door het
veroveren van gebieden op de indianen.
Engeland trad intussen genadeloos op en liet zijn masker van beschaving vallen in de strijd tegen de wel
capabele boeren die met geweren uitgerust de Engelsen grote verliezen toebrachten. Het Zuid Afrikaanse
goud moest en zou aan Engeland behoren. De Engelsen werden de uitvinder en eerste toepasser van het
begrip concentratie kamp. Onderwijl bouwde Duitsland en ook de Verenigde Staten verder vreedzaam
hunner economie op.
De eerste wereldoorlog is het punt waar de verdeel en heers politiek die de Engelsen een eeuw lang in het
zadel hield, werd over genomen door Amerika.
De Engelse industriele productie was intussen niet genoeg om de militaire dominantie blijvend te
ondersteunen. Ze werden in het Europese conflict gezogen en konden niet de doorslag geven. De
Amerikanen konden dat wel. Waar de negentiende eeuw de dominante agressor Engeland was, werd dit in
de twintigste eeuw Amerika. Duitsland is in deze een mislukte agressor die ervoor gezorgd heeft dat het
agressieve Engeland eindelijk ten onder is gegaan. Duitsland is de ontbindende kracht geweest van het
Engelse wereldrijk en in deze juist de bevrijder van ontelbare miljoenen. Het is niet Engeland die agressie
beeindigde, maar Duitsland die een ongekend wereldrijk tot ontbinding heeft gebracht.
Wat Waterloo was voor Engeland was het einde van de tweede wereldoorlog voor Amerika. Het zette de
deur open naar dominantie.
De ontbinding van het Engelse wereldrijk is overgegaan in Amerikaanse hegemonie.
Noch de Engelsen worden gezien als agressors, noch de Amerikanen. Terwijl dit de voormalige en de
huidige imperia zijn. Wij zijn bevrijd van directe overheersing door de Duitsers en zijn nu indirect
schatplichtig. We leveren geld door de dollar als wereld valuta te erkennen en leveren kanonnenvlees voor
de Amerikaanse militaire ambities.
Door heel slim een van de agressors van de tweede wereld oorlog in het zadel te houden, de
massamoordenaar Stalin, moest West Europa wel schuilen onder de rok van Amerika. De rest van de wereld
werd verdeeld tussen de Verenigde Staten en Rusland.
Dit spel zou uiteenvallen als West Europa onderling verdeeld zou geraken en niet langer met elkaar door
een deur zou gaan. West en Zuid Europese integratie was van levensbelang voor de dominantie van de
Verenigde Staten omdat anders Rusland de diverse Europese landen tegen elkaar zou uitspelen en de
lachende derde zou zijn. De NATO maar ook de EGKS en later de EG en de EEG en de EU waren middelen
om Rusland samen buiten de deur te houden. Voor de strategie van Amerika was dit noodzaak.
Waar goud belangrijk was voor Engeland, zijn controle op olie en fiat valuta de fundamenten voor de
Verenigde Staten. De landen die zijn binnengevallen door Amerika sinds de val van de muur hadden olie of
konden een belangrijke schakel zijn in het over land transporteren van olie. De schurkenstaten proberen zich
vaak aan de dominantie van de dollar te onttrekken.
De economische grootmachten Duitsland en Japan zijn geketend aan de Verenigde Staten, doordat hun
economische grootmacht gekoppeld is aan een militaire onmacht. Japan mag grondwettelijk maar een
beperkt deel van zijn begroting aan defensie uitgeven. De Duitsers worden vervolgens nog eens uitgekleed
door de euro, doordat de Duitse hereniging gekoppeld werd aan de geboorte van de euro. Duitsland is
hiermee zowel militair geketend aan de Verenigde Staten en de Nato, en wordt door de euro economisch
geketend. Hoezo is Duitsland een soeverein zelfstandige natie? Daarnaast is er nog een keer de monetaire
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dominantie waarin door geldschepping de dollar een welvaartsgroei weet over te hevelen naar de Verenigde
Staten.
De EU heeft zijn eigen dynamiek gekregen en is uiterst expansionistisch ingesteld. Hiermee gaat het in
tegen de wensen van de Europeanen die vooral vrede willen. De EU kan alleen maar sterker worden als er
een gemeenschappelijke vijand is, en dit geldt ook voor de Verenigde Staten. Zowel voor de politici der EU
als voor de Verenigde Staten is een vijandbeeld van Rusland profijtelijker dan een vriendschappelijke relatie.
Wat betekent dit historische kader thans voor de Noord Europese productieve burger? Militair gezien is hij
deel van de Nato waar zijn land een zeer geringe stem heeft in het grotere geheel. Hij loopt thans een risico
op een conflict met Rusland waar hij alleen maar aan verliezen kan. Hij is monetair afhankelijk van de dollar
als reserve valuta, die de Amerikanen een indirecte heffing op de toename van de wereldhandel doet
toekomen. Hij is monetair gebonden aan de euro, wat betekent dat hij onderdeel is geworden van een
transfer unie, hij moet zijn zwakke Zuid Europese broeders continu ongevraagd steunen. Sinds de komst
van de euro is er nauwelijks meer economische groei geweest, deze is afgeroomd door het bestaande
parasitaire systeem.
Schuilen bij zijn eigen overheid is overigens ook niet echt een optie. Onze belastingslaaf mag zeer hoge
belastingen opbrengen omdat de verzorgingsstaat, die het volk bindt aan de staat, ook nog eens moet
worden betaald. Daarnaast is er sprake van culturele dominantie. Zijn eigen heersers proberen hem tot
moderne kunst te bekeren. En zorgt de bevolkingspolitiek tot een enorme toename van niet westerse
allochtonen. Die hem deels vreemdeling maken in eigen land.
Waterloo heeft dus twee eeuwen Anglo Amerikaanse dominantie opgeleverd, en een EU. Het oude spelletje
gaat door. Om Europa wederom te doen schuilen bij de Amerikanen is een vijandig Rusland zeer nuttig.
Vandaar alle spierballen taal van de Amerikanen. De Brusselse eurocraten gaan mee omdat zij denken te
profiteren van verdere oostwaartse expansie en iedere crisis een mogelijkheid biedt om verdere bestuurlijke
integratie af te dwingen.
En de burger? Hem wordt niets gevraagd, zijn vrijheden worden steeds verder beperkt in naam van zijn
vrijheid. Hij mag slechts betalen, thans met geld, straks wellicht weer eens met zijn leven…….Om de
machtsspelletjes van de heersers mogelijk te maken……..
Ceterum censeo Bruxellem esse delendam!
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/06/waarom-rusland-wederom-de-boeman-moet-zijn/

Nekslag voor EU niet bankroete Grieken, maar de euro zelf
‘Globalistische elite zal crisis aangrijpen om EU en VS tot politieke eenheid te dwingen’ – ‘Europese volken
zo gemanipuleerd, dat ze hun eigen slavernij zullen eisen’ – ‘Voorspoed en vrijheid burgers op het spel’
Al vanaf 02.00 uur vannacht vormden zich opnieuw lange rijen voor de
Griekse pinautomaten.
Terwijl er in Griekenland al vanaf 02.00 uur vannacht lange rijen voor de
pinautomaten vormden (2) –bang als de mensen zijn dat de cruciale EUtop vandaag negatief voor hen zal uitpakken nadat premier Tsipras
gisteren dreigde met nieuwe verkiezingen en daarna een referendum
(3)-, vergeten veel mensen dat het bankroete Griekenland niet de
grootste zorg van de EU is – bij lange na niet. Het met afstand allergrootste, onoverkomelijke probleem dat
de nekslag voor heel Europa zal betekenen, is de euro zelf. De euro en de EU zouden zelfs helemaal niet
moeten bestaan.
Europese media en politici focussen zich voortdurend op het terugbetalen van de Griekse schulden, of dat –
geheel of gedeeltelijk- nog wel mogelijk is en of de Grieken daar niet opnieuw met miljarden kredieten mee
moeten worden geholpen, omdat men bevreesd zou zijn dat een officieel Grieks bankroet de andere Zuid
Europese schuldenlanden zal ‘besmetten’.
‘Een soap opera,’ schrijft financieel analist Brandon Smith van Alt-Market.com (4). ‘Het maakt niet uit.
Griekenland zal failliet gaan over zijn schulden. Punt. Het valt niet te vermijden, ook als ze vandaag of
morgen alsnog een deal sluiten. Uiteindelijk zullen de mogelijkheden van het land uitgeput raken. Dat is
onvermijdelijk; geen enkele ‘last minute’ deal zal daar ook maar iets aan kunnen veranderen.’
‘EU en euro zouden helemaal niet moeten bestaan’
Het ‘domino effect’ wat de EU met het overeind houden van Griekenland hoopt te voorkomen is volgens
Smith een valse voorstelling van zaken. ‘Laten we duidelijk zijn – er is geen besmetting. Meerdere EUlanden hebben de afgelopen decennia -los van de Grieken, en niet dóór hen- hun eigen schuldenproblemen
ontwikkeld. Elk van deze landen –van Italië tot Spanje, Portugal, etc.- staat tegenover zijn eigen
staatsschuldenrampen die werden veroorzaakt door hun eigen fiscale onverantwoordelijkheid.’
‘De enige legitieme reden voor een zogenaamde besmetting is het feit dat deze landen door de structuur van
de EU gedwongen socialistisch afhankelijk van elkaar zijn gemaakt. Vergeet nooit dat de EU niet door
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Griekenland, maar door deze gedwongen supranationale onderlinge afhankelijkheid in de problemen is
geraakt. De EU zou welbeschouwd helemaal niet moeten bestaan, noch enig ander gecentraliseerd
supranationaal één-valuta systeem.’
Elite zal beweren dat centraal gezag de oplossing is
Waarom sturen de globalisten –waaronder die in Brussel en die van het IMF- dan toch op een crisis en
mogelijk zelfs een gedeeltelijke opsplitsing van de EU aan? Smith: ‘Dat is simpel: ze veroorzaken een crisis,
chaos en daarmee een mogelijkheid om een valse voorstelling van zaken te geven.... De elite zal zeggen dat
het probleem is dat er niet genoeg onderlinge afhankelijkheid is. Ze zullen beweren dat de gezamenlijke
economie en munt alleen kan werken met een supranationale regering. Met andere woorden: dat het
systeem faalde omdat het een stabiele wereldregering nodig heeft.’
Brussel vernietigt culturen om socialistische heilstaat te creëren
De eurosocialisten zullen de komende tijd het gewone volk proberen wijs te maken dat de ‘ouderwetse’
nationale soevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van de landen en volken dé oorzaak was van het
ontstaan van de huidige crisis. ‘Ze zullen de negatieve gevolgen van een onderling afhankelijk economisch
systeem compleet negeren, net als het feit dat het gebrek aan absorberend vermogen de culturen onmachtig
maakt. Nee, we zouden allemaal één groot mensendorp zijn, dus moeten we maar accepteren dat we
samen slagen of samen falen.’
Wat Brussel en de eurofielen willen gaat totaal voorbij aan de principes van de vrije markt en individuele
innovatie. Het wil ons complete historische verleden, ons erfgoed, onze cultuur, onze waarden en normen,
onze ‘eigen-heid’ bij elkaar in de euro-houtversnipperaar gooien, die vervolgens één grote eenheidsbrei
uitspuugt – en dat allemaal voor het megalomane visioen van een politiek verenigd Europa, een nieuwe
socialistische heilstaat.
Globalisten veroorzaken crisis voor wereldregering
De crisis die nu is ontstaan en die mogelijk nog veel erger wordt is doelbewust veroorzaakt door dezelfde
globalisten, die niet enkel een almachtige centralistische regering willen, maar er tevens op uit zijn dat de
gewone man om zo’n overheid zal smeken. En dat zal hij pas doen als zijn financiën, zijn bestaanszekerheid
en zijn toekomst in groot gevaar zijn gebracht. ‘Ze willen dat wij denken dat het óns idee was. Dit is de meest
ernstige en effectieve vorm van slavernij, als slaven zo gemanipuleerd zijn, dat ze hun eigen slavernij eisen.’
Op dezelfde wijze als in Europa stuurt ook de Amerikaanse elite op een grote maatschappelijke crisis aan,
schrijft Smith. ‘Wij Amerikanen hebben de rol gekregen om de imperialisten te spelen, die eindelijk zullen
krijgen wat wij verdienen, namelijk een economische dreun. Wij zijn het nieuwe Rome, brood en spelen en
zo. En als de VS net als Europa in elkaar stort, zullen dezelfde globalisten ‘hebzucht’ de schuld geven en
gaan gebruiken als reden om onze soevereiniteit af te breken ten gunste van een wereldwijd politiek
systeem.’
‘Het gaat dus niet om besmetting, dat bestaat niet. Het is een excuus, een zondebok om ons af te leiden van
het echte probleem. Dit gaat over de gezamenlijke poging van de internationalisten om de Westerse culturen
kwetsbaar te maken. Als mensen bang en zwak zijn, worden ze kneedbaar. Sociale veranderingen waarvan
u dacht dat deze nooit mogelijk zouden zijn, zullen morgen, te midden van een crisis, ineens heel goed
mogelijk zijn.’
‘Vergeet nooit de daders: de banken en hun politieke tegenhangers’
‘Ik geloof dat we nu het begin van de volgende grote crisis zien. De basiscijfers van de economie steunen
mij daarin. Als het complete Europese systeem aan het draadje van de Griekse schuld hangt, en het
complete Amerikaanse aan het draadje van de bijna nul-rente tarieven en het blinde vertrouwen in de
markten, dan staat er een schok te gebeuren. Dan zal er geen weg terug meer zijn, maar enkel vooruit – en
die weg vooruit is niet plezierig en gemakkelijk, en kan niet worden vermeden.’
‘We mogen niet vergeten dat de crisis zelf een afleiding is,’ besluit Smith. ‘Wat voor ellende we morgen,
overmorgen of in het volgende decennium ook zullen meemaken, vergeet nooit wie dit allemaal hebben
veroorzaakt: de internationale banken en hun globalistische politieke tegenhangers.’
