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'Griekse MinFin 'Trojaans paard' van banken en EU om hele eurozone te onderwerpen'

EU-ECB recept voor Griekenland en heel Europa: Alle financiële zeggenschap geheel overdragen
aan Brussel
Yanis Varoufakis, ‘Trojaans Paard’ van de Westerse elite?
De Amerikaans-Duitse auteur en onderzoeksjournalist F.
William Engdahl ziet tal van sterke aanwijzingen dat de
zogenaamd extreem-linkse Griekse minister van Financiën
Yanis Varoufakis in werkelijkheid fungeert als een ‘Trojaans
Paard’ van de Troika en de internationale banken, bedoeld
om de complete eurozone te onderwerpen en alle
resterende soevereiniteit van de lidstaten te vernietigen. Na
de instorting van Griekenland is het volgende land aan de beurt: Italië. Dan zal de hele EU in een
zeer ernstige crisis worden gestort.
‘Ik kom tot de conclusie dat Varoufakis in geen geval de kampioen van de ongelukkige Grieken is,
maar veel meer deel is van een veel groter en zeer smerig spel,’ begint Engdahl. Hij vergelijkt dat
‘spel’ met de term ‘rapo’, die werd bedacht door de briljante psycholoog Eric Berne, auteur van
‘Games People Play’. Kortgezegd: via de Grieken wordt de complete EU, inclusief Nederland,
‘verkracht’.
‘Troika en megabanken lachende derden’
De extreemlinkse Syriza partij beloofde begin dit jaar op te komen voor het Griekse volk en een
einde te maken aan de strenge bezuinigingen. ‘Maar wat we nu beleven is een clown-show op
kosten van de Grieken en de hele EU. De lachende derden zijn zoals zo vaak de megabanken en
de Troika (ECB, IMF, EU).’ Achter de Troika staan goed verstopt de Griekse oligarchen, die in de
loop der jaren honderden miljarden euro’s uit de staatskas hebben geroofd en naar rekeningen in
Zwitserland en Griekenland hebben weggesluisd, zodat ze zelf geen cent belasting hoefden te
betalen. Daarbij lijkt het er steeds sterker op dat minister Varoufakis namens hen de rol van een
‘Trojaans Paard’ speelt.
Contacten met Amerikaanse en Europese elite
Varoufakis, die in Engeland economie studeerde, daarna 11 jaar in Australië woonde en
Australisch staatsburger werd, keerde in 2000 naar zijn land terug en werd professor aan de
Universiteit van Athene. Vanaf januari 2013 tot aan zijn aanstelling als minister van Financiën
begin dit jaar onderwees hij op de Universiteit van Texas, waar hij contacten opbouwde met het
Brookings Institute, de denktank van het establishment in Washington.
Hij was ook adviseur van premier Papandreou en de PASOK-partij, die instemde met de zware
bezuinigingen in ruil voor de miljarden bailouts, die enkel bedoeld waren om met name de Franse
en Duitse banken te ‘redden’. Ook stond hij achter de maatregelen van ECB-president Draghi om
Griekenland in de eurozone te houden.
De voormalige Franse premier Michel Rocard schreef het voorwoord van Varoufakis’ boek
‘Bescheiden voorstel ter oplossing van de euro-crisis’. Rocard pleitte voor een ‘sterke man’ aan het
roer van de EU, feitelijk een soort dictator. Dat werd Martin Schulz, president van het Europese
Parlement, die de nieuwe Syriza regering opdroeg de geëiste bezuinigingen te slikken.
Rocard was in 1986 een van de opstellers van de Europese Eenheid Akte waarin de weg werd
vrijgemaakt voor de oprichting van de ECB, waarmee met succes de soevereiniteit van de EUlidstaten tot een lachertje werd gemaakt.
Griekenland is ‘menselijke catastrofe’
Varoufakis herhaalde regelmatig dat er geen Grexit komt en de Grieken door de zure appel
moeten heen bijten. En die is met een officiële werkeloosheid van ruim 30% heel zuur. Nadat de
economie door de harde bezuinigingen instortte, daalden de belastinginkomsten fors, in januari
2015 alleen al met 23% onder de gewenste € 4,5 miljard per maand.
Ondertussen legde de regering in Athene de middenstand forse belastingverhogingen op, en werd
gekort op de lonen en pensioenen. De banken blijven nu tot zeker 5 juli gesloten. ‘Griekenland is
een menselijke catastrofe,’ aldus Engdahl.
Varoufakis wijst genereuze Putin en BRICS-blok af
Als minister Varoufakis werkelijk de belangen van de Grieken op het oog had gehad, dan had hij
de terugbetalingen van de schulden aan de Troika opgeschort, opnieuw de drachme ingevoerd,
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kapitaalcontroles afgekondigd en sterke economische banden met Rusland, China en de andere
BRICS-landen opgebouwd.
De Russische president Vladimir Putin had hem in juni maar liefst $ 5 miljard dollar beloofd voor de
Griekse deelname aan de Gazprom pijpleiding Turkish Stream. Dat geld had de Grieken lucht
gegeven, maar Brussel en Washington waren daar niet blij mee, zeker niet omdat Putin de Grieken
ook deelname aan de BRICS-ontwikkelingsbank had aangeboden. Daarmee zou Griekenland
definitief uit het Westerse machtsblok zijn gevallen.
Na immense druk uit Brussel en Washington wees Varoufakis deze voorstellen, die de huidige
catastrofe hadden voorkomen, echter van de hand. ‘Het ziet er daadwerkelijk naar uit dat
Varoufakis rol die van een Trojaans Paard in de Griekse regering is, om - terwijl hij zich als
ongebonden voorvechter van de Griekse belangen voordoet- Griekenland en de Grieken voor de
slachtbank voor te bereiden,’ constateert Engdahl.
EU-recept voor Griekenlands straks ook voor ons
Paul Craig Roberts, onder president Reagan onderminister van Financiën en al jaren vaste analist
van Infowars, schreef dat ‘de schuldeisers van Griekenland, de EU en de ECB... vastbesloten zijn
om het principe te hanteren een land veel te veel kredieten te geven, en het dan te dwingen om
deze door middel van de verkoop van staatsbezittingen en het korten van de pensioenen en
sociale voorzieningen terug te betalen. De kredietverstrekkende banken profiteren van de
financiering van deze privatisering van staatsbezittingen aan voorkeursklanten.’
Wat Griekenland nu overkomt is dan ook hèt recept van Brussel voor de hele EU. ‘Het plan van de
EU en de ECB is om de fiscale onafhankelijkheid van de EU-lidstaten te beëindigen, zodat het
belasting- en begrotingsbeleid aan de EU wordt overgedragen,’ vervolgt Roberts. De Griekse
staatsschuldencrisis wordt hiervoor als precedent gebruikt dat later op alle EU-landen –ook
Nederland- zal worden toegepast.
Roberts: ‘Dan zullen de lidstaten geen soevereine landen meer zijn. De soevereiniteit ligt dan bij
de EU. De maatregelen die Duitsland en Frankrijk ondersteunen zullen uiteindelijk het einde van
hun eigen soevereiniteit bewerkstelligen.’
‘Europa doordrongen van haat’
Hoe heeft het zover kunnen komen? vraag Engdahl zich af. Want ‘de energie die in Europa
doordringt is er niet een van liefde voor de medemens, maar van haat.’ De Duitsers haten de
Grieken vanwege hun belastingontduikingen, de Grieken haten de Duitsers vanwege de geëiste
bezuinigingen. En de hele EU-kliek in Brussel heeft het op Griekenland gemunt, omdat dat land
een bedreiging vormt voor de verwezenlijking van het grote visioen: een financieel en politiek
verenigd Europa, centraal geregeerd vanuit Brussel.
‘Griekse elite vernietigt eigen land’
En dan is er natuurlijk de al zeer lang bestaande haat van de Griekse superrijken –de reders, de
bezitters van raffinaderijen en telecombedrijven, de mediamagnaten- tegen hun eigen volk, waar
ze helemaal niets om geven. De gewone Grieken noemen hen niet voor niets ‘diaplekomenoi’, de
‘verstrikten’. Dankzij hun controle over de media en het ‘kopen’ van politici zoals Varoufakis heeft
de elite zijn positie weten te behouden.
Deze elite kijkt zonder ook maar een keer met de ogen te knipperen toe hoe hun eigen land wordt
vernietigd, zodat hun geroofde miljarden veilig blijven. En daar krijgen ze dus alle hulp en
bescherming uit Brussel voor.
Misschien wordt het eerst eens tijd dat de Grieken met hèn afrekenen voordat ze weer mogen
hopen op een betere toekomst.
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Griekse-MinFin-Trojaans-paard-van-banken-en-EUom-hele-eurozone-te-onderwerpen
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Poroshenko uit Kiev kan niet tellen
Het is verbazingwekkend hoe men in Oekraïne kan liegen
en er het grootste deel van de tijd ook nog mee weg komt.
Neem de president van het land, Petro Poroshenko, die wat
ons betreft niet tot tien kan tellen, wat hij nu maar weer
eens bewijst.
Deze man zegt nu dat hij maar liefst 200.000 Russische
soldaten heeft geteld in Oekraïne. Een getal dat ongeveer
20 keer hoger ligt dan het aantal dat hij begin vorige maand
noemde.
Zo zei hij in een interview met de Italiaanse krant, Corriere
della Sera, “Er zijn vandaag, op bevel van Poetin, 200.000 Russische soldaten in Oekraïne,
vergezeld van een arsenaal aan gewapende voertuigen, geavanceerde raketsystemen. Eén van
deze schoot vorig jaar het Maleisische burgertoestel uit de lucht”.
Het is niet duidelijk hoe Poroshenko aan dit enorme aantal soldaten komt. Het is maar liefst een
kwart van het totale Russische leger en net zo groot als het volledige leger van Oekraïne.
Als de beweringen van Poroshenko waar zijn dan moeten deze manschappen over
verbazingwekkende kwaliteiten beschikken want er is niemand, inclusief veiligheidsdiensten, die
dit enorme aantal troepen de grens heeft zien oversteken. Ook de internationale waarnemers van
de OSCE bij de grens niet.
Tijdens een toespraak in het parlement van Oekraine begin juni 2015 sprak Poroshenko nog van
een aantal van 9.000 Russische troepen en dat het aantal bij de grens was gestegen met 50
procent, vergeleken met vorig jaar.
Vier dagen na deze toespraak van Poroshenko kwam de Minister van Defensie, Stepan Poltorak,
ook met een aantal Russische soldaten in Oekraïne. Toen deze een getal van 42.500 soldaten
noemde en 558 tanks, was de verwarring compleet.
Een week voor het interview met de Italiaanse krant kwam er een andere militaire
hoogwaardigheidsbekleder met weer een totaal ander aantal. Deze vertelde aan de media dat er
54.000 Russen vochten in het betwiste gebied.
Dit keer heeft Poroshenko ze waarschijnlijk persoonlijk geteld en komt hij uit op 200.000. Probleem
is natuurlijk dat Washington, de NATO en de Westerse mainstream media alles geloven wat deze
gek uitkraamt.
Rusland heeft toegegeven dat er een aantal Russen meevechten met de separatisten, maar dat
zijn mensen die daar op eigen houtje naartoe gegaan zijn en die niets te maken hebben met het
Russische leger.
Nooit, maar dan ook écht nooit, werd of wordt er ooit enig bewijs geleverd voor al deze bizarre
beweringen vanuit Oekraïne.
Bron: RT News
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9495:poroshenko-uit-kievkan-niet-tellen&catid=37:wereld&Itemid=50

De waarheid is de vijand
De gehele Westerse samenleving is gebaseerd op leugens.
Dat is het fundament van onze maatschappij; alleen maar
leugens.
Daarmee verwordt de waarheid automatisch de vijand en
die dienen onderdrukt te worden en dus daarmee de
waarheid.
Dit is de inleiding van een artikel, geschreven door de
voormalige Amerikaanse staatssecretaris, Paul Craig
Roberts, ten tijde van de regering van Ronald Reagan.
Hij schrijft verder:
De waarheid komt via buitenlandse bronnen zoals RT en via internetsites zoals deze.
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Washington is, samen met hun vazallen, druk doende de onafhankelijke media uit de lucht te
halen. Propaganda is waarheid als het door Washington wordt gezegd en hun puppets zoals de
EU Observer. Deze EU Observer heeft zonder twijfel de orders uit Washington opgevolgd en heeft
RT News en Sputnik News aangevallen vanwege “het uitzenden van fabeltjes en haattaal
vanachter hun bureaus in de Europese Unie.
Ik verschijn regelmatig bij zowel RT als Sputnik. Naar mijn mening zijn beiden te terughoudend in
hun verslaggeving omdat ze bang zijn afgesloten te zullen worden. Ik heb daar nooit één
haatwoord gehoord of propaganda gezien. Misschien de propaganda van Washington, maar niet
die van de Russische overheid.
Met andere woorden, door de manier waarop Washington de nieuwswereld heeft bewerkt kunnen
zelfs onafhankelijke nieuwssites niet vrijuit spreken.
De Westerse pershoeren zijn erin geslaagd om een niet bestaande werkelijkheid te creëren voor
argeloze Amerikanen en uiteraard geldt hetzelfde voor Europeanen.
Een aanzienlijk deel van deze argeloze bevolking denkt dat Rusland Oekraïne is binnengevallen
en dat Rusland heeft gedreigd om de Baltische Staten en Polen te veroveren. Dit denkt men
ondanks dat inlichtingendiensten van alle Westerse overheden meedelen dat er geen enkel teken
is van Russische troepen die toch echt nodig zijn voor een invasie.
“Een Russische invasie”, net zoals de (niet bestaande) “massavernietigingswapens” van Saddam
Hoesein en de (niet bestaande) chemische wapens tegen de eigen bevolking” van de Syrische
president Assad. De argeloze burger gelooft al het bovenstaande ondanks dat deze feiten of
gebeurtenissen niet bestaan.
Met andere woorden, de Westerse “nieuws” media is een propagandaministerie van waaruit geen
enkele waarheid naar buiten komt.
Daarmee wordt de Westerse wereld word geregeerd door propaganda. Fox News, CNN, de New
York Times, de Telegraaf en de rest van de bewezen leugenaars in de geschiedenis van de
wereld, herhalen permanent dezelfde leugens. Allemaal in het voordeel van Washington en het
militair/industriëel complex uiteraard.
Oorlog is de enige uitkomst van oorlogspropaganda. Wanneer de onverantwoordelijke Westerse
media jullie Armageddon brengt dan mag je de New York Times en de rest van de pershoeren
bedanken voor de vernietiging van niet alleen jou, maar ook je kinderen.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9494:de-waarheid-is-devijand&catid=20:het-complot&Itemid=33

Oostenrijk uit de EU? Meer dan 260.000 Oostenrijkers tekenen petitie over exit uit de
Europese Unie
Het Oostenrijkse parlement moet gaan praten over een mogelijke exit uit de Europese Unie. De
66-jarige Oostenrijkse Inge Rauscher heeft met een burgerinitiatief een kwart miljoen
handtekeningen opgehaald. Daarmee verplicht ze het parlement te beslissen of er een referendum
moet komen.
In 2000 deed de vrouw ook al een poging en haalde ze 190.000 handtekeningen op. Het initiatief
werd toen ook besproken in het parlement, maar zonder resultaat. De ruim 260.000 mensen die de
nieuwe petitie hebben ondertekend vormen 4,12 procent van de kiesgerechtigden in Oostenrijk. Uit
een peiling blijkt dat een derde van de Oostenrijkers voor een exit is. Rauscher spreekt van een
‘grote overwinning’. “261.159 handtekeningen om de vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht en de
neutraliteit van Oostenrijk te herwinnen, dat is een groot succes,” zei ze.
Het is de vraag of er nu wel een referendum zal komen, aangezien een meerderheid van het
parlement in de EU wil blijven. Rauscher denkt dat er nu meer steun voor een referendum zal zijn
vanwege de economische crisis en de Griekse crisis.
[The Local, RT] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/oostenrijk-uit-de-eu-meer-dan-260-000-oostenrijkers-tekenen-petitieover-exit-uit-de-europese-unie/
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Er is een eenvoudige oplossing voor de Griekse crisis: straf de verantwoordelijken!
Krijgt u ook zo’n punthoofd van al die tegenstrijdige berichten over Griekenland en de oorzaak van
de Griekse crisis? Hoe moet de Griekse crisis worden opgelost? De oplossing is simpel. We lopen
even langs de oorzaken van deze crisis. Griekenland trad toe tot de Europese Unie en de
eurozone op basis van zwaar vervalste boeken.
De schuldigen daarvoor zijn de Griekse regering, de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs die
de vervalsingen bedacht en daarvoor dik betaald werd en de Europese verantwoordelijken die het
megabedrog lieten passeren. Niemand daarvan werd tot nu toe bestraft.
In de EU groeiden de schulden in de afgelopen decennia snel. Grootbanken leenden geld zonder
rekening te houden met de buitensporige consumptie en het tekort aan investeringen. Na het
uitbarsten van de wereldwijde financiële crisis in 2008 schoten de rentes op leningen door het dak.
IJsland
De Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) telden meer dan
100 miljard euro neer om de klappen op te vangen, maar straffen bleven uit. De straffeloosheid
voor de bestuurders en directies van de grote banken vormt een groot gevaar. Alleen in IJsland
werden enkele bankiers opgesloten. Elders staan ze blijkbaar boven de wet.
Het Belgische voorbeeld van Arco is tekenend. De coöperatie gokte zwaar op een hyperriskante
strategie. Toen dat mislukte door wanbestuur en massaal bedrog, mochten de foute bestuurders
zelfs hun eigen faillissement regelen. Ze kregen enkele jaren de tijd om de sporen van hun bedrog
uit te wissen. Een regelrechte schande voor de rechtsstaat.
Grof bedrog
Grootbanken konden miljarden winst maken door fraude en illegitieme winsten. Als het mis ging
werden ze uitgekocht met vele honderden miljarden belastinggeld. Een adequate bestraffing is
noodzakelijk omdat de verantwoordelijken voor het wanbestuur anders nooit zullen stoppen met
hun gegraai ten koste van de belastingbetaler.
Zolang ministers, topambtenaren en bankbestuurders niet persoonlijk aansprakelijk kunnen
worden gesteld zal alles blijven zoals het is. De schuldigen moeten ook op Europees niveau
vervolgd worden: zij staan voor te veel en grof bedrog. Fouten zoals het vervalsen van boeken en
het aanvaarden van vervalsingen moeten in elke rechtsstaat bestraft worden. Zonder bestraffingen
blijven deze knoeiers doorgaan met het veroorzaken van miljarden euro schade, waar de
belastingbetaler voor opdraait.
Als de vervolging en bestraffing eenmaal plaatsvindt, is de Griekse crisis plotseling wél oplosbaar.
Door ingenieur en zakelijk adviseur Rudi Dierick
[De Bron]
http://www.ninefornews.nl/er-is-een-eenvoudige-oplossing-voor-de-griekse-crisis-straf-deverantwoordelijken/

Hoe Google stiekem je gesprek afluistert…
Nieuws in het computerwereldje, Google heeft een update
naar je computer gestuurd in zowel Google Chrome als
Chromium om mee af te luisteren. Het idee is dat je ‘OK,
Google’ zegt, en daarna de spraakherkenning start. De
spraakherkenning gebeurt echter op de servers van Google,
niet op je eigen computer. Dit betekent dat alles wat je dan
zegt naar Google gaat…? Als je er bewust voor kiest is dat
wellicht OK, maar nu blijkt dus dat Googledie keuze al voor je heeft gemaakt met de recente
update. De software staat dus nu al op je PC en is ingeschakeld. Google’s Chrome en Chromium
browsers luisteren nu dus naar je. Toepasselijk nieuws op de dag voor de verjaardag George
Orwell (1984).
In het nieuws is verder weinig over hoe je audio capture dan uit zet, hoe de opt-out werkt voor
Google analyse van een gesprek rondom je computer. Wellicht toch maar voor Firefox kiezen?
Oordeel zelf.
http://langleveeuropa.nl/2015/06/hoe-google-stiekem-je-gesprek-afluistert/
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Waarom we “NEE” aanraden bij het referendum
Complete artikel: yanisvaroufakis.eu
1. De onderhandelingen zijn vastgelopen omdat de
Griekse schuldeisers (a) weigerde om onze
onmogelijk-terug-te-betalen overheidsschuld te
verminderen en (b) er op aandringen dat het
'parametrisch' moet worden terugbetaald door de
zwakste leden van onze samenleving, hun kinderen
en hun kleinkinderen
2. Het IMF, de overheid van de Verenigde Staten, veel andere overheden over de hele wereld, en
de meeste onafhankelijke economen geloven dat - samen met ons - de totale schuld moet worden
geherstructureerd.
3. De Eurogroep had eerder (november 2012) toegegeven dat de schuld moet worden
geherstructureerd, maar weigert zich te committeren aan een schuld herstructurering.
4. Sinds de aankondiging van het referendum, komen er van de EU signalen dat ze klaar zijn om
een schuldsanering te bespreken. Deze signalen laten zien dat het officiële Europa zelf ook niet
zou instemmen met haar eigen 'final' bod.
5. Griekenland zal in de euro blijven. Deposito's in Griekse banken zijn veilig. Schuldeisers hebben
de strategie van chantage gekozen door banken te sluiten. De huidige impasse is het gevolg van
deze keuzes van de schuldeisers en niet door dat de Griekse regering de onderhandelingen heeft
stopgezet of een Griekse gedachten van Grexit en devaluatie. Griekenland plaats in de eurozone
en in de Europese Unie is niet onderhandelbaar.
6. De toekomst vraagt om een trots Griekenland binnen de eurozone en in het hart van Europa.
Deze toekomst eist dat de Grieken een keihard NEE zeggen op zondag, en dat we in de eurozone,
bekleed met de macht van dit NEE, opnieuw onderhandelen hoe de overheidsschuld van
Griekenland te herstructureren, alsmede de verdeling van de lasten tussen de haves en de have
nots.
Yanis Varoufakis
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/waarom_we_nee_aanraden_bij_het_referendum
Het patent dat Monsanto vernietigt..!
2015 © WantToKnow.nl/.be
Als er in deze dagen iets is wat je zou moeten lezen, is het wel
dit verhaal. Het bevat namelijk informatie die onze wereld op
een radicale wijze, zeer positief zou kunnen veranderen. Het is
met name Monsanto die het volstrekt niet eens zal zijn met
deze informatie, maar het artikel gaat dan ook preciés over
hun manipulatieve, giftige producten en manier van werken.
Het enige wat je hoeft te doen, is dit bericht te delen en blijven delen, teneinde een verandering
teweeg te brengen met deze info. Het is 2006 en een man, genaamd Dr. Paul Stamets, krijgt een
patent toegekend, dat wereldwijd erg weinig aandacht krijgt. Nu is dat voor een deel logisch, want
Dr. Stamets is paddestoeldeskundige, in het Engels een ‘mycologist’ of, in goed Nederlands, een
mycoloog. En je zult het begrijpen… Informatie uit deze wereld is nou niet bepaald voorpaginanieuws.. Maar dat had met dit patent WEL het geval mogen zijn..! Wat behelst dat patent dan, zul
je je afvragen..? Gezaghebbenden in de pesticide-industrie verklaren dat dit patent ‘de meest
verstorende technologie bevat, die ze ooit hebben waargenomen’.. En geloof ons, als deze
deskundigen in de chemische onkruidbestrijding zoiets verklaren, dan is het ook een ‘meest
verstorende technologie’.. Maar het is niet negatief, dat woord ‘verstorend’, mocht je dat denken,
want het woord ‘verstorend’ slaat op HUN EIGEN industrie.. Het patent is dus bijna dodelijk voor
deze chemische pesticide-industrie..!
Wat heeft deze wetenschapper, Dr. Paul Stamets dan ontdekt..?
Deze paddenstoeldeskundige heeft een manier gevonden om moeder Natuur het werk te laten
doen, waar het aankomt om insecten af te houden van beschadiging van de oogsten die mensen
moeten voeden. Deze mycologist heeft een zogenaamde natuurlijke slimme pesticide uitgevonden.
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Deze pesticides bieden een VEILIGE EN PERMANENTE OPLOSSING voor het controleren van
meer dan 200.000 soorten insecten. En dat allemaal door de ‘magie van de paddenstoel’.
Paul Stamets is erin geslaagd zogenaamde entomo-pathogene schimmels/paddenstoelen
(schimmels die insecten vernietigen) te kweken op een zodanige wijze, dat deze
paddenstoelen/schimmels geen sporen (zaden) produceren. Hierdoor trekken deze
paddenstoelen/schimmels feitelijk insecten aan, die door de het materiaal van de
paddenstoelen/schimmels te eten, ZELF veranderen in die schimmel/paddenstoel, van binnen
naar buiten..! Het patent dat Paul Stamets op zijn vinding heeft gekregen, heeft de potentie,
wanneer het algemeen bekend gaat worden, de manier waarop de mens gewassen teelt,
REVOLUTIONAIR te veranderen..!
Het tolereren van pesticides in onze moderne landbouw komt er feitelijk op neer, dat we de uiterst
schadelijke werking van deze chemische pesticides op het milieu en de mens feitelijk ontkennen,
maar in ieder geval geringschatten. En een dergelijke onkunde kunnen we niet langer toestaan als
mensheid, daar moeten we simpel gezegd vanaf..!
Monsanto en de 40 GMO-rovers..
Kun je voorstellen dat er een wereld komt, zonder bijen..? En toch gaat
dat ervan komen, als bedrijven als Monsanto in staat mogen blijven, om
hun chemische rommel te blijven produceren. Het middel glyfosaat, dat
het belangrijkste onderdeel is van het bestrijdingsmiddel ‘RoundUp’ van
Monsanto, krijgt steeds meer verdenking op zich, als belangrijkste
oorzaak van het sterven van de bijen wereldwijd.
En terwijl een steeds groter aantal landen Monsanto in de ban doet onlangs besloot ook Rusland af te zien van GMO-rommel- blijven er
genoeg landen over die onwetend zijn van de GMO-gevaren, of
dusdanig bewerkt zijn door het lobby-werk van deze GMO-roversbende.
Het is dus duidelijk dat de wereld klaar is voor nieuwe, Aarde- en
mensvriendelijke methoden van insecten- en onkruidbestrijding, voordat het keihard té laat is. Wist
je dat Monsanto jaarlijks een omzet maakt van US$ 16 miljard per jaar (cijfers van 2014)..? En het
is overduidelijk dat deze cowboys het niet zullen toelaten, dat ook maar iets deze geld- en
machtsstroom probeert te onderbreken.
De verdiensten van Monsanto geven het bedrijf een bijna onbeperkte mogelijkheid om informatie
te onderdrukken, die hun reputatie kan schaden of schaadt.. Dat lukt hen al ‘aardig’ bij de MSM, de
main-stream-media, zoals kranten en Tv- en radioprogramma’s. Maar de alternatieve media weten
niet van wijken: Monsanto’s leugens dienen te worden geopenbaard..!
Paul Stamets statement:
“Het is tijd dat we gaan handelen. Wanneer we zouden gaan wachten tot de wetenschap en de
burgergemeenschap wakker wordt en het belang ontdekt van deze historische oude
paddenstoelen, is dat wachten ronduit belachelijk en toont het een zeer beperkt blikveld. De
magere pogingen om wél te handelen, zijn tot dusver al té laat. En behalve wanneer we collectief
onze bronnen wel gaan delen, zal het paddenstoelen-genome steeds verder worden bedreigd.
Jazeker, net als de bijen, door de chemische middelen die totaal overbodig zijn.. ! Onze
overlevingskansen staan in de waagschaal en het verlies van deze essentiële organismen kan een
ecologische wereldramp worden.
Zijn we bezorgd over de wereld die we achterlaten voor onze kinderen? Laten we ons dan richten
op de magie van schimmels en paddenstoelen..De regenwouden van het noord-westen van het
Amerikaanse continent huisvesten paddenstoelen die diep-fundamentele medicinale
eigenschappen hebben. Met het huidige tempo van uitsterving, zou deze laatste verblijfplaats van
het paddenstoelengenome, bovenaan de prioriteitenlijst moeten staan van mycologisten,
natuurbeschermers en ja, ook de overheid..!
Wanneer ik een bijdrage kan leven aan het verspreiden van de kennis van deze unieke wereld, die
we nog nauwelijks kennen, zal ik deze bijdrage leveren aan het beschermen van leven op deze
planeet. En zoals altijd, is het voor ons ook weer een zaak van het vinden van financiële steun,
want anders ligt dit project mijlenver buiten ons bereik..”
Kijk naar deze presentaties van Paul Stamets over paddenstoelen en de magie ervan:
(in de eerste video, vanaf de 13e minuut, kun je het verhaal zien van de gepatenteerde
paddenstoelen-insecticide)
http://www.wanttoknow.nl/economie/duurzaam/het-patent-dat-monsanto-totaal-onderuit-haalt/
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Oorlog: Oorlogsmisdaden-aanklacht: Bush jr, Cheny en Rumsfeld!!
George Bush tijdens zijn -voor velen misselijkmakendepropaganda rondom de oorlog in Irak. ‘Mission
Accomplished”..?? Heel Irak is nu één grote rotzooi, het
land is radio-actief vergiftigd door het verarmd uranium dat
uit de Depleted Uranium-munitie is achtergebleven en er
zijn meer dan 1,5 miljoen doden te betreuren….
Het is natuurlijk allemaal niet zo vreemd wat er nu gebeurt:
de aanklacht tegen oud-president George Bush jr., oudvice-president Dick Cheny en oud-minister van Defensie,
Donald Rumsfeld. De feiten zoals die inmiddels ruim boven tafel zijn gekomen, over de vermeende
legitimiteit van de oorlogen in Afghanistan en vooral Irak, dat de VS en Groot Brittanië op 20 maart
2003 binnen vielen, blijken deze legitimiteit volledig teniet te doen. Er was simpelweg geen enkele
reden om een oorlog te beginnen in Irak. Zo simpel is het..
Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer op bezoek bij George Bush
in het Witte Huis. Balkenende gedraagt zich voor veel Nederlanders
als een ‘schoothondje-van-Bush’ en De Hoop Scheffer wordt de
leiding over de NAVO toegezegd.. De deelname van Nederland aan
de oorlog aan Irak zou NIETS met dit bezoek te maken hebben
gehad.. 4 Jaar later vindt hetzelfde ‘spelletje’ plaats en wordt de
Deen Rassmussen de opvolger van De Hoop Scheffer en sleurt
Denemarken in de Irak-oorlog..!!
Ook het Nederlandse kabinet-Balkenende I verleende steun aan
deze oorlog, ook al was het officieel slechts ‘politieke steun’. En ja,
premier Balkenende verklaarde zelfs dat van militaire deelname
geen sprake zou zijn. En ook dat waren weer leugens, van deze christen-democraat..! Uit eigen
onderzoek concludeerde het VPRO-radioprogramma Argos, zo’n 4 jaar na dato, dat ook
Nederlandse commando’s en F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht aan de eerste fase van de
oorlog hadden deelgenomen, onder andere met verkenningsvluchten boven Irak. En op 27 januari
2009 meldde RTL Nieuws dat het kabinet ook de inzet van een marinefregat heeft overwogen.. En
ja, ook dit had premier Balkenende tegenover de Tweede Kamer altijd ontkend. Leugens, leugens
en misleiding..
Het is 25 maart 2003 als de regering-Balkenende écht in verlegenheid wordt gebracht, wanneer de
Amerikaanse opperbevelhebber Tommy Franks in het Amerikaanse hoofdkwartier in Qatar 5
officieren uit de zogenoemde ‘Coalition of the Willing’ presenteert. Onder hen bevindt zich… de
Nederlandse luitenant-kolonel Jan Blom. Politiek Den Haag is in rep en roer en vraagt zich hardop
af of Nederland nu toch militaire steun verleent. Minister Kamp van Defensie haast echter met de
medeling te verspreiden, dat het om ‘een foutje’ gaat. “Het spijt mij. Hij had daar niet moeten zijn..”
Toen een aantal jaren daarna, in februari 2009, de regering Balkenende -onder druk van de
Tweede Kamer- besloot tot een onafhankelijk onderzoek door een buitenparlementaire commissie,
naar de rol van Nederland in deze oorlogsdeelname, was het Balkenende zélf die de voorzitter van
deze commissie voorstelde: de oud-president van de Hoge Raad mr. Willibrord Davids. De
Commissie-Davids rapporteerde op 12 januari 2010 haar bevindingen in een rapport. Helaas voor
Balkenende werden zijn motieven en beleid rondom de Irak-beslissingen volledig ‘van tafel’
geveegd; de belangrijkste conclusies van deze commissie
waren:
 Er was geen adequaat volkenrechtelijk mandaat
voor de inval in Irak.
 Er is geen bewijs voor actieve Nederlandse militaire
bijdrage aan de inval.
 Premier Balkenende gaf geen of weinig leiding aan
de debatten over Irak.
 De AIVD en de MIVD waren over Irak vooraf veel
genuanceerder
dan
buitenlandse
inlichtingendiensten over het verhaal van de ‘massavernietigingswapens’.
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Die nuanceringen zijn niet door de Nederlandse ministers overgenomen…! Zij bepaalden
zélf hun koers en werkwijze. Gedreven door..??
 Er is geen volledige openheid van zaken gegeven tegenover het parlement over het
Amerikaanse steunverzoek voor militaire opbouw. Sterker nog, het Nederlandse volk werd
keihard voorgelogen, door met name Jan Peter Balkenende..
 De informatieverstrekking aan de Tweede Kamer was op sommige momenten
onvoldoende.
Tja, dan is het toch allemaal niet zo vreemd dat de aanklachten voor de werkelijke schade-enschande nu richting Amerikaanse regeringsleiders gaan? Lees hierover in dit artikel:
Oud-VS-generaal Ramsey Clark
Generaal Ramsey Clark sluit zich bij eisers aan!
Voor de illegale oorlog tegen Irak:
Juridische aanklacht tegen Bush, Cheney en Rumsfeld
2015 © WantToKnow.nl/.be /Claire Bernish
Een rechtszaak tegen leden van de oud-regering van ex-president
George W. Bush-regering, voor hun rol in de invasie in Irak, kreeg
onlangs onverwachte steun van een internationale groep van
prominente advocaten en rechtsgeleerden, inclusief een voormalig
Amerikaanse procureur-generaal..! Deze groep heeft het verzoek
ingediend bij de ‘Ninth Circuit Court of Appeals’, om deze aanklacht gegrond te verklaren, tegen de
illegale daad van agressie, die in conflict zou zijn, met de richtlijnen voor oorlogsmisdaden, zoals
verwoord in de Neurenberg Processen, vlak ná de Tweede Wereldoorlog.