‘Wat er ook gebeurt, accepteer nooit een gecentraliseerd systeem, hoe redelijk of rationeel dat te
midden van de verschrikkingen van financiële onzekerheid ook moge klinken. Geef het beest nooit
wat het wil. Weiger om u te conformeren naar hun voorstelling van zaken. Dit is de enige kans die we
nog hebben om terug te keren naar echte voorspoed. Zodra we de grens overgaan en in het rijk van
wereldwijde geïnstitutionaliseerde onderlinge afhankelijkheid terechtkomen, dan zullen we nooit
meer voorspoed en vrijheid kennen.’
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Zero Hedge, (4) Alt-Market
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Nekslag-voor-EU-niet-bankroete-Grieken-maar-de-euro-zelf
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Griekenland kiest voor “nucleaire optie”
Alhoewel het nog geen september is, lijkt het alsof de ineenstorting van
het financiële systeem vervroegd is ingezet.
Na de mededeling van de Griekse premier Tsipras dat er volgende week
een referendum zal worden gehouden, ging de bevolking middenin de
nacht massaal naar de pinautomaat.
Het volgende bericht bij de NOS:
Het Griekse volk mag zich via een referendum uitspreken over het
financiële reddingsplan voor Griekenland. Het referendum wordt volgende week zondag gehouden, heeft de
Griekse premier Tsipras bekendgemaakt in een televisietoespraak. Hij deed dat toen het in Griekenland
01.00 uur was. Vrijdagavond had hij zijn kabinet bijeen geroepen voor een spoedberaad.
In zijn toespraak haalde Tsipras uit naar de schuldeisers van Griekenland. Volgens hem worden er
onmogelijke eisen gesteld, die indruisen tegen de Europese democratische waarden. Volgens Tsipras
betekent het voorstel dat de schuldeisers hebben neergelegd dat de situatie voor Griekenland alleen maar
verslechtert.
Dit is hoe de situatie er in de straten van Athene uit zag ongeveer een
uur nadat Tsipras zijn toespraak had gehouden, dus twee uur ’s nachts:
De Griekse Alpha Bank die van de vier grootste Griekse banken de
kleinste buffer heeft, heeft al aangekondigd dat de functionaliteit van
internetbankieren over het weekend beperkt zal zijn. Met andere
woorden, als je betalingen doet, moet je nog maar afwachten of die
worden uitgevoerd. Het plan van Tsipras is om uitstel te vragen bij de
schuldeisers tot na het referendum omdat hij in een onmogelijke
spagaat zit. Zijn partij zal het voorstel zoals dat nu door de Troika is
neergelegd nooit accepteren, dus gaat Tsipras de beslissing over het
wel of niet accepteren, verschuiven naar de bevolking.
Volgens Tsipras worden er in de voorstellen die Brussel en de

internationale instanties doen onmogelijke voorwaarden aan de Grieken gesteld, die indruisen tegen de
Europese democratische waarden, zegt correspondent Conny Keessen in Athene. Er worden harde eisen
gesteld over korting op lonen en pensioenen. Probleem met uitstel is dat over enkele dagen Griekenland
volledig zonder geld zit. Dan zijn er meer berichten te verwachten zoals die hierboven staan van de Alpha
Bank. De bevolking heeft dat uiteraard ook in de gaten en dat is de reden dat de mensen middenin de nacht
massaal de straat op gaan om te halen wat er te halen valt. Zerohedge noemt de beslissing van Tsipras:
inzet van de nucleaire optie. Levensgevaarlijk omdat niemand kan voorspellen wat de uitkomst zal zijn.
Een spel waarbij het echter wel heel waarschijnlijk is dat er volgende week allerlei kapitaalbeperkingen in
Griekenland zullen worden ingesteld. Ondertussen stort in de achtergrond de aandelenbeurs in China
volledig in elkaar. In één dag kelderde de beurs met maar liefst 7,4 procent. De afgelopen twee weken
hebben de grootste verliezen gebracht in de afgelopen 18 jaar. In totaal is de beurs de afgelopen drie weken
ongeveer eenvijfde in waarde kwijtgeraakt, 19 procent om precies te zijn. Omdat alles tegenwoordig “global”
is, zullen de geweldige verliezen in China wellicht binnenkort overslaan naar Europese en Amerikaanse
beurzen. Zéker als Tsipras misschien nog meer nucleaire opties uit de hoge hoed tovert.
Bron: Zerohedge ; NOS
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9476:griekenland-kiest-voornucleaire-optie&catid=37:wereld&Itemid=50
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Moord Els Borst volgende doofpotaffaire
Vanaf het allereerste begin klopte er iets niet rond de moord op oud
minister Els Borst begin 2014.
Natuurlijk is er altijd iets mis als er een moord wordt gepleegd, maar
deze zaak stinkt steeds harder tot op de dag van vandaag.
Het lijkt wel alsof de politie in deze zaak alles wat er verkeerd gedaan
kon worden, heeft gedaan. Op bovendien zo’n onvoorstelbaar klungelige
manier dat het lijkt alsof er opzet in het spel is. Sterker, het toont dat er
opzet in het spel is.
Direct na de moord schreven wij het volgende:
Al direct na de bekendmaking van haar dood begint deze affaire een zweem van geheimzinnigheid te
krijgen, met berichtgeving die niemand echt logisch in de oren kan klinken. Hiermee wordt de deur naar
speculatie over het hoe en waarom wagenwijd opengezet.
Er wordt gemeld dat ze afgelopen maandagavond is gevonden door een vriendin(nen)/buurtgenoot die haar
aantrof(fen) in een plas bloed en dat ze geen natuurlijke dood is gestorven. Dat betekent effectief:
ongelukkig gevallen of vermoord.
Ook nadat er afgelopen woensdag sectie is verricht op haar lichaam, weet men nog niet met zekerheid te
vertellen of Els Borst is vermoord of dat het een ongeluk was. Dan, zaterdag, verschijnt er ineens een groot
artikel op de voorpagina van de Telegraaf, 's Neerlands doofpotkrant, waarbij door een anonieme
hulpverlener zou zijn gezegd dat zij zwaar was toegetakeld.
Er staat letterlijk: “Ik zag dat mevrouw Borst haar knokkels aan beide handen kapot waren en ze had een
hoofdwond. Haar neus was door de klap niet meer zichtbaar”. Dan staat er in hetzelfde artikel dat de politie
in eerste instantie niet uit ging van een misdrijf. Tuurlijk, en Geert Wilders wordt de volgende paus.
De kern van het hele verhaal is eigenlijk het volgende:
Waarom dan al die geheimzinnigheid? Waarom wordt er niet gewoon gezegd dat oud Minister Els Borst is
vermoord? Waarom weer al die leugens en tegenstrijdige verhalen?
Uiteraard is er een reden voor al die geheimzinnigheid en leugens. Waarschijnlijk is Els Borst uit de weg
geruimd omdat ze voor iets of iemand een gevaar kon opleveren door wellicht het wereldkundig maken van
bepaalde informatie.
Dan wordt het een tijdlang stil tot op een bepaald moment Bart van U. als verdachte in beeld verschijnt. De
zaak waarvoor alles en iedereen in Nederland, behalve de politie, nu excuses aanbiedt omdat er zo
ontzettend veel dingen zijn misgegaan.
Begin dit jaar is er onverwacht nieuws in de zaak Els Borst want de 38-jarige Bart van U. wordt
gearresteerdvoor de moord op zijn zus in Rotterdam:
Bart van U., die wordt verdacht van de moord op oud-minister Els Borst, heeft bekend zijn zus te hebben
vermoord. Hij zegt dat hij dat deed uit zelfverdediging; hij zou zich bedreigd hebben gevoeld. Het Openbaar
Ministerie gelooft de verklaring niet en wil Van U. vervolgen voor moord.
Dat meldt het AD donderdag. Van U. woonde bij zijn zus in Rotterdam. Hij werd in januari aangehouden
nadat zijn zus dood was gevonden. Ze zou veertig keer met een mes zijn gestoken.
Tegen de recherche wilde Van U. niets zeggen, volgens zijn advocaat omdat hij geen vertrouwen heeft in de
politie. Maar bij de rechter-commissaris wilde hij wel verklaren. Daar legde hij dus een bekentenis af, maar
deed een beroep op noodweer.
Dan de link met de moord op Els Borst:
Vorig jaar is er een dna-profiel vastgesteld van de verdachte in de zaak-Borst. Het dna van deze verdachte
blijkt overeen te komen met de verdachte Bart van U. uit een Rotterdams strafrechtelijk onderzoek.
Waar hebben we eerder meegemaakt dat iemand al bij voorbaat werd veroordeeld op basis van een DNA
match? Bart van U. wordt getypeerd als de bekende “verwarde man”. Dat is handig want daar kun je alle
kanten mee op.
Bart van U. zegt dat hij zijn zus heeft gedood uit noodweer. Dat is wat anders dan iemand in koelen bloede
vermoorden zoals dat bij Els Borst het geval was. Bart van U. had geen enkel motief om Els Borst te
vermoorden. Althans niet voor zover ons bekend.
Bart van U. heeft niet bekend Els Borst vermoord te hebben, maar dat schijnt bijzaak te zijn want er is een
“DNA match”. Overheidsvazal Peter R. de Vries zal binnenkort ook wel weer zijn opwachting maken op het
toneel van deze moord zoals hij dat ook keurig deed in bijvoorbeeld de Vaatstra moord
Kortom, het heeft er alle schijn van dat om de echte daders van de moord op Els Borst af te schermen men
weer een patsy heeft gevonden.
Bovendien worden uit deze zaak voor de overheid twee belangrijke voordelen gehaald.
De eerste is dat er nu overal wordt gesproken over de aanpak van “verwarde mensen”:
De commissie-Hoekstra concludeert dat politie, Openbaar Ministerie en de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) falen bij de inschatting van het gevaar dat verwarde mensen kunnen vormen voor de samenleving.
Wat de commissie betreft moet deze situatie zo snel mogelijk worden verbeterd.
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Even voor alle duidelijkheid: In de niet al te verre toekomst zullen alle mensen die niet de officiële versie van
verhalen geloven, worden gerubriceerd als “verward” in lijn met de niet gewelddadige extremist die we
eerder al zagen.
De tweede is dat de commissie Hoekstra ervoor pleit dat er veel sneller DNA wordt afgenomen bij mensen.
Nu gebeurt dit pas als men is veroordeeld door een rechtbank, maar de commissie wil dat dit gaat gebeuren
op het moment dat iemand is aangemerkt als verdachte. Daar komt dus geen rechtbank meer aan te pas en
ben je overgeleverd aan de willekeur van politie.
Er wordt nu wel links en rechts geprotesteerd door advocaten tegen deze voorgestelde afname van DNA,
maar de politiek zal het straks zo weten te brengen dat dit absoluut noodzakelijk is want op deze manier had
dan de moord op bijvoorbeeld Els Borst voorkomen kunnen worden, volgens hen.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9472:moord-els-borst-volgendedoofpot-affaire&catid=9:binnenland&Itemid=22

Anti-vaccin arts dood gevonden in rivier - Autoriteiten noemen het ‘zelfmoord’
Dr. Bradstreet
Een prominent autisme onderzoeker en tegenstander vaccins werd
dood gevonden, drijvend in een rivier in Noord Carolina (VS).
Een sportvissen vond het levenloze lichaam van dr. James Jeffery
Bradstreet afgelopen vrijdagmiddag in de Rocky Broad River in
Chimney Rock, Noord Carolina.
Bradstreet had een schotwond in de borst, die hij volgens de
autoriteiten zichzelf had toegebracht. In een persbericht liet het
Rutherford County Sherrif Office weten dat duikers, niet ver van de plek
waar de dokter gevonden is, een pistool hebben opgevist uit de rivier.
Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang en de resultaten van het autopsie rapport kunnen binnenkort
worden verwacht.
Dr. Bradstreet runde een eigen praktijk in Buford, Georgia, die specifiek gericht is op de behandeling van
kinderen met Autism Spectrum Disorder, PDB, en verwante neurologische ontwikkelingsstoornissen.Tussen
de verschillende behandelingen voerde dokter Bradstreet behandelingen tegen kwikvergiftiging, ervan
uitgaande dat dit zware metaal de leidende factor is bij de ontwikkeling van autisme bij kinderen.
Dr.Bradstreet spande zich in om de oorzaak van de ziekte te vinden nadat dat zijn eigen kind de kwaal
ontwikkelde na een routinematige vaccinatie. Volgens Jake Cosby van de de “Epoch Times” heeft de dokter
een keer op een conferentie gezegd: “autisme leerde me meer over geneeskunde dan de medische school
dat heeft gedaan “.
In aanvulling op de behandeling van zijn patiënten, heeft dokter Bradstreet zich ook aangeboden als expert
getuige in de federale rechtbank, namens families van, door vaccinaties getroffen slachtoffers. Hij was
tevens oprichter en voorzitter van het “International Child Development Resource Center” en was op een
bepaald moment in dienst van de door de farmaceutische industrie geminachte autisme expert Dr. Andrew
Wakefield,als research director.
De omstandigheden rond de dood van dokter Bradstreet worden nog opmerkelijker en roepen vragen op
vanwege een recente inval door de FDA (Food and Drug Administration) op zijn kantoren. “Hierover heeft de
FDA nog het een en ander uit te leggen”, schrijft de Gwinnett Daily Post. .
Inmiddels zijn op de social media pagina’s verschenen ter nagedachtenis van dokter Bradstreet, die gevuld
zijn met commentaar van families die zeggen dat de overleden arts hun leven aanzienlijk beter heeft
gemaakt
“Dr. Bradstreet was my son’s doctor after my son was diagnosed with autism. He worked miracles,”
oneFacebook user states. “At 16, my son is now looking at a normal life thanks to him. I thank him every day.
“I will forever be grateful and thankful for Dr. Bradstreet recovering my son… from autism,” another person
writes. “Treatments have changed my son’s life so that he can grow up and live a normal healthy life. Dr.
Bradstreet will be missed greatly!”
Ondanks dat de familie van dokter Bradstreet het publiek vraagt zich te onthouden van speculatie, sluiten
velen niet uit dat er sprake is van boze opzeten en dat de dood van Dr.Bradstreet het onderdeel van een
samenzwering kan zijn
Een andere commentator had een meer definitief vermoeden,”Hij heeft zichzelf niet gedood. Hij werd
vermoord omwille van degene voor wie hij sprak, om wat hij wist en om wat hij er tegen aan het doen was.
Hem werd het zwijgen opgelegd. Waarom zou een arts die toegang had tot medicijnen die hem rustig
konden doen sterven ,zichzelf in de borst schieten en jn de rivier werpen? Dit moet wel moord zijn!
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/06/anti-vaccin-arts-dood-gevonden-in-rivier/#.VY8WGfntlBc

N I E U W S B R I E F 2 2 6 – 3 0 J U N I 20 1 5 – P A G . 6 3

Signalen over een financiële meltdown steeds sterker
Elite koopt ‘doomsday bunkers’ en offshore plekjes
De handelwijze van de financiële elite laat doorschemeren dat een
financiële ineenstorting aan de horizon verschijnt.
Van de Griekse eurocrisis naar een plotselinge stijging van de
populariteit van goud is een teken aan de wand voor een onvermijdelijke
economische ondergang.
De gouverneur van Texas, Greg Abott, heeft onlangs zijn wantrouwen
aangegeven over de Federal Reserve en het monetaire Fiat systeem
door het repatriëren naar zijn land van $ 1.000.000.000 aan goud.
Landen zoals China en Duitsland, maar ook Nederland hebben soortgelijke bewegingen gemaakt. Zo heeft
de Duitse centrale Bank eerder dit jaar plannen bekend gemaakt om 300 ton goud van de Fed New York te
repatriëren voor 2020.
Juist vandaag waarschuwt een Brits hedgefunds manager, Ian Spreadbury, die handelt in miljarden aan
investeringen, zijn klanten voor een systeem risico en adviseert hen om over te stappen naar “fysieke cash”
vanwege de enorme volaliteit.
Dit alles in combinatie met het feit dat miljardairs “doomsday” bunkers kopen en offshore plekjes, schetst
een somber beeld van de wereldwijde economische toekomst, tenzij de meerderheid van de mensheid
ontwaakt en een ommekeer afdwingt.
Bron: InfoWars.com
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/06/signalen-over-een-financiele-meltdown-steeds-sterker/#.VY8WHPntlBc

Israelische Druzen lynchen door Israel geholpen gewonde ISIS strijders
Complete artikel: www.telegraaf.nl
Eergisteren stond er op de telegraaf site een opmerkelijk bericht dat
blijkbaar door de censuur van de krant voor slapend Nederland is
geglipt.
Woedende Israelische Druzen vielen op de Golan hoogte een
Israelische ambulance aan met daarin twee gewonde Syriërs en twee
Israelische soldaten, één van de Syriërs werd hierbij gedood. Uit het
vervolg van het artikel valt af te leiden dat het hier twee ISIS strijders
betreft en de Druzen handelden uit wraak voor de afslachting van hun
mede -druzen aan Syrische zijde door ISIS strijders.
Nu is het zo dat de Isaelisch-Syrische grens één van de best bewaakte
grenzen ter wereld is, het is vrijwel onmogelijk om deze zonder toestemming deze te passeren. Uit het feit
dat Israelische ambulances met Israelische soldaten ISIS strijders vervoert kan men dan ook concluderen
dat Israel actieve hulp aan ISIS verleent.
Eerder betrichtte MSM dat Israël zelf ook meermaals militair ingreep om ISIS te steunen nabij de Golan
hoogte.In MSM is inmidddels ook vaker naar voren gekomen hoe ISIS gesteund wordt door Turkse en
Saudische geheime diensten Ook voor het publiek dat geen alternatieve media leest, wordt het verhaal
steeds vreemder (of duidelijker, het is maar hoe je het bekijkt..)
Annotaties:
Het is een publiek geheim dat Israël soennietische strijders rond Golan ondersteunt (Nethanyahu schudt
handjes met gewonden etc) maar die groeperingen zijn (nog niet) ISIS. Meer Nusra front en andersoortige
radicalen.
Verwarrend? Israël's doelen zijn duidelijk. Machtige buurland vervalt, die radicalen materiaal en troepen van
Hezbollah, VN-troepen verdwijnen van de Golan en de sjiietische cirkel, en daarmee de vermeende invloed
van Iran op Syrië, wordt gebroken.
Overigens gaat de Israëlische politie nu weer tekeer tegen die Druzen.
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/israelische_druzen_lynchen_door_israel_geholpen_gewonde_isis_strijders
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De bankwereld, verrot tot op het bot!
jun 27, 2015
Een mooie afbeelding van het private internationale bankenkartel als
veelkoppig monster. Hier in gevecht met president Jackson van de VS
die daar de centrale bank voor de FED ontmantelde.
Vertonen banken crimineel gedrag? Oordeel zelf. Banken rekenen
geen 4% maar 400% rente, ja u leest het goed, 400% Rente. Zie de
berekening verder in dit verhaal.
De belangenverstrengeling van politiek en bankwereld, is vele malen
erger dan Corruptie en moet worden gestopt. De macht is in handen van een kleine groep mensen achter de
bank, zeg maar “ de Wereldbank “ , de bank der banken, die over een ongelimiteerde hoeveelheid geld
beschikt, die ze zelf kunnen scheppen en waarmee ze regeringsleiders en politiek naar hun hand kunnen
zetten of in hun greep hebben. Zij hebben het Monopoly.
Zij zijn in theorie in staat de armoede, het voedsel- en drinkwater-probleem uit de wereld te helpen maar
doen dat niet. Waarom niet, laat zich makkelijk raden.
Zij zijn gebaat bij groei. Groei betekent voor hen geld, schuld en rente voor degene die leent. Hoe groter de
schuld hoe groter de macht. Zij verdienen gigantisch aan oorlogen, hetgeen vernietiging van gebouwen, land
en oorlogsmaterieel betekent.
Hoe is het mogelijk dat Amerika, specialist in afluisteren en ontdekken van complotten door de geheime
dienst, niet heeft kunnen voorkomen dat IS, een zeer goed georganiseerd leger in het leven heeft geroepen,
dat veel geld kost?
Epidemieën betekenen omzet voor de Farmaceutische bedrijven. Recent de Ebola-epidemie, waarom
wachtte de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) 2 maanden om de noodtoestand uit te roepen? En dat
met een belachelijke smoes.
De bankencrisis is een toneelstuk om zoveel mogelijk geld van de burger af te pakken. De bezuinigingen zijn
dus volstrekt nodeloos. En helemaal niet als wij een eigen bank opzetten. Als een bank om dreigt te vallen,
krijgt ie geen geld van de wereldbank meer en is dus genoodzaakt bij de overheid aan te kloppen. Een
belachelijke situatie.
Tijd voor een Coöperatieve bank, een bank waarbij de “klant” mede-eigenaar is
Hoeveel rente hebben onze banken ons berekend?
Onze banken die uiteindelijk weer afhankelijk van de “Wereldbank” rekenen rente over een lening. Nu staat
het wat stil, maar noem maar even een getal, zeg 5%.
Een bank moet 4-5 % van het uitgeleende kapitaal in kas hebben. Meer hebben ze ook niet.
Banken kunnen dus 100: 4-5= 20 tot 25 keer een( steeds kleinere) lening verstrekken, waarover rente wordt
betaald.
Stel: lening voor een huis € 200.000.– na 30 jaar heeft de eigenaar € 385.000.– betaald. Rente 5% = €1070
per maand.
De bank verdient € 185.000.– door 8.000 tot 10.000 in kas te houden.
Deze “grap” herhaalt de bank een aantal keer ( 5 keer in 30 jaar met € 8.000 in kas) en “ verdient” dus
5 x € 185.000.–= € 925.000.– met een investering van € 8000.–
De winst die een bank maakt uit het bijna niets is bijna 400% Rente per jaar.
Als mensen meer geld opnemen dan de 5% die in kas is, valt de bank om en moet hij gered worden van ons
belastinggeld. In no-time wordt het geld weer terugbetaald en is de bank gered door de belastingbetaler.
Zo werden in 2008 ING (met 32,2 miljard euro) en ABN Amro (30,2 miljard) van een bankroet gered door de
overheid.
Laatst de ING nog met wederom 10 Miljard. tegen 12,7% rente, een schijntje dus, als je weet dat de bank
zelf 400% ontvangt.
Begrijpt u nu waarom het geld zo snel terug komt?
Dat kunnen wij ook toch?
Ook bestaat er een beloning bij banken op complexiteit, zodat de mensen de contracten niet meer snappen.
De aandeelhouders verdienen geld als het goed gaat en de belastingbetaler betaalt uiteindelijk als het fout
gaat.
Kijk op Joris Luyendijk VPRO tegenlicht
Met een eigen bank zijn bezuinigingen totaal overbodig.
Daarbij komt dat de schuld NOOIT KAN WORDEN AFGELOST.
Gewoon omdat het er niet is.
https://biflatie.nl/artikelen/crisis/nieuwe-bankencrisis-al-gepland/
Politiek neemt geen afstand van banken. Het trieste is dat banken nog steeds niets geleerd hebben. Het blijft
dansen op de vulkaan. Nog erger is dat onze politici zich opnieuw door de bankenlobby laat ringeloren. Toen
in 2008 de bankencrisis in zijn volle omvang aan het licht kwam, gingen overal in Europa stemmen op om de
banken te splitsen in nutsbanken en zakenbanken. Nutsbanken, die het betalingsverkeer regelen en
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kredieten aan bedrijven en particulieren verstrekken, zouden op steun van de overheid kunnen rekenen.
Zakenbanken die door risicovol gedrag in moeilijkheden komen zouden gewoon failliet mogen gaan zoals elk
ander bedrijf. Nu, vijf jaar later, praat niemand meer over splitsing. In Nederland is een bankenlobby bij de
Tweede Kamer op bezoek geweest die de politici het voor hun onzalige idee uit het hoofd hebben gepraat.
Hun argument? Zakenbankieren zou niet mogelijk zijn zonder nutsbankieren. Duidelijker kan niet
geïllustreerd worden dat de banken spelen met het geld van de gewone bankklant. De politiek had weinig
weerwoord en het voorstel is een zachte dood gestorven. Dat spel is niet alleen zo in Nederland gespeeld,
maar in de hele EU. De machtige en kapitaalkrachtige bankenlobby is verweven met de politiek op een
schaal die onvoorstelbaar is.
https://youtu.be/Td70gYTQ874

Vreemdgaan voorkomen door kruidenier
In Frankrijk is een kruidenierswinkel waar mannen en vrouwen apart moeten winkelen om de kans op
overspel te verminderen.
Verder, de nieuwst trend: volkomen gezonde mensen die voortaan als gehandicapten door het leven willen.
De maatschappij waarin wij leven, wordt met de dag gekker.
In het Franse Bordeaux is een kruidenierswinkel die voor nogal voor wat ophef heeft gezorgd onder de
lokale bevolking.
De eigenaren van de winkel zijn recent bekeerd tot de islam en hebben besloten dat in hun winkel mannen
en vrouwen niet elkaars pad hoeven te kruisen.
Ze doen dit door aparte dagen te benoemen waarop de “zusters” hun boodschappen mogen doen en waarbij
op die dagen geen mannen worden toegelaten. De mannen zijn wel in het voordeel want die mogen
boodschappen doen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. De overige dagen zijn gereserveerd voor
vrouwen.
De burgemeester van Bordeaux protesteert heftig en veroordeelde het
initiatief als “onacceptabel”.
Dit gebeurt allemaal in hetzelfde land waar iedereen een Charlie is als
het zo uitkomt, maar wanneer dit tegen de officiële draad in gaat,
verandert het perspectief. Dan loop namelijk je in Frankrijk het risico dat
je verplicht wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.
De eigenaar van de winkel, Jean-Baptiste Michalon, heeft het bord voor
gescheiden winkelen na alle commotie maar weer van de gevel
gehaald. “Ik dacht dat het een praktische oplossing was. Een vrouw die zich ongemakkelijk voelt bij mannen
kan dan door mijn vrouw worden bediend. Anders kunnen een man en een vrouw elkaar beter leren kennen
en dit kan resulteren in overspel. Het gezamenlijk winkelen is oproepen tot zonde”.
Dat is nog niet alles van de afgelopen week want de absurditeit van de wereld waarin wij op dit moment
leven, kent geen grenzen.
Al langere tijd toont zich het fenomeen dat er een groeiend aantal mensen niet meer weet wat ze zijn. Die
zich niet gewoon man of vrouw voelen, maar ook blanke meisjes die ervaren dat ze geboren zijn als
verkeerd ras en eigenlijk zwart hadden moeten zijn.
Daar kunnen we nu een nieuwe categorie aan toe voegen; volledig gezonde mensen die zich van binnen
voelen alsof ze gehandicapt zijn. Er zijn er bij die zover zijn gegaan dat ze ledematen hebben afgesneden
om maar echt gehandicapt te zijn.
Dit soort mensen noemen ze met een mooi woord: transabled. Mensen die zich identificeren met
gehandicapten, alhoewel ze zelf niets mankeren.
De Canadese academicus Alexandre Baril probeert uit te leggen wat deze mensen bezielt. “Wij definiëren
“transability” als de wens of de noodzaak voor iemand die geclassificeerd wordt als gezond door andere
mensen, om haar of zijn lichaam om te vormen tot een met een lichamelijk gebrek”.
Dat gewenste lichamelijke gebrek kan allerlei vormen aannemen, van doofheid, blindheid tot amputatie van
ledematen. Klaarblijkelijk is de wens voor deze mensen om gehandicapt te zijn enorm groot.