Op deze foto uit 2006, is de genoegzaamheid van de gezichten
af te lezen. Van deze, voor oorlogsmisdaden aangeklaagde
oud-leden van de George Bush-regering. Links Donald
Rumsfeld en rechts de oud-vice-president Dick Cheney (voor
velen de mastermind van de VS-oorlogen en agressie).
De Irakese moeder Sundus Saleh diende de betreffende
juridische klacht in op 27 mei jl., tegen oud-president George
Bush jr, en leden van voormalige regering. Het zijn voormalig
vice-president Dick Cheney, voormalig Minister van Defensie
Donald Rumsfeld, voormalig National Security Advisor Condoleezza Rice, voormalig minister van
Binnenlandse Zaken Colin Powell en voormalig staatssecretaris van Defensie, Paul Wolfowitz. In
haar juridische aanklacht staat vermeld: ‘dat deze lieden de wet hebben overtreden, door een
misdadige-agressieve daad te hebben bedacht en uitgevoerd, tegen de burgers van Irak.’
De volledig aanklacht luidt:
Elk held verdient een eigen postzegel..
Gedaagden planden deze oorlog tegen Irak al in 1998 en
manipuleerden de burgers van de VS om hen te steunen in
deze oorlog, door hen angst aan te jagen met beelden van
‘paddenstoelwolken’ en door Saddam Hussein te verbinden
met de terreurgroep Al Qaeda. Ze hebben daarbij
internationale wetten overtreden door een invasie in Irak uit
te laten voeren, zónder dat daarvoor een fatsoenlijke
wettelijke basis bestond.
Meer dan 60 jaar geleden, waren het Amerikaanse
officieren van Justitie, die nazi-leiders in Neurenberg, Duitsland, veroordeelden voor het plannen
en uitvoeren van misdadige samenzweringen en agressieve oorlogen. Het waren deze officieren
van Justitie die deze nazi’s schuldig bevonden aan het plannen en ten uitvoer brengen van
oorlogen, die geen feitelijke, juridische basis hadden en die de dood van vele miljoenen
onschuldige burgers tot gevolg had.
Het is opvallend dat met name de bevindingen van het Neurenberg Tribunaal in deze juridische eis
zijn benoemd; met name op basis van de toevoegingen van het advocatenbureau ‘Comar Law’ uit
San Francisco:
“[Dit] zijn aantijgingen van een bijzonder gewicht. Oorlog is in haar essentie al een kwade zaak. De
consequenties van oorlog hebben een effect op de hele wereld. En om een agressieve oorlog te
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initiëren, is daarmee niet alleen een internationale misdaad, het is een ‘supreme international
crime’..! Het verschil met andere oorlogsmisdaden, is dat het in zic hzelf al de accumulatie van het
kwade geheel bevat.”
De vorige poging van de Iraakse Saleh, om de Bush-regering voor een rechtbank te krijgen in
Californië, kreeg enorm veel tegenwerking van de kant van de Amerikaanse overheid. Daaronder
waren dus ook advocaten van de huidige president Barack Obama.. (HIER)— en werd uiteindelijk
niet ontvankelijk verklaard, waarbij de zogenaamde ‘Westfall Act’ werd aangehaald, die federale
werknemers immuun verklaard, die werkzaam zijn‘binnen het werkterrein van hun
overheidsbetrekking’.
Sundus Saleh en haar advocaat Comar
Maar de huidige aanklacht die werd ingediend op naam van
Sundus Saleh, verklaart dat het voor de vorige rechtbank
feitelijk ‘verboden’ was, om de ‘Westfall Act’ als
bescherming te gebruiken voor Bush en consorten,doordat
het Neurenberg Process duidelijk een verklaring heeft
afgegeven, waarbij ‘het gebruik van landelijke wetten als
beschermingsschild tegen aantijgingen van agressie [..]
nationale leiders, en zelfs Amerikaanse leiders, niet de vrijbrief noch autoriteit mag geven, voor het
plegen van daden van agressie en dat zij niet immuun zullen zijn, voor de beschuldigingen dat zij
zich wel als zodanig hebben gedragen’…
De groep aanklagers die deze brief van Sundus Saleh ondersteunt is indrukwekkend. Een kleine
lijst: de voormalig VS-procureur-generaal Ramsey Clark en de ‘International Association of
Democratic Lawyers’, de voormalige voorzitter van het ‘American-Arab Anti-Discrimination
Committee’. En dan, last but not least, de voormalige voorzitter van de ‘National Lawyers Guild’, de
vereniging van advocaten-broeders.
Een tweede aanklacht..!
De laatst levende aanklager van het Neurenberg-tribunaal,
Benjamin Ferenca, is de man die de stichting ‘Stichting
Planethood’ oprichtte, die nu George Bush en consorten aanklaagt
voor oorlogsmisdaden..
Er is nóg een juridische aanklacht ingediend tegen Bush jr. en
consorten,
namelijk
door
de
non-profitorganisatie‘Planethood
Foundation’, die op zich al opzienbarend genoemd kan worden, doordat
deze organisatie in 1996 werd opgericht door de laatste levende chefvervolgers van de Neurenberg rechtszaken, Benjamin Ferencz. In de
aanklacht van deze organisatie staat te lezen, dat ‘zij die de macht in
handen hebben, niet de gelegenheid dienen te krijgen, om hun invloed aan te wenden om hun
verantwoordelijkheid/heden te ontlopen, met name de verantwoordelijkheid voor hun misdaden’..!
Deze aanklacht is feitelijk gebaseerd op de verklaring van de Verenigde Naties, vlak ná afloop van
de Neurenberg zaken, waarbij werd overeengekomen, dat: ‘het plannen, het initiëren en/of voeren
van een oorlog vanuit agressie is een MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID, op basis waarvan
individuen alswel naties gedaagd kunnen worden voor internationale rechtbanken’.. !
Het belang van BEIDE aanklachten kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht, zeker in
het kader van de groeiende internationale attentie voor deze zaak. Het zijn met name de laatste
rapporten over de schattingen van het aantal doden, dat viel als gevolg van
de agressieve oorlogen in Irak en Afghanistan: meer dan 1 miljoen. (HIER
artikel op de site)..
Het is te hopen dat er een fatsoenlijke reactie komt van de betreffende
federale rechtbanken, inzake de aanklacht die Sundus Saleh heeft
ingediend, omdat, wanneer we spreken met de woorden van haar advocaat
Inder Comar: “Dit is de horror die zichzelf tegenkomt, dagelijks, in Irak; het
zijn de ‘architecten’ van deze chaos, die grondig ondervraagd dienen te
worden over hun rol in deze onvoorstelbare tragedie.”
http://www.wanttoknow.nl/politiek/oorlog/oorlogsmisdaden-aanklacht-bushjr-cheny-en-rumsfeld/
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Al het euro reddingsgeld is verdwenen
Schokkende conclusie IMF: Al het euro reddingsgeld is verdwenen
Griekenland heeft nog eens € 170 miljard nodig om tot 2018 overeind te blijven - ‘Troika
gaat net als eerder in Schotland uitslag Grieks
referendum vervalsen’
Nog schokkender is deze statistiek, waaruit blijkt dat ook de
Portugese, Italiaanse en Spaanse staatsschulden –een
veelvoud van de Griekse- onhoudbaar zijn. Kortom: het
einde van óf de euro, óf onze welvaart, komt nu snel
dichterbij.
Uit een analyse van het IMF blijkt dat al het euro
reddingsgeld definitief is verdwenen. Dat sloeg vooral in
Duitsland, met zo’n € 80 miljard met afstand de grootste
geldschieter, in als een bom. Het betekent dat ook enkele jaren geleden gedane beloftes van het
kabinet Rutte dat al ons aan de Grieken ‘geleende’ geld weer zou worden terugbetaald, definitief
de prullenbak in kunnen. Wij Nederlanders zijn minstens € 20 miljard kwijt, en betalen daar nu voor
middels de afbraak van de GGZ en de zorg voor ouderen en chronisch zieken.
Net als veel critici voorspelden wij van meet af aan dat we nooit meer iets zouden terugzien van
onze belastingmiljarden voor de Grieken, waarvan overigens 70% direct in de zakken van de
Europese (met name de Duitse en Franse) banken verdween, zodat hun blootstelling aan de
Griekse crisis werd verminderd.
Grieken hebben tot 2018 nog eens € 170 miljard nodig
Het IMF bevestigt nu wat we eigenlijk al jaren weten: het geld is weg, foetsie, precies zoals in deze
inmiddels beroemde ‘Aaaaaand... it’s gone!’ Southpark persiflage op de houding van de
internationale banken tegen het gewone volk.
Griekenland bevindt zich ondertussen in een vrije val. De banken hebben nog maar € 500 miljoen
cash over. Het land heeft naar schatting zeker € 100 miljard nodig om –ongetwijfeld slechts
tijdelijk- op de been te blijven. Daarnaast is er tot 2018 nog eens € 70 miljard extra nodig. De
eurolanden zien een nieuwe schuldenkwijtschelding echter (nog) niet zitten. Wel wordt er serieus
gedacht om de Grieken via het –met ons belastinggeld gefinancierde- ESM noodfonds overeind te
houden.
Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Financiën verklaarde dat deze enorme som ook
‘door hervormingen’ kan worden opgehoest, maar na de opeenvolgende Griekse crises van de
afgelopen jaren gelooft helemaal niemand dat meer. (1)
‘IMF heeft doos van Pandora geopend’
De onafhankelijke financieel-economische website Zero Hedge kopt dan ook ‘Heeft het IMF zojuist
de doos van Pandora geopend?’ Gewezen wordt op de conclusie van het IMF dat de Griekse
schuldenlast ‘onhoudbaar’ is, en een schuldenkwijtschelding de enige uitweg is – en vooral op het
feit dat ook de Portugese, Italiaanse en Spaanse staatsschulden onhoudbaar zijn.
‘Troika gaat uitslag referendum vervalsen’
De Grieken zouden aanstaande zondag dan ook ‘NEE” moeten stemmen tegen het voorstel van
de Troika. Doen ze dit niet, dan geven ze daarmee alle toekomstige onderhandelingsruimte op, en
hebben ze enkel een paar maanden uitstel van executie voor zichzelf gekocht. Bovendien hebben
ze alle ellende die volgt na een ‘JA’ dan hoofdzakelijk aan zichzelf te danken.
De bekende Amerikaanse econoom Martin Armstrong vreest dat de Troika (IMF/ECB/EU) zal
proberen de uitslag van het Griekse referendum te vervalsen, ‘net zoals ze gedaan hebben met
het referendum in Schotland (over het EU lidmaatschap)... De Troika gaat er alles aan doen om
het referendum te manipuleren, zodat het erop lijkt dat de Grieken voor Brussel kiezen.’ (3)
‘Zoals Stalin het al zei: degenen die stemmen besluiten niets. Degenen die de stemmen tellen
besluiten alles,’ voegt Armstrong er veelbetekenend aan toe.
Xander - (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Schokkende-conclusie-IMF-Al-het-euro-reddingsgeldis-verdwenen
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“Een Derde Wereldoorlog is niet meer ondenkbaar: een nucleair conflict met Rusland is
waarschijnlijker dan gedacht”
© Aangeboden door Newsmonkey - msm.com
De quote hierboven is van de Amerikaanse topjournalist
Max Fisher. Hij heeft drie maanden gespendeerd aan een
stevig onderbouwd stuk over een mogelijke Derde
Wereldoorlog. “Ik ben erg geschrokken door alle
interviews”, zegt hij op zijn Twitter-account. Vooraleer je
zo’n gerespecteerde journalist doet schrikken, moet er toch
wel al serieus iets mis zitten.
In de longread van Fisher op nieuwswebsite Vox legt de Amerikaanse journalist uit waarom een
Derde Wereldoorlog volgens hem niet meer zo ondenkbaar is als we zouden hopen.
De spanningen tussen Rusland en de Verenigde Staten bouwen zich op en niemand weet waar
dat zal eindigen. Bovendien houden beide grootmachten nucleaire wapens achter de hand. “Dat is
niets nieuw”, zou je kunnen zeggen. Dat klopt, tijdens de Koude Oorlog werd ook voortdurend
gedreigd om een nucleaire aanval in te zetten, maar toen wisten Rusland en de VS precies hoe
ver ze konden gaan zonder de grens te overschrijden. En bovendien bestond er zoiets als de rode
telefoon, een rechtstreekse verbinding tussen de Russische en Amerikaanse president die kon
worden gebruikt als de spanningen te hoog oplopen.
De spelregels zijn sinds de Koude Oorlog serieus veranderd. “Er is nu een lage nucleaire drempel
die niet bestond tijdens de Koude Oorlog”, zegt kernwapenexpert Bruce G. Blair. Heel wat experts
vrezen dat zelfs kleine gelimiteerde nucleaire conflicten een heuse nucleaire oorlog kunnen
uitlokken waarin Europese, Russische én Amerikaanse grootsteden targets worden voor bommen
die verschillende keren groter zijn dan die in Hiroshima en Nagasaki.
NAVO breken
Een van die theorieën over hoe de oorlog kan uitbreken komt van Andrei Pionthkovsky, een
Russische politieke analist met een kritische pen als het aankomt op het Kremlin. De Russische
president Vladimir Putin hoopt volgens hem een conflict uit te lokken in de Baltische staten om zo
de West-Europese leiders voor een onmogelijke keuze te zetten. Ofwel komen ze dan hun
verplichtingen als NAVO-staten na en vechten ze voor de Baltische staten, ook al wil dat zeggen
dat ze een Derde Wereldoorlog aangaan om voormalige Sovjet-landen te redden waar ze eigenlijk
geen moer om geven. Ofwel doen ze … niets.
Als ze voor die laatste optie kiezen, wil dat zeggen dat ze als NAVO volledig ongeloofwaardig
worden en de westerse allianties volkomen waardeloos worden. In dat geval zou Putin kunnen
doen waar geen enkele Sovjet-leider ooit in slaagde: de NAVO breken.
Oost-Europa maakt zich klaar voor oorlog
“Er hangt een sfeer in Rusland dat oorlog niet meer iets ondenkbaar is”, zegt Russische analist
Fyodor Lukyanov. Er heerst volgens hem een zekere angst dat Rusland niet anders zal kunnen
dan militaire acties te ondernemen tegen de Verenigde Staten.
Terwijl de dreiging in Washington minder reëel aanvoelt, maakt Oost-Europa zich klaar voor een
mogelijke oorlog. “We zien dat Russische inlichtingendiensten in Zweden actief zijn en we kunnen
dat niet anders interpreteren dan als voorbereidingen op militaire acties tegen Zweden”, kondigde
een Zweedse veiligheidsambtenaar aan in maart.
Ook Finland, dat lange tijd onder Russisch gezag was, blijft niet bij de pakken zitten. Het Finse
ministerie van Defensie heeft 900.000 inwoners een brief gestuurd om hen voor te bereiden op
een mogelijke dienstplicht in geval van crisis. Ook Baltische staat Litouwen bereidt zich voor en
heeft de militaire dienstplicht terug ingevoerd. Polen heeft een generaal aangeduid die de militaire
bevelhebber zou worden als er oorlog uitbreekt.
Niet meer ondenkbaar
De druk wordt steeds groter, de spanningen lopen op en toch lijkt het ondenkbaar dat we in een
Derde Wereldoorlog verwikkeld zullen raken. Het lijkt allemaal zo onrealistisch omdat de
dreigementen zó complex zijn. Dat al die bewegende deeltjes het zo ingewikkeld maken om te
begrijpen, maakt de hele situatie nog gevaarlijker. Want als we de dreiging niet begrijpen, hoe
moeten we het probleem dan oplossen?
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5 Krachtige eigenschappen van zonlicht..
26 juni 2015Door GuidoJ. 2015 WantToKnow.nl/.be
We kennen zonlicht als een bekende bron van Vitamine D
voor het menselijk lichaam, maar wist je dat het ook een
pijnstiller is, ons ‘s nachts alert houdt, vet verbrandt en
meer niet-vermoede eigenschappen heeft..? Onze
biologische verbinding met de zon en onze afhankelijkheid ervan is zó fundamenteel, dat feitelijke
variatie in huidskleur bij mensen over de hele wereld, een bijproduct is van onz e voorouders uit
Afrika, zoals bepaald in het mitochondriale DNA. Het bleef een rol spelen, bij de verspreiding van
de mens over de wereld, zelfs naar hogere breedtegraden, zo’n 60.000 jaar
geleden.
Als compensatie voor de lagere beschikbaarheid van zonlicht, begon het
menselijk lichaam zich aan te passen, daarbij vooral het ‘natuurlijke
zonnescherm’ verwijderend, het melanine uit de huid, dat in verband
staat met de Vitamine D-productie. Deze vitamine is betrokken bij het
reguleren van meer dan 2000 genen, en lijkt daardoor -qua werkingmeer op een hormoon, waarbij de absentie ervan, onze gehele
genetische infrastructuur destabiliseert.
Terwijl de gezondheidsvoordelen van VitamineD al goed zijn
gedocumenteerd (Kijk bijv. eens op deze Vitamin D Health Benefits-site en
de,
door Henry Lahore verzorgde Vitamin D Wiki), blijken de therapeutische
eigenschappen van zonlicht nu pas een beetje dieper in kaart te worden gebracht door de
wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap.
x
5 Belangrijke eigenschappen van blootstelling aan zonlicht voorhet menselijk lichaam:
1. Zonlicht heeft pijnstillende eigenschappen:
Dit blijkt o.a. uit een studie uit 2005, die werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Psychosomatic
Medicine’, onder de titel: ‘The effect of sunlight on postoperative analgesic medication use by
patients undergoing spinal surgery‘ Uit dit onderzoek bleek dat ziekenhuispatiënten die aan de
zonnige kant van een ziekenhuis lagen, gemiddeld zo’n 46% méér zonlicht op hun lichaam kregen.
En wat bleek? Deze patiënten hadden te kampen met iets minder stressindicaties, kregen zo’n
22% minder pijnstillende middelen toegediend per uur en bleken 21% goedkoper te zijn in kosten
voor pijnbestrijding [i]
2. Zonlicht verbrandt vet:
Uit een studie die in 2011 werd gepubliceerd in ‘The Journal of Investigative Dermatology’, kwam
een opmerkelijk feit naar voren betreffende het metabolisme van het menselijk lichaam naar voren.
Het blijkt dat blootstelling van de menselijke huid aan UV-licht, resulteert in een verhoogde,
onderhuids vet-metabolisme, dus de omzetting van vet naar lichaamsvoedingsstof. (HIER)En
hoewel onderhuids vet, in tegenstelling tot intern lichaamsvet, niet wordt beschouwd als een
risicofactor voor hart- en vaatziekten, is het bekend dat een tekort van het door de zon opwekte
Vitamine D in het lichaam, in verband wordt gebracht met een groter volume aan lichaamsvet. [ii]
Daarnaast is er veel bewijs voorhanden, dat aantoont dat een
tekort aan VitamineD, gelinkt wordt aan obesitas. Eén van deze
studies, die de titel heeft‘Association of plasma vitamin D levels
with adiposity in Hispanic and African Americans’ werd
gepubliceerd in het tijdschrift ‘Anticancer Research’ in 2005, en
toonde aan dat het niveau van Vitamine D in het lichaam,
omgekeerd evenredig in verband wordt gebracht met vetzucht
bij burgers die een Afro-amerikaanse en/of Spaans-origine
hebben; inclusief buikvetontwikkeling. [iii]
Dus té weinig zonlicht zorgt voor dikzijn en omgekeerd zorgt zonlicht voor afbraak van vet..! De
essentie van dit verhaal? Blootstelling van het lichaam/de huid aan UV-B-straling, die 2 uur vóór de
middag en 2 uur ná de middag het hoogst is, kan weleens de beste strategie zijn voor het, op een
natuurlijke wijze verbranden van lichaamsvet.
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3. Zonlicht van de zonnecycli heeft een direct effect op de menselijke levensverwachting.
In 2010 werd in het tijdschrift ‘Medical Hypotheses’ het onderzoek gepubliceerd met de titel: ‘The
effect of solar cycles on human lifespan in the 50 United states: variation in light affects the
human genome’, waarbij onderzoekers de mogelijke invloed onderzochten, die zonnecycli hebben,
als een direct effect op het menselijke genome. We citeren de onderzoekers:
‘In deze studie doen we verslag van die personen die werden verwerkt en waarschijnlijk geboren
zijn tjidens de zonnepiektijd (max. ca. 3 jaar) van een geschatte 11-jarige zonnecyclus, en
gemiddeld zo’n 1,7 jaar korter leefden, dan personen die verwekt en geboren waren tijdens ‘nonpieks’ (min. ca. 8 jaar). De verhoogde energie tijdens een zonne-max, wijzigt kennelijk het
menselijke genome/epigenome en triggert veranderingen die ruimte geven aan bepaalde ziekten,
die weer een korter leven tot gevolg hebben. Het is aannemelijk dat dezelfde energie ervoor
verantwoordelijk is, dat er een verhoogde, positieve variant in het menselijke genome geschapen
wordt, die het aanpassingsvermogen in een veranderende leefomgeving bekrachtigt.’
Blootstelling aan zonlicht kan derhalve, een direct effect hebben op onze levensduur, waarbij
tegelijkertijd genetische veranderingen plaatsvinden, die een grotere overlevingskans teweeg
brengen..[iv]
4) Blootstelling aan zonlicht overdag, bevordert avond-alertheid.
Een studie uit 2012, die werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Behavioral Neuroscience’, kreeg de
titel: ‘Effects of prior light exposure on early evening performance , subjective sleepiness,
and hormonal secretion’. De studie deed verslag van de ontdekking door de onderzoekers, dat
mensen die blootgesteld waren aan minimaal 6 uur zonlicht overdag, meer alert waren aan het
begin van de avond, dan mensen die geen zon hadden gehad. Daarentegen bleek dat mensen
slaperiger werden, aan het eind van de avond, wanneer zij waren blootgesteld aan kunstlicht.[v]
5) Zonlicht heeft de eigenschap om te transformeren naar metabolische energie..!
In 2008 werd een hypothese gepubliceerd in het tijdschrift ‘Journal of Alternative and
Complementary Medicine’. Wanneer deze hypothese[vi] correct is, blijkt de voor waarheid
aangenomen stelling, dat dieren niet in staat zijn om energie uit licht direct aan te wenden, ter
discussie te staan. Met andere woorden, onze huid zou weleens een equivalent van melanine‘zonnepanelen’ kunnen bevatten.. Met andere woorden: we zouden weleens in staat kunnen zijn,
om zonlicht DIRECT om te zetten in energie voor het lichaam, zoals feitelijk planten dit ook doen,
direct vanuit de Zon…
Het blijkt dat melanine een aantal verschillende functies heeft in
verscheidene organismen. Van de inkt van de octopus tot de beschermende
verkleuring van bacterieën en schimmels; melanine biedt bescherming tegen
een variëteit aan bedreigingen. Van roofdier tot biochemische dreigingen
(bescherming tegen binnendringende organismen), UV-licht en andere
chemische stressfactoren (zware metalen en zuurstofslurpende
stoffen). Maar in het algemeen wordt over de belangrijkste
eigenschap van melanine heen gekeken, namelijk de
eigenschap om gamma- en ultra-violetstraling om te zetten
in
metabolische energie binnen levende systemen.
Een prachtig voorbeeld hiervan zijn de eencellige
schimmels,
waarvan men heeft ontdekt, dat ze weldadig tieren in de ingestorte nucleaire reactor van
Chernobyl in Oekraïne. Hierbij gebruiken deze schimmels de gamma-straling van de reactor als
bron van energie..! Albino-schimmels blijken echter uit studie, niet in staat tot het opnemen van
deze gamma-straling op dezelfde manier, waaruit blijkt dat gammastralen een tot nu toe onbekend
proces in werking zetten in het bestraalde melanine.
Waarschijnlijk kunnen ook gewervelde dieren licht omzetten naar metabolisme-energie, via de
melanine in de huid. In een studie van Geoffrey Goodman en Dani Bercovichanin, getiteld ‘Melanin
zet licht direct om, voor gebruik in gewervelde levensvormen: praktische gedachten over vogels,
Icarus en de donkere menselijke huid’, komt een verbluffende gedachte voor over dit onderwerp,
waarvan een korte samenvatting hier, meer dan de moeite waard is, in zijn geheel te plaatsen:
Pigmenten dienen vele visueel duidelijke, dierlijke functies. Zoals het haar, de huid, de ogen, de
veren. Een van die pigmenten is ‘melanine’, dat in staat is tot een controversiële opname van licht
in het uitzonderlijke visuele UV-spectrum. Elke polymeer of macro-structuur van melaninemonomeren is ‘melanine’. De rol van deze verbinding is structureel complex en bevat bijzondere
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fysisch-chemische eigenschappen, zoals half-geleider, stabiele radicaal, geleider, vrije-radicaal
aaseter en oplader-geleider..
Klinisch onderzoekers zijn wel bekend met melanine in de
huid- en oogpathalogie en nu steeds meer bezig met het
bekijken van de interne plaatsen in het lichaam,
pathologisch-gelinkte plaatsen, die niet direct blootgesteld
zijn aan (zon)licht, zoals bijvoorbeeld de hersenen en het
slakkenhuis in het oor. Op beide plaatsen vinden
raadselachtige zaken plaats, zoals positieve en negatieve
effecten bij de ziekte van Parkinson, onverwachte
melanocyte reacties in het oorgebied bij doofheid. Melanine
is simpelweg in staat de schade aan het menselijke DNA te
verkleinen, maar is in staat om melanoma (kankervormen)
te bevorderen. Zoals in melatonome cellen, waarbij het aantal mitochondriale cellen 83% minder
was, zweet-uitscheiding 30% minder, maar de verder ontwikkeling gelijk is met de cellen die geen
melanine produceren..
Een klein, onbekend luchtdruk-anatomisch orgaan zou kunnen helpen met het oplossen van deze
melanine-paradoxen. Een van de vele unieke aanpassingen om te vliegen, blijkt te komen vanuit
het Pecten, een kam-achtig orgaan, dat zich intra-oculair bevindt. Binnen het oog dus. Dit orgaan,
waarvan de functie vooralsnog volledig onduidelijk is, is bijzonder vergroot en vol van melanine bij
grote vogels die tegen de zwaartekracht opboksen, uitdroging vertonen en/of aan dorst en honger
lijden, tijdens lange-afstandsvluchten die vaak non-stop doorgaan. Deze pecten zou kunnen
helpen met het overkomen van het tekort aan energie onder extreme omstandigheden, door een
marginale maar kritische, melanine-geïnitieerde omzetting van licht naar metabolisme-energie,
gekoppeld aan lokaal metabolistisch hergebruik.
Dien overeenkomstig zal in Centraal Afrika, waar een vermindering van lichaamsbeharing waar te
nemen is, een toename van melanine mogelijk ook geleid hebben tot ‘photo-melano-metabolisme’,
die er op haar beurt toe geleid heeft, via kleine oppervlakken op het lichaam , dat door een energieopname door de cortex in de hersenen, de mens sneller kon overleven. De onmogelijkheid van
dieren om lichtenergie direct te gebruiken, heeft vanaf vroege tijden min of meer als aanname in
de wetenschap post gevat. Melanine and the pecten may have unexpected lessons also for human
physiology and medicine.
***
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 [ii] Association Between Visceral Obesity and Sarcopenia and Vitamin D Deficiency in
Older Koreans: The Ansan Geriatric Study. J Am Geriatr Soc. 2012 Feb 8. Epub 2012 Feb
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 [iii] Association of plasma vitamin D levels with adiposity in Hispanic and African
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Wetenschappers: kanker door zonlicht een mythe..!!
De zon is een heel krachtige vriend.. Als de zon schijnt valt het licht op onze huid en in onze ogen.
Onze hersenen en onze reflexen geven een reactie, want als deze straling, vooral de UV straling,
te veel/te intens wordt, kan er stevige schade optreden. Daarom neemt ons ‘lichaams afweersysteem’ maatregelen om ons te beschermen tegen deze té veel aanwezige UV straling.
We merken bijvoorbeeld dat we direct onze ogen gaan dichtknijpen omdat de behoefte aan
schaduw groter wordt; een vorm van oogbescherming.
Wat gebeurt er meer in ons lichaam, dat wij niet merken, bij een groter
wordende intensiteit van UV straling..? Onze hersenen geven een signaal
dat een hormoon activeert dat ervoor zorgt, dat onze huid als het ware
‘dikker’ wordt en ook gaat bruinen. Ook worden we, als de intens
geworden UV straling blijft aanhouden, door ons zelfbeschermingsysteem
geprikkeld de schaduw op te zoeken; op deze manier beschermt ons
lichaam zichzelf tegen de schadelijk geworden UV straling van de zon.
De norm in de westerse samenleving vertelt ons dat we een mooi bruin
kleurtje moeten hebben en het liefst al snel in het voorjaar. Wij gebruiken
onze zonnebril en…. smeren ons veelvuldig in met zonnecrème om ons te
beschermen tegen de té hoge UV straling. Hierdoor zijn wij geneigd te denken dat wij vaker en
langer in de zon kunnen zijn.
Maarrrr.. juist door het gebruik van zonnebril en zonnecrème blokkeren wij het
zelfbeschermingsysteem van ons lichaam. Onze ogen en huid nemen minder straling waar,
waardoor de hersenen een specifiek hormoon niet activeren en de huid niet de vereiste ‘dikte’ en
bruinheidsgraad krijgt. Tel daarbij op dat wij denken dat we meer én langer in de zon kunnen
zitten, en alle factoren zijn aanwezig om te verbranden. En zal het risico om huidkanker te krijgen
aanzienlijk verhogen…!
Dus, hoewel de medische stand nog steeds aanraadt om zonnebrandcrème te gebruiken, zijn er
steeds meer bewijzen, en die nemen ECHT in rap tempo toe, dat zonnecrèmes juist huidkanker
bevorderen…! Lees het artikel hieronder, het zal je bijstaan deze zomer..! En dan komt er nog
eens bij, dat door de veranderingen in de ozonlaag we extra waakzaam dienen te zijn en onze huid
vooral als deze nog geen zon gewend is beschermen tegen de zon door sneller de schaduw op te
zoeken, zéker tussen 11.00 en 15.00 uur, wanneer de UV-straling het meest intens is.
Wij hebben zon nodig,
het zonlicht zorgt voor de aanmaak van Vitamine D in ons lichaam. En geloof het of niet, maar juist
deze Vitamine zorgt voor het aanjagen van ons immuunsysteem..!! Dus het is niet zo verwonderlijk
als de zon een stuk minder of helemaal niet schijnt, in de herfst en winter dus, we snel ziek
worden.. Ons immuunsysteem zit even in een dip..! Kijk voor een artikel hierover HIER van de
hand van Peter Toonen.. ‘Ben jij bang voor de zon?’
Wetenschappers: kanker door zonlicht een mythe..!!
2014 © WantToKnow.nl
Gezondheidswetenschappers en -deskundigen zijn de
resultaten van een wetenschappelijke studie aan het
bestuderen, die de keiharde conclusie opleverde, dat vrouwen die in de zomer een overvloedig
zonnebad vermijden, een 2x hoger sterftecijfer blijken te hebben, dan vrouwen die elke dág
zonnebaden..! De studie werd uitgevoerd aan het ‘Karolinska Instituut’ in Zweden, en omvatte een
groep van maar liefst 30,000 vrouwen, die meer dan 20 jaar
zijn gevolgd. .
De wetenschappelijke onderzoekers toonden aan, dat de
resultaten ‘sterftecijfers ongeveer het dubbele waren in de
groep van vrouwen die zonneschijn meden en de groep met de
hoogste blootstelling aan de zon’.Gezondheidsfunctionarissen
van de Britse overheid meldden direct na het uitkomen van het
onderzoek, dat ze de resultaten uiterst zorgvuldig zouden gaan
bestuderen.
Het begon met de dissident dermatoloog Ackerman..
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Maar blootstelling aan zonlicht is maar een deel van het verhaal, van de omgekeerde waarheid..!
Ook zonnebrandmiddelen en zonneschijn-antipathie zijn essentieel in het verhaal.. Het was Dr.
Bernard Ackerman, overleden in 2008, die als een van de eersten, als meest vooraanstaande
autoriteit op het gebied van huidkanker en zonlicht, zonnebrandmiddelen, de risico’s op huidkanker
DOOR ZONNEBRANDMIDDELEN beschreef en ervoor waarschuwde.En iedereen opriep de zon
NIET te mijden..
In een artikel in ‘The New York Times’ van 20 juli 2004 al, riep hij het Amerikaanse publiek op, om
niet bang te zijn om in de zon te gaan zitten..! Zijn artikel was getiteld ‘I BEG TO DIFFER; A
Dermatologist Who’s Not Afraid to Sit on the Beach’
Het blijkt eigenljik heel simpel te zijn.. Er is nog steeds geen wetenschappelijk verband aangetoond
tussen blootstelling aan zonlicht en het optreden van huidkanker. Volgens Ackerman is dit een
dermatologisch dogma, een onbewezen aanname..! Er is dus geen enkel keihard bewijs
voorhanden, dat verbranding van de mensenhuid door zonnestraling, zou leiden tot huidkankers.
Het idiote is dat veel wetenschappelijke studies, o.a. deze ook uit Zweden (2000), concludeerde
dat hogere huidkankerpercentages te vinden waren in groepen onderzochte personen, die JUIST
ZONNEBRANDMIDDELEN GEBRUIKEN, in vergelijking met personen die
dit NIET deden..!
Alles heeft te maken met Vitamine D-aanmaak!
Experts achter de opzet van genoemde studie van het Karolinska Instituut,
zeggen dat het opsmeren van zonnebrandcrèmes en het vermijden van
zonlicht op het lichaam, kan leiden tot ernstige tekorten aan Vitamine D,
dat steeds vaker wordt gelinkt aan het optreden van agressieve vormen
van huidkanker. Vitamine D wordt gecreëerd door het lichaam, onder
invloed juist van zonlicht, en deze vitamine beschermt het lichaam ook
tegen ziekten als diabetes, tuberculose, multiple sclerose zg. Engelse
ziekte, waarbij deformatie van botgroei en gewrichten optreedt.
Bij de productie van vitamine D door het menselijk lichaam, gaat het dan vooral om vitamin D3, die
wordt gemaakt onder invloed van de UVB-straling van de zon. Deze D3 is verreweg de beste
vitamine voor het immuunsysteem. In de VS neemt het vitamine-D-tekort zelfs epidemische
vormen aan. Niet dat je de WHO hierover hoort, maar dit feit is algemeen bekend bij gezondheids wetenschappers. En ironisch genoeg kan een tekort aan vitamine D leiden tot een agressieve
vorm van huidkanker..!
Een baanbrekende studie op dit terrein werd al in 2011 verricht en gepubliceerd in het tijdschrift
‘Cancer Prevention Research‘. Dit onderzoek toont aan dat een optimaal niveau van Vitamine D in
het bloed bescherming biedt tegen zonnebrand en huidkanker.. Ook onderzoekers van de ‘Vitamin
D Council’, aan de ‘University of Alabama’ in Birmingham berichtten onlangs, dat ‘een gebrek aan
blootstelling aan zonlicht kan leiden tot verlies aan cognitieve vermogens in de loop van een
mensenleven.’
Het is zelfs gevaarlijk helemaal uit de zon weg te blijven!
Dezelfde wetenschappers van het onderzoek gaan zo ver, dat ze zelfs
claimen dat de advies-richtlijnen voor het publiek om uit de zon te blijven,
en je toch vooral maar in te smeren met zonnebrand, de bevolking geen
goed doet. Een van de onderzoekers, Dr Pelle Lindqvist, hierover: “Het
advies over minimale blootstelling aan de zon, in landen waar sprake is van
een lage zon-intensiteit (waar de zon dus weinig schijnt GJ), kan feitelijk
uiterst schadelijk zijn voor de gezondheid van vrouwen. Sterftecijfers in
deze groep vrouwen, die dus de zon vermeden in de afgelopen 30 jaar,
liggen bijna 2x zo hoog als de groep met de hoogste zonaanbidders.”
Toch was het professor Dorothy Bennett van de ‘London University’ die het
nog allemaal niet kon geloven en magertjes reageerde: “Deze bevindingen
bevestigen de consensus dat de ideale hoeveelheid zonlicht in de Noord-Europese landen te
benoemen is met ‘een klein beetje’, in plaats van ‘geen zon’. Zij die normaliter de zon vermijden,
en voor het grootste deel hun huid bedekken, wordt geadviseerd om aanvullende Vitamine-Dsupplementen te nemen.”
Volgens Yinka Ebo van het Kankeronderzoeksinstituut in het UK, zijn de resultaten van deze
studie niet ‘verklaard’. Volgens haar is het goed mogelijk dat ook ‘ongezonde leefstijl een rol kan
hebben gespeeld in de resultaten’ Een woordvoerder van het ministerie van Gezondheid in
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Londen, liet weten dat “De meeste mensen in de UK kunnen genoeg
vitamine D produceren vanuit zonlicht, maar zij die een risicogroep vormen,
zouden dagelijkse supplementen met vitamine D dienen te nemen.
Zonnebrandmiddelen veroorzaken juist huidkanker..!
Deze ‘beschermers tegen zonneschijn’ staan al lang als ‘verdacht’ te boek.
Het blijkt dat middelen die in de zonnebrandmiddelen zitten, vaak niet de
gezondheids-schoonheidsprijs verdienen, inzake veiligheid voor het lichaam.
Als je bedenkt dat je huid je grootste orgaan is, dan besef je ook dat die
zonnebrand natuurlijk niet alleen op je huid blijft zitten, maar door je hele
lichaam wordt opgenomen..! Onderzoekers wijzen erop dat deze zonnefilters
feitelijk dus meer kwaad dan goed: ze houden de positieve kracht van de zon bij je weg. Daarnaast
geven deze crèmes en oliën je lichaam een opdoffer met een chemische cocktail van stoffen, die
helemaal niet bedoeld zijn om door je lichaam te worden opgenomen..!
Wetenschapper Elizabeth Plourde, PhD, woont in Californië en is schrijfster
van het boek ‘Sunscreens – Biohazard: Treat as Hazardous Waste’, of in
goed Nederlands: Zonnebrandmiddelen: levensbedreigend: behandelen als
gevaarlijk afval’..! Het boek behandelt, documenteert en illustreert de
levensbedreigende gevaren van zonnebrandmiddelen. En volgens dr.
Plourde niet alleen voor menen, maar ook voor het milieu..!
Ze levert bewijsmateriaal aan dat het aantal huidkankers, waaronder
‘malignant melanoma’, significant in aantal aan het groeien zijn sinds het
overdadige gebruik van zonnebrandmiddelen, de afgelopen 30 jaar.Ze wijst
erop dat veel van deze middelen chemische stoffen bevatten, waarvan
BEKEND is dat ze kankerverwekkend zijn en ook heftige invloed hebben op de endocriene
systemen in het menselijk lichaam. Het gaat dan om de zogeheten‘endocrine-disrupting chemicals’
(EDC).
Milieugevaren van zonnebrandmiddelen…!
Met betrekking tot de gevaren voor het milieu, merkt dr. Plourde op: “In die gebieden waar veel
blootstelling is aan EDC’s, op stranden en aan meren, blijkt bijvoorbeeld koraal en andere zeeflora
en -fauna sterk verminderd te zijn.. De aanwezigheid van duaal-sekse vissen was ook sterk
gerezen.”
Dr. Plourde’s onderzoek met betrekking tot de invloed van zonnebrandmiddelen op muizen, toonde
een veel hoger sterftecijfer aan bij zowel jonge muisjes als bij de volwassen exemplaren.
Daarnaast bleek er grote invloed te zijn van deze EDC’s op de voortplantingsystemen van de
muizen, IN OPVOLGENDE GENERATIES…!
Aanvullend hierop documenteert het boek hoe chemische middelen uit zonnebrandmiddelen de
waterbronnen vervuilen, waaronder oceanen, rivieren en drinkwaterbronnen. Uit onderzoek blijkt,
zo claimt Dr. Plourde, dat maar liefst 97% van alle Amerikanen op de een of ander manier,
zonnebrand-chemicaliën in hun bloed zouden hebben..
Vanzelfsprekend spreekt ook Dr. Plourde’s boek over het essentiële belang van vitamine D3 voor
je gezondheid. Het is dus bijna een gordiaanse knoop waarin we terecht zijn gekomen, door de
waarheid 180 graden voorgespiegeld gekregen te hebben. De zon zorgt niet voor huidkanker, nog
nooit aangetoond. Het opsmeren van zonnebrand en het wegblijven uit de zon, zorgt juist voor de
problemen voor je gezondheid en tot slot blijkt zonnebrand je niet te beschermen tegen
huidkanker, maar het juist te veroorzaken..!
(klik HIER voor meer (Engelstalige) artikelen rondom de gevaren van zonnebrandmiddelen).
x
Bronnen voor dit artikel:
http://www.independent.co.uk
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.vitamindcouncil.org
http://www.nytimes.com
Bron: Want To Know
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De geschiedenis leert: wat de Grieken willen is heel redelijk (en wat de Duitsers willen
hypocriet)
Correspondent Economie
‘Helaas heren, we zijn failliet!’ zo vertelde de Griekse premier Charilaos
Trikoupis aan het parlement. Een wereldwijde depressie had zojuist een
gapend gat in de Griekse begroting geslagen. Er was geen andere optie dan
voor de vierde keer die eeuw de betalingen aan de schuldeisers uit te stellen.
Die Europese crediteuren reageerden woedend. Met name in de Duitse pers
waren felle commentaren te lezen – er werd voorgesteld om Griekenland maar
gewoon onder curatele te stellen. Het was welletjes geweest met die luie Grieken; ze waren door
en door onbetrouwbaar. Er moest hoe dan ook meer grip komen op de financiële handel en
wandel van deze notoire wanbetaler.
Vier jaar later was het zover. Griekenland was opnieuw genoodzaakt zich voor financiële hulp tot
Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en andere Europese landen te wenden. Die hulp kwam, maar
op voorwaarde dat alle schulden alsnog betaald zouden worden én er een internationale financiële
commissie in Athene geïnstalleerd zou worden. Een commissie die vergaande bevoegdheden
kreeg om de staatsfinanciën op orde te brengen. Griekenland moest en zou tot betaling worden
gedwongen.
We schrijven 1897.
Soms rijmt de geschiedenis niet, maar herhaalt ze zich gewoon letterlijk. Net als het zich vandaag
de dag moet schikken naar de eisen van de trojka De Europese Commissie, de Europese Centrale
Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). kwam Griekenland in 1897 onder toezicht te
staan. Uiteindelijk zou het maar liefst veertig jaar duren voordat deze commissie haar biezen
pakte. Niet uit vrije wil, en al helemaal niet omdat de schulden waren afbetaald, maar omdat Duitse
tanks het land binnenrolden.
Dit is niet zomaar een historisch weetje. Wie iets wil begrijpen van de Griekse schuldencrisis die
sinds 2010 de Europese eenheid bedreigt, die doet er goed aan de woorden van de Spaans Amerikaanse schrijver George Santayana te onthouden: ‘Zij die zich het verleden niet kunnen
herinneren, zijn gedoemd het te herhalen.’
Er was eens...'een orgie aan richtingloze leningen'
Het verhaal begint in de jaren negentig van de negentiende eeuw. Griekenland was in de
problemen gekomen na – zoals een historicus het beschrijft Bekijk hier het boek van John
Levandis. – ‘een orgie aan richtingloze leningen.’ Miljoenen ponden, franken, guldens en marken
waren van Noord-Europa naar Griekenland gestroomd, maar daar was weinig zinvols met het geld
gedaan. Slechts 7 procent was in de infrastructuur geïnvesteerd, ongeveer een kwart ging naar het
leger - en de rest naar het aflossen van eerdergemaakte schulden.
Alsof dat nog niet genoeg was, stortte in 1893 de markt voor krenten in, indertijd het belangrijkste
Griekse exportproduct.
Bovendien waren de leningen aangegaan tegen woekerrentes. Aan het begin van het decennium
bedroeg de totale Griekse schuld een astronomische 770 miljoen frank, waarvan slechts 389
miljoen frank daadwerkelijk was ontvangen. De rest was direct in de zakken van de Europese
bankiers verdwenen. Alsof dat nog niet genoeg was, stortte in 1893 de markt voor krenten in, wat
indertijd het belangrijkste Griekse exportproduct was. Griekenland zag zich genoodzaakt zijn
betalingen aan zijn vele schuldeisers te staken. Hun reactie liet niet lang op zich wachten:
Griekenland werd onmiddellijk uitgesloten van de internationale kapitaalmarkt. Een paar jaar lang
konden de Grieken het nog net alleen rooien, maar toen het land in 1897 roemloos ten onder ging
in de zoveelste oorlog tegen de Ottomanen, en zij forse oorlogscompensatie eisten, was er nog
maar één uitweg. Griekenland moest smeken om hulp bij de Grote Mogendheden.
Griekenland op de pijnbank van de trojka avant la lettre
Die hulp kwam er, maar tegen draconische voorwaarden. De Internationale Financiële Commissie,
waarin de afgezanten van zes schuldeisende landen zaten, kreeg de beschikking over de
inkomsten uit alle Griekse havens, alle staatsmonopolies en alle accijnzen op tabak en drank. Die
inkomsten verdwenen voortaan direct in de zakken van de buitenlandse schuldhouders.
Daarbij ging het niet om klein bier: tussen 1897 en 1932 voerde de commissie het bewind over
gemiddeld zo’n 40 procent van alle Griekse staatsinkomsten. De commissie kon hervormingen
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voorstellen, nieuwe leningen tegenhouden en zelfs wetten tegenhouden wanneer deze tegen de
belangen van de crediteuren in gingen.
Griekenland werd op een streng begrotingsdieet gezet en oude schulden werden met nieuwe
schulden afgelost
In een kleine halve eeuw tijd werd Griekenland volledig leeggezogen door deze trojka avant la
lettre. ‘Tijdens alle onderhandelingen werden het economische en financiële herstel van
Griekenland slechts incidenteel overwogen,’ schrijft de historicus John Levandis. De commissie
nam slechts ‘halve maatregelen,’ die onvoldoende waren om Griekenland uit het slop te halen en
‘de endemische ziekte die de Griekse financiën kwelde te genezen.’
Griekenland werd op een streng begrotingsdieet gezet en oude schulden werden met nieuwe
schulden afgelost.
Zo kon het gebeuren dat meer dan dertig jaar later de Griekse schuld nog steeds niet was
verdwenen. Begon Griekenland in 1897 met een schuld van 190 procent van het bbp, in 1929
bedroeg de Griekse staatsschuld nog altijd zo’n 100 procent van het nationale inkomen. En toen
barstte de Grote Depressie uit.
De geschiedenis herhaalt zich - eerst als crisis, dan als farce
Maar deze keer zag de Griekse premier Eleftherios Venizelos het niet zitten om opnieuw de
broekriem aan te halen. Hij begon een toer langs alle Grote Mogendheden om geld los te
peuteren. ‘Als kleine landen niet worden geholpen,’ zo meende Venizelos, Lees hier een artikel
over Griekenland tijdens de Grote Depressie. ‘dan gaat Europa een zwarte toekomst tegemoet.’
Maar helaas: de premier kreeg overal nul op het rekest. De Franse
afgezant in de commissie vroeg zich zelfs af of Griekenland niet gewoon
de scholen kon sluiten (een beetje zoals de trojka Griekenland nu dwong
om 35.000 dokters en verplegers te ontslaan, terwijl het aantal patiënten
alleen maar toenam).
Twee weken later verklaarde het land zichzelf failliet. Het was de vijfde
keer sinds 1826.
In de rest van de jaren dertig konden de Europese schuldeisers naar hun
centen fluiten. En toen de Italiaanse en Duitse legers Griekenland
binnenwalsten, was het al helemaal klaar. De Griekse schulden zouden nooit volledig worden
terugbetaald. Uiteindelijk zou er pas in de jaren zestig een regeling worden getroffen met de
particuliere schuldeisers, waarbij Griekenland zijn vooroorlogse schuld alsnog betaalde, zij het
tegen een veel lagere rente. De schulden aan de Britse en Amerikaanse overheid, stammend uit
de Eerste Wereldoorlog, werden gewoon weggestreept. De Griekse schuld kromp daardoor in één
klap met 43,4 procent van het nationaal inkomen. Lees hier een artikel over gekwijte
oorlogsschulden.
Twee weken later verklaarde Griekenland zichzelf failliet. Het was de vijfde keer sinds 1826
Maar een halve eeuw aan buitenlandse bemoeienis had haar stempel gedrukt op de Griekse staat.
Dat bijna de helft van alle staatsinkomsten, zonder tussenkomst van de Griekse overheid, direct in
buitenlandse zakken was verdwenen, had de gewone Griek wantrouwend tegenover de
autoriteiten gemaakt. Waarom zou je nog belasting betalen als het toch meteen naar Europese
bankiers werd doorgesluisd?
De Internationale Commissie beklaagde zich in haar rapporten over de wijdverbreide smokkel en
belastingontduiking in Griekenland. Volgens de historicus Levandis leerde het Griekse volk door de
buitenlandse controle ‘weinig vertrouwen te hebben in de beloften van de autoriteiten en meer op
zijn eigen initiatief te steunen.’
Ook wat dat betreft is er weinig veranderd in de afgelopen honderd jaar.
En wie maakt het nog bonter qua wanbetalingen dan Griekenland?
Want wat zich nu in Europa voltrekt, is een herhaling van de geschiedenis. Al twee eeuwen lang is
Griekenland een van de grootste wanbetalers van het continent. Toch is er één land dat het al die
tijd nog bonter heeft gemaakt: Duitsland.
De deurwaarder van Europa scoort met maar liefst acht faillissementen Lees hier het artikel van
Reinhart en Rogoff over wanbetaling. een stuk hoger dan Griekenland, dat op vijf faillissementen
uitkomt. Net als Griekenland kreeg Duitsland lange tijd de pijnbankbehandeling. Zo tekenden
Duitsland en de geallieerden in juni 1919 het Vredesverdrag van Versailles. Duitsland kreeg de
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astronomische rekening van de Eerste Wereldoorlog gepresenteerd onder het motto ‘Le boche
payera tout!’ (‘De mof betaalt alles!’).
Toch is er één land dat het al die tijd nog bonter heeft gemaakt: Duitsland
Een jonge econoom overzag het schouwspel dat zich nabij Parijs voltrok en schreef er een
geruchtmakend boek over. Zijn naam? John Maynard Keynes, indertijd nog een onbekende
functionaris bij het Britse ministerie van Financiën, maar uiteindelijk een van de grootste economen
van de twintigste eeuw. ‘Als we bewust mikken op de verarming van Centraal-Europa,’ schreef
Keynes in The Economic Consequences of the Peace, ‘durf ik te voorspellen dat de wraak niet
zachtzinnig zal zijn.’
En die wraak kwam. In 1933, midden in de Grote Depressie, die in Duitsland nog eens was
verergerd door de rekening van Versailles, kwamen de nazi’s aan de macht.
Hoe Duitsland zijn schulden kreeg kwijtgescholden
Oorlogen zijn duur. Na de Tweede Wereldoorlog was er dan ook alle aanleiding om Duitsland
opnieuw op de pijnbank te leggen. Lees hier mijn eerdere artikel over de Grote Duitse
Schuldvergiffenis. De agressor had bezette landen gedwongen om hun waren voor Duitse
Reichsmarks te verkopen. Die Reichsmarks werden simpelweg als Duitse schuld geboekt,
eventueel te vereffenen als Duitsland de oorlog had gewonnen.
Alleen al aan Nederland was Duitsland zo’n 6 miljard Reichsmark verschuldigd. Dat was in 1946
maar liefst 42 procent van het Nederlandse bbp. Ter vergelijking: de totale blootstelling van
Nederland aan de Griekse schuldenberg bedraagt nu slechts 3 procent van bbp.
Uiteindelijk zouden ál deze schulden, niet alleen van Duitsland aan Nederland, maar van Duitsland
aan heel Europa, met meer dan 90 procent worden verminderd
En dan was er in 1946 ook nog de oorlogsschade. Bij de eerste herstelbetalingsconferentie in
Parijs becijferde Nederland de geleden schade op 25,75 miljard Reichsmark (19,3 miljard gulden).
Bovendien stonden er nog leningen uit van vóór de oorlog, die veelal tijdens de Eerste
Wereldoorlog waren gemaakt.
Uiteindelijk zouden ál deze schulden, niet alleen van Duitsland aan Nederland, maar van Duitsland
aan heel Europa, met meer dan 90 procent worden verminderd. In 1953 werd er in Londen een
regeling getroffen voor alle vooroorlogse Duitse schulden en de Amerikaanse en Britse hulp aan
het naoorlogse Duitsland.
Belangrijker nog dan deze operatie was wat er niet ter sprake kwam. Er werd ook bepaald dat alle
‘uit de oorlog stammende claims’ (reparaties en oorlogsschulden) pas op een toekomstige
vredesconferentie, na een eventuele eenwording van Duitsland, ter sprake zouden komen.
Die conferentie kwam er nooit.
Wie is er eigenlijk radicaal?
We schrijven 25 januari 2015. De ‘radicaal linkse’ partij Syriza wint de Griekse verkiezingen en de
partijleider Alexis Tsípras staat op de voorpagina’s van alle Europese kranten.
Het is een man met historisch besef. ‘De Londense Schuldenconferentie van 1953 hielp Duitsland
aan zijn naoorlogse economische successen door het te verlossen van zijn schulden uit het
verleden,’ schreef hij Lees hier zijn column in de Financial Times. vijf dagen eerder nog in de Britse
krant The Financial Times. Fijntjes merkte Tsípras op dat Griekenland een van de schuldeisers
was die toen meededen aan de conferentie. ‘We roepen nu op een Europese schuldenconferentie
te organiseren, die op eenzelfde manier een sterke impuls zal geven aan de groei in Europa.’
'Het belangrijkste is dat als je in de eurozone zit je je aan de regels moet houden'
In Duitsland en Nederland is er ondertussen weinig bereidheid om Griekenland verder te
ondersteunen. ‘Er is heel weinig steun in Europa om nog meer schulden weg te strepen,’ zei
minister Jeroen Dijsselbloem Lees hier Dijsselbloems opmerkingen. (Financiën, PvdA) maandag.
‘Het belangrijkste is dat als je in de eurozone zit je je aan de regels moet houden.’
Het zijn twee historische uitersten: de Londense Schuldenconferentie van 1953 en de
Internationale Financiële Commissie die Griekenland veertig jaar in haar greep had. Waar de trojka
zijn oorsprong vindt in de Internationale Financiële Commissie, daar vindt Syriza zijn inspiratie in
de Duitse schuldvergiffenis van 1953.
Het zijn allebei radicale opties. Maar om de schuldenproblematiek van zo’n omvang aan te pakken
zijn eigenlijk alleen maar radicale oplossingen mogelijk. Het is radicaal om, zoals Syriza voorstelt,
op een schaal zoals na de Tweede Wereldoorlog plaatsvond, schulden kwijt te schelden. Maar het
is minstens zo radicaal om, zonder einddatum, een land onder curatele te stellen, de soevereiniteit
drastisch in te perken en de werkloosheid te laten exploderen.
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De Griekse economische crisis die, volgens de Europese Commissie zelf, binnen twee jaar zou
eindigen, duurt nu al zeven jaar. En zelfs volgens de immer optimistische economen van het IMF
zal het Griekse nationale inkomen in 2019 nog steeds 10 procent lager liggen dan in 2007 en zal
de werkloosheid nog steeds in de dubbele cijfers lopen. Dan is er nog de kindersterfte die met 43
procent toenam, het aantal zelfmoorden met 36 procent en het aantal nieuwe hiv-infecties onder
drugsgebruikers met 5.278 procent.
Ook dat is radicaal.
De geschiedenis van schuld is vaak een lange en pijnlijke
weg naar het besef dat ‘gij zult betalen’ in de praktijk vaak
niet valt op te brengen. Al twee eeuwen lang geldt dat de
schulden die niet afbetaald kunnen worden ook niet betaald
zullen worden. Dus misschien is dat voorstel van die
‘radicaal linkse’ Alexis Tsípras, om nu bij elkaar te komen
en nieuwe afspraken te maken over de Griekse schuld, nog
wel de meest redelijke optie
De feiten tonen aan: een crisis bezuinig je niet de wereld uit
Nu het CBS meldt dat de Nederlandse economie weer eens is gegroeid, staat
het kabinet-Rutte II te springen om met de eer te strijken. Onze bezuinigingen
hebben gewerkt, klinkt het. Is dat zo? Gastcorrespondent Sander Heijne
onderscheidt feit en fabel in het bezuinigingsdebat.
Lees het stuk hier terug
Waar komt alle onrust over Griekenland opeens vandaan?
Griekenland is in paniek. Premier Antonis Samaras laat het
parlement vervroegd een nieuwe president kiezen. Lukt dat niet,
dan komen er verkiezingen. De kans is groot dat de extreemlinkse partij Syriza dan wint. En dan kunnen de afspraken met de
trojka weleens op het spel komen te staan. Gastcorrespondent
Annerijn Vink zet de gevolgen op een rij.
Lees hier de explainer terug
Voor de liefhebber: hoe ontstond de crisis in Griekenland ook
alweer?
Voor als de Griekse problemen alweer wat zijn weggezakt, hier de
belangrijkste momenten van de crisis. Door gastcorrespondent Annerijn Vink.
Lees de timeline hier terug
In Griekenland is er leven na de crisis
In Midden-Griekenland heeft een groep mensen een nieuw bestaan
opgebouwd. Bij hen is het geen crisis en wordt eigen eten verbouwd en energie
opgewekt. Een hoopvol einde voor een turbulent jaar.
Bekijk hier de film
https://decorrespondent.nl/2385/De-geschiedenis-leert-wat-de-Grieken-willenis-heel-redelijk-en-wat-de-Duitsers-willen-hypocriet/91691325-b200abf8