Naarmate er nu meer publiciteit komt omtrent transgenders vinden de diegenen die bovenstaande
problemen ervaren dat ook zij meer recht hebben op erkenning. Of in ieder geval begrip omdat het publiek
op dit moment absoluut niet begrijpt waarom iemand niet gezond zou willen zijn.
Omdat we in een politiek “correcte tijd” leven opent dit natuurlijk vele mogelijkheden. Stel je bent 20 en je
voelt je van binnen werkelijk 85. Dan zal dit erkend moeten worden en omdat je last hebt van “transage” heb
je daarmee ook direct recht op een pensioen.
Bronnen: RT News ; The Daily Sheeple
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9463:vreemdgaan-voorkomen-doorkruidenier&catid=37:wereld&Itemid=50
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Oil Pulling met kokosolie kan zeer positief werken voor je mond en gebit
Ik vind het geweldig als ik nieuwe dingen leer van de reacties die mensen op mijn site achterlaten. Een tijdje
terug schreef ik een artikel over kokosolie – een geweldige tropische olie met veel gezondheidsvoordelen.
Een paar mensen merkten op dat zij kokosolie gebruiken voor iets dat Oil Pulling heet – het komt ongeveer
neer op het gebruiken van olie als mondwater. Blijkbaar zijn er nogal wat onderzoeken die de werkzaamheid
van dit proces ondersteunen en een hoop mensen zweren erbij. Er wordt beweerd dat het je tanden bleekt,
je adem frisser maakt en leidt tot enorme verbeteringen in de mondgesteldheid. Ik doe dit nu ongeveer 10
dagen….en ik ben onder de indruk.
Wat is oil pulling en hoe werkt het?
Oil pulling is het rond laten gaan van olie in de mond en het is een Indiaanse volksgeneeswijze die al
duizenden jaren wordt toegepast. Het werkt als volgt: je neemt een eetlepel olie in je mond en spoelt
daarmee ongeveer 15-20 minuten. Het grootste voordeel daarvan is, dat het de hoeveelheid schadelijke
bacteriën in de mond vermindert. Er zijn welduizenden verschillende typen bacteriën in je mond. Sommige
daarvan zijn goedaardig, anderen niet. De bacteriën in de mond creëren een ‘biofilm’ op de tanden – een
dun laagje dat ze gebruiken om zich aan het oppervlak te hechten. Dit staat bekend als ‘plak’. Een beetje
plak op de tanden is normaal, maar als het uit de hand loopt kan het allerlei problemen veroorzaken,
waaronder slechte adem, gele tanden, tandvleesinfectie en gaatjes. De manier waarop oil pulling werkt is
eenvoudig. Als je de olie in je mond laat rondgaan, blijven de bacteriën erin ‘steken’ en zij lossen op in de
vloeibare olie. Het komt erop neer dat je tijdens oil pulling telkens een groot deel van de bacteriën en de plak
verwijdert.
Ik gebruik zelf het liefst kokosolie
De Indianen gebruikten vanouds oliën zoals sesamolie of zonnebloemolie. Oil pulling werkt goed met bijna
elke olie die je maar kiest, maar zelf gebruik ik het liefst kokosolie vanwege de vele gezondheidsvoordelen.
Het laurinezuur (één van de vetzuren in kokosolie) blijkt antimicrobieel te zijn. Het kan bacteriën, virussen en
schimmels doden (1, 2). Verder smaakt kokosolie ook best lekker, vergeleken met andere oliesoorten. Ik
vond het eerst nogal smerig om mijn mond vol olie te hebben, maar na een paar dagen raakte ik eraan
gewend. Nu zullen we eens kijken naar een paar onderzoeken over oil pulling.
Oil pulling kan het aantal schadelijke bacteriën in je mond verlagen
Streptococcus Mutans is één van de voornaamste mondbacteriën en een hoofdspeler bij het opbouwen
van plak en tandbederf. Uit een onderzoek uit 2008, met 20 jongens, bleek dat oil pulling (met sesamolie) al
binnen twee weken een vermindering in het aantal Streptococcus Mutans-bacteriën veroorzaakte (3). Het
was minder effectief dan mondwater met Chloorhexidine, maar veel goedkoper en VEEL minder vies.
Oil pulling kan plak en tandvleesontsteking tegengaan
Tandvleesontsteking komt voor als het immuunsysteem de bacteriën in de plak begint aan te vallen. en
ander onderzoek vergeleek oil pulling en chloorhexidine bij pubers met door plak veroorzaakte
tandvleesontsteking. Zowel oil pulling als chloorhexidine mondwater was effectief daartegen (4).
Oil pulling kan slechte adem tegengaan
Een slechte adem, ook wel halitose genoemd, wordt vaak (niet altijd) veroorzaakt door de geur van de
chemicaliën en gassen die door de mondbacteriën worden geproduceerd. Het is logisch dat je die slechte
adem vermindert als je een aantal van die bacteriën weet te verwijderen. Uit een derde studie, met 20
pubers, bleek dat een behandeling met oil pulling de markers voor slechte adem in belangrijke mate
verminderde. Het was net zo effectief als chloorhexidine-mondwater (5).
Hoe pas je oil pulling toe
Oil pulling is enorm makkelijk en effectief. Zo doe je het:
1.
Neem een eetlepel olie in je mond.
2.
Laat de olie 15-20 minuten rondgaan in je mond.
3.
Spuug de olie uit en poets je tanden.
Als je kokosolie gebruikt, zoals ik, dan moet je misschien eerst even kauwen op de olie om het te laten
smelten, want bij kamertemperatuur is het niet vloeibaar. Je kunt dit het best op een lege maag doen,
voordat je je tanden poetst. Ik doe het graag tijdens het douchen ’s morgens. Ik doe de olie in mijn mond,
spoel ermee terwijl ik onder de douche sta en dan probeer ik de olie tussen mijn tanden en kiezen door te
‘duwen’ en ‘trekken’. Als ik uit de douche kom spuug ik het uit in de prullenbak of in het toilet (niet de
gootsteen, die kan verstopt raken), spoel mijn mond met water en poets mijn tanden.
Je hoeft niet veel kracht te gebruiken, als oil pulling pijn doet aan je gezichtsspieren moet je je iets meer
ontspannen. Probeer de volgende keer iets minder olie te nemen en laat het met niet al te veel kracht in je
mond rondgaan.
Wat kun je verwachten
Ik doe dit nu ongeveer 10 dagen. Ik merk echt dat mijn adem frisser is en dat mijn tanden er veel schoner
uitzien….zowel witter als glanzender. Ik heb nooit gebitsproblemen gehad, maar ik snap hoe dit gunstig kan
werken voor mensen die wel zulke problemen hebben. Online doen allerlei wilde verhalen de ronde over oil
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pulling en die geloof ik niet allemaal. Maar ik geloof WEL dat oil pulling doeltreffend is bij het verminderen
van de schadelijke mondbacteriën en dat het bijdraagt aan een gezond gebit.
Omdat ontstekingen allerlei gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, is het logisch dat het verminderen
daarvan in de mond en op het tandvlees, ook gunstige effecten kan hebben op de algehele gezondheid.
Misschien is dat de reden waarom veel mensen een verbetering melden in gezondheidsproblemen die niet
direct iets te maken hebben met de mond. In ieder geval…..het moet mij van het hart dat ik er echt verbaasd
over ben hoe goed het werkt. Ik ben van plan om er nog lange tijd mee door te gaan.
http://www.ahealthylife.nl/oil-pulling-met-kokosolie-kan-zeer-positief-werken-voor-je-mond-en-gebit/

Griekenland mag de Eurozone niet verlaten
Terwijl iedereen zich ontzettend druk maakt over de “Griekse crisis” is
het duidelijk waar het naartoe gaat.
Er zal op het laatste moment een oplossing worden gevonden voor de
Grieken, simpelweg omdat Amerika dit wil.
Iedereen maar denken dat ze wat in de melk te brokkelen hebben.
Europese leiders die hun poot stijf houden en die zich niet langer door
Griekenland in een hoek laten drijven.
Totdat de baas belt……
De Amerikaanse president Barack Obama heeft zondag getelefoneerd met de Duitse bondskanselier Angela
Merkel. Het gespreksonderwerp was de Griekse schuldencrisis.
Enige dagen geleden schreven wij dat het lijkt alsof de Europese leiders volledig worden gechanteerd door
Amerika. Dat dit niet zo vreemd was na de jarenlange afluisterpraktijken van de Amerikaanse NSA.
Amerika wil namelijk onder geen beding dat Griekenland de Eurozone gaat verlaten en daardoor een
gemakkelijke "prooi" wordt voor Vladimir Poetin.
Merkel krijgt daarom opdracht van Obama om links- of rechtsom een oplossing te vinden.
Het Witte Huis zegt in een statement dat beide landen het ‘cruciaal vinden om elke inspanning te leveren
waardoor Griekenland de hervormingen kan hervatten en kan groeien binnen de eurozone’. Ook minister
van Financiën Jack Lew overlegde met Europese leiders en maande aan tot oplossingen.
De Amerikaanse minister van Financiën Jack Lew sprak dan weer met onder meer de ministers van
Financiën van Duitsland en Frankrijk en Christine Lagarde, directeur van het IMF.
Kortom, iedereen wordt weer even tot de orde geroepen, inclusief Christine Lagarde van het IMF
(Internationaal Monetair Fonds).
Waarschijnlijk gaan we een paar dagen of een week chaos in Griekenland zien waardoor iedereen schrikt,
beurzen kelderen en iedereen moord en brand schreeuwt om een oplossing.
Het aanbod van de Trojka dat er ligt voor Griekenland is geldig tot en met 30 juni. Tot en met dinsdag/morgenavond laat dus. Griekenland moet op die datum 1,5 miljard Euro betalen aan het IMF die er niet zijn
en dus is het land op dat moment officiëel in gebreke.
Dan komt er aanstaande zondag het referendum waarbij de Griekse bevolking de vraag gesteld zal worden
of ze wel of niet binnen de Euro willen blijven.
Na een week chaos zal de meerderheid van de bevolking ongetwijfeld “ja” stemmen en zet daarmee de deur
voor verdere onderhandelingen weer wijd open. Tsipras en zijn regering zullen aftreden, er komt een nieuwe
regering die zonder enige problemen de voorwaarden van de Trojka zullen en kunnen accepteren.
De Griekse bevolking heeft immers voor de Euro gestemd en daar horen bezuinigingen nu eenmaal bij. Dit
of een variatie van bovengenoemd scenario zal er doorgevoerd worden om te zorgen dat Griekenland hoe
dan ook niet de Eurozone verlaat en een trouw NAVO partner blijft.
Een dwarsliggend Griekenland dat in bed kruipt met Rusland is het allerlaatste wat de Amerikanen in het
kader van hun voorgenomen wereldhegemonie kunnen gebruiken. Alles wordt dus uit de kast gehaald en er
worden her en der de nodige mensen onder druk gezet om dit te bereiken.
Wat de rest van Europa wil en wat de Grieken werkelijk willen, is in dit kader helemaal niet belangrijk. Voor
de Grieken wordt het meer van hetzelfde, de Europeanen krijgen de rekening en Amerika krijgt wat ze willen.
Daarom in de maandagochtend krant van vandaag een bericht in de gedrukte Telegraaf waarin Christine
Lagarde zegt dat als de Grieken zondag voor de Euro zullen stemmen, de geldschieters zich ook wat
flexibeler moeten opstellen.
Bronnen: Standaard ; Gedrukte Telegraaf
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9484:griekenland-mag-de-eurozoneniet-verlaten&catid=37:wereld&Itemid=50

N I E U W S B R I E F 2 2 6 – 3 0 J U N I 20 1 5 – P A G . 6 8

Toespraak Alexis Tsipras
Nieuwe wereldorde van de elite is niet meer haalbaar!
Geschreven door Nexus
Nederlandse politie vermoordt een man op klaarlichte dag. De eerste berichten van onze
propagandakanalen vertellen ons dat de man werd gearresteerd en later in de politiewagen zijn bewustzijn
verloor. Die eerste berichtgevingen moesten ze echter snel intrekken want natuurlijk was er een wakkere
Nederlander in de buurt die alles vastlegde met zijn telefoon.
Experts hebben de familie van de vermoorde man laten weten dat de doodsoorzaak geen natuurlijke was!
Op die beelden was duidelijk te zien dat de man al niet meer bij bewustzijn was na de zwaar overdreven
actie van de politie. Je ziet de agenten zelfs zoeken naar een hartslag in de nek van het slachtoffer dat toen
al geen teken meer van leven vertoonde. Gaan wij Amerikaanse taferelen beleven in Nederland?
Ook werd van de week de wereld weer even opgeschrikt door de zoveelste aanslag. Deze keer werden
toeristen de dupe van deGladio-stijl aanslag. Doel van dit soort aanslagen. Het bang maken en bang houden
van zoveel mogelijk mensen. Ook in Frankrijk werd er weer een aanslag gepleegd en als je dan even de
moeite neemt om de kranten erop na te slaan, zal je al snel merken wat daar de insteek van is. De dader
heeft een bericht verstuurd naar een Canadees telefoonnummer maar de ontvanger bevond zich op dat
moment ergens tussen Irak en Syrië.