twaalf

Bewezen: aluminiumvergiftiging door chemtrails..
2015 WantToKnow.nl/.be
Één van de vele, vele foto’s die duidelijk laten zien, dat er speciale
spray-openingen onder sommige vliegtuigen zijn aangebracht om de
giftige spray, die officieel zou dienen voor ‘weer-modificatie’ in de lucht
te lozen.. De academische wereld raakt steeds meer geïnteresseerd in
geo-engineering, dat je kunt definiëren als het opzettelijk op grote
schaal ingrijpen in de natuurlijke systemen op aarde om het klimaat te veranderen. In 2013 werd
bekend dat de CIA US$ 630.000 heeft vrijgemaakt voor geo-engineering. Het is waarschijnlijk een
afleidingsmanoeuvre om de werkelijke grootte van het bedrag geheim te houden.. !
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Er wordt onder meer onderzoek gedaan naar de verspreiding van aerosolen in de stratosfeer om
het effect van klimaatverandering tegen te gaan. De Britse overheid financiert bijvoorbeeld een
project ‘SPICE’, dat als doel heeft het zonlicht terug te kaatsen.
Maar het krankzinnige van al deze onderzoeken is, dat ze geheim worden gehouden, nauwelijks
aandacht krijgen van de de main-stream-media en/of dat er op geen enkele democratische wijze
beslissingen over worden genomen..! Daarnaast is de vraag, of deze hele
‘klimaatsturingsmethode’, niet de grootste afleiding is, om een volstrekt andere agenda, die wordt
uitgerold, te camoufleren..! Let op het werk van een wetenschapper, die ons wel wat te vertellen
heeft op dit terrein.
In de periode tussen juli 2011 en november 2012 werden 73 monsters van regenwater uit
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geanalyseerd.
In 77% van de monsters werd aluminium aangetroffen.
En deze monsters bleken ook nog eens zeer hoge concentraties barium en strontium te
bevatten.
Het is namelijk scheikundige dr. Marvin Herndon, vooral bekend door zijn hypothese over de
samenstelling van het binnenste van de aarde, wiensbaanbrekend onderzoek ‘Aluminum
poisoning of humanity and Earth’s biota by clandestine geoengineering activity:
implications for India’, over concentraties aluminium in de lucht en het grondwater in India en
Himalaya-gebied, werd gepubliceerd in het tijdschrift ‘Current Science’. (hier het hele rapport in pdf
voor download) Zijn hele studie gaat over de aluminiumvergiftiging van de mensheid en de aardse
leefsfeer, door de illegale klimaatengineering. Want nogmaals: er is nog NERGENS in de wereld
een parlement dat goedkeuring heeft gegeven over deze chemtrail-procedures..!
De bevindingen van Marvin Herndon..
In het rapport levert Herndon ook bewijs dat een van de verspreidde giftige substanties,
koolvliegas is. De illegale verspreiding van dit koolvliegas en aluminium is volgens Marvin Herndon
een van de grote onderliggende oorzaken van de wijdverspreide toename van neurologische
aandoeningen en de wijdverspreide aantasting van de aardse levenssfeer. Feitelijk hebben we nu
keihard bewijs van illegale klimaatengineering die in de afgelopen 15 jaar heeft plaatsgevonden.
En let op: het is vooral de laatste twee jaar dat er sprake is van een scherpe escalatie, aldus
Herndon.
Dr. J. Marvin Herndon
Door klimaatengineering via tankvliegtuigen ontstaat een niet-natuurlijke, giftige
substantie in de atmosfeer waar in combinatie met regenwater aluminium uit
vrijkomt. Zo simpel is het en zo evenzo giftig is het.. In zijn onderzoek verwijst
dr. Herndon naar publicaties waaruit blijkt dat er zware metalen zoals
aluminium, barium en strontium zijn aangetroffen in regenwater en koolvliegas.
En niet alleen in het onderzoeksgebied, maar Marvin Herndon deed ook
metingen in Europa..!
In de periode tussen juli 2011 en november 2012 werden 73 regenwatermonsters uit
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk geanalyseerd. In 77% van de monsters werd aluminium
aangetroffen en daarnaast werden in de monsters zeer hoge concentraties barium en
strontium aangetroffen!
Herndon legt haarfijn uit dat de aangetroffen concentraties niet het gevolg zijn van natuurlijke
fenomenen, zoals bijvoorbeeld vulkaanuitbarstingen, waarbij ook vliegas vrijkomt. Enkele maanden
geleden publiceerde dr. Rose Cairns van de Universiteit van Leeds een onderzoek in het
Geophysical Journal getiteld‘Climates of suspicion: ‘chemtrail’ conspiracy narratives and the
international politics of geoengineering’. Ook zij beschrijft hoe klimaatengineering, de officiële
benaming van wat iedere burger simpelweg ‘chemtrails’ noemt, wereldwijd een verwoestende
uitwerking heeft op het milieu en de volksgezondheid.
En hoewel er de laatste jaren steeds minder steun voor onderzoek naar weermanipulatie is, wordt
er juist steeds vaker gelijk begonnen met operationele projecten..! Of in gewoon Nederlands: ze
hebben volledig lak aan de bezorgdheid van burgers. Hoewel overheden, weerdeskundigen
volledig in een soort collectieve cognitieve dissonantie gevangen lijken, is het voor de burgers,
voor iedereen, TOCH DE ENIGE WEG, hén juist wakker te maken, met dit soort wetenschappelijk
onderzoeken EN HUN VERWOESTENDE CONCLUSIES..!
http://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/bewezen-aluminiumvergiftiging-door-chemtrails/
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Game over voor eurozone: € 360 miljard definitief in rook opgegaan
Griekse banken overwegen ‘haircut’ van minstens 30% op tegoeden van boven de € 8000,- - Waar
blijft de politieke verantwoording voor het eurodrama?
De politiek heeft het jaren uit kunnen stellen, maar nu is het
dan toch ‘game over’ voor de eurozone. Ongeacht de
uitslag van het Griekse referendum morgen is er maar liefst
€ 360 miljard euro in rook opgegaan, voor een groot deel
op kosten van de belastingbetalers in Noord Europa,
waaronder Nederland. Nu de sterk in opkomst zijnde
Spaanse volksbeweging Podemos eveneens een
schuldenkwijtschelding begint te eisen, is het slechts een
kwestie van tijd voordat de euro instort en Europa helemaal opnieuw moet beginnen – als dat
tenminste nog mogelijk is.
De EU probeerde niet voor niets de publicatie van het IMF-rapport, waarin werd geconcludeerd dat
de Griekse schuldenlast onhoudbaar is –en geïmpliceerd dat hetzelfde geldt voor de veel hogere
Italiaanse en Spaanse staatsschulden-, tegen te houden.
Het waren echter de Amerikanen die besloten dat de ‘dag van afrekening’ voor de eurozone is
aangebroken. Ook in Washington beseft men dat de Grieken met geen enkel bezuinigings - en
hervormingsprogramma, hoe streng ook, ooit nog maar iets van de honderden miljarden die het
land ‘kreeg’ om overeind te blijven, zullen kunnen terugbetalen.
Waar blijft de politieke verantwoording?
Zoals bekend berichtten alternatieve nieuwsblogs zoals deze al in 2010 dat de krankzinnig hoge
bailout pakketten nooit meer zouden worden terugbetaald, maar de meeste Nederlanders
verkozen het om de regering in Den Haag te geloven, die ons verzekerden dat het aan de Grieken
‘geleende’ geld wel degelijk tot de laatste cent zou terugkeren.
Nu exact het tegendeel het geval blijkt, zou het in vroeger tijden normaal zijn geweest om deze
politici verantwoording af te laten leggen voor hun ongelooflijke stupide besluiten en
manipulerende misleidingen, maar de doorsnee Nederlander is anno 2015 alleen nog maar bezig
met zijn eigen ‘toko’: het vullen van de koelkast, het plannen van de volgende vakantie, het
uitzoeken van een nieuwe auto, nieuwe keuken, nieuwe flatscreen... et cetera.
Griekse banken overwegen haircut van minstens 30%
En herinnert u zich nog de beloften dat alle rekeningen van de Europese burgers en bedrijven tot €
100.000 altijd gegarandeerd zijn en absoluut gevrijwaard zullen blijven van een Cyprus -achtige
‘bail in’ (= de klanten laten mee betalen aan het overeind houden van de banken)? Wel, de
Griekse banken overwegen nu om tegoeden van boven de € 8.000 een ‘haircut’ van minstens 30%
op te leggen. Kortgezegd: de banken stelen 30% van het geld van hun (iets rijkere) klanten om zelf
boven water te blijven.
Dit is misschien nog wel de minst zware maatregeel in Griekenland, want het alternatief is een
totale bankencrash waardoor iedereen, ook de kleine spaarders en rekeninghouders, al hun geld
kwijt zijn. Cyprus stond in 2012 ook voor deze ‘keuze’.
Stekker eruit, of met de euro ten onder
We schreven toen al dat ‘Cyprus’ een blauwdruk zal zijn voor de hele eurozone, te beginnen met
de zuidelijke schuldenstaten. Griekenland is nu aan de beurt, en na korte of iets langere tijd zullen
Italië en Spanje hoogstwaarschijnlijk volgen. Geen enkel eurozone land, ook Nederland niet, zal
eraan kunnen ontsnappen. Tenminste, niet zolang de euro koste wat het kost overeind wordt
gehouden.
Aangezien Brussel en de eurofiele regeringen in Den Haag, Berlijn, Parijs en andere Europese
hoofdsteden dat vast van plan lijken, moeten we ons als Nederlanders voorbereiden op het
permanente einde van een tijdperk van enorme welvaart. Het europroject is zoals critici van meet
af aan al zeiden op een gigantisch fiasco uitgelopen, een drama dat nog veel erger zal worden als
de politiek inderdaad besluit om alle macht aan Brussel over te dragen.
We hadden er nooit aan moeten beginnen, we hadden er op zijn laatst in 2010 een streep onder
moeten trekken – en dat kan nog steeds, al zullen de gevolgen nu 10 x erger zijn dan 5 jaar
geleden. Maar beter nu de stekker eruit trekken en opnieuw met opbouwen beginnen, dan met zijn
allen ten onder gaan aan het megalomane visioen van een financieel en politiek verenigd Europa,
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dat veranderd is in een absolute nachtmerrie voor de gewone man – nu in Zuid Europa, straks ook
bij ons.
Xander - ; (1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (2) Zero Hedge ; (3) Zero Hedge ;
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Game-Over-voor-eurozone-360-miljard-definitief-inrook-opgegaan
Amerika heeft iedere vier jaar een oorlog nodig
Voor Amerika is het voeren van oorlogen simpelweg een
economisch gegeven.
Iedere vier jaar heeft het land een oorlog nodig omdat
anders de economie teveel afremt.
Volgens Kris Roman, directeur van het geopolitieke
onderzoekscentrum Euro-Rus, is het geen geheim dat
Amerika op regelmatige basis een oorlog nodig heeft.
“De gehele Amerikaanse economie is gebouwd rondom
het militaire thema. Om economische groei te kunnen
handhaven heeft Amerika iedere vier jaar een oorlog
nodig, omdat anders de economie gaat afremmen”.
De Belgische expert is van mening dat door de ineenstorting van de Sovjet Unie, de NAVO
eigenlijk ontmanteld had moeten worden, maar op één of andere manier is de alliantie gegroeid
en is nu zo groot als het Universum omdat het motto opnieuw is: “De Russen komen er aan”.
In de 25 jaar sinds de ineenstorting van de Sovjet Unie heeft de NAVO geen moment het idee
van een Russische aanval laten varen.
“Maar ze hadden geen reden. Nu, vanwege de chaos in Oekraïne, heeft de mogelijkheid zich
voorgedaan en is verder actief ontwikkeld. De oudere generatie die is opgegroeid met
propaganda tegen Rusland heeft het idee van een onvermijdelijk conflict met dat land al
geaccepteerd”, zei Roman.
De Europese landen hebben zich de afgelopen jaren in allerlei bochten gewrongen om maar
geen of zo min mogelijk geld aan de NAVO te betalen.
Om die Amerikaanse economie op gang te houden moeten er iedere zoveel jaar nieuwe
oorlogen worden gecreëerd.
Kris Roman zei verder:
“Amerika kan niet alleen vechten, ze hebben puppet bondgenoten nodig. Lidstaten die
economisch al in de problemen zitten kunnen echter hun NAVO bijdragen niet verhogen en
daarom staat Europa onder druk”.
De Belgische expert noemt Russophobia een ziekte. Als je daarmee eenmaal bent besmet, is
het ongeneeslijk.
Hij vergeleek de informatieoorlog die er nu tegen Rusland wordt gevoerd met die tegen Irak en
Libië.
“Het is niet langer mogelijk om te liegen en niet te worden bestraft. Onze media prefereren
daarom om hun mond dicht te houden zodat ze niet op leugens betrapt kunnen worden. Wat
kunnen ze zeggen? Dat de Russen gelijk hadden? Dat het Russische leger zich niet op het
grondgebied van Oekraïne bevindt en het leger van Oekraïne oorlog voert tegen de eigen
bevolking? Dat soort dingen kunnen ze niet zeggen. Het officiële motto is om Rusland de schuld
te geven”.
“Weet je nog dat de Maleisische Boeing, vlucht MH17, die in juli 2014 naar beneden kwam?
Onze media propageerden direct dat het de schuld van Rusland was toen de brokstukken nog
aan het vallen waren. Nu zijn er feiten bekend waaruit blijkt dat het niet de Russen waren en als
gevolg daarvan horen we niets meer over het onderzoek. De stilte zegt dat de waarheid niet aan
de kant van de Belgische en Europese media ligt. Als ze werkelijk iets gehad hadden waarmee
de betrokkenheid van Rusland bij de crash kon worden aangetoond dan hadden ze dit luidkeels
van de vroege morgen tot de late avond van de daken geschreeuwd”.
Bron: Zerohedge
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9510:amerika-heeft-iederevier-jaar-een-oorlog-nodig&catid=37:wereld&Itemid=50
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Het failliet van Griekenland is ook het democratisch failliet van Europa
Eergisteren had de sociaaldemocratische voorzitter van het
Europees parlement Martin Schulz het in de Duitse media
over het Griekse referendum en daarmee neemt hij een
positie in die hij heeft! Door te zeggen “Meestal kunnen we
de Griekse eisen niet accepteren” en dan gaat hij verder
door te zeggen dat hij hoopt dat de “Grieken JA zeggen
tegen de eisen van de crediteuren”.
Deze sociaal-democraat die in Duitsland mede verteerd
door drank een spoor van schulden verwoesting achterliet hoopt dat de Grieken Ja, zeggen tegen
een verdere verslechtering van hun situatie en van de economie, zoals alle gerespecteerde
economen zeggen. Ja zeggen tegen een besparingsbeleid dat heeft geleid tot een daling van 25%
van het Griekse BNP gedurende de laatste 5 jaar.
Maar daar bleef het niet bij : Schulz gaat verder door te zeggen dat Tsipras ontslag zal moeten
nemen en nieuwe verkiezingen onvermijdelijk zijn. Daarna dient er een interim-regering van
technocraten !! te komen die in afwachting van de verkiezingen, de onderhandelingen met de
troika kan voorzetten om “een redelijk akkoord te bereiken, zodat de Syriza-tijd over is”. Schulz als
voorzitter van het EU parlement vindt het normaal dat een democratisch verkozen regering die op
een legitieme wijze legitiem probeert op te komen voor de belangen van de Griekse burgers, op
moet stappen, omdat ze niet willen instemmen met nog maar eens een ingreep, die het land nog
verder in de ellende zal storten.
Wat door de politiek wordt verzwegen is het feit dat Griekenland met een enorme en ondraagbare
staatsschuld werd opgezadeld juist dóór de zgn.Trojka: de Europese Commissie, het
Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank. Waarom? Omdat Griekse, Duitse,
Nederlandse en Franse grootbanken gered moesten worden. Maar ook omdat het evenzeer voor
de Europese leiders in 2010 onmogelijk was om dit aan de burgers te verkopen, na de
bankencrisis in 2008, en de volgende zgn. daaropvolgende redding van grootbanken en
exploderende staatsschulden.
Economie is geen doel op zich, ze moet mensen dienen. Maar in de tunnelvisie van Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en de Ministers van Financiën is er voor deze overweging geen
plaats. Er is slechts plaats voor het eigen ego.
Natuurlijk hebben de Grieken, d.w.z. de zeer rijke Grieken gesteund door mee profiterende politici
er een potje van gemaakt. Vier besparingsprogramma’s hebben tot de huidige chaos geleid. Maar
Griekenland kan en mocht niet uit de EU. Het land is een van de best bewapende NATO partners
en de opdracht van Obama aan Merkel luidt dan ook, Griekenland moet binnen boord gehouden
worden en de rekening moet worden betaald door de Europese burger.
De hele EU gedachte met alle toeters en bellen is vanaf het begin een doodgeboren kindje
geweest. Enerzijds moest er voor gezorgd worden dat Duitsland niet weer een oorlog zou kunnen
beginnen, anderzijds waren er met name Franse politici die daar het land op zichzelf weinig of
niets voorstelt in het wereldgebeuren, een kans zagen hun imago en dat van hun land op te
vijzelen. De vanaf het begin aanwezige onenigheid tussen de EU landen, die groeide naarmate de
EU groeide, was spelen voor open doel van de Amerikanen. Zij zagen dat hun macht tanend was,
konden niet nog een potentiële wereldspeler erbij hebben, dus deden en vooral DOEN alles om
Europa te ontwrichten. Daarbij klinkt het niet onwaarschijnlijk dat de enorme toestroom van
economische gelukszoekers , de Yanks op zijn zachts gezegd zeer goed uitkomt en zij zeker
zullen helpen deze stoom op gang te houden.
En mocht de VS in haar expansiedrift denken dat een gewapend conflict hen van pas zou kunnen
komen, dan zullen het de domme Europeanen zijn die als kanonnenvoer het
veld in gaan en de Yanks pas terugkomen als de strijd gestreden is.
http://www.geennieuws.com/2015/07/het-failliet-van-griekenland-is-ook-hetdemocratisch-failliet-van-europa/
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Odessa wordt geveild bij Amerikaanse investeerders
Duidelijk zichtbaar in landen zoals Griekenland en Oekraïne is
dat de Westerse bankiers, grote bedrijven en de door hun
aangestelde managers (politici) maling hebben aan het welzijn
van een bevolking.
Het interesseert ze niets of een land volkomen onleefbaar wordt
voor komende generaties, zolang zij maar kunnen plunderen.
Plunderingen waar ons land volop aan meedoet en wat door het
gros van de bevolking prima wordt gevonden, simpelweg omdat ze er niets van begrijpen en veelal
in slaap zijn gesukkeld door de hypnotiserende televisie met hun sprekende hoofden en van de
gedrukte propaganda.
Hoe het in de praktijk werkt, bleek deze week ook weer in Oekraïne.
Er kwam via Interfax Ukraïne een onopvallend bericht naar buiten waarin stond dat het hoofd van
de regionale regering in Odessa, Mikheil Saakashvili, vertrokken was naar Amerika om daar de
investeringsmogelijkheden te presenteren aan internationale investeerders.
Met andere woorden, hij zet Odessa in de verkoop zoals economic hitman dat doen getuige een
voormalige werknemer met dit soort opdrachten.
Mikheil Saakashvili is de voormalige door Amerika gesponsorde president van Georgië. In eigen
land word hij intussen beschuldigd van machtsmisbruik tijdens demonstraties in 2007. Hij kreeg
dan ook prompt een Oekraïens staatsburgerschap aangeboden van president Poroshenko die
hem ook maar gelijk benoemde tot gouverneur van de deelstaat Odessa. Een aanbod dat
Saakashvili met beide handen aangreep om niet uitgeleverd te worden en te eindigen in de
gevangenis. De twee grootste oorlogszuchtige psychopaten op deze wereld, Hillary Clinton ( De
Antichrist?) en John McCain (Boter op je hoofd), hebben in 2005 Saakashvili voorgedragen voor
de Nobelprijs voor de vrede. Deze man isnet zo vredelievend als Obama.
Deze gouverneur is nu met een mooi verkooppraatje vertrokken richting Amerika. Eigenlijk zou dit
alles best grappig zijn als de situatie in Odessa niet zo dramatisch was.
De door Amerika gesteunde en geïnitieerde staatsgreep die het predicaat democratische revolutie
meekreeg van de Westerse leiders en de mainstream media, heeft ongekozen mensen aan de
macht gebracht, inclusief diverse Neo Nazi’s. Wat er daarna gebeurde was een complete
nachtmerrie voor de bevolking van Odessa en ook andere regio’s die massaal op de vorige
president Janoekovitsj hadden gestemd. Zij werden nu geconfronteerd met een door Amerika
gesteunde staatsgreep en een anti-democratische regering die door buitenlanders werd gekozen
en samengesteld. Sommigen kunnen zich misschien nog de massale slachtpartij herinneren die
plaatsvond in Odessa op 2 mei 2014, iets meer dan een jaar geleden. Er waren toen meer dan 200
gewonden en 48 doden door toedoen van fascistisch tuig. Een aantal van hen vond de dood
doordat ze levend werden verbrand in het gebouw van de vakbond.
Politieke onderdrukking in Odessa is een proces dat tot op de dag van vandaag voort duurt.
De afgelopen weken en maanden zijn er door de lokale autoriteiten politiek gemotiveerde
arrestaties uitgevoerd van belangrijke journalisten en bloggers die het waagden om kritisch
geluiden te laten horen over de ontwikkelingen in Odessa. Afgelopen april liet een groep inwoners
van Odessa weten dat ze van plan waren om los te breken van Kiev en een zelfstandige republiek
te vormen, net zoals Donetsk en Luhansk. Kort na die mededeling werden er tientallen van die
mensen gearresteerd door SBU, de veiligheidsdienst van Oekraïne. Niet alleen werden ze
gearresteerd, martelen schijnt eveneens de standaard te zijn bij de SBU. Duidelijk is dat de
eenzijdige onafhankelijksverklaring van Odessa niet serieus genomen wordt in Kiev.
Volgens het hoofd van de EDP (People’s Republic of Odessa) beschikt de SBU over zeer
geavanceerde, bijna middeleeuwse, martelmethodes.
Een niet gekozen regering die een buitenlandse criminele vluchteling aanstelt als gouverneur, die
de bevolking stil moet krijgen door middel van martelingen en die zich daarnaast bezighoudt met
de verkoop van Odessa aan buitenlandse investeerders. Dat is hoe “democratie” eruit ziet in een
land na de ook door ons land gesteunde staatsgreep. We schreven het al vaker, plunderen is het
enige resterende alternatief voor Westerse elite om geld te verdienen.
Bron: Global Research
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9507:odessa-wordt-geveildbij-amerikaanse-investeerders&catid=20:het-complot&Itemid=33
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Red jezelf, red Europa en stem NEE
Oproep aan de Grieken: Red jezelf, red Europa en stem NEE
Schandaal: IMF wist al in 2010 dat miljarden bailouts geen zin
hadden en Griekenland schulden nooit zou terugbetalen, maar
verzweeg dit
Weg met die gehate blauwe vlag met gele sterren, die de
grootste bedreiging vormt voor de vrijheid, vrede, welvaart en
democratie, niet alleen in Griekenland, maar in heel Europa.
Zijn de het de Grieken met hun fraude en veel te hoge uitgaven die ervoor gezorgd hebben dat het
er nu een eurocrisis is? Misschien ten dele, maar wat nu veel belangrijker is dat de Grieken
vandaag niet alleen zichzelf, maar heel Europa, inclusief Nederland, kunnen redden. 5 juli 2015
zou dan de geschiedenisboeken kunnen ingaan als dé dag dat Griekenland, de bakermat van de
Westerse democratie, de vrijheid en toekomst van de Europese burgers redde door eindelijk te
breken met het dictatoriale Troika regime in Brussel en Frankfurt, en een bom te leggen onder de
complete eurozone. Een bom, die niet snel genoeg kan ontploffen.
Tenminste... als de uitslag van het referendum niet wordt vervalst (zie vorig artikel), en als de
Syriza regering bij een ‘NEE’ voet bij stuk houdt en de enige juiste conclusie trekt: willen we weer
een toekomst hebben, dan moeten we niet alleen uit de eurozone, maar ook uit de EU stappen.
Want het risico dat het Troika regime het land ongeacht de uitslag met keiharde maatregelen tot de
orde zal proberen te roepen, is levensgroot.
Griekenland historisch bijna permanent bankroet
Een blik op de historische statistieken leert dat het altijd al kommer en kwel met de Grieken is
geweest. Feitelijk verkeerden ze altijd vrijwel permanent in een staat van bankroet of zweefden op
het randje ervan. Tussen 1800 en 2010 spendeerde het land maar liefst 48 jaar in een vorm van
staatsfaillissement! Het moge duidelijk zijn: de Grieken kunnen niet met geld omgaan (2). En wat
uit de geschiedenis eveneens blijkt is dat de Grieken het hen geleende geld zelden of nooit
terugbetalen. (1). Desondanks wilde de gevestigde orde per se het land binnen de eurozone
trekken. Dat we daarmee feitelijk een bom binnen onze muren haalden die op zeker moment hoe
dan ook zou ontploffen, wisten veel critici eind jaren ’90 al te voorspellen. Naar geen van hen werd
geluisterd, want de euro zou en moest er komen, want die zou de Grieken en ons tot in lengte van
eeuwen voorspoed en vrede brengen.
Eurofielen zaten er gruwelijk naast
Alle critici hebben inmiddels dubbel en dwars gelijk gekregen, en alle eurofielen –in Nederland
pleitten vooral premier Kok en minister Zalm vurig voor invoering van de euro- zaten er met hun
beloften en verzekeringen gruwelijk naast. Tenminste, wat het gewone volk betreft, want degenen
wier belang ze echt op het oog hadden –de banken en multinationals- profiteerden er juist enorm
van. En waren het niet de Europese banken die vanaf 2008 met honderden miljarden
belastingeuro’s overeind moesten worden gehouden?
Schandalig: IMF wist al in 2010 van Grieks bankroet
De gang van zaken wordt extra schandalig als bedacht wordt dat uit een IMF document, dat in het
bezit is van de Griekse regering, blijkt dat het fonds al in 2010 (!!!) wist dat de Grieken hun
schulden nooit zouden kunnen terugbetalen en dat de bailouts het land alleen maar dieper in de
problemen zouden brengen. Maar die bailouts waren destijds enkel bedoeld om de Duitse, Franse
en Nederlandse banken van hun Griekse schuldpapieren af te helpen, waarna de kosten en
risico’s hiervan op de Griekse en Europese belastingbetalers werden afgewenteld (4).
De afgelopen maanden deed het IMF er alles aan om te voorkomen dat bekend zou worden dat de
Grieken al jaren bankroet zijn, en dat ook de EU hier al die tijd van op de hoogte is geweest. Het
lukte de Europese vertegenwoordigers –waaronder een Nederlandse- heel lang om de gewone
Europeaan te blijven voorliegen, totdat het uitgerekend de Amerikanen te gortig werd. Die lekten
het rapport volgens naar buitenwereld.
We schreven afgelopen week al dat er ooit een tijd was waarin politici verantwoording voor dit
soort grove –en in dit geval ook extreem kostbare- misleidingen en slechte besluiten moesten
afleggen. Die tijd is echter voorbij, want Dijsselbloem en de EU-, ECB- en IMF kopstukken blijven
gewoon op hun plek zitten – misschien omdat de regeringen in de EU-hoofdsteden hier ook al
jaren van wisten, maar er onder druk van Brussel voor kozen hun mond te houden?
Halen de Grieken de EU-dictatuur in Brussel neer?
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Het opnemen van Griekenland in de eurozone was dus een krankzinnig besluit, en dat kan
absoluut ook van de invoering van de euro zelf worden gezegd. Maar misschien kunnen we de
eurofielen straks toch een beetje dankbaar zijn dat ze het Griekse Paard van Troje hebben
binnengehaald, want daarmee hebben ze hun eigen plannen voor de oprichting van een Europese
dictatuur in Brussel in de wielen gereden.
Uitgerekend het kleine, immer bankroete Griekenland zou vandaag en in de komende weken voor
de broodnodige verandering kunnen zorgen door ‘NEE’ te stemmen en dan vervolgens de enige
juiste conclusie te trekken: in de euro en de EU(SSR) hebben wij niets te zoeken. Een Grexit uit de
euro en een definitieve breuk met de gehate Troika (EU, ECB, IMF) zou wel eens de
spreekwoordelijke domino kunnen zijn, die het euro kaartenhuis doet instorten.
Instorting verre te verkiezen boven politieke unie
Nee, dat gaat voor alle betrokken partijen en landen niet prettig worden, integendeel. Maar toch is
zo’n instorting verre te verkiezen boven wat Brussel van plan is, en waar de ‘vijf presidenten’ van
de EU –inclusief ‘onze’ Jeroen Dijsselbloem- onlangs nog openlijk voor tekenen, namelijk
‘vooruitgang op vier fronten, te weten een echte economische unie, een financiële unie, een
begrotingsunie en tot slot een politieke unie die de fundering biedt voor de drie eerder genoemde
unies...’ (3)
Dus Grieken: stem vandaag NEE, breek daarna met de euro en de EU, en stel daarmee niet alleen
je eigen toekomst, maar die van heel Europa veilig. Zo zouden jullie alsnog de helden kunnen
worden.
Xander - (1) KOPP ; (2) Zero Hedge ; (3) Forum voor Democratie ; (4) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Oproep-aan-de-Grieken-Red-jezelf-red-Europa-en-stem-NEE

De Toren van Bazel: de geheime bank die de wereld bestuurt
Over de Rothschilds en de Fed is al veel gepubliceerd, maar voor velen blijft de Bank for
International Settlements (BIS) een vrij abstract begrip. De vergaderingen van de BIS vertonen
veel overeenkomsten met de geheime Bilderbergconferenties.
“Zolang ik de geldomloop van een land controleer, maakt het mij niet uit wie de wetten maakt.” –
Amschel Rothschild
De winnaars van de Eerste Wereldoorlog benoemden in 1924 een commissie van internationale
bankiers. Uit deze commissie kwam het idee voort om een overkoepelend orgaan te creëren
teneinde de Duitse herstelbetalingen te regelen en te overzien. Het bestaan van de BIS werd op
20 januari 1930 in Den Haag geformaliseerd. Het hoofdkantoor kwam in Bazel te staan. De BIS
opereert exclusief voor centrale banken en werkt niet voor individuen of bedrijven.
De Amerikaanse politicus Henry Morgenthau noemde de BIS ‘een symbool van behulpzaamheid
aan de nazi’s’. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zaten in de raad van bestuur van deze bank
onder meer: baas van IG Farben Hermann Schmitz, nazi-sympathisant Kurt von Schroeder en
president van de Reichsbank Walther Funk.
Nazi-goud
De Britse journalist Adam LeBor komt in zijn boek The Tower of Basel tot de conclusie dat de BIS
de meest geheimzinnige financiële instelling ter wereld is. De BIS is de bank van de centrale
bankiers en wordt ook wel ‘het financiële Vaticaan’ genoemd.
De BIS is letterlijk onaantastbaar. De Zwitserse autoriteiten kunnen zich niet met de bank
bemoeien. De bank was betrokken bij belangrijke gebeurtenissen, maar krijgt over het algemeen
weinig aandacht.
Onder de Amerikaan Thomas McKittrick, tussen 1940 en 1946 president van de bank, werd nazigoud geaccepteerd, werd gehandeld met de Reichsbank en werd de bank door zowel de
geallieerden als de nazi’s gebruikt als geheim contactpunt.
Euro
Na 1945 maakte de BIS zich sterk voor een trans-Europees muntproject, dat in 2002 uiteindelijk
heeft geresulteerd in de euro. Ondanks de grote rol die de BIS heeft gespeeld in de financiële en
politieke geschiedenis, is er maar weinig over deze bank bekend.
Boek: The Tower of Basel - [Zero Hedge]
http://www.ninefornews.nl/de-toren-van-bazel-de-geheime-bank-die-de-wereld-bestuurt/
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Sluiproutes van de macht: revoluties en geheime netwerken van 1776 tot heden
Nu alle ogen gericht zijn op de Griekse crisis is het boek ‘Sluiproutes van de macht’ van Jules van
Rooyen actueler dan ooit. Hij ontdekte achter de schijnwereld van de media en politiek de grote
leugen, de wereld van onbegrensde heerszucht en machtshonger.
In het voorjaar van 2010 verklaren vooraanstaande bankiers dat ‘financiële instellingen de
afgelopen twintig tot dertig jaar doorgedrongen zijn tot in het hart van de staat en dat ze als een
staat gereguleerd moeten worden’. Zij waarschuwen voor monsters die ons kunnen vernietigen en
dat voortdurend proberen.
Asjkenazische geldadel
De Duitse minister van Financiën pleit voor het inzetten van de inlichtingendiensten op de
geldwereld. De dreiging komt uit die hoek; een oorlog met financiële middelen. Een lange
geschiedenis gaat hieraan vooraf. De oorlog van het geld tegen de beschaving blijkt de meest
krachtige motor voor de gang van de mensheid. Zij laait op met de Franse revolutie (1789) van de
Jakobijnen. De Kerk, de troon, het gezag en het eigendom zijn twee eeuwen lang doelwit. Via
Marx, Lenin, Stalin, Roosevelt en hun opvolgers woekert de revolutie voort en raakt zij alle
terreinen van het leven.
Het ultraliberalisme heeft de grenzen vernietigd en de weg gebaand voor de heerschappij van
enkele gigantische grootbanken, in handen van de Asjkenazische geldadel. Zij heerst met
economische crises, destabiliserende massamigraties, wereldwijde natuurrampenscenario’s
(bijvoorbeeld de klimaatmythe) en culturele perversies. Zij heeft de media-industrie in handen.
Euro
De mens moet zijn plaats vinden in de New World Order van geheime netwerken, grootbanken,
multinationals en supranationale organisaties. Zij zijn uit op de vernietiging van de Europese
natiestaten met hun bescherming biedende grenzen, wetten en regeringen. Het Europese
noodfonds is de nieuwste strop om de nek.
De euro verenigt onverenigbare economieën. Dit instabiele systeem zal vroeg of laat aan het
wankelen worden gebracht door Anglo-Amerikaanse grootbanken. De eerste inleg zal bij de
volgende gecreëerde crisis vertienvoudigd moeten worden om verdere crises te voorkomen. De
Europese landen zijn gedwongen hun kop steeds verder in de strop te steken. Uiteindelijk
verliezen de volken hun soevereiniteit en werken enkel nog om de staatsschuld af te betalen.
Opgejaagd op de weg van de zelfvernietiging, lijken de Europese volken niet meer aan de
ondergang van hun cultuur en beschaving te kunnen ontsnappen.
Illuminati
Van Rooyen herleidt de moderne geschiedenis grotendeels tot Adam Weishaupt (1748-1830),
stichter van het geheime genootschap van de Illuminati, een radicale vorm van vrijmetselarij. Een
rode lijn is de rol van de Asjkenazische geldadel die het kapitaal voor de Nieuwe Wereldorde
levert. De Verenigde Staten, ‘de grote zus’ van Israël, is het instrument waarmee vrijmetselaars
controle houden over de wereld, aldus Van Rooyen.
Hij heeft een stamboom van revoluties en geheime netwerken ontwikkeld die volgens hem achter
de officiële geschiedenis zitten. De geldadel wordt belichaamd door de Asjkenazim, die Van
Rooyen herleidt tot het Turkse volk van de Khazaren, dat zich in de achtste eeuw tot het
Jodendom heeft bekeerd.
Op een enkele uitzondering na, zijn alle Amerikaanse presidenten hooggeplaatste vrijmetselaars.
Afgezien van een kleine elite leven Amerikanen in een cocon. Ze leven op een eiland, afgesloten
van de rest van de wereld zodat ze niet kunnen vergelijken. Sinds de Eerste Wereldoorlog staan
de media onder invloed van de banken, de grote industrieën en de Council on Foreign Relations.
Onder leiding van grote bankiersfamilies als Rockefeller, Morgan, Warburg en Rothschild, beschikt
de Amerikaanse elite over onbegrensde budgetten. Zij geven leiding aan de netwerken van
machthebbers in de VS en het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse Federal Reserve is geen
staatsinstelling, maar een particuliere bank. De Bank of England wordt sinds 1946 officieel geleid
door de staat, maar de eigenaren zijn zeer vermogende particulieren gebleven die van de staat
rente-inkomsten ontvangen voor hun aandeel in de bank. Wellicht kan het Verenigd Koninkrijk
daarom geen deel uitmaken van de eurozone.
De aandeelhouders van de Fed zijn enkele grote Amerikaanse banken die in handen zijn van
enkele zeer vermogende Amerikaanse en Europese families. Ongeveer 300 personen die de kern
vormen van een bredere groep van 7000, bepalen het beleid. Hun namen zijn strikt geheim.
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Volgens een rapport van het House Banking and Currency Committee uit 1976, heeft de familie
Rothschild een meerderheidsbelang van 53 procent van de aandelen van de Amerikaanse Fed in
handen. [pp 143-144]
Na een militaire carrière en vertrouwd met inlichtingen als planner bij de Defensiestaf, heeft Jules
van Rooyen meer dan 12 jaar onderzoek verricht naar de verborgen werkelijkheid. Achter de
schijnwereld van de media en de politiek, heeft hij de grote leugen ontdekt, de wereld van
onbegrensde heerszucht en machtshonger; speelveld van geheime netwerken. Zij programmeren
de ondergang van de Europese democratische rechtsstaten. Vanaf 1990 tot 1998 was de schrijver
als columnist verbonden aan de Haagsche Courant. In 2002 publiceerde hij de CDA-bundel ‘De
mond voorbij gepraat’.
© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/sluiprout es-van-de-mac ht-revoluties-en-geheime-netwerken-van-1776-tot-heden/