Elke dag worde wij in de kranten, naast de gebruikelijke ellende, getrakteerd op een stukje anti Rusland
propaganda en keiharde leugens over de opmars van de Islamitische Staat. Daarbij laten de nieuwskanalen
geen gelegenheid voorbij gaan om de Koerdische, Iraakse, Yemenitische, strijders in een kwaad daglicht te
zetten. De Amerikanen roepen dat deze strijders te bang zijn om te vechten. Als je echter iets verder kijkt
dan je neus lang is kun je elke dag volgen hoeveel IS strijders weer het loodje gelegd hebben dankzij de
eerder genoemde groepen. De Amerikaanse coalitie met het meest geavanceerde leger ter wereld, in
samenwerking met de beste inlichtingendiensten ter wereld lukt het echtere niet om de opmars van IS leger
te stuiten. Dit in de wetenschap dat de IS geen vliegtuigen bezit en geen ander zwaar materieel. Zelfs met
ruim 20 duizend luchtaanvallen in de afgelopen maanden blijkt de opmars niet te stoppen. Iemand die deze
lezing gelooft zou zich toch eens goed achter de oren moeten krabben. Het legertje van IS zou ongeveer 40
duizend mensen omvatten. Laat elke luchtaanval nu op slechts één persoon gericht zijn, dan zou de helft
van dat leger al dood moeten zijn. Maar neen, het leger groeit! Slaap lekker!
Maken wij een korte overstap naar de financiële oorlog waar de mensheid mee bedreigd wordt, die waar
Griekenland als eerste de dupe van is geworden omdat het land slechts 10 miljoen inwoners heeft, zien wij
dat het ook op dit gebied op springen staat. De Grieken moten van de criminele trojka betalen en
anders……wat anders? 10 miljoen mensen naar de bedelstaf brengen? Je vraagt je af wat crimineler is? Het
wapen oppakken en mensen doodschieten of een heel land naar de bedelstaf brengen. Geen enkele Griek
heeft ook maar één euro ontvangen van de zogenaamde steunbedragen uit de EU. Zoals gebruikelijk steken
daar weer systemen achter zodat het geld van de trojka rechtstreeks door gesluisd wordt naar de banken
van Griekenland, die zoals de meesten van ons zullen weten ook bij diezelfde trojka horen. De trojka heeft
dus feitelijk enkel haar eigen banken gespekt met de steunbedragen en verlangt daarvoor van de gehele
Griekse bevolking bezuinigingen en andere maatregelen die absoluut niet meer mogelijk zijn. De
dreigementen van de roergangers van dit corrupte financiële systeem, met in de voorhoede, hoe kan het ook
anders, een Nederlander in de vorm van Jeroen Dijsselbloem, hebben geen kogels meer om mee te
schieten. De Griekse bevolking negeert deze dames en heren simpelweg en dat is wat iedere burger van
deze wereld zou moeten doen. Je ziet de angst in de gezichten van deze moderne struikrovers in driedelige
pakken. Simpel gesteld, gehoorzaamt de Griekse bevolking hen niet meer en hebben ze de politiek laten
weten dat ze enkel aan kunnen blijven als volksvertegenwoordigers als ze de belangen uit dragen van de
bevolking. Het lijkt er sterk op dat Tsipras dit nu doet. Het volk heeft het nu eens echt voor het zeggen,
weliswaar is de aanleiding niet ideaal maar simpel het gegeven dat dit nu kan en uitgevoerd wordt door de
regering van Griekenland is een overwinning voor alle volkeren.
Wil ik het nog niet hebben over de gigantische afleidingsmanoeuvre die Griekenland op zich vormt. Zoals
eerder gesteld heeft Griekenland om en nabij 10 miljoen inwoners, dat is op Europese schaal gezien niets.
Griekenland is dan ook niet het probleem. Het probleem zit in het feit dat meerdere landen op de nominatie
staan voor de Griekenland-behandeling. Landen zoals Spanje, Italië, Frankrijk en Portugal, allemaal hebben
ze soortgelijke problemen als Griekenland en hebben ze binnen hun landsgrenzen soortgelijke organisaties
als de Syriza partij in Griekenland die daadwerkelijk luistert naar wat de bevolking wilt. Als de trojka
Griekenland laat gaan, dan is de bok vet en zullen meerdere Europese landen het Griekse voorbeeld volgen.
In Oostenrijk willen ze ook van de EU af, er klinken daar stemmen voor een referendum. Kijken wij even
naar de overkant van het kanaal, ziet het daar ook niet beter uit voor de Eurofielen. De Britten staan al
weken op straat, ook daar zien de burgers de bui hangen. Als de Grieken aangepakt worden, zullen de
criminelen van de trojka het niet achterwege laten dit zelfde spelletje ook in andere landen te proberen. En
beste mensen, waar gaat het nu helemaal over? Het gaat over geld dat banken uit het niets creëren door
simpelweg wat boekhoudkundige trucjes in hun computersystemen. Er wordt geen spaargeld aangesproken,
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er wordt geen geld uit kluizen gehaald, er wordt ook geen goud of andere waarde-materialen uit kluizen
gehaald, financiële steun, zoals die zogenaamd aan Griekenland is gegeven wordt met een eenvoudig
toetsenbord ingevoerd en op de balans gezet. Er is geen mens die daar enig echt werk aan gehad heeft, er
zijn geen arbeidsuren voor ingezet. Het komt er op neer dat de hele Griekse bevolking ten onder zou moeten
gaan of voor de rest van hun leven in schulden moet leven, door toedoen van dat criminele trio die ze de
trojka noemen.
De mensen die zich niet verdiepen op het internet krijgen deze maanden elke dag een mooie film te zien
waarin of de Chinezen of de Russen de boosdoener spelen, zodat het maar al te duidelijk is voor deze groep
mensen wie ze voor vijand moeten aan zien en wie niet. De NATO gaat aan de hele Oostgrens van Europa
wapens leveren en zwaar materieel zoals tanks, raketinstallaties en vragen van hun partners de budgetten
voor de NATO op tenminste 2 % van het BNP te houden. Dat de NATO landen de Russische dreiging niet
echt serieus nemen blijkt uit het feit dat slechts enkele landen dit daadwerkelijk doen. In verschillende landen
van Europa die ook aan de NATO gelieerd zijn gaan zelfs stemmen op om de sancties tegen Rusland te
stoppen. Redenen die daarbij worden aangegeven zijn o.a. dat nergens uit blijkt wat de NATO kopstukken
beweren. Noem mij gek maar ik zie de NATO de komende tijd ook uit elkaar vallen. Om dat uit de weg te
gaan zal het de komende tijd daarom erg heftig gaan worden. Overal zullen aanslagen gepleegd worden, al
dan niet door IS of zogenaamd verwante groepen, ook zullen hier en daar Einzelgängers aanslagen plegen
om de bevolking bang te houden. Dit zal straks allemaal terug te voeren zijn naar operatie Gladio, de
terreurbrigade van de NATO die de bevolking bang moet maken en houden.
Als je deze punten achter elkaar ziet zou je de conclusie kunnen trekken dat de wereld naar de mallemoer
gaat. Als je echter iets verder kijkt dan wat de propagandakanalen je voorkauwen en als enige waarheid,
zonder wederhoor toe te passen, je aanreiken, dan kun je zien dat de politieke-financiële-militaire- elite, hun
macht aan het verliezen zijn en op alle fronten geconfronteerd worden met alternatieve nieuwskanalen die
wel de andere kant van de medaille belichten. Het gaat de goede kant op! Voordat dit echter zichtbaar wordt
voor iedereen zal er eerst de pleuris uitbreken. Voor alle inwoners van de wereld geldt dan, laat je niet
neppen door en blijf trouw aan je naasten. Wij willen geen oorlogen! Wij willen niet dat mensen honger lijden!
Wij mensen willen vooral af van mensen die beweren voor ons te werken maar elke dag bewijzen voor
iedereen behalve ONS te werken!
Wat kunnen wij doen? IJsland mogen wij zien als voorbeeld hoe wij van het boeventrio Trojka af kunnen
komen. Gewoon de betalingen stoppen en met zijn alleen de straat op. Eén dag waar alle Europeanen de
straat op zullen gaan om voor eens en altijd duidelijk te maken dat wij NIET met ons laten sollen en dat
fictieve rechtspersonen zoals banken nooit voorrang kunnen krijgen op het wel en wee van echter personen,
wij, het volk!
http://www.bovendien.com/categorieen/actualiteit/nieuwe-wereldorde-van-de-elite-is-niet-meer-haalbaar
NATO-propaganda: Stop de Russische ´expansie’

N I E U W S B R I E F 2 2 6 – 3 0 J U N I 20 1 5 – P A G . 7 0

Waarheid over gevaren EMF straling 25 jaar geleden al bekend (video)
Dinsdag, 30 juni 2015
Soms is het nuttig om terug te gaan in de tijd omdat er dan
soms onverwacht alsnog soms verbazingwekkende en
schokkende dingen naar boven komen.
Zoals dat men in 1990 op het punt stond om EMF straling zoals
veroorzaakt door onder andere WiFi, in te delen in de categorie
“kankerverwekkend”.
Wel vaker spreekt men in eerste instantie open over bepaalde
zaken om vervolgens de luiken naar beneden te gooien en het
publiek alsnog systematisch voor te liegen.
Een prachtig voorbeeld daarvan is de ontdekking en bekendmaking
van Planet X, Nibiru, door NASA begin jaren negentig. Het enige wat volgens hen toen nog nodig was, was het
bedenken van een naam voor dit hemellichaam.
In de daarop volgende jaren tot aan de dag van vandaag wordt vervolgens het bestaan van deze planeet in alle
toonaarden ontkend.
Iets dergelijks doet zich ook voor met de gevaren van EMF oftewel straling, veroorzaakt door onder meer
mobiele apparaten, GSM masten, dect telefoons en WiFi netwerken.
Al 25 jaar geleden, in 1990, stond het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) op het punt een
rapport te publiceren waarin werd toegegeven dat EMF velden gevaarlijk zijn voor onze gezondheid, inclusief
dat het toen al in verband werden gebracht met de ontwikkeling van verschillende kankersoorten.
In het hiernavolgende artikel uit The Indiana Gazette van 4 oktober 1990 staat onder andere het volgende:
“Nu staat het Environmental Protection Agency op het punt een rapport te publiceren waarin wordt gesteld dat
EMF wordt gelinkt aan verschillende kankersoorten. Op een zeker moment heeft iemand binnen die instelling
overwogen om de zelfs nog drastischere stap te nemen door het indelen van lage frequentie straling in de
categorie van kankerverwekkend, hetzelfde als voor dioxine of PCB’s”.
Ongelofelijk toch dat ze in 1990 op het punt stonden om de straling
veroorzaakt door bijvoorbeeld mobiele apparaten en WiFi netwerken
in te delen in dezelfde categorie als dioxine, een zeer gevaarlijke
chemische stof en dat er nu wordt gedaan alsof er niets aan de
hand is.
Dan staat er vervolgens in het artikel dat de enige reden dat ze dat
destijds niet gedaan hebben, is omdat dit serieuze gevolgen zou
hebben voor de Amerikaanse industrie.
In de definitieve versie van het rapport zoals dat uiteindelijk door de
EPA aan het Witte Huis werd gepresenteerd, ontbrak dan ook de
paragraaf waarin het verband werd gelegd tussen EMF en kanker.
Dit alles speelde in 1990, een tijd waarin we nog niet waren omringd
door zenders in allerlei formaten zoals mobiele telefoons,
computers, iPads en duizenden andere “smart” apparaten. Ver
voordat er miljoenen WiFi netwerken waren en er overal
zendmasten letterlijk de grond uit schieten.
Waar het om gaat is dat men in die tijd al heel goed wist wat de gevaren zouden zijn voor de bevolking, maar
dat dit, uiteraard bewust, terzijde werd geschoven omdat er kapitalen aan deze nieuwe industrie verdiend
konden worden.
Het grote probleem met straling is natuurlijk dat je het niet ziet, ruikt, voelt of hoort. Het is er wel degelijk, maar
voor ons volledig onzichtbaar. De gezondheidseffecten van straling zullen zich dan ook vaak niet meteen
herkenbaar openbaren. Natuurlijk zijn er gevoelige mensen die veel last hebben van de straling om hen heen,
maar het gros van de bevolking voelt niets.... denken ze.
Nog niet want de echte gevolgen zullen we pas in de nabije toekomst gaan merken als er zich een nog grotere
epidemie aan nieuwe kankergevallen voor doet; nu inmiddels al doodsoorzaak nummer 1 en daarmee zijn hart
en vaatziekten naar en tweede plaats gedegragdeerd. De hoeveelheid chronisch zieke mensen en mensen met
kanker en onverklaarbare klachtenneemt had over hand toe. Bovendien hoor je veel mensen ook klagen over
slaapproblemen en oververmoeidheid. Allemaal klachten die ook direct in verband met straling kunnen worden
gebracht. Het is met dit fenomeen niet de vraag óf je er ziek van wordt maar wel wannéér.
Wat je zelf kunt doen is zoveel mogelijk kabels gebruiken in je huis in plaats van draadloos en zorgen dat je
immuunsysteem op sterkte blijft zodat het lichaam in staat is om potentiële ziektes adequaat te lijf te gaan. De
navolgende documentaire over straling en de gezondheidsgevaren publiceerden we al eerder. Het is een
belangrijke film om te zien als je inzicht wil krijgen in de risico's van straling. "Resonance, Beings of frequency":
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Bron: Truthstream Media
Belangrijke en betrouwbare informatiebronnen aangaande dit onderwerp:
Raad van Europa Rapport over Straling - 06/05/11
Raad van Europa Rapport over Straling - NL Samenvatting
stopumts.nl
burgerministerievoorstralingsbescherming.nl
wanttoknow.nl
vn.nl Artikel-Vrij-Nederland/Kankermobieltjes
Stralingsgevaar nog veel erger dan je dacht (artikel + video: resonance, beings of frequency)
Oproep proefproces electromagnetische straling
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9474:waarheid-over-gevaren-emfstraling-25-jaar-geleden-al-bekend&catid=17:gezondheid&Itemid=30

‘Ster van Bethlehem’ vanavond weer aan de hemel te zien
‘Laatste fase eindtijd, met hevige vervolgingen van christenen,
aangebroken’
Venus en Jupiter lijken vanavond één zeer heldere ster te
vormen.
Astronomen noemen het letterlijk de ‘Ster van Bethlehem’, de
samenstand van de planeten Venus en Jupiter, die in de
avondhemel één bijzonder felle ster lijken te vormen. Deze
samenstand was ook enkele jaren voor het begin van onze
jaartelling te zien, zo rond de geboorte van Jezus Christus. Veel
astronomen zijn dan ook van mening dat de ‘Ster van Bethlehem’ zoals beschreven in de Bijbel deze VenusJupiter conjunctie was. Voor christenen is de ‘terugkeer’ van deze ster extra interessant, aangezien uit
Bijbelteksten opgemaakt kan worden dat deze ook de tweede komst van de Messias lijkt aan te kondigen.
Overigens komen beide planeten volgend jaar voor het oog nóg dichter bij elkaar te staan, namelijk op 0,05
graden. Vanavond is dit op 0,3 graden.
‘Ster van Bethlehem’
In de Bijbel werd de ‘Ster van Bethlehem’ opgemerkt door astrologen, die er uit opmaakten dat er een
Koning op aarde was geboren. Deze ‘wijzen uit het oosten’ reisden naar Bethlehem, waar de reeds
verdwenen ster opnieuw werd gezien. Volgens astronomen is dit is hoogstwaarschijnlijk een ander
hemelverschijnsel –een supernova- geweest.
‘Ster uit Jakob’
In het Oud Testamentische boek Numeri wordt een profetie gegeven over zowel de eerste als tweede komst
van de Messias:
‘Een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs slapen, en verplettert alle
zonen van Set. Dan zal Edom veroverd gebied wezen, en Seïr zal een veroverd gebied wezen – zijn
vijanden. Maar Israël zal kracht oefenen, en hij zal heersen uit Jakob, en de vluchtelingen uit de stad
verdelgen.’ (Num.24:17-18)
De tot het christendom bekeerde voormalige moslimterrorist Walid Shoebat ziet een duidelijk verband met
een andere profetie:
‘Zo zegt de Here: Hoor, te Rama klinkt een klacht, bitter geween: Rachel weent om haar kinderen, zij weigert
zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is.’ (Jeremia 31:15)
Dit heeft volgens hem betrekking op de massamoord op Joodse baby’s ten tijde van de geboorte van
Christus door koning Herodes. Die was na het bezoek van de ‘wijzen’ namelijk bang dat de door hen
voorspelde Koning hem in de toekomst van de troon zou kunnen stoten.
Laatste fase eindtijd is aangebroken
Shoebat zegt dat in onze tijd iets vergelijkbaars gebeurt: aan de ene kant verheugen veel christenen zich op
de Wederkomst, omdat ze aan de ‘tekenen van de tijd’, de wereldgebeurtenissen, zien dat de laatste fase
van de voorzegde eindtijd op het punt van beginnen staat of mogelijk reeds is begonnen.
Aan de andere kant is er ook verdriet en angst, aangezien miljoenen van onze geloofsgenoten in het Midden
Oosten, Azië en Afrika worden vervolgd, verjaagd of vermoord door islamitische groepen zoals IS(IS), de
Moslim Broederschap en Hamas.
Johannes beschrijft in Openbaring 12:5 hoe hij zag uitgebeeld dat de vrouw ‘een zoon’ baarde (Jezus
Christus) die in de toekomst ‘alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf’. De op de aarde geworpen
‘draak’ (de duivel, satan, vs. 9) voert echter eerst oorlog tegen de spirituele nakomelingen van de vrouw,
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‘tegen die de geboden van God bewaren(= de Joden) en het getuigenis van Jezus hebben (= de
christenen).’
Christendom wacht nog meer vervolgingen
Volgens Shoebat moet de wereldwijde christelijke kerk zich eerst opmaken voor een periode van nog veel
ergere vervolgingen, voordat de verlossing komt in de vorm van de wederkomst van Jezus Christus. Die
vervolgingen zullen voor het grootste deel afkomstig zijn van de nakomelingen van het land Seïr en Edom,
waar Esau en zijn afstammelingen leefden.
De noordwestelijke punt van Edom rijkte ooit tot in het huidige zuiden van Israël, maar centraal Edom
bevond zich in het tegenwoordige Saudi Arabië. Het is dan ook geen toeval dat het met name de islam is die
de uitroeiing van de Joden leert en ‘as we speak’ in tal van landen in Azië en Afrika oorlog voert tegen het
christendom.
Totale verwoesting Saudi Arabië voorzegd
In Ezechiël 25 wordt voorzegt dat God daar op zeker moment wraak voor zal nemen, en het complete
gebied van Teman tot Dedan (= het huidige Saudi Arabië tot aan Jemen) zal (laten) verwoesten, zo erg dat
er nooit meer iemand zal wonen.
Ook dat moment lijkt niet veraf meer te zijn, aangezien de aartsvijand van de Saudi’s, Iran, al jaren werkt
aan de ontwikkeling van kernwapens. De Bijbel maakt glashelder dat die wapens ook daadwerkelijk gebruikt
gaan worden om Saudi Arabië totaal te vernietigen, inclusief het centrum van de Soenitische islam: Mecca.
Xander - (1) Shoebat
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/06/Ster-van-Bethlehem-vanavond-weer-aan-de-hemel-te-zien

Alexis Tsipras: "Laat het Griekse volk beslissen"
Zaterdagnacht om 1 uur heeft de Grieks eerste minister Alexis Tsipras in een rechtstreekse toespraak op tv
de beslissing van de regering aangekondigd om op zondag 5 juli een referendum te houden over het
besparingsakkoord dat de Eurogroep aan Griekenland wil opleggen voor de komende maanden.
zaterdag 27 juni 2015
Eerste minister Alexis Tsipras richt zich het Griekse volk op de
openbare zender ERT (ERT screenshot)
Mijn Griekse landgenoten,
Zes maanden reeds voert de Griekse regering strijd tegen een
economische wurging zonder voorgaande, om alsnog het
mandaat uit te voeren dat u ons gaf op 25 januari 2015.
Het mandaat dat wij met onze partners onderhandelen bestond
er in een einde te brengen aan de besparingen en voorspoed en
sociale rechtvaardigheid terug naar ons land te brengen. Dit was
een mandaat voor een duurzaam akkoord dat zowel de democratie als de gemeenschappelijke Europese
regels zou respecteren en ons uiteindelijk uit de crisis zou halen.
Tijdens deze periode van onderhandelingen heeft men ons gevraagd akkoorden uit te voeren die nog waren
overeengekomen met de vorige regeringen, zoals voorzien in de Memoranda, die nochtans categoriek
waren afgewezen door het Griekse volk bij de recente verkiezingen. We hebben echter geen ogenblik
overwogen om ons over te geven, om uw vertrouwen te beschamen.
Na vijf maanden harde onderhandelingen hebben onze onderhandelingspartners jammer genoeg
eergisteren (25 juni) in de Eurogroep een ultimatum gesteld aan de Griekse democratie en het Griekse volk.
Dit ultimatum gaat in tegen de stichtende principes en de waarden van Europa, tegen de waarden van ons
gemeenschappelijk Europees project.
Zij hebben de Griekse regering gevraagd een voorstel te aanvaarden dat een nieuwe onhoudbare last oplegt
aan het Griekse volk en dat het herstel van de Griekse economie en de Griekse maatschappij ondermijnt. Dit
voorstel verlengt niet alleen de onzekerheid maar benadrukt bovendien de sociale ongelijkheden nog meer
dan voorheen.
1
Het voorstel van de instellingen houdt in: maatregelen om de arbeidsmarkt verder te dereguleren,
vermindering van de pensioenen, verdere verlaging van de lonen in de openbare sector, een toename van
de btw voor voeding, restaurants en toerisme, terwijl de fiscale voordelen voor de Griekse eilanden worden
afgeschaft.
Deze voorstellen zijn een openlijke inbreuk op de Europese sociale en fundamentele rechten. Zij tonen aan
dat werk, gelijkheid en waardigheid voor sommige van onze partners en voor de instellingen geen
doelstelling zijn voor een krachtig en voordelig akkoord voor alle partijen, maar een vernedering voor het
volledige Griekse volk.
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Deze voorstellen benadrukken vooral dat het IMF blijft hameren op bikkelharde en bestraffende austeriteit.
Dit maakt dat het nu meer dan ooit tijd is voor de leidinggevende Euopese machten om deze gelegenheid te
baat te nemen en initiatieven te nemen die eindelijk een definitief einde kunnen brengen aan de Griekse
schuldcrisis, een crisis die ook andere Europese landen raakt en die zelfs de toekomst van de Europese
integratie bedreigt.
Mijn Griekse landgenoten, op dit ogenblik rust op onze schouders een historische verantwoordelijkheid voor
de strijd en de offers van het Griekse volk voor het behoud van onze democratie en onze nationale
soevereiniteit. Onze verantwoordelijkheid gaat voor de toekomst van ons land. Deze verantwoordelijkheid
vereist dat wij op dit ultimatum antwoorden op basis van de soevereine wilsbeschikking van het Griekse volk.
Zopas heb ik op de vergadering van het kabinet de organisatie van een referendum voorgesteld, zodat het
Griekse volk in staat is op soevereine wijze een beslissing te nemen. Deze suggestie werd unaniem
aanvaard.
Morgen (zondag 28 juni) zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers dringend worden samengeroepen om
het voorstel van de regering te ratificeren voor een referendum volgende zondag 5 juli over de vraag of het
voorstel van de instellingen moet aanvaard of verworpen worden.
Ik heb de president van Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland reeds op de hoogte gebracht van mijn
beslissing, evenals de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Morgen (28 juni) zal ik de Europese
leiders en instellingen in een brief formeel vragen om het huidige programma nog een paar dagen te laten
doorgaan om het Griekse volk de tijd te geven om te beslissen, zonder druk of chantage, zoals vereist door
de grondwet van ons land en de democratische traditie van Europa.
Mijn Griekse landgenoten, tegenover de chantage van een ultimatum dat van ons eist een hard en
vernietigend besparingsbeleid zonder einde te aanvaarden, zonder enig perspectief voor een sociaal en
economisch herstel, vraag ik u te antwoorden op een soevereine en waardige wijze, zoals de geschiedenis
van het Griekse volk dat vereist. Op autoritarisme en brutale besparingen zullen wij antwoorden met
democratie, kalm en beslist.
Griekenland, de bakermat van de democratie, zal een luid weerklinkend democratisch antwoord geven aan
Europa en de wereld. Persoonlijk engageer ik mij om het resultaat van uw democratische keuze te
respecteren, wat dat ook moge zijn. Ik vertrouw er volledig op dat uw keuze de geschiedenis van ons land
zal eren en een boodschap van waardigheid aan de wereld zal zenden.
In deze kritische ogenblikken, moeten we er ons aan herinneren dat Europa het gemeenschappelijk huis van
volkeren is. Griekenland is en zal een integraal deel van Europa zijn en Europa is een integraal deel van
Griekenland. Zonder democratie zal Europa een Europa zijn zonder identiteit en zonder moreel kompas.
Ik nodig u allen uit nationale eenheid en kalmte te tonen om tot de juiste beslissingen te komen. Voor
onszelf, voor de toekomstige generaties, voor de geschiedenis van alle Grieken. Voor de soevereiniteit en
de waardigheid van ons volk.
Alexis Tsipras, eerste minister
Athene, 27 juni 2015, 1 uur ('s nachts) lokale tijd
Dit is de Nederlandse vertaling door Lode Vanoost van de Engelse vertaling door Stathis Kouvelakis van de
toespraak van Alexis Tsipras, zoals gepubliceerd op de website van Jacobin Magazine.
http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2015/06/27/alexis-tsipras-laat-het-griekse-volk-beslissen
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Ik heb nog nooit zo’n onheilspellend gevoel gehad
Er is nog iemand die ervan overtuigd is dat we in de tweede helft van 2015 dingen zullen meemaken die we
nog nooit eerder hebben gezien.
Michael Snyder, advocaat, auteur van diverse boeken en eigenaar van The Economic Collapse Blog geeft
voor het eerst van zijn leven een Red Alert uit.
Snyder schrijft het volgende:
Ik heb nog nooit eerder zoiets gedaan. Nog nooit heb ik sinds ik in 2009 met The Economic Collapse Blog
begon, een zogenaamd Red Alert afgegeven voor een bepaalde periode. Als advocaat ben ik getraind om
evenwichtig te blijven en alleen bepaalde conclusies te trekken die worden gerechtvaardigd door bewijs. Dit
is dus niet iets wat ik lichtzinnig doe. Gebaseerd op informatie die ik heb ontvangen, dingen die mij verteld
zijn en duizenden uren onderzoek die geresulteerd hebben in meer dan 1.300 artikelen over onze
naderende financiëel economische ineenstorting, ben ik tot de conclusie gekomen dat we op de drempel
staan van een grote financiële ineenstorting. Daarom geef ik een Red Alert waarschuwing af en die is geldt
voor de laatste zes maanden van 2015.
Voor alle duidelijkheid. Als ik zeg dat we op de drempel staan dan bedoel ik niet dat het binnen de
eerstvolgende 48 uur zal zijn. Ik zeg ook niet dat onze problemen voorbij zullen zijn wanneer we het einde
van 2015 bereikt hebben. Ik denk dat de waarheid is dat onze problemen goed zullen beginnen als we het
jaar 2016 binnen gaan.
Wat ik probeer te zeggen, is dat we op een belangrijk keerpunt verkeren. Ongeveer rond deze tijd in 2008
ging ik met mijn vrouw op bezoek bij haar ouders. Toen we daar in de zitkamer zaten, legde ik uit dat we aan
de rand van een grote financiële crisis stonden en zoals bekend lieten de gebeurtenissen enkele maanden
later zien dat ik het toen bij het rechte einde had.
Ik wilde dat ik deze keer kon plaatsnemen in al de zitkamers van mijn lezers en uitleggen waarom we weer
aan de rand staan van een grote financiële crisis. Helaas is dat niet mogelijk, maar hopelijk zal dit artikel
voldoende zijn. Deel dit bericht met je vrienden, je familie en iedereen die je graag zou willen waarschuwen
over wat er gaat komen.