Wetenschappers vinden bewijs voor ‘leven na de dood’
Wetenschappers hebben ontdekt dat het bewustzijn kan blijven voortbestaan als het brein volledig
is uitgeschakeld. Een onderzoeksteam van de Universiteit van Southampton heeft tijdens de
grootste medische studie naar bijna-doodervaringen vier jaar lang verspreid over 15 ziekenhuizen
in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Oostenrijk 2000 mensen bestudeerd die een
hartstilstand kregen.
Ze ontdekten dat 40 procent van de mensen die de hartstilstand hadden overleefd kon waarnemen
in de periode dat ze klinisch dood waren. Eén man herinnerde zich zelfs dat hij zijn lichaam had
verlaten en vanuit de hoek van de ruimte toekeek hoe hij werd gereanimeerd.
Hoewel de 57-jarige man uit Southampton drie minuten lang buiten bewustzijn en ‘dood’ was, kon
hij tot in detail beschrijven wat de zusters deden en welke geluiden de machines maakten. “We
weten dat het brein niet kan functioneren als het hart is gestopt met kloppen,” zei
hoofdonderzoeker Sam Parnia van de State University in New York. “Maar in dit geval bleef het
bewustzijn voortbestaan terwijl het hart niet meer klopte.”
“De man kon precies vertellen wat er in de ruimte was gebeurd,” ging hij verder. “Het belangrijkste
was dat hij twee bliepjes hoorde van een machine die om de drie minuten een geluid maakt.
Zodoende konden we berekenen hoelang de ervaring had geduurd.”
Van de 2060 patiënten wisten 330 de hartstilstand te doorstaan en zeiden 140 dat ze konden
waarnemen terwijl ze werden gereanimeerd. Eén op de vijf voelde zich ‘ongewoon vredig’ en bijna
een derde zei dat de tijd sneller of langzamer ging. Sommigen zagen een fel licht, een gouden flits
of zonlicht. Anderen voelden zich angstig of werden door diep water gesleurd. Dertien procent
voelde zich afgescheiden van hun lichaam en hetzelfde percentage zei scherper te kunnen
waarnemen.
Dr. Parnia vermoedt dat veel meer mensen zulke ervaringen hebben wanneer ze dicht bij de dood
zijn, maar dat medicijnen die worden gebruikt tijdens het reanimeren voorkomen dat ze het zich
kunnen herinneren.
“Veel mensen denken dat het hallucinaties of illusies waren, maar de ervaringen lijken echte
gebeurtenissen te zijn,” zei dr. Parnia. “Een groot deel heeft waarschijnlijk zeer heldere bijnadoodervaringen, maar is ze weer vergeten vanwege de effecten van hersenletsel of medicijnen op
het geheugen.”
Dr. David Wilde van de Nottingham Trent University verzamelt momenteel gegevens over
buitenlichamelijke ervaringen in een poging patronen te ontdekken. “Er is sterk bewijs dat dez e
ervaringen echt plaatsvinden nadat mensen zijn gestorven,” zei hij. “We weten simpelweg niet wat
er gebeurt. We hebben geen idee wat er gebeurt als je sterft en hopelijk werpt deze studie daar
een wetenschappelijk licht op.”
De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Resuscitation.
[Daily Telegraph]
http://www.ninefornews.nl/wetenschappers-vinden-bewijs-voor-leven-na-de-dood/
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Facegloria: christelijk Facebook zonder porno en
geweld
Facegloria © AFP
Braziliaanse evangelisten hebben hun eigen versie van
Facebook opgericht. Facegloria is bedoeld voor mensen die
Zuckerberg's versie zondig vinden. Berichten liken kan niet,
in plaats daarvan klik je op 'amen'.
"Op Facebook zie je veel geweld en pornografie. Daarom
besloten we ons eigen netwerk te maken waar kan worden gepraat over God en liefde", vertelt een
van de Braziliaanse oprichters Atilla Barros. Drie jaar geleden kreeg hij samen met drie andere
toegewijde Christenen het idee voor Facegloria. Inmiddels is het netwerk een maand actief en
heeft het al ruim 100.000 gebruikers.
ZIE OOK: Facebook heeft een nieuw logo - Zie jij het verschil?
"We willen moreel en technisch beter zijn dan Facebook. We zouden graag zien dat alle
Braziliaanse evangelisten overstappen naar ons", zegt Barros. Daarbij gaat het om 42 miljoen
Brazilianen.
Facegloria vs. Facebook, dit is anders:
 Liken zit er niet meer in op Facegloria, in plaats daarvan klik je op 'amen'
 Vloeken is uit den boze. Er is een lijst van 600 verboden woorden opgesteld
 Gewelddadige of erotische berichten zijn niet toegestaan
 Homoseksuele foto's, video's of andere activiteiten zijn verboden
20 vrijwilligers moeten ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd. Maar heel hard hoeven ze
daar hun best niet voor te doen. "Ons publiek publiceert geen gekke dingen."
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/facegloria-christelijk-facebook-zonder-porno-en-geweld

Illuminati-symboliek in popcultuur voedt complottheorieën
Er zijn steeds meer popsterren die gebruikmaken van de symboliek van de Illuminati. Zo staat op
het laatste album van Madonna ‘Rebel Heart’ het nummer ‘Illuminati’. Het gaat niet om Jay-Z en
Beyoncé, zingt ze, niet om pentagrammen of toverkunst. Nee, het draait om ‘Truth and the Light’,
Waarheid en Licht.
Het is helemaal in om gebruik te maken van de symboliek van de Illuminati. In een videoclip van
zangeres Rihanna komt bijvoorbeeld de zin ‘Princess of the Illuminati’ voorbij, waarmee ze
inspireert tot allerlei complottheorieën.
Het bekendste symbool van de Illuminati is het alziend oog. Madonna zingt er ook over: ‘The AllSeeing Eye is watching tonight’. De vrijmetselaars maken al lang gebruik van dit oude beeld.
De Illuminati (Latijn voor ‘verlichten’) bestaat uit geheime genootschappen zoals de vrijmetselaars.
De oudst bekende hiervan is het Spaanse genootschap Alumbrados (de verlichten). Deze groep
hield zich in de zestiende eeuw bezig met het innerlijk leven en de mystiek.
Bekender is de Beierse Illuminati, die wordt genoemd in het boek ‘De slinger van Foucault’ van
Umberto Eco. Dit geheime genootschap begon op 1 mei 1776, toen Adam Weishaupt in Ingolstadt
een eigen orde stichtte.
In ‘Het Bernini Mysterie’ van Dan Brown vormt de Illuminati een terreurbeweging die het Vaticaan
wil vernietigen. Complottheoretici zien de Illuminati als grondlegger van de Nieuwe Wereldorde, die
de macht over de hele wereld zou willen verkrijgen. Uit een onderzoek van Quest bleek onlangs
dat 20 procent van de mensen gelooft dat er een geheime organisatie is, de Illuminati, die
wereldheerschappij nastreeft.
De Nederlandse rapper Mo$heb typeert de Illuminati als terroristen die moeten worden gedood. Hij
dicht verder: “Grootste wapen is de media. Ze verspreiden leugens via de media. Mensen geloven
wat ze horen, de mensheid is verloren. Terroristen, is hoe ze ons beschouwen. De wereld wordt
dom gehouden. Alle slimmen zijn degenen die in de cel zitten. De wereld wordt geregeerd door zij
die geld printen.”
[Elsevier] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/illuminati-symboliek-popcultuur-voedt-complottheorieen/
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Amerikaanse vrouw die stierf aan mazelen was als kind gevaccineerd
In de VS sterven ieder jaar alleen al 783.000 mensen door toedoen van artsen, ziekenhuizen en
medicijnen. Daar hoor je vrijwel nooit iets over, maar een sterfgeval als gevolg van een
kruidenmiddel wordt breed uitgemeten in de media. Je leest dan dat kruidenmiddelen niet werken
en verboden zouden moeten worden, maar als een vaccin niet werkt is dat op de één of andere
manier bewijs dat er meer mensen moeten worden gevaccineerd. Op dezelfde manier krijgen nietgevaccineerde mensen in de media vaak de schuld van een uitbraak.
In de Verenigde Staten hebben de autoriteiten het eerste dodelijke geval door mazelen in 12 jaar
geregistreerd. Volgens de gezondheidszorg in de staat Washington overleed de vrouw in de lente
door een niet vastgestelde diagnose van het virus.
Uit de lijkschouwing bleek dat ze was gestorven aan een door mazelen veroorzaakte
longontsteking. De vrouw had enkele gezondheidsproblemen, waaronder een verzwakt
immuunsysteem.
Ze was als kind gevaccineerd tegen de ziekte. Vanwege de gezondheidsproblemen slikte te vrouw
medicijnen die haar reactie op een infectie verstoorden. Ze raakte waarschijnlijk besmet in een
ziekenhuis. Omdat ze geen gangbare symptomen zoals huiduitslag vertoonde, was men niet op
mazelen uitgekomen.
Het gaat om het elfde geval van mazelen in Washington dit jaar. Mazelen is uiterst besmettelijk en
verspreidt zich als een besmet persoon ademt, hoest of niest. Het komt zelden voor dat iemand
aan de ziekte sterft.
Donn Moyer, woordvoerder van het departement van Gezondheid in de staat Washington, zei dat
de medicijnen die de vrouw slikte hebben bijgedragen aan haar verzwakte immuunsysteem.
Hoewel het vaccin de vrouw niet beschermde tegen mazelen en haar im muunsysteem werd
verzwakt door de medicijnen, benadrukt Moyer dat het belangrijk is om zoveel mogelijk mensen te
immuniseren.
In de VS sterven ieder jaar alleen al 783.000 mensen door toedoen van artsen, ziekenhuizen en
medicijnen. Daar hoor je vrijwel nooit iets over, maar een sterfgeval als gevolg van een
kruidenmiddel wordt breed uitgemeten in de media. Je leest dan dat kruidenmiddelen niet werken
en verboden zouden moeten worden, maar als een vaccin niet werkt is dat op de één of andere
manier bewijs dat er meer mensen moeten worden gevaccineerd. Op dezelfde manier krijgen nietgevaccineerde mensen in de media vaak de schuld van een uitbraak.
Nu is gebleken dat een vaccin niet altijd werkt in combinatie met bepaalde medicijnen kun je je op
zijn minst afvragen of andere vaccins wel te allen tijde bescherming bieden tegen ziektes.
http://www.ninefornews.nl/amerikaanse-vrouw-die-stierf-aan-mazelen-was-als-kind-gevaccineerd/

De Griekse financiële moordaanslag van Europa
Een tijd lang heeft u geen nieuwsanalyses van mij kunnen
zien, maar het nieuws rond de Griekse financiële crisis is
toch dusdanig imponerend dat het onmogelijk is er niets
over te zeggen. Mijn allereerste artikel ging over de Griekse
economische crisis (zie hier). Daarin legde ik uit dat de
Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs de Griekse
overheid jaren lang voorzag van riskante financiële constructies die de schuld van het land lager
lieten uitvallen dan ze in werkelijkheid was. Daarmee hielp Goldman Sachs niet alleen Griekenland
om boven zijn stand te leven en zich steeds dieper in de schuld te steken; het leverde Goldman
Sachs ook nog eens honderden miljoenen op en was het begin van de structurele ondermijning
van de euro. We zouden kunnen stellen dat dit de verantwoordelijkheid was van de toenmalige
regeringsleiders van Griekenland en dat is een prima constatering wetende dat de meeste
regeringsleiders – zo niet alle – uit de broeinesten van de elite komen. Houdt u daarbij in het
achterhoofd dat democratie slechts een schijnvertoning is die het volk de illusie van keuze moet
geven. Maar bovenal is het belangrijk om te weten dat niet de bevolking, maar vooral de
regeringsleiders verantwoordelijk zijn voor de gemaakte keuzes. Daarbij komt dat Brussel
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goedkeuring gaf aan de financiële constructies die Goldman Sachs honderden miljoenen
opleverde. De toenmalige eurofiele regeringsleiders in Griekenland lieten zich meeslepen in de
financiële zelfmoord van Griekenland, door schulden-swap-deals te sluiten via Goldman Sachs. De
Vice President van Goldman Sachs die daarvoor verantwoordelijk was, was Mario Draghi. Hij was
als het ware de euthanasie arts die de financiële zelfmoordpillen leverde (zie hier). Deze held is nu
president van de Europese Centrale Bank. De recente geschiedenis heeft wel aangetoond, dat
wanneer je een goede euthanasie arts bent, je hogerop komt in Europa (zie hier).
Als we ons echt in de zaak gaan verdiepen kunnen we niet anders dan concluderen dat
Griekenland doelbewust naar de Filistijnen geholpen wordt. Al eerder lichtte ik toe dat Griekenland
sterk verbonden is met Rusland. Het Russische Orthodoxe geloof vindt haar roots in het Grieks
Orthodoxe geloof. In feite hebben we het over het oude Oost Romeinse Rijk oftewel het
Byzantijnse Rijk. De financiële situatie van Griekenland lijkt rampzalig. Europa wil Griekenland
alleen nog steun (meer schuld) bieden als Griekenland nog meer bezuinigt.
Vroeger werd tijdens een oorlog bijvoorbeeld een stad omsingeld met troepen en werden alle
toevoerwegen afgesloten. Leningrad is hiervan een mooi voorbeeld. Leningrad werd tijdens de
tweede wereldoorlog omsingelden de bevolking kwam bijna om van de honger. Tegenwoordig
hoeven we een stad of land niet meer te omsingelen. Je past financiële oorlogsvoering toe en hebt
een vergelijkbaar effect. Griekenland wordt om zeep geholpen en dat heeft niets te maken met een
bevolking die op te grote voet heeft geleefd. Het heeft alles te maken met geopolitiek en
historische machtsverhoudingen. Zo moest Joegoslavië om zeep geholpen worden en werd de
verslaggeving en geschiedenis rondom die oorlog vervalst. Joegoslavië was een land met een
leger dat op plaats 4 stond op de wereld ranglijst qua leger sterkte. Het Servische deel van het
land had echter een sterke band met Rusland. Dat wil je niet als je streeft naar een groot Europa
en uiteindelijk ten doel hebt Rusland op de knieën te krijgen. In feite kunnen we hetzelfde stellen
voor Griekenland. Griekenland heeft een sterk historische band met Rusland en tevens met
Servië. Deze machtsblokken moesten kapot en het volk moet in uitputting gestort worden, zodat ze
niet in staat zullen zijn in opstand te komen. Griekenland weigerde daarnaast ook steun aan de
NAVO ten tijde van de Joegoslavië oorlog. Het loont de moeite om u in dit kader eens te verdiepen
in onderstaande documentaire aangaande de Joegoslavië oorlog.
Het is maar zeer de vraag of de huidige regeringsleiders in Griekenland daadwerkelijk iets kunnen
veranderen. Het is zeer waarschijnlijk dat ook de huidige regeringsleiders loopjongens van de
gevestigde orde zijn die slechts de schijn wekken dat ze er voor het volk zijn en zich tegen de
Europese maatregelen verzetten. Dat kan ook een methode zijn om (punt 1) het volk zoet te
houden en toch meer bezuinigingen door te drukken of (punt 2) het Europese volk te laten zien dat
Europa er alles aan heeft gedaan Griekenland in het gareel te krijgen, maar dat het Europese volk
de rekening gepresenteerd krijgt en er straks in alle landen nog meer bezuinigingen moeten
komen om de onaflosbare schulden van Griekenland te dragen. En wij laten ons meeslepen in dit
propagandaspel, waarbij het lijkt alsof er geen oplossing is. Die is er echter wel. Als u namelijk
gewoon eens even nuchter na gaat denken, dan kunt u tot de conclusie komen dat het complete
kolder is dat een land met schulden aan nog meer schulden geholpen wordt van een centrale bank
(de ECB) die dat geld weer (bij de bron) uit het niets creëert. Het is schuld voor een lening die
digitaal in een computer ingevoerd wordt. Er gaat werkelijk helemaal niets verloren als die schuld
simpelweg op nul gesteld wordt. Dus er hoeft ook niet voor bezuinigd te worden in andere landen
omdat de ECB zo nodig dat geld terug moet hebben. Nee het is geen geld! Het is slechts een
ingetypt getal in een computersysteem. Het is niets dan lucht wat er tegenover die leningen staat.
Het hele getouwtrek aan al die landen met schulden en al die opgelegde bezuinigingen zijn dus
complete kolder om het spel van schulden en afbetalingen in balans te houden. Maar het is een
compleet onzinnige balans die niet eens meer functioneert. De enige oplossing is dus
kwijtschelden zonder daarvoor de rest van Europa op te zadelen met nog meer bezuinigingen. Het
gehele financiële systeem is er slechts en alleen op gebaseerd om mensen onder het slavenjuk te
houden, met een steeds strakker aanspannende halsband. U wordt in de maling genomen.
Bron linkvermeldingen: Wikipedia.org
http://www.beyondthematrix.nl/2015/07/06/de-griekse-financiele-moordaanslag-van-europa/
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‘Nee tegen de Sovjet EU van werkeloosheid en immigratie; Ja tegen een nieuw Europa’
‘Europese politici willen het niet zien, maar de instorting van
de eurozone is begonnen’
Ook als Nederlanders moeten we een keus maken tussen
breken met de euro, of ten koste van onze eigen welvaart
en toekomst tot in lengte van generaties miljarden blijven
storten in de bodemloze put van de EU en Zuid Europa.
‘Nee, nee, nee tegen de Sovjet EU van werkeloosheid en
immigratie, ja tegen een nieuw Europa, dat op banen en
respect voor de mensen is gebaseerd,’ reageerde Matteo
Salvini van de Italiaanse vrijheidspartij Lega Nordop het
overduidelijke NEE van het Griekse volk tegen de Troika (EU, ECB, IMF). De bekende politicus
Nigel Farage van de Britse Onafhankelijkheidspartij UKIP was nog scherper: ‘Het EU-project sterft
nu. Het is fantastisch de moed van de Grieken tegen de maffiabende uit Brussel te zien.’
De Nederlandse PVV-leider Geert Wilders en zijn Franse Front National collega Marine Le Pen
reageerden eveneens opgetogen. Wilders hoopt dat het Griekse NEE het begin van het einde van
de eurozone is, zodat Nederland niet langer als transferland wordt misbruikt. Hij wees erop dat ons
land al € 25 miljard kwijt is aan de Griekse crisis. Le Pen noemde de uitslag van het Griekse
referendum een ‘overwinning op de oligarchie van de EU’.
Hoewel het in zowel Athene als Brussel en Frankfurt stellig ontkend wordt, is de uittreding van
Griekenland uit de eurozone volgens veel analisten wel degelijk dichterbij gekomen.
Fransen willen schuldenkwijtschelding, Duitsers (nog) niet
De Griekse premier Tsipras –‘bevrijd’ van zijn in Brussel uitgekotste maatje minister van Financiën
Varoufakis, die tot veler verrassing ontslag nam (3)- zal zich gesterkt zien in zijn eis voor een
aanzienlijke schuldenverlichting op kosten van Europa. De Duitsers lijken daar vooralsnog niets
voor te voelen, en dat komt omdat voor hen zo’n € 90 miljard op het spel staat. De Fransen zien
wel iets in een schuldenverlichting (2), hoogstwaarschijnlijk omdat hun eigen schuldenlast
eveneens totaal onhoudbaar is.
Geld Grieken is nu echt op
Omdat in Griekenland het geld nu echt op is en de maatschappij snel tot chaos vervalt, gaat de
regering hoogstwaarschijnlijk elektronische ‘IOU’s’ uitgeven om in ieder geval salarissen en
pensioenen te kunnen ‘betalen’. Dat komt feitelijk neer op een tijdelijke (?) parallelle munteenheid
naast de euro, al zal dat zo niet worden genoemd. De ECB komt vandaag bijeen om een nieuwe
verruiming van de ELA kredieten voor de Griekse banken te bespreken (4).
De financiële markten reageren vandaag vooralsnog gematigd op het Griekse NEE, vooral als dit
wordt afgezet tegen de gigantische verliezen op de Chinese beurs, waar de afgelopen weken van
een ware instorting kan worden gesproken. Ook de euro blijft redelijk stabiel.
‘Instorting eurozone is begonnen’
De DWN (Deutsche Wirtschafts Nachrichten) constateert echter dat de instorting van de eurozone
nu hoe dan ook is begonnen. ‘De scheuring van de eurozone is na het Griekse referendum nog
amper tegen te houden.’ Het Griekse NEE wordt ondanks de waarschijnlijk grote gevolgen voor de
eurozone en de Grieken zelf een ‘overwinning van de democratie’ genoemd. De jarenlange
‘kredietorgies’ in Griekenland en Zuid Europa hebben tot een scherpe tweedeling in de Europese
samenleving geleid. Zo zijn het enkel de rijken, de multinationals, de bankiers en een klein
gedeelte van de middenstand geweest die geprofiteerd hebben van de euro; de rest is er alleen
maar armer op geworden. Dankzij Brussel en de euro is de kloof tussen rijk en arm in Europa zelfs
groter dan ooit. Historisch gezien is dit een kiem voor opstanden, revoluties en oorlogen.
De dramatische jeugdwerkeloosheid onderstreept nog een andere kloof, namelijk die tussen oud
en jong. Noord en Zuid dreigen uit elkaar te scheuren omdat Zuid niet wenst te buigen voor de
bezuinigings- en hervormingseisen van Noord, en Noord niet tot in lengte van decennia miljarden
wil blijven storten in de bodemloze put van het bankroete Zuiden.
Keerpunt voor Europa, ‘de verschrikkingen zullen blijven’
Dankzij de Griekse crisis is er tussen de € 340 miljard en € 360 miljard euro in rook opgegaan –
een enorme som geld, die ergens vandaan moet komen. De nationale begrotingen zullen de
komende tientallen jaren moeten worden geplunderd, waardoor ook ons land nieuwe, permanente
bezuinigingen wacht.
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Dus wat ‘onze’ politici ook mogen beweren, deze centrifugaalkrachten zullen de eurozone op zeker
moment in de toekomst hoe dan ook uit elkaar scheuren. ‘Het zal generaties duren voordat Europa
over deze schok heen is... De crash in Griekenland is de nieuwe blauwdruk voor de andere
(euro)landen... Het gezicht van Europa is veranderd. Niets zal meer zoals vroeger zijn. Dit is geen
einde, maar een keerpunt. De illusies vervliegen, maar de verschrikkingen zullen blijven.’ (6)
Domino’s schuldenkwijtscheldingen gaan omvallen
Bloomberg analist Richard Breslow denkt dat veel afhangt van ‘de rekensommetjes’ die nu worden
gemaakt. Een schuldenkwijtschelding voor Griekenland moet er hoe dan ook komen, want het land
wil en kan nooit meer aan zijn verplichtingen voldoen. Zodra dit proces van start gaat, dan zullen
landen als Italië, Spanje, Oostenrijk, Duitsland en Nederland geconfronteerd worden met een
gedwongen afschrijving van 1/3 tot misschien wel de helft van wat ze aan Griekenland hebben
‘geleend’. Dat houdt in dat er voor rekening van hun eigen volken miljarden belastingeuro’s
verloren zullen gaan. (5)
Het nog grotere gevaar is dat de komende Griekse schuldenkwijtschelding hoe dan ook zal leiden
tot ‘contagion’, oftewel ‘besmetting’. Aangezien de staatsschulden van Italië, Spanje, Portugal en
Frankrijk eveneens tot onhoudbare hoogtes zijn opgelopen, zullen deze landen net als Griekenland
eveneens een schuldenkwijtschelding eisen. En dan lopen de kosten op tot in de vele biljoenen
euro’s.
‘Reset’, forse waardedaling euro, welvaart vernietigd
Omdat Duitsland en Nederland dat nooit kunnen betalen –en dat zouden ze niet eens moeten
willen, omdat het tot de onmiddellijke instorting van onze eigen landen zal leiden-, zal die
onvermijdelijke ‘reset’ van de Europese staatsschulden tot een forse waardedaling van de euro
leiden, waarmee de (spaar)gelden, pensioenen en sociale voorzieningen in Noord Europa in één
klap zullen worden weggevaagd.
Dan heeft Brussel zijn zin: de maximale, socialistische nivellering –allemaal even arm- is dan
bereikt. Het ooit welvarende Noorden is dan –met medeweten of zelfs instemming (Jeroen
Dijsselbloem, D66, etc.) van bijna alle politieke partijen in Den Haag! - opgeofferd aan de grote
droom van een financieel en politiek verenigd Europa. Een droom? Ja, voor de banken,
multinationals en de politieke elite, maar een nachtmerrie voor het gewone volk.
Xander - ; (1) KOPP ; (2) NU ; (3) Zero Hedge ; (4) Zero Hedge ; (5) Zero Hedge ; (6) Deutsche
Wirtschafts Nachrichten
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Nee-tegen-de-Sovjet-EU-van-werkeloosheid-enimmigratie-Ja-tegen-een-nieuw-Europa