Snyder gaat in zijn uitgebreide artikel vervolgens in op waarom aandelen en dergelijke veel te hoog staan en
dat deze uiteraard zullen crashen in de nabije toekomst, maar er is een veel groter probleem dan aandelen
en dat zijn de derivaten.
Het volgende schreven wij over derivaten in een eerder artikel:
Die zeepbel wordt gevormd door wat men noemt derivaten. Financiële instrumenten die letterlijk zijn
gebaseerd op gebakken lucht.
Financiële derivaten zijn beleggingsinstrumenten die hun waarde ontlenen aan de waarde van een ander
goed, zoals aandelen en olie. Het andere goed wordt in het jargon de onderliggende waarde genoemd. De
voornaamste soorten derivaten zijn opties, futures, swaps en forwards. Men gebruikt financiële derivaten om
risico's te verkleinen of juist te speculeren.
Dit betekent in de praktijk dat derivaten op zich geen enkele waarde vertegenwoordigen zoals dat
bijvoorbeeld met aandelen wel het geval is. Derivaten kunnen heel gecompliceerd zijn en het klinkt allemaal
heel indrukwekkend, maar in feite zijn het niets meer of minder dan gokbriefjes op wat er in de toekomst
gaat gebeuren.
In feite is de handel in derivaten niet veel anders dan het wedden op de uitslag van een voetbalwedstrijd.
Een gelegaliseerde vorm van gokken en dat liefst met geld van een ander.
De banken die te groot zijn om om te vallen hebben Wall Street dan ook veranderd in het grootste casino ter
wereld. De derivatenzeepbel zal barsten, de vraag is alleen wanneer en dan is het einde oefening voor ons
volledige financiële- en banksysteem.
Volgens Michael Snyder is de hoofdrol in de komende ineenstorting weggelegd voor derivaten. Hij adviseert
dan ook in nieuwsberichten te luisteren naar het woord “derivaten” want wanneer dit regelmatig wordt
genoemd dan is dat het teken dat de ineenstorting begonnen is.
Hij zegt verder, “Deze gelegaliseerde vorm van gokken zal de banken die te groot zijn om om te vallen,
vermorzelen. Alleen al de banken in Amerika hebben een blootstelling aan derivaten van 278 biljoen Dollar.
Dit bedrag is slechts afgedekt door een bedrag van 9.8 biljoen Dollar aan bezittingen. Zeggen dat banken
onverantwoorde risico’s nemen, is een groot understatement.
Het is een lang artikel geworden van Michael Snyder, maar hij heeft dan ook veel te vertellen en zoals hij
zegt:
“In mijn hele leven heb ik nog nooit zo’n onheilspellend gevoel gehad over een bepaalde periode als dat ik
dat heb aangaande de laatste zes maanden van 2015”.
Bron: The Economic Collapse Blog
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9490:ik-heb-nog-nooit-zononheilspellend-gevoel-gehad&catid=15:financieel&Itemid=28
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Komt er een aanval op contant geld?
Er wordt momenteel veel geschreven over een cashloze
samenleving, waarmee wordt bedoeld dat het contante geld
geheel zal verdwijnen. Dit zou de controle over ons doen en laten
compleet maken. Contant geld is anoniem en het is ons laatste
stukje vrijheid met betrekking tot geld. Maar is die cashloze
samenleving niet al een feit? Hebben we doordat er nog contant
geld is niet de illusie dat er nog vrijheid is? Hoe diepgaand is de
controle over ons financiële doen en laten nu al?
Contant geld en digitaal geld
Als er over contanten wordt gesproken dan gaat het over papier
en muntgeld. Dit geld wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB), waarvan De Nederlandse
Bank (DNB) een onderdeel is. Contant geld of chartaal geld is wettig betaalmiddel. Met andere woorden
chartaal geld is gekaderd in de wet. Chartaal geld ontstaat niet door schuld maar wordt in omloop gebracht
via de commerciële banken. Je kunt chartaal geld in bezit krijgen door het op te nemen ‘ bij de bank’,
meestal via een pinautomaat. Daarvoor moet je wel een tegoed hebben bij de bank.
Het ‘geld’ dat je op je bankrekening hebt staan is giraal of digitaal geld. Digitaal geld wordt door banken uit
het niets gecreëerd als een persoon of een onderneming een schuld aangaat bij de bank. Als u bijvoorbeeld
een hypotheekschuld aangaat bij de bank, dan is uw handtekening onder het leningcontract de basis waarop
de bank nieuw digitaal geld schept. Elke euro nieuw digitaal geld staat dus gelijk aan een euro schuld. Als de
schuld wordt afgelost dan verdwijnt het digitale geld weer. Dit veroorzaakt een onoplosbare paradox, want
hoe meer schuld hoe meer digitaal geld er is en andersom hoe minder schuld, hoe minder digitaal geld.
De ECB kan overigens ook digitaal geld creëren. In principe is het zelfs mogelijk dat de ECB direct op de
bankrekening van alle burgers een digitaal tegoed stort, schuldvrij. Dit zou een veel positiever effect op de
economie hebben dan het geldverslindende overeind houden van banken. 1)
Omvang van de digitale geldhoeveelheid
De omvang van het digitale geld is vanaf de opkomst van de computer enorm toegenomen. In 1985 was er
in Nederland digitaal geld ter waarde van 125 miljard euro en in 2014 is dat toegenomen tot 708 miljard
euro, dus 5,5 keer zoveel. Digitaal 'geld' is geen geld, want het is geen wettig betaalmiddel. Als je een
tegoed hebt op je bankrekening, dan heb je een claim van hetzelfde bedrag op chartaal geld.Dus, je kunt je
digitale geldtegoed omwisselen in chartaal geld. Banken kunnen dit niet weigeren, want dan zouden ze
zichzelf schuldig maken aan onwettige praktijken.
De kans op een bankrun
Dit zou kunnen betekenen dat banken zich niet zouden kunnen en mogen wapenen tegen een bankrun. Er is
sprake van een bankrun als mensen massaal hun banktegoed omzetten in contanten. De calamiteiten op
Cyprus hebben bewezen dat banken zich op zo’n bankrun hebben voorbereid. De Cyprioten konden van de
ene op de andere dag niet meer pinnen en alle banktegoeden werden bevroren. Het was een blauwdruk, zo
versprak Dijsselbloem zich. Later werd deze uitspraak door hem herroepen. Wij weten wel beter. Een
bankrun zal te allen tijde en overal, desnoods met geweld worden tegengehouden. Vanzelfsprekend weet
men heel goed wanneer het moment daar is dat de geldautomaten worden gesloten.
Het bevorderen van digitaal betalingsverkeer
Doet contant geld er nog wel toe?
De hoeveelheid chartaal geld had in Nederland in 1985 een
waarde van 13 miljard euro en in 2014 was het 53 miljard euro.
Ook de chartale geldhoeveelheid is dus in Nederland relatief
sterk toegenomen. Als je het echter vergelijkt met de optelsom
van chartaal en digitaal geld – in het jargon M2 genoemd- dan is
de hoeveelheid chartaal geld teruggelopen van 10% van het
totaal van chartaal plus digitaal geld naar 7,5% van het totaal.
Dat dit teruggelopen is, heeft niet zozeer te maken met het beperken van contant geld, maar met de
opkomst van het giraal betalingsverkeer. Banken hebben er vanzelfsprekend alles aan gedaan om het giraal
betalingsverkeer te bevorderen door pinnen, mobiel betalen, electronic banking etc. In 2013 was het aantal
pin transacties (betalingen bij de supermarkt etc.) 2,7 miljard. Het gemiddelde bedrag dat met de pin werd
afgerekend was 40 euro. Het aantal contante betalingen was met 3,8 miljard transacties weliswaar groter,
maar het bedrag per contante betaling veel lager: 13,50 euro. Vanuit het bankbelang werd digitaal betalen
vooral bevorderd omdat contant geld banken meer kost en omdat het riskanter is. 92,5% van het geld is dus
digitaal geld en dat percentage was in 2009 met 94% zelfs nog hoger. Tussen 2009 en 2014 is het aandeel
van chartaal geld dus juist gegroeid van 6% naar 7,5%. Vooral omdat mensen door de crisis kennelijk meer
behoefte hadden aan contant geld.
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Contant geld eruit?
Is het waar dat het contant geld er bewust uit wordt gewerkt? Als je kijkt naar het al decennia lang relatief
lage aandeel van contant geld in het totaal van chartaal plus digitaal geld, dan zou je geneigd zijn om die
gedachte wat te relativeren. Want wat wordt ermee bereikt? Als het om controle gaat dan is dat al voor meer
dan 90% gerealiseerd. De nog ontbrekende 10% is door middel van de verplichting aan banken om grote
contante opnames en stortingen te melden ook voor het belangrijkste deel onder controle gebracht. De rest
is peanuts. Het lijkt mij daarom onwaarschijnlijk dat het contant geld wordt afgeschaft vanwege controle.
Politici kunnen het bovendien niet aan hun kiezers verkopen dat je op de markt niet meer met contanten kunt
betalen en dat jouw kinderen op de vrijmarkt alleen nog digitale betalingen mogen ontvangen. Wij hebben
onszelf al lang schaakmat gezet door digitaal geld als HET betalingsmiddel te accepteren en door niet op
grote schaal ons tegoed bij de bank in contanten op te nemen.
Wat de technocraten willen
Er is een andere reden waarom er toch moet worden gevreesd voor het afschaffen van dat laatste stukje
schijnvrijheid dat wij hebben. Het plan om dat te doen komt uit de koker van technocratische economen
zoals Willem (‘Mees’) Buiter, hoofdeconoom bij de Citibank. 2)
Buiter zegt: “Om de verslechterende economische omstandigheden het hoofd te bieden en de economie te
stimuleren hebben de centrale banken, zoals de Federal Reserve (VS) en de ECB (EU) stapsgewijs de rente
verlaagd. Dit is echter op een punt uitgekomen, waarop dit middel niet meer werkte tegen de kwaal omdat er
een weerstand is tegen verlaging van de rente beneden het nul-niveau. De grootste weerstand vormt
contant geld.” Hij en een flink aantal andere - modelmatig denkende - collega’s denken dat als de rente op
banktegoeden lager wordt dan -1%, er sprake zal zijn van een enorme run op chartaal geld. Immers, het is
beter om je geld contant in de kluis te hebben dan dat het op je bankrekening staat en dat het je twee, drie of
meer procenten kost. Reken maar uit hoeveel je dat per jaar kost als het saldo op je bankrekening een
miljoen euro of meer is. De technocraten denken dus, dat ze kunnen afdwingen dat particulieren, instellingen
en bedrijven met veel geld op de bankrekening om dat te besteden aan bijvoorbeeld investeringen of het uit
te lenen aan bedrijven die willen investeren en geld tekort komen of aan het doen van consumptieve
uitgaven (Rutte: koop een auto, koop een huis…).
De gedachtegang van Buiter en zijn collega’s is voor normale
mensen wezensvreemd. De technocraten zien de economie nog
steeds als een grote machine die je harder of minder hard kunt
laten draaien door op de juiste knoppen te drukken. Met de factor
‘mens’ wordt in dit modelmatige denken geen rekening
gehouden. Dat is veel te lastig. Mensen zijn te onvoorspelbaar.
Toch, zelfs als de plannen van deze ‘gekkies’ worden uitgevoerd
dan verwacht ik nog niet dat het contant geld geheel wordt
afgeschaft. Gewoon omdat het niet nodig is. Ik denk dat in elk
geval de 5, 10 en 20 euro en misschien de 50 euro biljetten in
omloop blijven. De 500, 200, 100 en wellicht ook de 50 euro bankbiljetten worden waarschijnlijk uit de
circulatie gehaald. Een aanwijzing hiervoor is, dat de vijf en tien eurobankbiljetten zijn vernieuwd, de twintig
euro biljetten volgen in november 2015. Naar verluid zijn deze biljetten van elektronische 'gadgets'
voorzien.3)
Wat kunnen we doen?
Digitaal of elektronisch 'geld' is niet meer dan een claim op wettig betaalmiddel. Cashgeld of chartaal geld is
wettig betaalmiddel. Althans, zo staat het nu nog omschreven in de wet. Het zou kunnen, dat een
wetswijziging in voorbereiding is om digitaal geld te 'promoveren' tot wettig betaalmiddel. Daarmee zou dan
het probleem voor de banken zijn opgelost. Banken kunnen na zo'n wetswijziging bepalen hoeveel cashgeld
wij nog 'mogen' hebben. De omgekeerde wereld dus. Nu is het nog zo, dat WIJ mogen bepalen hoeveel we
van ons tegoed omzetten in cashgeld. Als we niet heel snel dit recht opeisen dan hebben we een belangrijk
stuk van onze privacy definitief ingeleverd. We kunnen veiligstellen dat digitaal 'geld' slechts een claim is op
wettig betaalmiddel en dat er geen belemmeringen mogen worden opgeworpen voor het uitoefenen van
deze claim, of anders gezegd dat we te allen tijde ons banktegoed kunnen omwisselen in cashgeld.
Daarvoor moeten we aangifte doen tegen de partijen die belemmeringen opwerpen, zoals het instellen van
een maximumbedrag van je tegoed in cashgeld of die jou dwingen om digitaal geld te betalen als je dat cash
wilt doen. Ik doe hierbij een beroep op juristen om te helpen bij het opstellen van een doeltreffende tekst.
© Ad Broere
1) Better ways to boost eurozone economy and employment
2) The Death of Cash
3) Bankbiljetten voorzien van RFID-chips
http://adbroere.nl/web/nl/columns/komt-er-een-aanval-op-contant-geld.php
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De BIS Bank, spil in een door geld geregeerde wereld
Sommigen zeggen dat de Bank for International Settlements (BIS) niet meer is dan een uitstekende bron
van financiële informatie, gebaseerd op een enorme database. Anderen zeggen dat de BIS een vrijblijvende
praatclub is van centrale bankiers en dat de bank het internationale betalingsverkeer faciliteert. In
werkelijkheid is de BIS Bank veel meer dan dat. Adam Lebor, een onderzoeksjournalist die een diepgaande
studie van de bank heeft gemaakt en in 2013 over de BIS het boek ‘The Tower of Basel’ publiceerde, noemt
het ‘ de geheime bank die de wereld runt’.