“Misdaad gebruikt geheime netwerken van vrijmetselaars binnen politie en justitie”
Geheime netwerken van vrijmetselaars zijn gebruikt door georganiseerde misdaadbendes om het
strafrechtsysteem te ondermijnen. Dat blijkt uit een rapport van de Britse politie.
Tijdens Operatie Tiberius is vastgesteld dat syndicaten uit de onderwereld hun contacten binnen
de vrijmetselarij gebruiken om ‘corrupte agenten te rekruteren’. De vrijmetselarij wordt er al
geruime tijd van verdacht leden te hebben die werkzaam zijn in het strafrechtsysteem, met name
binnen politie en justitie.
Dergelijke verdenkingen worden vaak in de hoek van de complotdenkers geplaatst, maar toch is
dit al het tweede politierapport in korte tijd dat licht werpt op deze kwestie. In 2008 verscheen het
rapport naar aanleiding van Project Riverside, over criminelen die proberen politieagenten om te
kopen via vrijmetselaars.
Al in de jaren negentig waren er zorgen over de grote invloed van de vrijmetselaars op het
strafrechtsysteem. De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jack Straw gaf alle
politieagenten en rechters opdracht hun eventuele lidmaatschap van de vrijmetselarij openbaar te
maken. Tien van de 43 Britse politiekorpsen weigerden hieraan mee te werken.
In Engeland en Wales is de grootmeester van de vrijmetselarij prins Edward, hertog van Kent.
Edward heeft carrière gemaakt in het leger en vertegenwoordigt zijn nicht, koningin Elizabeth,
regelmatig tijdens officiële gelegenheden.
[Katholiek Nieuwsblad]© Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/misdaad-gebruikt-geheime-netwerken-van-vrijmetselaars-binnen-politie-en-justitie/
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Duitsland en Rusland sluiten grote gasdeal
Voor het oog van de wereld doet Duitsland braaf mee met
de door Amerika gedicteerde sancties tegen Rusland.
In de achtergrond echter wordt er een gas deal met
Rusland gesloten die van Duitsland een machtige
energieleverancier maakt.
Zonder dat hier veel ruchtbaarheid aan is gegeven,
tekenden het Russische Gazprom en drie Westerse
energiebedrijven, waaronder het Duitse E.on en Shell, een
overeenkomst voor de verdubbeling van de capaciteit van de North Stream pijplijn.
Nord Stream, tot 2006 Noord-Europese Gasleiding (NEGP) en ook wel Oostzee-gasleiding of
Baltische pijpleiding genoemd, is een tweevoudige gasleiding voor het transport van Russisch
aardgas door de Oostzee naar Duitsland. De aanleg werd gestart op 9 december 2005 en het gas
in de eerste leiding begon te stromen op 8 november 2011.
Dus vragen analisten zich af hoe het mogelijk is dat Duitsland contracten afsluit met Gazprom
wanneer ze formeel gebonden zijn aan sancties tegen Rusland?
Toen men de CEO van Gazprom, Alexei Miller, om uitleg vroeg, kondigde deze aan dat dit besluit
niets met politiek te maken heeft omdat de beslissing hiervoor al in 2011 was genomen.
Vanuit geopolitiek standpunt bekeken heeft deze verdubbeling wel degelijk een hoop
consequenties. Russisch gezinde publicaties zoals Russia-Insider bejubelen de deal dan ook als
de zoveelste overwinning van Vladimir Poetin. Dat de politiek van Amerika om Rusland volledig te
isoleren aan alle kanten heeft gefaald en dat de sancties een complete flop zijn.
Zo schrijven ze verder:
“Natuurlijk, het nieuws over Gazprom zorgde ervoor dat Carter (Amerikaanse Minister van
Defensie) een beetje chagrijnig was. Dat hij zichzelf voortsleepte van de ene Europese hoofdstad
naar de andere met waarschuwingen over Poetin, terwijl hij de NAVO meer wapens beloofde,
meer troepen, meer gezamenlijke oefeningen en meer raketten. En waarvoor?
Om de Kozakken tegen te houden voordat ze vanuit de steppen uitwaaieren over de Baltische
staten? Even serieus. Poetin gaat geen invasie van Europa uitvoeren. Hij wil zaken met ze doen,
dat is alles. Zoals we vanaf het begin hebben gezegd: Poetin wil geld verdienen. Hij wil de
economie uit de recessie halen en meehelpen om de winsten van ook Gazprom te verhogen. Is
daar iets mis mee?”
In Amerikaanse publicaties, zoals The Trumpet, krijgen we een heel ander verhaal. Daar wordt
deze deal Duitsland niet in dank afgenomen en waarschuwt men voor de gevolgen hiervan.
“Duitsland mag dan misschien niet zelf beschikken over veel natuurlijke hulpbronnen, maar met de
hulp van Rusland wordt het de energie-hub voor Europa. Toenemende hoeveelheden gas zullen
stromen vanuit Rusland naar Duitsland voordat het wordt verdeeld over landen zoals Nederland,
België, Frankrijk en Engeland. Op deze manier kan Duitsland dezelfde soort macht gebruiken als
Rusland doet. West Europa zal volledig afhankelijk worden van Duitse gasleveranties. Net zoals
Rusland dat kan doen, zo kan Duitsland ook. Op een knop drukken en de gasvoorziening naar
bepaalde landen afsluiten.
Duitse energiefirma’s domineren een groot deel van de Europese energievoorziening. Het Duitse
E.on is een dominant energiebedrijf geworden in de EU met vestigingen in twaalf Europese
landen. RWE en BASF zijn andere grote Duitse spelers op dit gebied.
Duitsland en Rusland hebben een lange geschiedenis van geheime samenwerking, z elfs als de
hoofdpunten in het nieuws iets anders zeggen. Dat deze twee landen er een dergelijke deal
doordrukken, terwijl het Westen zich ogenschijnlijk met sancties tegen Rusland moet bezighouden,
spreekt boekdelen”. Misschien hadden wij het iets meer dan een jaar geleden nog niet zo gek
bekeken, toen wij schreven:
"En over vrienden gesproken; misschien heeft Poetin in het Westen toch nog wel een grotere
vriend dan men op het eerste gezicht zou denken. Meer een vriendin in dit geval en wel in de vorm
van de Duitse Angela Merkel. Op dit moment nog niet echt hard te onderbouwen, maar er zijn
bepaalde signalen dat Merkel misschien in het Poetin kamp thuis hoort"
Bronnen: Russia-Insider ; The Trumpet ; Wall Street Journal
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9512:duitsland-en-ruslandsluiten-grote-gasdeal&catid=37:wereld&Itemid=50
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Griekse bevolking toont karakter
Zo op het eerste gezicht zaten we "gelukkig" er dit keer naast met
onze voorspelling dat er waarschijnlijk een georkestreerde nipte “ja”
overwinning zou komen in Griekenland.
De Griekse bevolking heeft ondanks alle chantage karakter getoond
en heeft zich niet laten intimideren.
Dat is namelijk precies wat er de afgelopen week op alle fronten is
gebeurd. Volgens de media zou Griekenland in een enorme afgrond
worden gestort wanneer ze het zouden wagen om “nee” te stemmen.
Dat is exact wat er gebeurde:
Wat het bovenstaande ook ongetwijfeld in de hand zal hebben
gewerkt zijn domme acties zoals die van Christine Lagarde, hoofd
van het IMF (Internationaal Monetair Fonds).
Via haar Facebookpagina had zij de Griekse bevolking laten weten
dat hun problemen heel wat minder zouden zijn als iedereen in dat
land netjes belasting zou betalen.
Terwijl ze zelf een salaris opstrijkt van 467.940 Dollar waar ze geen
stuiver belasting over betaald en daarnaast krijgt ze nog eens een belastingvrije
onkostenvergoeding van 83.760 Dollar.
Naar blijkt uit internationale overeenkomsten betalen mensen die werken voor het IMF geen
belasting, maar uiteraard viel deze opmerking volkomen verkeerd bij de Griekse bevolking.
Wat misschien ook een behoorlijke rol zal hebben gespeeld is dat de Eurolanden er alles aan
hebben gedaan om de publicatie van een IMF rapport tegen te houden.
In het rapport schrijft het IMF dat de Griekse staatsschuld momenteel onhoudbaar is. Volgens het
IMF moet voor 30% van het Griekse bruto binnenlands product aan staatsschuld worden
kwijtgescholden. Ook zou Griekenland de komende jaren €50 miljard extra steun nodig hebben.
Achter de schermen zou al maanden zijn gesteggeld over het rapport, tussen het IMF en Brussel.
Afgelopen woensdag zouden vertegenwoordigers van eurolanden tijdens een IMF-vergadering
hebben geprobeerd de publicatie tegen te houden. Zij waren verrast door het voornemen van het
IMF het rapport donderdag te publiceren.
Er is uiteindelijk niet gestemd over de publicatie. Het merendeel van het IMF-bestuur was vóór
publicatie. Naar verluidt was de VS ook voorstander.
'Het was geen makkelijke beslissing', zegt een IMF-bron tegen Reuters. 'We leven niet in een
ivoren toren. Maar de EU moet begrijpen dat niet alles kan worden beslist op hun commando.
Dan gaat het dus over onder andere over figuren zoals minister Dijsselbloem en premier Rutte die
besluiten dat ze willen dat iedereen hun mond dicht houdt en dat de Grieken gewoon de
duimschroeven wordt aangedraaid ondanks dat ruimschoots bekend is dat ze dit nooit kunnen
betalen. Al met al betekent het dat de Griekse bevolking
trots kan zijn op hun regering en bevolking. Terwijl wij ons
dood moeten schamen met leiders die bewust, in opdracht
van de bankiers, een land naar de filistijnen willen helpen.
Niemand weet op dit moment hoe het verder zal gaan. De
Grieken hebben ons in ieder geval laten zien dat het wel
degelijk mogelijk is om de bankiers en hun helpers aan te
pakken. Ondanks dat ze smerige streken uithalen zoals het
dicht houden van de banken zodat mensen geen geld
hebben en dan hopelijk in hun paniek en ellendepro EU zullen stemmen.
Het zou prachtig zijn als deze Griekse uitslag, tegen de EU, inderdaad niet van te voren is
bedacht. De wegen van de dames en heren scripters zijn soms moeilijk te doorgronden en er zijn
vele manieren voor de elite om nu van Griekenland een martelaar te maken in wiens voetstappen
niemand in de EU wil treden. Dat de stemmen geteld zijn door een Amerikaans bedrijf met aan de
top oud CIA directeur Petraeus, is ook wat dat betreft geen positief teken. De verschillende
scenarios staan in een interessant flow diagram beschreven in dit artikel.
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9514:griekse-bevolkingtoont-karakter&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Waterloo en Rothschild
Peter de Waard, columnist in de Volkskrant levert een bijdrage aan 200 jaar na Waterloo door het
verhaal te debunken dat Nathan Rothschild in 1815 de basis voor zijn immense vermogen heeft
gelegd door te profiteren van voorkennis met betrekking tot de winnaar van de slag bij Waterloo.
De Waard noemt het een hardnekkige mythe, die door de nazi's is gebruikt om het anti Joodse
sentiment aan te wakkeren. Gelukkig, zo schrijft de Waard, is er Nial Ferguson die een lijvige
biografie heeft geschreven over de Rothschilds. Ferguson heeft korte metten gemaakt met 'de
mythe'. Hieraan voeg ik toe dat Ferguson voor zijn research vooral gebruik heeft gemaakt van de
archieven van de Rothschilds zelf.
Wie is er tweehonderd jaar na Waterloo nog geïnteresseerd in de eventuele beursmanipulatie van
Nathan Rothschild? Inmiddels ligt er heel wat stof op wat er in die tijd op schrift is gezet.
Onwelkome informatie over de handel en wandel van de Rothschilds kan inmiddels zijn verdoezeld
of herschreven. De latere biografen kunnen gebruik hebben gemaakt van gemanipuleerde
informatie. Daarom is de uitspraak van de rechtbank van New York zo interessant. Wat gebeurde
er? In 1913 publiceerde Ignatius Balla het door hem geschreven boek 'The Romance of the
Rothschilds'. Hierin werd de beursmanipulatie door Nathan Rothschild in 1815 beschreven en dan
in het bijzonder hoe Nathan Rothschild misbruik had gemaakt van zijn informatie over de uitkomst
van de slag bij Waterloo om de beurshandel in Londen op het verkeerde been te zetten. Een jaar
later, in 1914, spande de eerste baron van Rothschild, de kleinzoon van Nathan Rothschild een
rechtszaak aan bij de rechtbank van New York om het boek te verbieden. Zijn reden was dat de
naam van zijn grootvader werd belasterd door de volgens hem onjuiste voorstelling van de
gebeurtenissen direct na de slag bij Waterloo. Ondanks het gewicht van zijn naam en titel verloor
de eerste baron van Rothschild de rechtszaak en werd hij veroordeeld tot het betalen van de
proceskosten.
Ik las hierover in het uitstekend gedocumenteerde boek 'The Secrets of the Federal Reserve' van
Eustace Mullins en deed onderzoek in het archief van de New York Times. In de editie van 1 april
1915 stond inderdaad in een artikel dat was gewijd aan de op 31 maart 1915 overleden eerste
baron van Rothschild, dat deze tevergeefs heeft getracht het boek van Balla uit de handel te
krijgen. We weten dat het de Rabobank recent nog is gelukt om het boekje 'De Verpanding' te
verbieden via de rechter vanwege het noemen van namen van bijzonder beheer medewerkers van
die bank in 'De Verpanding'. Als er ook maar enige aanleiding zou zijn geweest om Rothschild zijn
zin te geven, dan zou de rechtbank in 1914 anders hebben beslist dan men deed. Ik heb dit in mijn
ogen belangrijke artikel gedownload en hier toegevoegd. Het is zeker niet iets om af te doen als
'knipseltje'.
De mailcorrespondentie die ik op 17 juni had met Peter de Waard is in omgekeerde volgorde
hieronder geplaatst.
wordt vervolgd...
17 juni 2015 14:22
Peter de Waard aan Ad Broere
Uiteraard – en dat kan je ook niet verwachten – heb ik zelf geen grootschalig onderzoek naar deze
zaak gedaan. Ferguson staat niet alleen in zijn standpunt. Ik heb zoveel mogelijk de laatste
bronnen genomen. Dat betekent niet dat ik je knipseltje niet serieus neem. Misschien moet het
definitieve verhaal nog worden geschreven.
17 juni 2015 14:17
Ad Broere aan Peter de Waard
Balla beschrijft in zijn boek de gang van zaken als volgt: Nathan Rothschild beschikte over meer
en betere informatie over het verloop van de slag bij Waterloo dan zijn concurrenten. Hij posteerde
zichzelf na zijn terugkomst van het continent op zijn gebruikelijke positie in de London Stock
Exchange (een tekening hiervan staat op de cover van het boek van Kaplan, 'The critical years').
Nathan verkocht zijn effecten in een hoog tempo, waaruit zijn concurrenten concludeerden dat
Wellington de slag had verloren. Een massale verkoop was het gevolg en de koersen zakten tot
een dieptepunt. Op deze baisse markt kocht Nathan Rothschild vervolgens grote hoeveelheden
effecten op en legde daarmee een belangrijke basis voor zijn fortuin. Je kunt niet zeggen dat het
handelen op basis van meer en betere informatie verwijtbaar is. Wel dat hij de beurs op het
verkeerde been heeft gezet door zijn verkoop tactiek. Het zou van eerlijk koopmanschap hebben
getuigd als Nathan Rothschild effecten zou hebben gekocht in plaats van ze te verkopen.
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Nial Ferguson rept met geen woord over het proces dat de kleinzoon van
Nathan aangespannen heeft tegen Balla. Als een persoon met die naam
en titel het onderspit delft in een proces dat erop is gericht om de naam
van zijn grootvader te zuiveren, dan is dat niet iets om badinerend over te
doen of om het te negeren in een biografie. Ik begrijp niet waarom je de
biografie van Ferguson zo'n groot gewicht toedicht dat je ´ervan uitgaat
dat Ferguson het proces wel zal hebben besproken en geconcludeerd dat
het vonnis fout was´. Als het vonnis fout zou zijn geweest dan zou Nathan
Mayer Rothschild vast en zeker in hoger beroep zijn gegaan. Ferguson
heeft zich bij zijn research bovendien in belangrijke mate gebaseerd op
de archieven van de familie Rothschild zelf en dat kun je toch niet een
geheel objectieve bron noemen.
Op 17 juni 2015 13:32 schreef Peter de Waard
Dank, ik heb niet alles gelezen van het onderzoek van Niall Ferguson.
Maar ik neem aan dat hij naar dit vonnis heeft gekeken en het onjuist heeft bevonden op grond van
andere bronnen, niet die van 100 jaar waarop in 1934 een Hollywoodfilm werd gebaseerd en in
1940 de film Die Rothschilds.
Van: Ad Broere Verzonden: woensdag 17 juni 2015 13:30 Aan: Peter de Waard Onderwerp: Re:
rothschild en waterloo
Jazeker, dat is de intentie van het 'knipsel' Peter. Als de eerste baron de Rothschild, kleinzoon van
Nathan, niet tegenover de rechter heeft kunnen aantonen dat de weergave van Balla in 'Romance
of the Rothschilds' onjuist is en wordt veroordeeld tot het betalen van de proceskosten, dan heeft
dat wel degelijk betekenis.
Op 17 juni 2015 13:21 schreef Peter de Waard
Dank voor je knipsel. Wat is de intentie daarvan: omdat het proces is verloren zou Nathan mogelijk
wel de markt hebben gemanipuleerd?
Van: Ad Broere Verzonden: woensdag 17 juni 2015 12:26 Aan: Peter de Waard Onderwerp:
rothschild en waterloo
Zonder verder op de column in de VK van 17 juni 2015 te willen ingaan, wil ik graag jouw
gewaardeerde aandacht vragen voor een artikel dat ik uit het archief van de New York Times van 1
april 1915 heb opgediept. Ik heb een pdf van dit artikel toegevoegd aan deze mail. De in 1915
overleden telg uit het Rothschild geslacht, baron Nathan Mayer Rothschild, kleinzoon van de
'Waterloo' Nathan Rothschild heeft in 1914 een rechtszaak aangespannen tegen Ignatius Balla de
auteur van 'The Romance of The Rothschilds'. In het bijzonder vanwege diens voorstelling van de
gang van zaken tijdens en na de slag bij Waterloo. Hij was van mening dat het boek een smet op
de naam van zijn grootvader wierp en wilde dat het boek verboden werd vanwege de laster.
Nathan Mayer Rothschild verloor de rechtszaak, zoals je in het artikel kunt lezen.
/web/downloads/101757206-1.pdf
http://adbroere.nl/web/nl/columns/waterloo-en-rothschild.php
Eten zonder honger door E621
Veel mensen weten bijna niet meer wat het verschil is tussen afhalen, opwarmen en koken. Ze
krijgen na een kant-en-klare of afhaalmaaltijd al snel weer honger en vooral dorst. Hoe kan dit?
E621 of MSG is een controversiële kunstmatige smaakversterker die van de Europese Unie mag
worden toegevoegd aan onze voeding. Lobbyisten van de fabrikant wisten de smaakversterker
goedgekeurd te krijgen.
E621 staat ook wel bekend als ve-tsin of mononatriumglutamaat (MSG). Ve-tsin wordt
oorspronkelijk bereid uit gefermenteerd zeewier. E621 wordt industrieel vervaardigd uit gluten of
melasse. De stof geeft een voedingsproduct een ‘hartige smaaksensatie’, die ervoor zorgt dat we
meer gaan eten. Om die reden bevatten de meeste zoute en hartige kant-en-klare producten dan
ook E621.
E621 verstoort onze hormoonhuishouding en wakkert ons hongergevoel aan. De stof zorgt ervoor
dat ons lichaam vier keer meer insuline aanmaakt dan normaal, wat leidt tot een hongerig gevoel
en extra vetopslag. De stof voorkomt dat je brein een seintje geeft aan de maag dat je vol zit
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waardoor je blijft eten. Dit is de reden dat die zak chips in één keer op moet. En dat is kassa voor
de fabrikanten.
Het is bekend dat E621 hartkloppingen, hoofdpijn, migraine, hoge bloeddruk, eczeem, astma,
slapeloosheid, allergieën en hyperactiviteit kan veroorzaken. Het kan ook je zenuwstelsel
aantasten en daarnaast gaan er geruchten dat E621 kankerverwekkend zou zijn. Zwangere
vrouwen doen er verstandig aan E621 te vermijden omdat het de hersenen van het ongeboren
kind kan aantasten.
Een andere smaakversterker die onder vuur ligt is gistextract, dat wordt gemaakt van industrieel
vervaardigde gist. Net als E621 bevat het glutamaat, de stof die zorgt voor een zoute smaak.
Gistextract heeft geen E-nummer, waardoor er geen regels zijn voor gebruik.
Gistextract wordt steeds vaker gebruikt als vervanging van zout. Zowel E621 als gistextract
worden in dezelfde producten gebruikt, waardoor verwarring ontstaat. Veel mensen denken dat ze
met de aankoop van biologische producten veilig zijn, maar dat is niet altijd het geval. Nietbiologische gistextract was bijvoorbeeld tot 2014 nog toegestaan in biologische (EKO) producten
en E621 niet.
[Sugar Challenge] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/eten-zonder-honger-dankzij-e621/
Meisje (7) geneest van autisme door E621 te vermijden
Een Amerikaanse biochemicus denkt een manier te hebben gevonden om autisme te genezen.
Het draait volgens haar allemaal om mononatriumglutamaat (MSG) of E621. De smaakversterker
wordt niet alleen gebruikt in de Chinese keuken, maar zit inmiddels in 5 procent van al het
bewerkte voedsel, vaak zonder dat we het weten. In slechts 1 procent van de gevallen staat het
ingrediënt daadwerkelijk op het etiket vermeld.
Als je smaakversterker, soja-eiwit, wei-eiwit, pectine of maïszetmeel op de verpakking ziet staan,
consumeer je in feite MSG, aldus dr. Katherine Reid. Bekijk hier een overzicht van de vele
verschillende manieren waarop MSG of E621 op de verpakking van levensmiddelen wordt
vermeld.
Volgens Reid zijn veel ontwikkelingsstoornissen zoals autisme mogelijk gelinkt aan de inname van
glutamaat. “We hebben glutamaatreceptoren in ons lichaam en 50 procent van ons zenuwstelsel
wordt gestimuleerd door glutamaat, dus er is een gedoseerde hoeveelheid nodig om te
functioneren,” vertelde Reid. “Het draait allemaal om balans. Er zijn ontzettend veel
wetenschappelijke studies die vele ziektes in verband brengen met een onbalans in de verhouding
glutamaat tot neurotransmitters in het menselijk lichaam. Het gaat daarbij niet alleen om autisme,
maar een aantal verschillende neurologische aandoeningen – er is een connectie met deze
onbalans.”
Volgens de San Francisco Chronicle is er geen wetenschappelijk bewijs voor de beweringen van
Reid. Twee artsen zeggen in de krant dat dergelijke onderzoeken naar MSG niet bestaan. Neem
nu Brooke, de 7-jarige dochter van Reid. Toen ze twee jaar oud was vertoonde ze tekenen van
autisme:
woede-uitbarstingen,
repetitief
gedrag,
communicatieproblemen
en
spijsverteringsproblemen.
Reid nam eerst het dieet onder de loep. Ze dacht dat gluten en zuivelproducten de boosdoener
waren, tot ze las over mononatriumglutamaat en de rol ervan in ons lichaam. Bij een teveel van
deze smaakversterker raakt het zenuwstelsel verstoord. Ze ontdekte ook dat glutamine in E621 die
onbalans kan versterken. Ze gaf Brooke alleen nog maar voedsel zonder E621 en sindsdien zijn
de symptomen ‘geheel verdwenen’. De smaakversterker wordt tegenwoordig zelfs al gevonden in
tandpasta. “Ik probeerde het bij haar en bij mezelf. Brooke begon beter te communiceren en te
praten. Ze werd socialer en haar repetitieve gedrag verdween al snel nadat we waren begonnen
met het nieuwe dieet,” legde Reid uit. “Ik voelde me ook een stuk gezonder. Ik had minder last van
hoofdpijn en allergieën.”
Reid zegt dat 74 van de 75 autistische kinderen waar ze mee heeft gewerkt verbeteringen lieten
zien na de dieetverandering. Ze hoopt dat haar ervaringen invloed zullen hebben op de manier
waarop we aankijken tegen autisme.
[Fox News] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/meisje-7-geneest-van-autisme-door-e621-te-vermijden/
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Rusland gaat de strijd aan tegen E621
In een poging Rusland gezonder te maken hebben politici uit dat land de oorlog verklaard aan
mononatriumglutamaat of MSG (E621). De Russische Tweede Kamer, de Staatsdoema, wil
waarschuwingslabels op verpakkingen van levensmiddelen waar de smaakversterker in verwerkt
is. Er moeten in de supermarkt aparte schappen gaan komen voor deze producten.
Drie Kamerleden van de Politieke Partij LDPR hebben onder leiding van fractievoorzitter Igor
Lebedev een wetsvoorstel voorbereid dat kan rekenen op de steun van verschillende commissies
van de Staatsdoema. De drie politici benadrukken dat de meeste voorgekookte vlees- en
visproducten, specerijen, sauzen en chips E621 bevatten en dat de smaakversterker schadelijk is
voor de gezondheid. Beleidsmakers denken dat de labels Russen gaan helpen om gezonder te
eten.
Verschillende Russische fabrikanten hebben al besloten de smaakversterker niet langer toe te
voegen aan hun producten. Zij stellen dat ingrediënten die goed genoeg zijn niet hoeven te worden
‘versterkt’.
Uit gesprekken tussen persbureau RIA Novosti en experts blijkt dat MSG verslavend werkt, de
zenuwen in de mond kan irriteren en bovendien genetische mutaties kan veroorzaken. MSG, ook
wel ‘verrukkelijk vergif’ genoemd, wordt door fastfoodketens op grote schaal gebruikt.
Voedselexpert Oleg Lenev merkte op dat het gebruik van MSG is toegstaan op het grondgebied
van de Russische Federatie, maar alleen in kleine hoeveelheden kan worden geconsumeerd.
Omdat de smaakversterker in steeds meer producten wordt aangetroffen, raken op den duur
allerlei lichamelijke processen ontregeld. MSG leidt met name tot hoge bloeddruk, allergische
reacties en atopie, aldus Lenev.
In grotere hoeveelheden kan E621 een negatieve invloed hebben op de hersenschors, met
duizeligheid, hoofdpijn, huiduitslag, irritatie en depressie tot gevolg. Experts zeggen dat het in de
praktijk zeer lastig blijkt om schadelijke additieven te vermijden.
[RIA Novosti, Life News] © Copyright (c) NineForNews.nl
http://www.ninefornews.nl/rusland-gaat-de-strijd-aan-met-e621/

Crombez: ‘Trojka heeft geheime agenda’
John Crombez. Foto: Photo News
De Europese ‘instituties’ willen niet Griekenland redden, maar het kapitaal
van de multinationals. Dat stelt voormalig staatssecretaris voor
Fraudebestrijding John Crombez (SP.A). De Griekse regering wordt een gebrek aan hervormingen
verweten, maar tegelijk werd volgens Crombez een Griekse wet die belastingontwijking van
multinationals aanpakt, door de Europese onderhandelaars tegengehouden.
‘De regering-Tsipras wil wel degelijk iets doen aan belastingontwijking en fraude van
multinationals’, meent Crombez. ‘Alleen is het schrijnend om vast te stellen dat de Europese trojka
(Europese Centrale Bank, Europese Commissie en Internationaal Muntfonds, red.) die
maatregelen wil teniet doen.’
SP.A verwijst naar een wet die in maart in Griekenland gestemd werd en die
postbusvennootschappen aanpakt. Daarbij zou een bronheffing van 26 procent - evenveel als de
vennootschapsbelasting - geheven worden op transacties via zo’n vennootschappen. Die zouden
vooral in Nederland en Luxemburg gevestigd zijn.
‘Uit onderzoek van onze studiedienst blijkt nu dat de trojka – onder zware druk van grote
belastingconsultants KPMG, Ernst & Young, Deloitte en PWC – die wet nu wil terugdraaien’, stelt
Crombez. ‘Het gevolg is dat het Griekse kapitaal – dat zich aan de Griekse belastingen onttrekt –
volgens de trojka niet moet worden belast.’
Dat bewijst volgens Crombez dat de Griekse regering niet van slechte wil is. ‘De waarheid is dat de
trojka de belastingen op grote multinationals wil verhinderen en de belastingen op lokale bedrijven
verhogen. En wie is er dan het grootste slachtoffer? De gewone Grieken.’
http://www.standaard.be/cnt/dmf20150709_01769514?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr&utm
_campaign=twitterfeed
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Engelse koningin geen stuiver waard
Het lijkt dat de mensheid nu toch echt een beetje wakker begint te
worden en niet meer overal in trapt.
Een Crowd Funding project voor de jubilerende koningin Elizabeth
leverde alles bij elkaar net 15 Engelse ponden op.
Nog steeds zijn er miljoenen mensen in Engeland en in ons land
die apathisch met vlaggetjes staan te zwaaien als de
“koninklijken” langs komen.
Wat nu echter in Engeland duidelijk is geworden, is dat de bevolking niet meer zo dom is dat ze
zich ook nog met extra kosten voor deze satanische kliek laten opzadelen.
In de aankomende, inmiddels beruchte maand september, vindt er op 9 september een jubileum
plaats. In die maand is Elizabeth de langst regerende Engelse vorst ooit.
Omdat er “officiëel” op die datum niets wordt gedaan voor de queen, besloot de British Monarchist
Society (BMS) een concert te organiseren ter ere van het jubileum.
Aangezien de overheid dit niet betaalt en Elizabeth zelf uiteraard al helemaal niet, moest het
benodigde geld hiervoor bijeen gebracht worden door crowd funding.
Het laatste nieuws is dat het geplande concert niet doorgaat omdat er na de crowd funding
campagne er zich in totaal slechts twee donateurs hebben aangemeld die tezamen het
formidabele bedrag van 15 Engelse ponden toezegden.
De BMS is hevig teleurgesteld want zij hadden gehoopt dat de bevolking met dit concert zou laten
zien “hoeveel zij van de koningin houden”. De boodschap is dan ook duidelijk; alleen de BMS ziet
het iets anders.
De voorzitter, een man met een hele serie namen, Thomas Mace-Archer-Mills, zei, “Het is
onredelijk dat niemand, geen persoon, organisatie of overheid nagedacht heeft over het fatsoenlijk
vieren van de meest historische mijlpaal in de geschiedenis van dit land. Naast nog het eren van
hare majesteit voor een leven lang dienst verlenen voor de mensen van deze wereld. Een
fatsoenlijke blijk van waardering zou juist zijn”.
We zijn in ieder geval al een stap verder. Alhoewel de bulk van
de bevolking nog steeds met vlaggetjes zwaait, is duidelijk dat
ze voor deze club niet extra willen betalen.
Misschien als ze echt zouden weten wat deze “koninklijken”
allemaal uitspoken, zouden ze ook stoppen met hun vlaggetjes.
Ter herinnering een stukjeuit een eerder artikel:
Ook Toos Nijenhuis, over wie wij al eerder schreven, heeft een
getuigenis afgelegd. “De overlevenden van deze rituelen
beschrijven hoe pasgeboren baby’s in stukken worden gehakt
op stenen altaren en hoe hun overblijfselen worden gegeten
door de deelnemers”, aldus de hoofdaanklager.
“Tijdens de jaren '60 werden overlevende getuigen gedwongen om andere kinderen te verkrachten
en te verminken om vervolgens hun keel door te snijden met een ceremoniële dolk”.
Volgens getuigen waren deelnemers aan de satanische offerrituelen van The Ninth Circle onder
andere paus Franciscus, de vroegere paus Ratzingen, de Jezuïetengeneraal Adolfo Pachon en de
Anglicaanse aardsbisschop van Canterbury, Justin Welby.
Ook schijnt er bewijs te zijn in Brussel dat de Engelse en de Nederlandse koninklijke families
betrokken zijn bij dit soort occulte rituelen. De namen die worden genoemd zijn Prins Philip van
Engeland, de Nederlandse kardinaal Alfrink, koningin Wilhelmina, haar familie en echtgenoot Prins
Hendrik, uiteraard wijlen prins Bernhard, maar ook de Belgische koninklijke familie.
Bron: Telegraph
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9516:engelse-koningingeen-stuiver-waard&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Politieke Islam is de toekomst van Europa
EU hoofd Buitenlandse Zaken: Politieke Islam is de toekomst van Europa
Islam expert Robert Spencer: EU stuurt Europa op toekomst vol chaos en bloedvergieten af
Het EU-hoofd van Buitenlandse Zaken twitterde zelfs in het
Arabisch, alsof ze daarmee wilde zeggen dat ze aan de
kant van de islamisten en jihadisten staat.
Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger Buitenlandse
Zaken en Veiligheid namens de Europese Commissie,
heeft voor de nodige consternatie gezorgd door te zeggen
dat de ‘politieke islam’ een belangrijk onderdeel is van de
toekomst van Europa. Mocht u nog twijfelen of Brussel de Europese landen inderdaad bewust
ondermijnt met de massale immigratie van moslims, dan heeft u hier het ondubbelzinnige
antwoord van één van de hoogste eurocraten.
Mogherini reageerde op de recente islamitische terreuraanslagen in Frankrijk, Tunesië en Koeweit.
Ze trok fel van leer tegen critici van de massa immigratie naar Europa, en wees het idee dat er een
botsing van beschavingen is resoluut van de hand.
Mogherini wil scheiding moskee en politiek opheffen
‘De islam hoort bij Europa. Het heeft een plek in de Europese geschiedenis, in onze cultuur, in ons
voedsel, en –wat het belangrijkste is- in Europa’s heden en toekomst,’ schreef ze. ‘Ik ben niet bang
te zeggen dat de politieke islam hier deel van zou moeten uitmaken. Religie speelt een rol in de
politiek – niet altijd ten goede, niet altijd ten kwade. Religie kan een onderdeel zijn van het proces.
Het gaat erom of dit proces democratisch is of niet.’
Met het openlijk promoten van de politieke islam, die zoals u weet zeer intolerant, racistisch,
discriminerend en onderdrukkend is naar alle andersdenkenden is, schendt de Mogherini werkelijk
alle principes waarop de Westerse democratieën zijn gebouwd, zoals de scheiding van kerk –in
haar geval: van moskee- en staat.
In bijna alle landen die worden geregeerd door de politieke islam staan de Sharia wetten geheel of
voor een aanzienlijk deel centraal. De hoogste EU ‘baas’ van Buitenlandse Zaken en Veiligheid
vindt dus dat dit systeem, dat tot de meest onderdrukkende ter wereld behoort en vrouwen
degradeert tot weinig meer zijn dan slavinnen, dat christenen gruwelijk vervolgt en niet-moslims
vaak zonder vorm van proces vermoordt enkel omdat ze de islam niet aanhangen, de toekomst is
van Europa.
‘EU zorgt voor Europa vol chaos en bloedvergieten’
Auteur en Islam expert Robert Spencer reageerde dat Mogherini ‘het niet had over moslims die
Europa in ‘zij en wij’ verdelen door te beweren dat ze ‘Rome zullen veroveren’. Ze had het tegen
de mensen die zeggen dat zij moeten worden tegengehouden.’
‘Hoewel ze zei dat ‘Da’esh (de politiek correcte naam voor ISIS, omdat het woord ‘islam’ hierin
ontbreekt) de ergst vijand van de islam is, heeft ze geen plan om onderscheid te maken tussen de
duizenden moslim volgelingen (van ISIS) en degenen die hen verwerpen. Zij en haar soort sturen
Europa dus op een toekomst vol chaos en bloedvergieten af.’
TheRebel.media verslaggever Ezra Levant vatte het als volgt samen: Mogherini ‘is iemand die de
politieke islam verwelkomt, een omgekeerde kruistocht, om het Europa te veroveren dat zij juist
zou moeten verdedigen.’ (2)
ISIS vlag toegestaan in Groot Brittannië
De Europese politici weigeren nog altijd te erkennen dat ISIS feitelijk perfect de ware islam vertolkt,
en zo nauwkeurig mogelijk alle in de Koran geschreven regels en geboden opvolgt. Dat behoeft
geen verbazing, want ISIS leider Baghdadi studeerde af in islamologie. (1)
Deze week ontstond er in Groot Brittannië grote onrust nadat een moslim openlijk de zwarte vlag
van ISIS bij de Big Ben in Londen mocht dragen zonder dat de autoriteiten ingrepen. De reactie
van de politie: ‘We doen pas iets als iemand een verboden organisatie promoot’. Met andere
woorden: het gedachtengoed van ISIS, dat in het Midden Oosten en Afrika een ware
uitroeiingsoorlog tegen het christendom voert, is in Europa niet verboden – mede met dank aan
Brussel.
Xander - (1) Infowars ; (2) The Rebel.media (/ YouTube)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/EU-hoofd-Buitenlandse-Zaken-Politieke-Islam-is-detoekomst-van-Europa
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Banken dankzij 'Goldman Sachs' ECB-president Draghi grote winnaars Griekse crisis
Banken dankzij ‘Goldman Sachs’ ECB-president Draghi grote winnaars Griekse crisis
Mario Draghi, een levensgevaarlijke intrigant die één van de
grootste bedreigingen voor onze toekomst is.
Enkele jaren geleden deden we al uitvoerig uit de doeken hoe de
Europese Unie is overgenomen door voormalige (??)
medewerkers van de beruchte ‘vampierinktvis bank’ Goldman
Sachs. Mario Draghi, de huidige president van de ECB, is daar de
bekendste van. Hij zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat het feit
dat Griekenland met valse cijfers en statistieken de eurozone in
was gefraudeerd werd weggemoffeld. Ook stelde hij de banken in
staat hun miljarden blootstelling aan Griekenland op de Europese belastingbetalers af te wentelen.
Draghi kan dan ook rustig als één van de grootste publieke vijanden van ons continent worden
beschouwd.
Terugkijkend op een chaotische instorting
Lang nadat Griekenland uit de eurozone is getreden en Duitsland zijn oude vertrouwde D-Mark
weer heeft ingevoerd zullen beide volken elkaar nog steeds ervan beschuldigen het meeste
geprofiteerd te hebben van de korte, maar tumultueuze periode van de gemeenschappelijke
Europese munt, de euro, en zeker ook van zijn chaotische ineenstorting.
De realiteit is dat niemand de Grieken heeft gedwongen om het hun oligarchen en corrupte politici
zeer eenvoudig te maken om jarenlang tegen extreem lage rente miljarden te lenen van Europa,
heel goed beseffende dat dit geld nooit meer zou kunnen –en wat hen betreft ook niet zou hoeventerugbetaald. De Duitse exporteurs profiteerden eveneens, want de euro was niet alleen een stuk
zwakker dan de Duitse Mark, maar de Zuid Europese concurrenten werden ineens opgezadeld
met een voor hen veel te dure munt. Kortom: die waren geen partij voor de Duitse kwaliteit- en
exportkampioenen.
Nu Griekenland, straks Italië, Spanje en Frankrijk
Dat ging een paar jaar goed, maar toen brak de financiële crisis uit. Wat bleek: Zuid Europa had in
die paar jaar dankzij de sterke euro en lage rente biljoenen geleend om de eigen levensstandaard
fors te verhogen. Dit ver boven hun stand leven begon deze landen een voor een op te breken. De
golf staatsbankroeten begon op het kleine Cyprus, toen was het wat grotere Griekenland aan de
beurt, en daarna volgden de écht grote schuldenmakers Italië, Spanje en Frankrijk.
Banken de winnaars, burgers weer de verliezers
Triest genoeg waren de gewone burgers weer eens de verliezers, in zowel Griekenland en Italië
als in Duitsland en Nederland, en in iedere andere EU-lidstaat. De paar jaar van grote voorspoed
die de euro leek te hebben gebracht bleek achteraf volledig te zijn gefinancierd met gigantische
schulden. Dat hele schuldenproces bleek bovendien beraamd te zijn door mega banken zoals
Goldman Sachs. Dat was een rechtstreekse schending van het Verdrag van Maastricht, dat
inmiddels lang en vergeten in de prullenbak ligt.
Daar waar vrijwel iedere gewone Europeaan door de onvermijdelijke staatsbailouts zijn spaargeld,
zijn pensioen, zijn baan, zijn welvaart en zijn toekomst verloor, waren er dankzij de eurocraten in
Brussel en Frankfurt een handjevol winnaars die hier ontelbare miljarden mee verdienen: de
banken.
Onderstaande statistiek laat zien dat met name de Duitse, Franse, Nederlandse, Italiaanse en
Spaanse banken hun miljarden aan waardeloze Griekse schuldpapieren onder het mom van deze
staatsbailouts op het argeloze Europese publiek hebben
afgewenteld:
Door dit massale overdragen van risico’s en verlies van
private banken naar het gewone volk stegen de
staatsschulden van bijna alle EU-landen –niet alleen
Griekenland- naar onhoudbare hoogten. Zo kon het dat de
Griekse staatsschuld ondanks het gedeeltelijke bankroet in
2012 naar een nieuw record steeg. Dat is niet zo vreemd
als bedacht wordt dat slechts 10% van de miljardenbailouts
in de Griekse economie terecht kwam. De rest was voor de
banken en de oligarchen.
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Griekse leugen dankzij Draghi jarenlang voortgezet
In datzelfde jaar zorgde de nieuwe ECB-president Mario Draghi –tussen 2002 en 2005 vice
voorzitter en managing director van Goldman Sachs- ervoor dat de documenten waaruit bleek dat
Griekenland in 2001 met behulp van zijn voormalige (?) werkgever de begroting en schuldencijfers
had vervalst om tot de eurozone te worden toegelaten, niet werden vrijgegeven, officieel omdat
‘het bekend maken hiervan de crisis zou kunnen doen oplaaien, waardoor de toekomst van de
eenheidsmunt bedreigd wordt.’
Die ‘oplaaiing’ en bedreiging voor de ‘eenheids’munt kwam er uiteindelijk toch, en wel in 2015. Die
almaar verder uit de hand lopende crisis zou later aantonen dat de euro helemaal niet zo
‘onomkeerbaar’ was als de politici hun onderdanen steeds voorhielden.
Europeanen moeten woede niet op elkaar, maar op de EU richten
Misschien zouden de Grieken hun woede eens moeten richten –en afreageren- op de bankier die
op dit moment moet besluiten over het lot van zo’n € 100 miljard aan Griekse spaargelden, en die
er jarenlang hoogstpersoonlijk voor zorgde dat de Griekse leugen op kosten van de Griekse en
Europese belastingbetalers kon worden voortgezet: Mario Draghi, de man die aan het hoofd staat
van het belangrijkste financiële instituut van de EU: de ECB.
Misschien zouden álle Europeanen dat eens moeten doen, voordat ze elkaar straks opnieuw in de
haren vliegen nadat hun landen dankzij Brussel, Frankfurt en hun eigen eurofiele regeringen één
voor één zijn ingestort.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Banken-dankzij-Goldman-Sachs-ECB-presidentDraghi-grote-winnaars-Griekse-crisis

en ramp 10x groter dan Griekenland en niemand ziet het!
Terwijl iedereen afgeleid is door wat er zich in Griekenland afspeelt,
ontplooit zich een nog grotere ramp aan de andere kant van de
wereld.
De Chinese aandelenmarkten hebben in drie weken tijd een dikke
20% ofwel 2,36 biljoen dollar aan waarde verloren. Deze situatie kan
het begin van het einde zijn voor de economische “heropleving”.
2,36 biljoen dollar, dat is gelijk aan 10 keer het bruto binnenlands product van Griekenland!
Geen lachertje dus. Niet voor niets denken specialisten dat dit het consumentenvertrouwen in
China serieus kan doen kelderen. Als dat effectief gebeurt, dan blijven de gevolgen niet tot China
beperkt.
China heeft de laatste jaren haar economie geopend voor de rest van de wereld. Investeren en
beleggen in China, internationale betalingen in yuan, het is allemaal veel makkelijker geworden.
Maar het nadeel is dat als het slecht gaat de problemen veel minder beperkt blijven tot China.
Kan de centrale bank niet wat geld bijdrukken en de markt terug omhoog jagen zoals in de VS en
Europa? Helaas, de Chinese centrale bank lijkt haar grip op de economie helemaal verloren.
De centrale bank verlaagde reeds haar rente en verlaagde ook de verplichte reserves voor
banken. Dat moest de Chinezen aanmoedigen om verder geld te blijven lenen om in aandelen te
beleggen.
Maar tot nog toe heeft dit niet het verhoopte effect gehad. De Chinezen lijken het vertrouwen in
hun centrale bank kwijt. De beurs blijft onverhoopt verder dalen.
Wat een contrast met de VS en Europa, hier vertrouwt iedereen er nog in dat de centrale banken
de aandelenmarkten hoger kunnen manipuleren. Maar op een gegeven moment zal men ook hier
wakker worden.
Wacht niet tot de eerste maatregelen van de centrale bank falen om uw aandelenportefeuille te
beschermen. De situatie in Griekenland en China toont aan dat er zich steeds meer en steeds
grotere barsten in de wereldeconomie voordoen.
Bronnen: Acting-Man, Bloomberg
http://time2wakeup.me/een-ramp-10x-groter-dan-griekenland-en-niemand-ziet-het/
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Duizenden meisjes ziek na vaccinatie tegen baarmoederhalskanker
Vaccinatie veranderde Emily’s leven in een hel
Toen Caron Ryalls haar 13-jarige dochter Emily liet
vaccineren tegen baarmoederhalskanker, dacht ze dat het
de beste manier was om de gezondheid van Emily te
beschermen. De afgelopen vier jaar zijn echter een hel
geweest voor het gezin. Twee weken na het de eerste
HPV-injectie begon Emily duizelig en misselijk te worden.
De symptomen werden na de tweede en derde inenting
steeds erger. Emily werd een aantal keren opgenomen met borst- en buikpijn en
ademhalingsproblemen. “Eén keer kon ik de ene kant van mijn lichaam niet meer bewegen,” aldus
de inmiddels 17-jarige Emily. “Ik wist niet wat er gebeurde.”
Emily is één van de vele duizenden tienermeisjes die sinds een routinevaccinatie aan een
slopende ziekte lijden. Vóór de inentingen was Emily uit West Yorkshire kerngezond. Ze deed aan
hockey, atletiek en was goed in dansen. Ze haalde goede cijfers en had een mooie toekomst voor
zich. Emily’s aandoening werd gemeld bij de Britse toezichthouder op het gebruik van medicijnen
MHRA, waar in de afgelopen 10 jaar liefst 22.000 bijwerkingen van 13 verschillende
routinevaccinaties tegen griep, BMR, tetanus, difterie en polio zijn gemeld.
Tienduizenden
In totaal traden bij 8228 meisjes bijwerkingen op na het HPV-vaccin, waarvan 2587 waren
aangemerkt als ‘serieus’. De waakhond zei dat het in werkelijkheid gaat om veel meer bijwerkingen
omdat veel gevallen niet worden gemeld. De MHRA schat 10 procent van alle meldingen binnen te
krijgen, waardoor het aantal meisjes met bijwerkingen als gevolg van het HPV-vaccin gemakkelijk
kan oplopen naar enkele tienduizenden. Desalniettemin is het instituut van mening dat de risico’s
van het vaccin niet opwegen tegen de voordelen.
Bij ieder doktersbezoek werd het gezin Ryalls raar aangekeken. Elke keer dat het HPV-vaccin ter
sprake kwam, nam de huisarts een vijandige houding aan. “We zijn ’s morgens allemaal moe
Emily,” kreeg ze te horen toen ze klaagde dat ze vaak compleet uitgeput is.
De Britse gezondheidsdienst NHS zei dat het vaccinatieprogramma ‘zeer effectief’ is gebleken.
Andere landen nemen juist maatregelen vanwege het toenemende aantal meisjes dat last heeft
van bijwerkingen.
Denemarken en Japan
Op de Deense tv was eerder dit jaar een documentaire te zien over het grote aantal meisjes dat
blijvende schade heeft overgehouden aan het vaccin. Sommige van die meisjes zitten in een
rolstoel. Afgelopen jaar besloot de Japanse overheid het HPV-vaccin niet langer aan te raden
vanwege de mogelijke bijwerkingen. In een artikel in het tijdschrift Clinical Rheumatology schreef
dr. Manuel Martinez-Lavin, die al 30 jaar mensen met chronische pijn behandelt, dat artsen
moeten weten dat er een mogelijk verband is tussen HPV-vaccinatie en aandoeningen als
posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS) en fibromyalgie.
Het gezin Ryalls heeft samen met 80 andere Britse families besloten actie te ondernemen. Ze
hebben een groep opgericht om meisjes die na het HPV-vaccin bijwerkingen hebben gekregen
samen te brengen: de Association for HPV Vaccine Injured Daughters (AHVID).
Bron: HealthyBytes.me
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/07/duizenden-meisjes-ziek-na-vaccinatie-tegenbaarmoederhalskanker/#.VZmoqfntlBc
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Een galopperend paard in de lucht (video)
De afgelopen week verscheen er een ruiter te paard in de
lucht boven de Engelse stad Nottingham.
Dit was de eerste keer ooit dat wetenschappers erin zijn
geslaagd om bewegende beelden te projecteren op wolken.
De beelden van het galopperende paard kwamen tot stand
door op een afstand van 50 meter vanuit een klein vliegtuig
via een op laser gebaseerd systeem, het te projecteren.
Het systeem om de beelden direct op de wolken te
projecteren is bedacht door een onderzoeksteam dat
zichzelf Project Nimbus noemt. Het team bestaat onder andere uit Dave Lynch, een chemicus, en
Dr. Mike Nix van de Universiteit van Leeds en zij willen uiteindelijk bereiken dat ze films in de
wolken kunnen projecteren vanaf de grond.
De video van het galopperende paard is het resultaat van vijf jaar onderzoek:
Dave Lynch zei dat hij het idee kreeg toen hij studeerde voor zijn Masters en per ongeluk stuitte op
een militair document over oorlogsvoering in Vietnam. Hierin werden projecties in de lucht
beschreven die werden gebruikt als psychologische wapens tegen de Vietnamezen.
Wanneer we bedenken dat de Vietnamoorlog al bijna zo’n 50 jaar geleden was en dat men bij het
Amerikaanse leger toen al in staat was om via projecties in de lucht de vijand af te schrikken dan
zullen ze vandaag de dag tot heel wat meer in staat zijn op dit gebied.
Wat ons dan eigenlijk weer brengt bij Project Bluebeam. Hierover schreven wij in een eerder artikel
het volgende:
Een tweede optie die je hebt als Illuminati planner is het creëren van de komst van de Messias.
Een derde is een combinatie van beiden waarbij eerst de Messias verschijnt die vervolgens de
wereldbevolking ervan overtuigd dat er een bedreiging bestaat door buitenaardsen. Dit is dan
eveneens de kern van project Blue Beam, zoals in de jaren negentig naar buiten gebracht door de
Canadees Serge Monast.
Het project Bluebeam, volgens sommigen, is een uiterst geheim plan, voor een deel door NASA
ontworpen, dat in vier stadia met behulp van 3D holografische technologie niets minder dan de
eerste globale ‘false flag’ tracht te scheppen. Volgens Serge Monast, zal Project Bluebeam
bestaan uit vier stadia: het culmineert in een soort apocalyps van ELF-straling:
Als eerste zullen aardbevingen nieuwe archeologische ontdekkingen blootleggen, openbarend dat
alle godsdienstige basisdoctrines verkeerd zijn begrepen en verkeerd geïnterpreteerd.
Als tweede zal het beeld van God, die in alle talen spreekt, in een gigantische ruimteshow
wereldwijd verschijnen, dat wordt getoond met behulp van laserprojecties van meervoudige 3dimensionale holografische beelden.
Als derde zal elektronische telepathie door onder andere ELF-, VLF- en LF-golven direct in de
hersenen binnendringen, die zich met het natuurlijke denken kunnen verweven, om diffuse
kunstmatige gedachten te vormen, en om iedereen daarmee te laten geloven dat God innerlijk via
hun eigen zielen tot hen spreekt.
Als vierde zal een elektronische universele “ bovennatuurlijke ” verschijning, ontworpen om te
misleiden, de mensheid willen doen geloven dat er een buitenaardse invasie dreigende is. Het laat
Christenen in vervoering geloven dat ‘de Opname’ aanstaande is en weer anderen dat de
buitenaardsen hen komen redden en iedereen is ervan overtuigend dat wereldwijd
bovennatuurlijke demonische krachten en manifestaties alles hebben doordrongen — reizend door
optische vezelkabels, coax- en elektrische kabels en telefoonlijnen — en onontkoombaar zullen
zijn. Tot zover Project Bluebeam.
Wanneer je het hebt over Project Bluebeam dan komen ook eigenlijk automatisch Dr. Carol Rosin
en Wernher von Braun in beeld.
Je kunt ervoor kiezen een buitenaardse dreiging te veinzen waarbij het lijkt alsof de wereld op het
punt staat te worden aangevallen door een vloot ruimteschepen. Dit is het scenario waarvoor
Wernher von Braun aan het einde van zijn leven waarschuwde.
Wernher von Braun (1912-1977) was de wellicht meest controversiële raketbouwer ooit. Hij
maakte de dodelijke V2-raketten voor Hitler en nadien de ruimtevaartraketten voor de NASA,
waarmee onder andere de eerste landing van een mens op de maan werd uitgevoerd.
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Ongeveer drie jaar voor zijn dood kwam hij in aanraking met Dr. Carol Rosin. Misschien kreeg hij
aan het einde van zijn leven last van wroeging want haar vertelde hij een groot aantal geheimen.
Om de gigantische kosten en de mega verdiensten voor de ruimtewapensystemen enigszins te
rechtvaardigen en de agenda voor de New World Order te promoten, zouden er kunstmatige
vijanden worden gecreëerd.
Eerst zou dat Rusland zijn, daarna de terroristen en vervolgens de landen in het Midden-Oosten.
Dan de laatste troefkaart: Een bedreiging uit de ruimte.
Navolgend de korte Nederlands ondertitelde video van Carol Rosin die we al eens eerder
publiceerden, waarin zij haar verhaal vertelt:
Bron: RT News
https://youtu.be/FspFOdR9vjE
https://youtu.be/CaTgOSHbBEI
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9520:een-galopperendpaard-in-de-lucht&catid=20:het-complot&Itemid=33

Griekenland moet Derde Wereldoorlog voorkomen
De sleutel tot wat er verder gaat gebeuren met onze
vrijheden is volledig afhankelijk van wat de Grieken
besluiten.
Het gaat nog verder want uiteindelijk beslissen zij of de
Derde Wereldoorlog er gaat komen of niet.
Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar volgens Paul
Craig Roberts is de vrijheid bij ons in het Westen
afhankelijk van wat er in Griekenland gebeurt.
Hij schrijft het volgende:
Weinig mensen begrijpen dat de Westerse vrijheid, wat er dan nog van over is, op het spel staat in
het Griekse conflict en sterker nog, het lot van het leven op deze aarde. Duidelijk is wel dat de
Duitse overheid dat niet begrijpt. Volgens de Duitse vice kanselier, Sigmar Gabriel, vormt de
Griekse overheid een bedreiging voor de Europese orde. Wat hij bedoelt met Europese orde is het
recht van de sterkere landen om de zwakkere te plunderen.
De Griekse crisis gaat niet over schuld, maar is in werkelijkheid de propaganda die door het
Europese Keizerrijk wordt gebruikt om hun heerschappij te vestigen in de gehele Westerse wereld.
De Griekse overheid heeft de verzameling landen die de “democratische” Europese Unie vormen
om een week uitstel voor hun schuld gevraagd om de Griekse bevolking de kans te geven om
goed- of afkeuring te geven voor de keiharde voorwaarden die door de Troika worden opgelegd
aan de Grieken.
Het antwoord van Europa en het IMF en Washington was “NEE”.
Er werd de Griekse overheid verteld dat democratie niet meer telt wanneer schuldeisers
vastbesloten zijn om de Grieken te laten betalen voor de fouten zij hebben gemaakt met het
verlagen van pensioenen, verminderde zorg, minder banen, minder onderwijs en minder sociale
voorzieningen. De houding van het keizerrijk is dat de Griekse bevolking verantwoordelijk is voor
de fouten van buitenlandse schuldeisers en daarvoor moeten betalen en dan in het bijzonder de
fouten die gemaakt zijn door Goldman Sachs.
Zoals overtuigend is bewezen, klopt de claim van het keizerrijk niet. De bezuinigingsmaatregelen
die opgelegd zijn aan de Grieken hebben de economie met 27 procent laten kelderen, waardoor
de verhouding tussen schuld en BNP alsmaar slechter wordt en als gevolg daarvan de algehele
financiële situatie van het land ook verslechtert. Het enige dat deze “bezuinigingen” hebben bereikt
is dat ze de Griekse bevolking verder de grond in hebben gedreven waardoor schuldbetalingen
onmogelijk zijn geworden.
Het keizerrijk verwierp het Griekse referendum aankomende zondag omdat deze despoten niet
geloven in democratie. Dit keizerrijk, zoals ook alle voorgaande, gelooft in onderdanigheid.
Griekenland is niet onderdanig.
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Daarom moet Griekenland gestraft worden. Deze Griekse regering had moeten doen wat de vorige
deden: Een afbetaling accepteren en toestaan dat Griekenland wordt geplunderd.
Plunderen is de enige manier waarmee het Westerse financiële systeem nog geld kan verdienen.
Op zoek naar korte termijnwinsten hebben Westerse bedrijven, gestuurd en aangemoedigd door
de financiële sector, de Westerse industrie off-shore verhuisd. Hierdoor is alle professionele kennis
en vaardigheden zoals informatietechnologie en fabricage verdwenen. Het enige dat er dan nog
voor het Westen overblijft is het gokken met derivaten en plunderen. Een goed voorbeeld is Apple
computers. Dit is een Amerikaans bedrijf, maar er wordt niet één computer in Amerika gemaakt.
De Duitse, Franse en Nederlandse(!) overheid hebben samen met Washington en het Westerse
financiële systeem gekozen voor plundering. Om een land goed te kunnen plunderen, moet de
bevolking het zwijgen worden opgelegd. Dit is de reden dat de Duitsers en de EU bezwaar hebben
tegen een Griekse overheid die de toekomst van hun volk kan bepalen.
Met andere woorden: Vandaag de dag zijn in het Westen de soevereiniteit van volken en de
verantwoording van overheden niet in overeenstemming met de financiële belangen van de Eén
Procent die die financiële en politieke orde controleren.
Conclusie: Als de democratie in Griekenland vernietigd kan worden dan kan dat door geheel
Europa.
De Grieken hebben niet alleen het lot in handen van de democratie in het Westen, maar ook van
het leven op aarde. Het mechanisme dat Washington gebruikt om een conflict met Rusland te
creëren is de Europese Unie en de NAVO. Door het negeren van overeenkomsten die door vorige
Amerikaanse regeringen zijn gesloten, is Washington erin geslaagd om de NAVO op de grens met
Rusland te krijgen. Ze zijn op dit moment druk bezig meer troepen, wapens en raketten op de
grens met Rusland te positioneren, terwijl ze agressieve taal blijven bezigen richting Rusland.
Rusland heeft geen keus en moet reageren op deze militaire mobilisatie. Naarmate er meer
troepen en wapens worden gemobiliseerd en hoe meer onverantwoorde en volslagen onware
propaganda vanuit het Westen wordt gespuid en de situatie met Rusland verder escaleert, kan een
oorlog als het ware zichzelf lanceren.
Het is duidelijk dat Washington en hun vazalstaten diplomatie overboord hebben gegooid en in
plaats daarvan hebben gekozen voor demonisatie en dwang om Rusland te forceren te buigen
voor de wil van het keizerrijk.
Deze roekeloze politiek gaat door ondanks de vele waarschuwingen van de Russische overheid
aan het Westen om het land geen ultimatum op te leggen. Omdat één van de karaktertrekken van
een keizerrijk is dat het arrogant is, hoort het keizerrijk deze waarschuwingen niet.
We hebben onlangs kunnen zien hoe de door Washington gecontroleerde Engelse premier in
Londen dreigementen richting Rusland uitkraamde. Ondanks dat Engeland helemaal niets kan
beginnen tegen Rusland en door hen in enkele minuten kan worden vernietigd. Dit is het soort
waanzin dat tot oorlog kan leiden. De gestoorde Engelse premier die in zijn arrogantie en
hoogmoed denkt dat hij Rusland tot de orde kan roepen.
Washington is druk bezig met het in elkaar brouwen van een Armageddon. Maar, Griekenland kan
ons redden. Het enige dat de Grieken hoeven doen, is het steunen van hun regering, de eerste die
eindelijk het belang van het volk voorop stelt. Een overheid die de m iddelvinger omhoog steekt
naar de corrupte EU, stopt met betalen en zich richting Rusland keert.
Dit zou het begin worden van het einde van zowel de Europese Unie als de NAVO en daarmee de
wereld behoeden voor een Armageddon. Landen als Italië en Spanje zouden Griekenland volgen
uit de EU en de NAVO, omdat deze ook op de lijst staan om geplunderd te worden.
Het mechanisme wat Washington heeft om een conflict met Rusland te creëren zou uit elkaar
vallen. De wereld zou gered zijn en zou deze redding te danken hebben aan de Grieken omdat zij
beseften waar het werkelijk om ging.
Het is moeilijk om een ander scenario te bedenken wat ons zou kunnen redden van de Derde
Wereldoorlog. Bidt dat de Grieken zondag begrijpen dat ze een verantwoordelijkheid hebben, niet
alleen voor onze vrijheid, maar ook ons lot op deze aarde.
Bron: Infowars
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God zou Obama met bliksem kunnen treffen
Franklin Graham: God zou Obama met bliksem kunnen treffen
Instantie staat Oregon verbiedt christenen te praten over hun overtuiging – Kenia: Obama
volgende maand niet welkom als hij over gay agenda praat
Veel Amerikaanse christenen vrezen nu de straf van God
voor hun land. Die lijkt voor Nederland, dat al in 2001 als
eerste land ter wereld het homohuwelijk legaliseerde,
echter uitgebleven.
Franklin Graham, de zoon van Billy Graham, algemeen
beschouwd als ‘s werelds grootste evangelist van de
afgelopen eeuw, denkt dat Obama wel eens door een
bliksemstraal van God getroffen kan worden nadat hij het Witte Huis in de ‘gay’ regenboogvlag
heeft doen oplichten. De Amerikaanse autoriteiten nemen na de goedkeuring van het
homohuwelijk onmiddellijk stappen om ieder openlijk verzet hiertegen aan te pakken. Zo heeft een
instantie van de staat Oregon christenen inmiddels verboden om openlijk te praten over hun geloof
dat homoseksualiteit een zonde is.
Franklin is de leider van de Billy Graham Evangelistic Association, één van de grootste
evangelische organisaties in Amerika. De ‘zoon van’ had niet voor het eerst geen goed woord over
voor president Obama. ‘In drie korte jaren is er een hoop veranderd. Slechts drie jaar geleden zei
de president dat hij vasthoudt aan de Bijbelse definitie van het huwelijk. Nu kan hij niet ophouden
te praten over zijn steun voor de LGBT agenda.’
‘Advies aan Obama: Installeer extra bliksemafleiders’
‘Hij had de arrogantie het Witte Huis te onteren door het met de regenboogkleuren van de gay
pride te kleuren,’ vervolgde Graham op zijn Facebook. ‘Dit is arrogant vertoon met zondig gedrag,
pal voor de ogen van God. Mijn advies? Hij zou een paar extra bliksemafleiders op het dak van het
Witte Huis moeten installeren.’
Daarvoor haalde Graham de volgende Bijbeltekst aan: ‘Daarom heb ik de profeten gebruikt om
hen neer te slaan. Ik heb hen gedood met de woorden van Mijn mond; Mijn oordeel slaat als de
bliksem toe’ (Engelse vertaling; Nederlandse vertalingen hebben in plaats van bliksem ‘licht’).
‘Einde van de regenboog wordt niet leuk voor Amerika’
Vorige week waarschuwde de evangelist al dat zijn land ‘het niet leuk gaat vinden wat er aan het
einde van de regenboog zal zijn.’ Hij prees opperrechter Antonin Scalia, die tegen het
homohuwelijk had gestemd en na afloop zei dat het besluit ‘een bedreiging is voor de Amerikaanse
democratie’. ‘Het gerechtshof heeft geen autoriteit om Gods wetten die stellen dat het huwelijk
tussen een man en een vrouw is, te veranderen of teniet te doen.’
Het verlichten van het Witte Huis in de kleuren van de gay pride vlag noemde Graham ‘schandalig,
en een slag in het gezicht van de miljoenen Amerikanen die niet achter het homohuwelijk staan.
Hun stem wordt genegeerd.’
Gods oordeel?
‘Het is God die de regenboog gaf, die met zijn oordeel in verband stond. God stuurde de
zondvloed om de hele wereld weg te vagen, omdat de mensheid zo slecht en gewelddadig was
geworden... Dus de gay pride regenboog in al die advertenties en op al die Facebook pagina’s
herinnert ons aan Gods komende oordeel. Bent u daar klaar voor? Zijn uw zonden vergeven?’
‘Ik bid dat God Amerika spaart voor zijn oordeel, maar door onze acties als een natie geven we
hem steeds minder reden om dat te doen.’ (1)
Geen straf van God voor Nederland
In Nederland waren er in 2001, toen als eerste land ter wereld het homohuwelijk werd
gelegaliseerd, in sommige kerken vergelijkbare dreigende voorspellingen te horen. 14 jaar later lijkt
er van ‘Gods oordeel’ over Nederland echter geen sprake geweest. Het aantal homohuwelijken is
beperkt gebleven tot slechts een paar honderd per jaar, tegen zo’n 200 gewone man/vrouw
huwelijken per dag.
Ook konden kerken binnen de eigen muren gewoon hun eigen standpunten blijven uitdragen, en
werd de Tweede Kamer –voor zover wij weten- niet door bliksem uit de hemel getroffen.
Staat Oregon snoert christenen de mond
De autoriteiten in de VS lijken te legalisering aan te grijpen om christenen inderdaad de mond te
snoeren. Nadat een christelijk bakkersechtpaar in een interview met CBN Radio verklaarde dat ze
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blijven weigeren om een bruidstaart voor een lesbisch paar te maken, beval het Bureau van Werk
en Industrie van de staat Oregon hen om te ‘stoppen en af te zien’ met praten over hun geloof
aangaande dit onderwerp.
De commissaris van het staatsbureau stelde dat het bakkersechtpaar in overtreding is omdat ze
tijdens het interview aangaven ‘in de toekomst te zullen blijven discrimineren, net zoals ze met het
lesbische paar hebben gedaan.’ (2)
Kenia: Obama niet welkom als hij over gay agenda praat
Ook in Kenia, waar Obama’s familie woont, is men niet bepaald blij met de ontwikkelingen in
Amerika. Irungu Kangata, parlementariër van de TNA partij van president Kenyatta, zei dat ‘wij
tegen meneer Obama zeggen dat als hij deze maand naar Kenia komt en hij probeert het over de
abortus- en de gay agenda te hebben, we hem zullen zeggen zijn mond te houden en naar huis te
gaan.’
Collega parlementslid Jamleck Kamau sloot zich bij hem aan. ‘Iedereen die probeert om tegen dit
land te preken dat wij homoseksualiteit moeten toestaan, is compleet de weg kwijt... Onze zoon uit
de VS, Barack Obama, moet dat onderwerp gewoon totaal vermijden, want de Kenianen zullen
niet blij zijn als hij het in ons land over homoseksualiteit gaat hebben.’
De evangelische bisschop Mark Kariuki drukte het als volgt uit: ‘Wij Kenianen moeten weten dat de
VS niet God is... Wij moeten een eerbare samenleving leiden en geen aanstootgevend gedrag
toestaan, want we hebben de verantwoordelijkheid onze kinderen te beschermen.’
Rose Mitaru, een van de 47 vrouwelijke parlementsleden van Kenia, was het hardst in haar
oordeel, en zei dat het toestaan van het homohuwelijk in haar land ‘zoals in het Bijbelse Sodom en
Gomorra de poorten van het kwaad zal openen.’
‘VS moet handelsbetrekkingen koppelen aan pro-gay agenda’
De perssecretaris van het Witte Huis, Josh Earnest, verklaarde maandag dat Obama het wel
degelijk over de gay agenda zal hebben als hij volgende maand weer naar Kenia gaat. ‘Dat is een
prioriteit en gaat samen met de waarden die wij hier in de VS zo dierbaar achten.’
De acht openlijk homoseksuele Amerikaanse parlementariërs pleiten er inmiddels voor om de
handelsbetrekkingen met landen af te laten hangen van het al dan niet accepteren van ‘Amerika’s
waarden’ aangaande de LGBT agenda. (3)
Xander - (1) World Net Daily ; (2) Infowars (/ Oregon.gov.) ; (3) Breitbart
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Franklin-Graham-God-zou-Obama-met -bliksem-kunnen-t reffen

Beurs China in vrije val
Terwijl alle ogen zijn gericht op Griekenland en een
voortdurende Eurozwendel, stort de beurs in China volledig in
elkaar.
Net zoals de Amerikaanse overheid dat probeerde in 1929, zo
probeert de Chinese nu vanalles om verdere ineenstorting te
voorkomen. De situatie rondom de Chinese beurs vertoont
akelig veel overeenkomsten met die van Wall Street in 1929.
Op de volgende afbeelding zie je de vergelijking tussen die
twee en ook dat op precies hetzelfde moment de overheden
begonnen met ingrijpen.
Net als dat in New York destijds niet werkte, zo lijkt het ook in China nu niet te werken. Want een dag
nadat bovenstaande situatie ontstond, eergisteren, kelderden de aandelen alweer verder naar
beneden.
Dat niet alleen, ondertussen schijnt een groot deel van de handel stilgelegd te zijn. Zo viel er gisteren
op beurs.com te lezen:
Met ingang van afgelopen nacht, was de handel van rond de 570 van de 1694 beursgenoteerde
bedrijven op de beurs van Shenzhen stopgezet of opgeschort. Honderden op de Shanghai beurs
mochten daar worden bij gerekend. Meer dan 54% van alle Chinese aandelen waren bevroren,
officieel was $2600 miljard – 40% van de totale waarde – niet verhandelbaar op de twee belangrijkste
Chinese beurzen.
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Het ingrijpen op de beurs in Wall Street in 1929 heeft niet
gewerkt en deze ineenstorting werd gevolgd door de Grote
Depressie. Waar eigenlijk pas een einde aan kwam door het
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
De eerste aanwijzingen zijn dan ook dat het ingrijpen op de
beurs in China niet gaat werken. Het vervolgtraject weet
niemand op dit ogenblik uiteraard, maar dat dit niet zal helpen
om de stabiliteit in die regio te vergroten moge duidelijk zijn.
Bronnen: Beurs.com
Business Insider
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9524:beurs-china-in-vrijeval&catid=15:financieel&Itemid=28
Griekse minister van Defensie dreigt met ingrijpen leger
De Duitse geheime dienst waarschuwde onlangs ook al voor een nieuwe militaire coup in
Griekenland, waar de top van het leger traditioneel veel macht over de politiek heeft.
Griekenland bezuinigt, maar niet op Defensie
Ondanks alle bezuinigingen op de lonen, pensioenen en sociale voorzieningen is Griekenland nog
steeds Europa’s grootste wapenimporteur. De regering Tsipras heeft onlangs nog een contract met
het Amerikaanse Lockheed Martin gesloten voor de modernisering van de Griekse luchtvloot.
Kosten: bijna een half miljard euro, nog los van de vele smeergelden die met het sluiten van dit
soort contracten altijd worden betaald. In totaal hebben de Griekse generaals een wenslijstje ter
waarde van ruim € 4,2 miljard ingediend.
Griekenland heeft meer dan 500 militaire bases waar er rustig een groot aantal van zouden
kunnen worden opgedoekt, maar de minister van Defensie bezwoer letterlijk dat er ‘geen euro op
de Defensiebegroting zal worden gekort’. Toch zal dat noodzakelijk zijn indien de Grieken
aanstaande zondag –al dan niet gemanipuleerd(zie vorig artikel van vandaag)- instemmen met de
door de Troika geëiste bezuinigingen en hervormingen.
De extreemlinkse regering in Athene heeft de strijdkrachten tot nu toe buiten schot gelaten,
hoogstwaarschijnlijk omdat er met ieder defensiecontract ontzettend veel smeergeld wordt betaald,
maar ook vanwege de angst dat de legertop dan wel eens een militaire coup zou kunnen plegen.
Bedrog en manipulatie via Europese media
De berichten in de Duitstalige media over het dreigement van de minister het leger in te zetten
keerden al na korte tijd totaal om: plotseling werd er gemeld dat het zeker is dat de Griekse
generaals zich op de achtergrond zullen houden, omdat ze inmiddels ‘compleet democratisch z ijn
en plichtsbesef hebben’.
Het is overduidelijk dat ook dit één van de vele niet gewenste berichten is in de EU, waar de media
al enige jaren onzichtbaar worden gecontroleerd en gemanipuleerd door Brussel en de volgzame
eurofiele regeringen van de diverse lidstaten. Als u nog steeds denkt dat u van het NOS, NU.nl of
de Volkskrant ‘objectief’ en volledig nieuws krijgt voorgeschoteld –over wat voor onderwerp dan
ook-, dan bent u óf ontzettend naïef, óf ontzettend onverschillig.
Bedenk dat dit dezelfde journalisten zijn die jarenlang hebben beweerd dat de euro zo goed voor
Europa is en ons generaties lang voorspoed, vrede en welvaart zou brengen.
‘Griekenland in oorlog met EU’
Volgens de Britse Telegraph heeft minister Kammenos zelfs gezegd dat Griekenland zich ‘in
oorlog’ bevindt met de EU, en nooit zal toegeven. Ook deze uitspraak zult u vergeefs zoeken in
onze zogenaamde ‘kwaliteits’ media, net zoals het nieuws dat de pinautomaten precies een dag
VOOR het referendum leeg zullen zijn.
Daarmee zou de EU het Griekse volk onder druk willen zetten om zondag vooral ‘JA” te stemmen
– en doen ze dit niet, dan zijn er sterke aanwijzingen dat de uitslag net als eerder in Schotland is
gebeurd zal worden vervalst(zie link onderaan naar eerder artikel van vandaag).
Xander - (1) KOPP
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Griekse-minister-van-Defensie-dreigt-met-ingrijpenleger
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Vitamine B17: De grootste cover-up in de geschiedenis van kanker?
9 juli 2015
Heb je weleens gehoord van vitamine B17 of laetrile? Dit stofje werd in 1977 door de Amerikaanse
geneesmiddelenautoriteit FDA verboden en later in 27 staten weer gelegaliseerd.
De grootste concentratie vind je in abrikozenpitten. Vitamine B17 werd aangeprezen als
supplement dat tegen kanker zou beschermen. Het antikankerstofje in laetrile staat bekend als
amygdaline, een glycoside die ook voorkomt in de pitten van kersen, appels, pruimen en perziken.
Waarom wordt B17 niet voorschreven door artsen? De Amerikaanse auteur G. Edward Griffin
schreef hierover: “Er is een middel tegen kanker bekend en het komt uit de natuur, maar het is niet
beschikbaar voor het grote publiek omdat het niet kan worden gepatenteerd. Daarom is het niet
aantrekkelijk genoeg voor de farmaceutische industrie.”
Vitamine B17 bevat glucose en waterstofcyanide. Benzaldehyde en cyanide gaan samen de strijd
aan tegen kankercellen. De meeste artsen claimen dat B17 giftig is, maar volgens velen is dit een
mythe.
Arts John A. Richardson begon de vitamine ‘illegaal’ te gebruiken voor de behandeling van
patiënten in zijn kliniek in San Fransisco. B17 werkte volgens Richardson beter dan conventionele
behandelingen.
De FDA ziet laetrile als een niet-goedgekeurde behandelingsvorm. Toch zijn er veel mensen die
zweren dat ze kankervrij zijn geworden door B17.
Het Sloan Kettering kankercentrum in New York reageerde boos op de kruistocht van de FDA
tegen B17. Het centrum bestudeerde vijf jaar lang de antikankerwerking van B17 en kwam tot de
conclusie dat:
 Het de algehele gezondheid van de kankerpatiënt ten goede komt
 Het kanker kan helpen voorkomen
 Het de verspreiding van kanker bij muizen tegengaat
 Laetrile de groei van tumoren tegenhoudt
[Buy Non GMO Seeds]