De missie van de BIS
In 1925, jaren voordat de oprichting van de Bank for International Settlements een feit was,verklaarde
Montagu Norman, president van de Bank of England: ‘Ik hoop zeer dat wij de komende zomer een private en
exclusieve 'centrale bankiersclub’ mogen inhuldigen, in de aanvang klein en groot in de toekomst.’ Niet
zomaar een club, maar een instrument waarmee de invloed van nationale overheden buiten spel kon worden
gezet. Dit idee leefde niet alleen bij Montagu Norman. Hij deelde het met collega’s zoals Strong van de
Federal Reserve en Schacht van de Reichsbank.
De BIS werd in 1930 opgericht om de betaling van de oorlogsschulden van Duitsland aan de geallieerden te
regelen. McGarrah, de eerste voorzitter van het bestuur van de BIS onthulde echter de werkelijke missie van
de BIS in Nation’s Business Magazine (1931): ‘De Bank staat geheel los van welke staats- of politieke
controle dan ook. Voor overheidsfunctionarissen is geen plaats in de directie. De bank is geheel niet-politiek.
De bedrijfsvoering is op een commerciële en financiële basis opgezet. Overheden hebben geen invloed op
en enige verbintenis met het bestuur’. Het wekt daarom geen verbazing dat de BIS niet werd opgeheven
toen er in 1931 een eind kwam aan de Duitse herstelbetalingen.
gezworen kameraden, Hjalmar Schacht, president van
Hitlers' Reichsbank (links) en Montagu Norman, president
van The Bank of England
Aandeelhouders en zeggenschap
De oprichters van het eerste uur waren de Nationale Bank van
België, Banque de France, Banca d’Italia, Reichsbank , drie
Amerikaanse private banken (t.w. J.P. Morgan, the First National
Bank of New York en the First National Bank of Chicago) en een
consortium van Japanse private investeerders. Elk van de participanten kreeg per deelnemend land een
gelijk aantal aandelen. Het is belangrijk om te weten dat alle genoemde centrale banken in die tijd in private
handen waren. Er was niets ‘nationaal’ of 'publiek' aan de centrale banken. Het waren gewoon private
banken met private aandeelhouders waaraan een monopoliepositie was toegekend. De oprichters van de
BIS Bank handelden dus namens hun aandeelhouders en de BIS Bank was vanaf de oprichting ervan een
private onderneming.
Het is een onbeantwoorde vraag wat er gebeurde met de aandelen van de participanten van het eerste uur
toen een aantal nationale centrale banken na 1945 werden genationaliseerd. Volgens een publicatie van de
Fed New York stonden in april 2007 86% van de aandelen in de BIS geregistreerd op naam van de
deelnemende centrale banken en werd 14% van de aandelen gehouden door private aandeelhouders. Vier
jaar eerder, op 22 september 2003 publiceerde de BIS echter het bericht dat de aandelen van de private
aandeelhouders verplicht worden ingekocht. Omdat de BIS een besloten vennootschap is, kan het
aandeelhoudersregister niet vrij worden geraadpleegd en moeten we het doen met de –tegenstrijdigeinformatie.
De Fed New York merkt op dat de private aandeelhouders geen stemrecht hadden (hebben), dit in
tegenstelling tot de nu inmiddels 60 centrale banken die zijn toegetreden tot de BIS. Op Washington’s blog
van september 2011 staat in het artikel 'The World’s biggest central bank has private shareholders': "Het kan
wel of niet waar zijn dat de private aandeelhouders geen stemrecht hebben. Maar eigenlijk is het niet van
belang. Het is immers een bekend feit, dat machtige superrijken informeel hun invloed uitoefenen door
gebruik te maken van stromannen. Daarom is het feit dat er private aandeelhouders zijn eigenlijk veel
interessanter dan het antwoord op de vraag of ze al dan niet directe invloed uitoefenen."
De mening over de BIS van een insider
In zijn boek Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time (1966), gaf dr. Carrol Quigley de
sleutelrol weer die de BIS na WOII achter de schermen speelde in de financiële wereld. Dr. Quigley was
hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Georgetown. Ook wist hij als insider wat er omging binnen
de kring van “internationale bankiers”.
Twee quotes uit Tragedy and Hope:
“Ik heb kennis van de werking van dit netwerk omdat ik haar twintig jaar lang heb bestudeerd en Ik
gedurende twee jaar begin jaren ‘60 in de gelegenheid ben geweest om de geheime verslagen en
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documenten te bestuderen. Ik heb geen enkele aversie naar het netwerk toe en evenmin naar de meeste
van hun doelstellingen, maar mijn grootste bezwaar is dat de betrokkenen bij het netwerk anoniem willen
blijven en dat ze hun doelstellingen niet openbaar willen maken, hoewel hun rol in de geschiedenis van
dermate grote invloed is, dat dit wel het geval zou moeten zijn.”
“De krachten achter het financiële stelsel hebben nog een ander, ver reikend doel, niets minder dan een
wereldorde te creëren op basis van een in private handen zijnde wereldwijde financiële controle. Zo wil men
het politiek systeem van elk land afzonderlijk controleren alsmede de gehele wereldeconomie. Het systeem
zal op een feodale manier worden gestructureerd via ‘s werelds samenwerkende centrale banken door
middel van in het geheim gesloten akkoorden. De hoofdzetel en het anker van dit systeem is de BIS in Bazel
Zwitserland. Deze bank is in private handen en wordt gecontroleerd door banken die op hun beurt in private
handen zijn.”
De sleutel van het succes van de BIS zit er volgens dr.Quigley in, dat “de internationale bankiers -vergaderd
in de BIS- het geldsysteem van alle landen controleren en manipuleren, terwijl ze de indruk geven dat de
controle bij de regering ligt.” Mervyn King ex president Bank of England en voorzitter van meerdere BIS
comités gaf in een interview met auteur en journalist Adam Lebor in 2013 aan dat er ‘geen besluiten worden
genomen in Basel. Het is overdreven om te zeggen dat wij in Bazel politiek maken. Dit is voorbehouden aan
de nationale centrale banken. De BIS vergaderingen zorgen ervoor dat wij beter zijn geïnformeerd.’ BIS
secretaris-generaal Peter Dittus zei in een interview met Der Spiegel in 2009: “Onze kracht is dat we geen
wetgevende macht hebben. Onze bijeenkomsten zijn niet gericht op besluitvorming. Het gaat om het
uitwisselen van visies. Deze opinies vinden hun weg op een subtielere manier, door een proces dat zou
kunnen worden vergeleken met osmose”
Het naambord van de BIS Bank naast de 'deurbel'
Veel meer dan een praatclub
De opinies vinden vooral hun weg via de comités die door de BIS
worden gehost.
De meest prominente comités zijn:
Basel Committee on Banking Supervision
The Basel Committee on Banking Supervision provides a forum
for regular cooperation on banking supervisory matters. Its
objective is to enhance understanding of key supervisory issues
and improve the quality of banking supervision worldwide.
The Committee's members come from Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, European
Union, France, Germany, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Mexico, the
Netherlands, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United
Kingdom and the United States. The present Chairman of the Committee is Mr. Stefan Ingves, Governor of
Sveriges Riksbank. (bron BIS Bank)
Dit comité is de ontwerper van de Basel I, II en III akkoorden, die bij commerciële banken in de lidstaten
werden en worden toegepast en die erop zijn gericht dat banken aan de gestelde kapitaaleisen voldoen.
Committee on the Global Financial System
The Committee on the Global Financial System (CGFS), which is chaired by William C. Dudley, President
and Chief Executive Officer of the Federal Reserve Bank of New York, monitors developments in global
financial markets for central bank Governors.
The Committee has a mandate to identify and assess potential sources of stress in global financial markets,
to further the understanding of the structural underpinnings of financial markets, and to promote
improvements to the functioning and stability of these markets. It fulfils this mandate by way of regular
monitoring discussions among CGFS members, through coordinated longer-term efforts, including working
groups involving central bank staff, and through the various reports that the CGFS publishes. The CGFS
also oversees the collection of the BIS international banking and financial statistics. (Bron: BIS Bank)
Dit comité doet onderzoek naar, informeert over en adviseert naar aanleiding van ontwikkelingen op de
mondiale financiële markten ten behoeve van de aangesloten centrale banken.
Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)
The Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) promotes the safety and efficiency of
payment, clearing, settlement and related arrangements, thereby supporting financial stability and the wider
economy.
The CPMI monitors and analyses developments in these arrangements, both within and across jurisdictions.
It also serves as a forum for central bank cooperation in related oversight, policy and operational matters,
including the provision of central bank services.
The CPMI is a global standard setter in this area. It aims at strengthening regulation, policy and practices
regarding such arrangements worldwide. (Bron BIS Bank)
Vooral het laatste ‘bepaalt de mondiale standaards’, maakt duidelijk dat de rol veel meer behelst dan die van
informant en adviseur.
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Markets Committee
The Markets Committee (formerly the Committee on Gold and Foreign Exchange) was established in 1962
following the formation of the so-called Gold Pool. Subsequently, members continued to meet and exchange
views on market issues in an open and informal manner. Over time, the Committee has widened its
discussion of financial market developments beyond gold and foreign exchange, and cooperated more
closely in assessing current events as well as longer-term structural trends that may have implications for
financial market functioning and central bank operations. (Bron: BIS Bank)
Het Markt Comité host(te) onder meer de goud ‘pool’. Onderzoeksjournalist Epstein kreeg als een van de
zeer weinigen toegang tot de archieven van de BIS. Hij schreef naar aanleiding van zijn research in Harper’s
magazine ‘Ruling the World of Money’ (november 1983). Epstein beschrijft de BIS als een instelling, die de
wereld op basis van de macht van het geld bestuurt met een grote minachting voor democratisch gekozen
overheden en op basis van volkomen geheimhouding.
Epstein rapporteert over de goud traders op het BIS hoofdkantoor in Bazel en stelt dat door hen de prijs van
het goud werd bepaald. De ‘London gold pool’, het mechanisme van acht landen om de prijs van het goud
op $ 35 dollar per ounce te houden zou na de ineenstorting ervan in 1968 verhuisd zijn naar Bazel.
Het Financial Stability Board (FSB) werd in 2013 in Bazel opgericht. Het is een zwaar opgetuigde spin-off
van de BIS en zal een belangrijke rol gaan spelen in de komende
herschikking van het financiële stelsel.
De huidige general manager van de BIS, Jaime Caruana
Immuniteit en geheimhouding, waarom?
In 1987 werd het Headquarters Agreement getekend tussen de
Swiss Federal Council en de BIS Bank.
Enkele kernpunten uit het akkoord:
‘Immuniteit voor de bank en voor het personeel,
onschendbaarheid, vrijstelling van belastingen.
Medewerkers kunnen niet worden vervolgd voor handelingen die
zijn verricht in het kader van de uitvoering van hun taak.
Het gebouw en de archieven zijn niet toegankelijk voor de Zwitserse autoriteit.
Medewerkers, bestuurders van aangesloten centrale banken officiële genodigden genieten een diplomatieke
status, zo ook de papieren die zij in hun bagage hebben.’
‘Er worden geen openbare verslagen gemaakt van de vergaderingen. Alles wat binnen besproken wordt is
strikt vertrouwelijk. Transparantie komt niet in het BIS woordenboek voor. Niets wordt verwerpelijker geacht
dan een indiscrete bankier.’ (Der Spiegel 2009)
Der Spiegel noemt de BIS niet zonder reden ‘het financiële Vaticaan’
Waarom, als de BIS niet meer zou zijn dan een praatclub van exporterende landen, ontbreekt elk
democratisch gehalte, is de juridische immuniteit vrijwel volkomen, wordt er een volledige geheimhouding
betracht en onttrekt de BIS zich aan welke jurisdictie dan ook?
De BIS is geworden wat Montagu Norman al in de 20er jaren voor ogen had, al dan niet daartoe
geïnspireerd door de aandeelhouders van de Bank of England. Norman was van 1920-1944 president van
de Bank of England. Hij gold in zijn tijd als een van 's werelds meest invloedrijke personen en de Bank of
England was in zijn tijd nog een factor van groot belang. De BIS heeft zich volgens de wens van Norman en
zijn collega's ontwikkeld tot ‘de hoofdzetel en het anker van het financiële systeem’. De rol die de BIS voor,
tijdens en na de tweede wereldoorlog heeft gespeeld is nog allerminst beëindigd, want ook in de huidige
crisistijd is de BIS de hoofdarchitect van het komende nieuwe mondiale financiële stelsel.
Ad Broere, econoom
Bronnen:
‘Tower of Basel, The shadowy history of the secret bank that runs the world’, Adam Lebor 2013
‘Geld komt uit het Niets’ Ad Broere 2012
http://www.newyorkfed.org/aboutthefed/fedpoint/fed22.html
http://www.bis.org/stability.htm
‘Ruling the World of Money’, Epstein, 1983
‘Tragedy and Hope: A history of the world in our time’, Caroll Quigly, 1966
http://www.spiegel.de/international/business/the-man-nobody-wanted-to-hear-global-banking-economistwarned-of-coming-crisis-a-635051-2.html, Spiegel Online 2009
http://www.washingtonsblog.com/2011/07/the-worlds-biggest-central-bank-has-private-shareholders.html
2011
Central Bank co-operation at the BIS 1930-1973,Gianni Toniolo 2005 (quote Montagu Norman uit 1925)
http://adbroere.nl/web/nl/artikelen/de-bis-bank-spil-in-een-door-geld-geregeerde-wereld.php
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