Derde redding Griekenland gaat Europa astronomisch veel geld kosten
Kosten overeind houden Griekenland zullen oplopen naar € 610 miljard – Eurexit alle landen enige
optie om dramatische verarming Europa te voorkomen
Het in de maak zijnde derde kredietprogramma voor
Griekenland gaat op zijn minst € 70 miljard euro kosten.
Daar blijft het echter niet bij, want met een verhulde
schuldenkwijtschelding zou dat bedrag tot maar liefst € 300
miljard kunnen oplopen, vrijwel geheel op kosten van de
rest van Europa, met name het Noorden, en zeker
Nederland. En enkel om de Grieken in de eurozone te
houden en de euro overeind te houden, zodat Brussel op
den duur de Verenigde Staten van Europa kan oprichten.
Realistischer gesteld: de Verarmde Staten van Europa.
Leugens om derde redding te verkopen aan het publiek
Net als bij de vorige bailout pakketten zullen de Europese politici volhouden dat het om ‘kredieten’
gaat. Dat inmiddels 100% vast staat dat de eerdere ‘kredieten’ à € 340 miljard tegen alle gedane
beloften in nooit meer zullen worden terugbetaald, doet klaarblijkelijk niet meer ter zake. Men
verwacht –helaas waarschijnlijk terecht- dat het grootste deel van de burgers deze leugens
opnieuw voor zoete koek zal aannemen.
De derde ‘redding’ van de Grieken zal zo onduidelijk en complex mogelijk worden geconstrueerd,
zodat zo min mogelijk Europese belastingbetalers door hebben dat ze nog verder worden
uitgemolken en verarmd.
Eerst gaat Griekenland minstens € 70 miljard krijgen, precies het bedrag dat het IMF berekende
om het land nog eens 3 jaar overeind te houden. Het is echter heel goed denkbaar dat hier nog
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eens € 20 miljard bovenop komt, want de bankensluiting annex crash was hier nog niet in
verrekend.
Hoe krankzinnig de eurocraten deze nieuwe redding in elkaar zetten blijkt bijvoorbeeld uit het feit
dat Griekenland deze en volgende maand € 3,6 miljard euro van de ECB krijgt, wat de ‘winst’ zou
zijn die de bank met de opgekochte Griekse staatsobligaties zou hebben gemaakt –
schuldpapieren, die in werkelijkheid nog minder waard zijn dan de wc-rol in uw toilet.
Miljarden voor Zuid, niet voor Oost
Dan komt er vermoedelijk nog eens € 35 miljard uit andere bronnen vrij, een bedrag dat EUpresident Jean ‘Fraude’ Juncker al voor het referendum aan de Zuid Europese lidstaten had
aangeboden, zogenaamd omdat de economie van Europa weer zou groeien. De Oost Europese
lidstaten krijgen overigens geen cent uit dit nieuwe programma. Dat is dan hun beloning omdat de
meesten van hen wél hebben hervormd.
Hervormingen voor schuldenkwijtschelding
De Griekse Syriza regering zou nu toch bereid zijn om te bezuinigen en hervormen, onder andere
door de belastingen te verhogen en staatsbedrijven te privatiseren. Dit zelfde programma heeft de
afgelopen 5 ½ jaar echter voor geen meter gewerkt. Premier Tsipras kan daarom alleen maar
hopen dat hij de onvermijdelijke sociale onrust in zijn land zal kunnen beteugelen, voordat er een
opstand of zelfs een burgeroorlog losbarst.
Er komt naar verwachting ook een schuldenkwijtschelding, maar ‘onze’ politici zullen dat woord
mijden als de pest. De Duitse en Nederlandse regeringen zullen zo kunnen volhouden dat ze hun
poot stijf hebben gehouden. Vermoedelijk zullen deze schulden over een zeer lange periode
worden uitgesmeerd en hoeven de Grieken er ook geen rente over te betalen. De rente die over de
tweede bailout moet worden betaald zal waarschijnlijk van 2020 naar 2070 worden opgeschoven.
Kosten derde redding circa € 610 miljard
Bij de € 150 miljard die de derde redding van de Grieken gaat kosten zijn de ELA-kredieten van de
ECB, bedoeld om de Griekse banken overeind te houden, nog niet bij gerekend. Die zullen
waarschijnlijk al snel naar € 120 miljard moeten worden verhoogd. Onder de streep gaat de totale
redding € 270 miljard kosten. Europa en het IMF stortten al € 340 miljard in de bodemloze Griekse
put, waardoor de ‘investering’ in het land op rond de € 610 miljard uitkomt.
Natuurlijk gaat het nog om schattingen, maar de afgelopen jaren hebben ons één ding geleerd, en
dat is dat als Brussel en Frankfurt ergens bij betrokken zijn, dit soort sommetjes eerder (veel)
hoger dan lager uitvallen. Bovendien wordt ook deze derde redding zo ondoorzichtig mogelijk in
elkaar gestoken, zodat zelfs de direct betrokken partijen nauwelijks inzicht in de echte bedragen
zullen kunnen hebben.
IMF: Reddingsfonds moet naar € 2 biljoen worden verhoogd
Dus misschien kost het redden van de Grieken en daarmee (voorlopig) de eurozone ‘slechts’ € 500
miljard, maar het kan net zo goed het dubbele of zelfs driedubbele worden. Dat laatste wordt des
te waarschijnlijker als bedacht wordt dat het permanente reddingsfonds ESM –waarvan de
‘vuurkracht’ op termijn niet voor niets op € 700 miljard werd gesteld- straks ook zal moeten worden
ingeschakeld om de nog veel dieper in de schulden gestoken lidstaten Italië en Spanje overeind te
houden. Ook Portugal en Frankrijk zullen dan staan te dringen om met Europees belastinggeld te
worden ‘gered’.
Het IMF heeft daarom geconstateerd dat de geplande € 700 miljard bij lange na niet voldoende zal
zijn om de eurozone overeind te houden, en verhoogd moet worden naar minimaal € 2 biljoen.
Brussel en Frankfurt vinden dat prima, en ook de eurofielen in Den Haag zullen voor de vorm
hooguit wat protesteren, maar net als de afgelopen jaren gewoon instemmen als het zover komt.
Eurexit enige optie om grotere ellende te voorkomen
Het komt zoals we al zo vaak hebben geschreven aan op twee opties: óf we blijven in de euro en
laten Brussel onze complete welvaart, democratie en toekomst afbreken en vernietigen, óf we
erkennen alsnog dat het europroject faliekant is mislukt en voeren Plan C uit: het Eurexit, de
uittreding uit de euro van álle landen. Alleen dan zullen we in staat zijn om een verschrikkelijke en
vooral permanente verarming en de onvermijdelijk daaruit voortvloeiende (burger)oorlogen te
voorkomen.
Xander
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Derde-redding-Griekenland-gaat-Europa-astronomisch-veel-geld-kosten
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Bijna-deal met Griekenland: Tsipras bedondert de Grieken… of toch Europa
Foto EPA
De Griekse premier Alexis Tsipras omarmt op hoofdlijnen
voorstellen voor bezuinigingen en hervormingen die bij het
Griekse referendum van 5 juli zijn afgewezen. Daarmee neemt de
kans dat Griekenland in de eurozone blijft weer iets toe. Maar
zelfs na het sluiten van een deal met de schuldeisers, kan het nog
misgaan. Met een overtuigend Oxi kreeg de Griekse premier
Alexis Tsipras op zondag 5 juli een mandaat mee van de Grieken
om ‘nee’ te zeggen tegen bezuinigingen en hervormingen die de
schuldeisers van Griekenland hadden voorgelegd.
Nog geen vijf dagen later heeft Tsipras een verzoek ingediend voor naar verluidt meer dan 50
miljard euro aan nieuwe noodleningen van het Europese fonds ESM.
Dat verzoek gaat gepaard met de belofte om een stevig bezuinigings- en hervormingspakket uit te
voeren. Een pakket dat, zo blijkt uit de inmiddels gelekte voorstellen, zeer sterk lijkt op
bezuinigingen en hervormingen die de schuldeisers op 26 juni voor ogen hadden: dat was het
moment waarop Tsipras de onderhandelingen afbrak en zijn referendum-met-nee-advies
aankondigde. Btw-verhoging? Afgevinkt. Ingreep in de pensioenen? Afgevinkt. Hervorming
arbeidsmarkt? Gaan we naar kijken.
Akkoord met Griekenland dichtbij
De eerste reacties van conservatieve politici in Duitsland op de zoveelste draai van de Griekse
regering tonen vooral scepsis: “Wordt dat allemaal ook doorgevoerd, ook als het parlement
akkoord gaat, of zijn het alleen maar toezeggingen”, schamperde CDU-prominent Ralph Brinkhaus
vrijdagochtend. Toch wordt het voor de andere Europese leiders lastig om een nieuw akkoord met
Griekenland af te wijzen, als Tsipras z’n handtekening zet onder een stevig bezuinigings- en
hervormingspakket. Enige echte breekpunt voor een akkoord is dan nog de hardheid van
toezeggingen over schuldverlichting voor Griekenland. De Duitse bondskanselier Angela Merkel is
de afgelopen dagen fors onder druk gezet van Amerikaanse zijde, maar ook door de Fransen, om
de Grieken perspectief te bieden op schuldverlichting. Die komt waarschijnlijk niet meteen in de
vorm van afboekingen op de hoogte van de staatsschuld. Maar verlenging van de looptijd van
leningen en lagere rentes lijken wel bespreekbaar.
Nee-stemmers komen bedrogen uit
Als je de voorlopige balans voor Tsipras opmaakt, valt die niet bijzonder positief uit. Want komt het
aanstaande zondag op de zoveelste Europese top tot een akkoord, dan houdt de Griekse premier
zich aan zijn ene kiezersbelofte (Griekenland blijft in de euro), ten koste van de andere (einde aan
de bezuinigingen). De Griekse nee–stemmers komen dan bedrogen uit.
De eindconclusie is dan dat Tsipras een akkoord dat hij ook in de week van 26 juni had kunnen
sluiten, alsnog slikt. Hij krijgt daar wellicht voor terug dat schuldverlichting voor de langere termijn
wat nadrukkelijker op de agenda staat; maar de korte-termijnkosten zijn extreem hoog. Het sluiten
van de Griekse banken, de rantsoenering van geldopnames, het stilvallen van de import en de klap
voor het toerisme drukken Griekenland in een stevige recessie die miljarden kost.
Wellicht is het na twee weken van rampspoed voor Tsipras wat makkelijker om tegen zijn eigen
achterban en de Griekse bevolking te zeggen: we moeten harde bezuinigingen en hervormingen
wel accepteren, want het alternatief van een vertrek uit de eurozone is nog schadelijker. Maar het
getuigt niet van groot leiderschap om die boodschap pas te brengen, als de zaak volkomen uit de
hand is gelopen.
Deal hoeft niet einde te zijn van Griekse kwelling
Daarnaast blijft de geloofwaardigheid van Tsipras tegenover de schuldeisers van Griekenland een
heikel punt. Als de Griekse regering een akkoord sluit en vervolgens inderdaad vertragings - en
uitsteltactieken toepast bij de uitvoering, keert de oude spanning terug. Tsipras leunt dan sterker
op z’n anti-bezuinigingsbelofte, maar bedondert zijn Europese partners. Die zullen de uitkering van
noodleningen willen opschorten, waarbij het Grexit-scenario weer op tafel kan komen.
In klassieke termen: het referendum draait uit op een Pyrrusoverwinning voor Tsipras en Europa
wacht eenTantaluskwelling.
http://www.z24.nl/columnisten/grexit-deal-met-griekenland-tsipras-bedondert-grieken-of-tocheuropa-574303
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Het “vergeten” Griekse probleem (video)
Terwijl alle ogen zijn gericht op de oude mensen in
Griekenland die tevergeefs trachten hun pensioen te
bemachtigen, speelt er nog een ander groot probleem in
het land.
Een humanitaire ramp waarvoor Europa het liefst de oren
en ogen volkomen gesloten houdt.
Griekenland heeft te maken met een grote stroom
vluchtelingen die overal aan land komen, zoals ook op het
eiland Levos/Lesbo.
Deze mensen volkomen aan hun lot overgelaten en in de
onderstaande video zie je wat er gebeurt wanneer de vluchtelingen een auto met voedsel gewaar
worden.
Massaal wordt de bestelwagen bestormd in de hoop om op die manier wat te eten te bemachtigen.
En nee, het zijn geen beelden uit Somalië.
Dit incident vond plaats toen bijna 2.500 vluchtelingen in het kamp op Lesvos/Lesbos een catering
bestelauto zagen aankomen. Ze begonnen er naartoe te rennen in de hoop een bord eten te
kunnen bemachtigen.
De reden dat deze mensen zo reageerden waren omdat geruchten de ronde deden dat de catering
service voor vluchtelingen op het eiland Samos was gestopt vanwege schulden.
Iedere dag opnieuw arriveren er honderden illegale immigranten in Griekenland vanuit Turkije en
dit probleem loopt volledig uit de hand.
Afgelopen dinsdag kapseisde een boot die onderweg was
naar Griekenland en meer dan tien mensen zijn nog
vermist.
Naast de Griekse tragedie van de humanitaire ellende
onder de eigen bevolking met een economische crisis en
een land dat op instorten staat, is er nog de
vluchtelingencrisis.
Europa houdt de oren en ogen stijf dicht, terwijl Eurocraten
zoals de voorzitter van de Europese Commissie, JeanClaude Juncker, allemaal loze beloftes doen voor hulp en herhuisvesting van vluchtelingen in
andere Europese landen. Ondertussen verdienen een stelletje criminelen, die glashelder voor de
Europese bril staan maar niet aangepakt worden, bakken met geld met deze handel. Vluchtelingen
hebben deze mensenhandelaren vaak een paar duizend euro betaald om de gevaarlijke oversteek
te kunnen maken.
Hoewel de Grieken zelf weinig meer hebben, is het toch
vaak de lokale bevolking op de eilanden die de
vluchtelingen helpt. Zij zijn degenen die initiatieven
opstarten, vaak geholpen door plaatselijke ondernemers
om zo te doen wat ze kunnen.
De eerste zes maanden van dit jaar heeft Griekenland te
maken gehad met een stroom van meer dan 50.000
vluchtelingen, vergeleken met 6.500 in dezelfde periode
vorig jaar. Volgens de VN komen ongeveer de helft van
deze vluchtelingen aan op het eiland Lesvos/Lesbos.
Bronnen: Zerohedge ; US News
https://youtu.be/7oRRf7JcH8g
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9526:het-vergeten-griekseprobleem&catid=37:wereld&Itemid=50

N IEUWSBRIEF 22 7 – 15 JUL I 2015 – PAG . 59

Is de cyberoorlog nu echt losgebarsten?
Een aantal bedrijven en websites, zoals United Airlines en
de New York Stock Exchange, hebben allemaal
tegelijkertijd “computerstoringen”.
Daarnaast blijkt dat Duitse patriotraketten aan de Turkse
grens ineens geheel zelfstandig vreemde commando’s
uitvoeren.
Op woensdag waren er plots een fiks aantal websites in
Amerika uit de lucht. Onder andere die van de
aandelenbeurs van New York, United Airlines, de Wall Street Journal, maar ook bijvoorbeeld
Zerohedge.
De eerste overheidsreacties waren dat er geen enkele aanwijzing was, dat er geen kwade opzet in
het spel was en dat al deze storingen tegelijkertijd te wijten zijn aan “toevallige” computer
storingen.
Door veel mensen wordt uiteraard getwijfeld aan deze versie van gebeurtenissen omdat de kans
dat dit bij een fiks aantal websites gebeurt op precies hetzelfde moment en dan ook nog voor het
grootste deel die die gespecialiseerd zijn op financiëel gebied, is teveel van het goede.
Daarbij komt natuurlijk nog op dat moment de volledige ineenstorting van de Chinese
aandelenbeurs.
Daar bovenop real time beelden die laten zien dat er een permanente stroom DDoS-aanvallen
plaatsvindt vanuit China, richting Amerika.
Bovenstaande beeld kan ook in real time worden
bekeken door hier te klikken.
Dan zie je vervolgens dat eigenlijk iedere dag er
permanent cyberaanvallen plaatsvinden vanuit China
naar vooral Amerika. Andersom gebeurt dat ook,
maar veel minder.
Er wordt ook gespeculeerd dat de storing op de
aandelenbeurs van New York door de Amerikanen
zelf is veroorzaakt, om te voorkomen dat de paniek op
de beurs van China zou overslaan naar hen.
Het is een mogelijkheid en daarbinnen zou het ook
logisch zijn de financiële sites offline te halen zodat
informatie wordt tegengehouden over de werkelijke stand van zaken.
De problemen begonnen als eerste ’s ochtends lokale tijd bij United Airlines. Tienduizenden
passagiers waren gestrand als gevolg van wat men noemde een “router-probleem”.
Enkele uren later begonnen de problemen bij de New York Stock Exchange (NYSE) waar de
handel tussen 11.30 en 15.15 heeft stilgelegen als gevolg van wat men noemde “a computer
glitch”.
De bovenstaande gebeurtenissen zijn lastig voor de
handelaren en het gedupeerde publiek, maar het wordt veel
gevaarlijker wanneer je het volgende bericht leest op
webwereld:
Verbazing, ongeloof en zelfs ontkenning in Duitsland na
berichten dat een Patriot-raketinstallatie van de
Bundeswehr is gehackt. Het luchtverdedigingsysteem dat
aan de Turkse grens staat zou plots "onverklaarbare"
commando's uitvoeren.
Nu blijken de installaties te hacken. Althans dat is de conclusie van het Duitse vakblad
Behördenspiegel. In een artikel wordt beschreven dat de installatie plotsklaps commando's
uitvoerde die niet waren gegeven door de Duitse bemanning van de installatie. Een woordvoerder
van het ministerie van Defensie ontkent tegen Die Welt daarentegen het incident en noemt het
"hoogst onwaarschijnlijk".
De Patriotsystemen zouden al in ieder geval geen geheimen meer kennen voor de Chinezen, die
naar verluidt (volgens de Amerikanen) in 2013 al een grote hack hebben gepleegd en data over
diverse gevechtsssystemen van de Amerikanen hebben gestolen. Ook van de Patriots.
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Met de om ons heen instortende economisch en financiële systemen kunnen we de komende tijd
waarschijnlijk nog veel meer vreemde “computerstoringen” verwachten.
Terwijl het leven voorlopig nog gewoon lijkt door te gaan, heeft het er alle tekenen van dat op de
achtergrond de cyberoorlog in alle hevigheid is losgebarsten.
Bronnen: Daily Mail ; Zerohedge ; Xander Nieuws ; Webwereld
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9527:is-de-cyberoorlog-nuecht-losgebarsten&catid=22:internet&Itemid=35

Griekenland is het nieuwste slagveld in de oorlog van de financiële elite tegen democratie
Griekenland is het nieuwste slagveld in de oorlog van de financiële
elite tegen democratie
in: Buitenland 8 juli 2015 19:00 13 Reacties 1875 keer bekeken
Griekenland is het nieuwste slagveld van de financiële elite, die oorlog voert tegen democratie. Dat
schrijft George Monbiot in een opiniestuk in de Britse krant The Guardian.
Griekenland mag dan economisch bankroet zijn, de trojka (het IMF, de ECB en de Europese
Commissie) is moreel failliet, aldus Monbiot. De internationale instituties leggen arme landen
normen op die geen democratische legitimatie kennen.
De opgelegde regels leiden tot zware bezuinigingen en ontmanteling van publieke voorzieningen
zoals onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor wordt burgers de mogelijkheid ontnomen een goed
leven te leiden of hun levensomstandigheden te verbeteren.
De Europese Centrale Bank zou politiek onafhankelijk moeten zijn, maar Monbiot legt uit dat de
bank wordt geregeerd door de financiële sector en vooral diens belangen in het oog heeft.
Argentinië en Zambia
Als het IMF een besluit wil nemen moet eerst een meerderheid van 85 procent worden bereikt. De
VS heeft 17 procent van de stemmen in handen. Het IMF wordt aangestuurd door de rijken en
stuurt op zijn beurt de armen aan.
Na Argentinië en Zambia is nu Griekenland aan de beurt. De ingrijpende bezuinigingsprogramma’s
die het IMF oplegt dwingen een land de overheidsuitgaven aan banden te leggen, wat ten koste
gaat van de volksgezondheid, onderwijs, enzovoorts.
Elk land dat het IMF koloniseert moet gelijk alle handelsbarrières opheffen, het bankenstelsel
liberaliseren en ervoor zorgen dat tegoeden kunnen worden verkocht aan buitenlandse
investeerders. Eén dreigement blijkt vaak voldoende. Het instituut waarschuwt dat de financiële
markten ineen zullen storten als een land niet zal voldoen aan de eisen. Het IMF wist in 1997 op
die manier eigenhandig de financiële crisis in Azië te creëren. Alleen landen als Maleisië en China,
die weigerden te luisteren, wisten te ontsnappen.
Hongersnood
De ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die zijn opgelegd aan Griekenland zijn nog mild in
vergelijking met eerdere versies. Kijk bijvoorbeeld naar de hongersnood in Ierland en India in de
19e eeuw, veroorzaakt en versterkt door laissez-faire, dat we nu kennen als
marktfundamentalisme of neoliberalisme.
In het geval van Ierland is in de jaren 1840 een achtste deel van de bevolking gestorven – of
eigenlijk vermoord – omdat de Britten weigerden voedsel te verspreiden. Toen India in 1877 en
1878 werd geteisterd door droogte bleef de Britse regering recordhoeveelheden graan exporteren,
wat leidde tot een hongersnood die miljoenen levens eiste.
In ‘The Great Transformation’ legt Karl Polanyi uit dat de gouden standaard overheden er in de
19e en 20e eeuw van weerhield om de overheidsuitgaven te verhogen of banen te creëren. Het
dwong ze om het overgrote deel van het volk arm te houden terwijl de rijke elite steeds rijker werd.
De moderne equivalent van de gouden standaard is bezuinigen. De ongekozen technocraten van
de trojka waren er als de kippen bij om de heropleving van democratie in Griekenland de kop in te
drukken. Mensen zullen altijd in opstand komen tegen bezuinigingen en de fiscale tirannie die
daarmee gepaard gaat. Maar er moet nu iets gebeuren, aldus Monbiot.
[Guardian]
http://www.ninefornews.nl/griekenland-is-het-nieuwste-slagveld-in-de-oorlog-van-de-financieleelite-tegen-democratie/
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Urenlange storing beurs New York en United Airlines leidt tot complottheorieën
In de VS werd vliegmaatschappij United Airlines eergisteren getroffen door een grote
computerstoring. Daardoor liepen duizenden reizigers vertraging op en is een groot aantal vluchten
geannuleerd. Het systeem waarmee reserveringen van reizigers worden gecontroleerd lag eruit,
waardoor ze hun instapkaart niet op het vliegveld konden printen en grondpersoneel niet kon
controleren wie er in een vliegtuig hoort te zitten.
De luchtvaartautoriteiten gaven United Airlines opdracht om alle vliegtuigen in de VS aan de grond
te houden. Vorige maand werd de vliegmaatschappij getroffen door een soortgelijk probleem.
Eergisteren heeft ook de handel op de belangrijkste Amerikaanse effectenbeurs urenlang
stilgelegen. Volgens de New York Stock Exchange waren er technische problemen. Voordat de
handel werd stilgelegd stond de beurs in de min. Beleggers maken zich zorgen over de kelderende
koersen op de beurs in China.
Op een aantal websites werd geopperd dat de VS was ‘gehackt’. CNBC-presentator Josh Brown
speculeerde op Twitter dat ‘een bepaald land’ een rol heeft gespeeld bij de storing.
Twaalf uur voordat de handel werd stilgelegd twitterde Anonymous: “Zal het morgen een slechte
dag worden voor Wall Street? We kunnen het alleen maar hopen.” Sommige social mediagebruikers maakten daar uit op dat de groep erbij betrokken was. Na de storing twitterde
Anonymous ‘LOL NYSE Wall Street’.
Reddit-gebruiker TTT_33333 zei: “Niemand weet het zeker, maar Griekenland kan zijn schuld niet
afbetalen, de beurs in China keldert en nu is de Amerikaanse aandelenbeurs platgelegd. Ik denk
dat de bazen van de NYSE rekening hielden met een flinke klap en hebben voorkomen dat de boel
helemaal in elkaar is gestort.” Ook het financiële blog Zero Hedge vermoedt dat de hoge bazen
van de NYSE er iets mee te maken hebben gehad om zichzelf op deze manier te beschermen
tegen China.
Sommigen menen dat United Airlines werd platgelegd om ervoor te zorgen dat bepaalde
individuen met grote aandelenportefeuilles hun vlucht zouden missen.
[Heavy]
http://www.ninefornews.nl/urenlange-storing-beurs-new-york-en-united-airlines-leidt-totcomplottheorieen/

Dit-is-waarom-preppers-voorbereidingen-treffen
Donderdag, 09 juli 2015
Regelmatig wordt er door de mainstream media en hun
volgelingen de spot gedreven met mensen die zich om wat
voor reden dan ook voorbereiden op een Doomsday Scenario.
Gezinnen die bereid zijn om tijd, geld en moeite te spenderen
aan het voorbereiden van hun woning, bezittingen en
voedselvoorziening op een eventuele ramp.
Men noemt deze mensen preppers en zij geloven dat het dit
keer anders is dan alle voorgaande keren toen men dacht dat
het "erg" zou worden.
De mogelijke bedreigingen zijn er uiteraard legio:
wereldoorlogen, hyperinflatie, depressies, tirannieke overheden, pandemieën, tsunami’s en ga zo
maar door.
Volgens experts zijn wij in ons deel van de wereld wel aardig gevrijwaard voor dit soort dingen en
bovendien, mocht het toch misgaan, dan is er altijd nog de overheid om redding te bieden.
Maar, stel, dat er wél iets fout gaat en dat de overheid niet in staat is om ons te helpen? Wat gebeurt
er dan?
Het antwoord op die vraag is eenvoudig en hebben we de afgelopen weken kunnen zien in
Griekenland, waar de financiële en economische systemen zodanig in elkaar zijn gestort dat mensen
zijn begonnen met hamsteren van voedsel, brandstof en geld (als ze erin slagen om dit uit de muur te
krijgen tenminste).
N IEUWSBRIEF 22 7 – 15 JUL I 2015 – PAG . 62

De volgende foto laat goed zien hoe het er in de praktijk uit
ziet als de systemen in elkaar storten.
Hiermee heb je ook al gelijk een belangijke reden waarom
preppers zich bezighouden met het voorbereiden op
eventuele rampen.
Omdat ze niet zo willen eindigen zoals dat gebeurde met de
gepensioneerden in Griekenland die wanhopig probeerden
iets van hun pensioengeld te bemachtigen.
Bij een aantal banken in het land konden de oudjes wat geld
opnemen. Zoals je ziet in de volgende video was het een
drama om te proberen de bank binnen te komen en liepen de spanningen hoog op.
Dit soort taferelen waren al vaker zichtbaar in verschillende delen van de wereld sinds het begin van
de financiële crisis in 2008.
We hebben ook kunnen zien wat er gebeurde in een land als Amerika toen daar in 2012 de orkaan
Sandy toesloeg.
Ook daar lange rijen mensen die het moesten doen zonder al de dingen die wij heel gewoon vinden
zoals brandstof en voedsel.
Experts hebben berekend dat er miljoenen mensen zullen
omkomen wanneer men geen toegang meer heeft tot geld en
er stagnaties optreden in de normale bevoorrading van
winkels.
Toen het Amerikaanse programma voor ondersteuning van
arme gezinnen, het zogenaamde Foodstamp programma, in
2013 een twaalftal uren niet werkte in 16 verschillende staten,
ontstond een onmiddellijk enorme paniek. Aangezien dit een
elektronisch programma is zoals alles tegenwoordig, konden
mensen hun voedselbonnen niet meer gebruiken. De hele situatie toen werd prachtig samengevat
door één van die gebruikers die zei: “Hoe moet ik nu mijn gezin voeden?
Het antwoord in dat geval is eenvoudig: Als die systemen niet meer werken en je hebt geen enkele
voorbereiding getroffen dan wordt het bedelen of de hongerdood.
Fernando “Ferfal” Aguirre die een boek geschreven heeft over hoe een economische ineenstorting te
overleven, verwoordt het als volgt:
“Tijdens goede perioden kunnen mensen het zich veroorloven om verwend en lui te zijn en het
overlaten aan anderen om dingen aan te pakken die ze zelf zouden moeten doen. Misdaadcijfers zijn
laag en “dat soort dingen” gebeuren niet waar jij woont. Het gebeurt niet met mensen zoals jij of de
mensen om je heen”.
Aguirre is iemand die de Argentijnse ineenstorting en de daarop volgende hyperinflatie begin deze
eeuw heeft meegemaakt. Hij legt uit dat er vanuit het niets drastische veranderingen kunnen
optreden en zo snel dat het lijkt alsof het van het ene op het andere moment gebeurt.
Misschien gebeurt er je leven lang niets bijzonders en behoor je wat dat betreft tot de gelukkigen.
Zolang je maar beseft dat onze maatschappij een fragiel geheel is dat op veel gebieden van het ene
moment op het andere krakend vast kan lopen en dat het absoluut geen kwaad kan als je in ieder
geval voldoende basis dingen in huis hebt om een aantal dagen of weken te kunnen overleven.
Bron: Prison Planet ; https://youtu.be/R8YWJ5JJAAY ; https://youtu.be/VW-0xJb_FM4
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9522:dit-is-waarompreppers-voorbereidingen-treffen&catid=37:wereld&Itemid=50

D66 en PvdA kunnen niet uitleggen waarom die Griekse miljarden nodig zijn
De PVV is blij: zo weet iedereen zeker dat het geldverspilling is
Deze week besloten de eurolanden in Brussel nog eens tientallen miljarden over te maken naar de
Grieken. Nederland draagt daar een paar miljard aan bij. Het lijkt erop dat veel mensen in
Nederland daar op zijn minst twijfels bij hebben. De Grieken hebben zelf te veel geld geleend en
de boel bedrogen, dus waarom zou Nederland nog een keer geld op tafel moeten leggen? Moeten
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de Grieken niet gewoon op de blaren zitten? Je zou verwachten dat vooral de voorstanders van dit
akkoord uit kunnen leggen waarom deze miljarden nodig zijn. Het gaat dan vooral om de vraag
waarom Nederlandse burgers daar iets aan hebben. Dat het akkoord invloed heeft op Griekse
burgers is evident, maar het is niet zo duidelijk hoe hun situatie überhaupt te verlichten is. Er zijn
ook behoorlijk wat critici die zeggen dat voor de Grieken zelf andere oplossingen beter waren
geweest. Maar als we miljarden uitgeven willen ook Nederlanders daar wel iets aan hebben. De
uitleg van de voorstanders stemt niet erg hoopvol.
Voorstanders
De meest overtuigde voorstanders in Nederland zijn D66 en de PvdA. D66-Fractievoorzitter
Alexander Pechtoldzegt dat met het akkoord “een hoger doel voor Nederland én Europa [is]
gediend: Griekenland in de eurozone houden en de stabiliteit van Europa waarborgen.” D66Europarlementariër Sophie in ’t Veld zegt: “Europa is gegijzeld geweest door regeringsleiders die
enkel oog hadden voor nationale belangen, ze hebben nationale politiek bedreven over de rug van
Europa.”
Deze redenen zijn allemaal vaag: waren er concrete nadelen voor Nederland of Europa als er een
Grexit zou komen? Had dat de Nederlandse of Europese economie in een recessie doen
belanden? Hoe dan? Was er een kans dat er weer banken omvielen? Waren er dan meer
vluchtelingen naar Nederland en de rest van Europa gekomen? Het blijft allemaal onduidelijk:
Griekenland blijft – heel stabiel – arm en hulpeloos en er is met deze oplossing inderdaad oog voor
de EU, maar dat is voor niemand – behalve voor Europarlementariërs – een doel op zich.
Nog een D66-geluid
Bij Nieuwsuur zat Tom de Bruijn om de situatie in Griekenland te duiden. Hij zat ooit in een
taskforce die de financiën en het openbaar bestuur in Griekenland weer op orde moest krijgen. Hij
glimlachte al dat dat niet was gelukt. Hij is nu wethouder voor D66 in Den Haag. Presentator Twan
Huys wilde weten waarom het verstandig is nogmaals geld in Griekenland te stoppen. Het
antwoord van De Bruijn was veelzeggend:
“Het is niet in het belang van Europa en dus ook niet van Nederland, wij zitten per slot van
rekening allemaal gezamenlijk in een Europese Unie, dat er een land gaat afvallen. Dat zou een
buitengewoon gevaarlijk precedent zijn. Als Griekenland in chaos ontaardt in een regio die al
buitengewoon instabiel is met een hele lastige verhouding met Rusland, met een
migrantenvraagstuk wat enorm is, dat zou dus allemaal hele negatieve consequenties voor Europa
hebben die ook hun invloed op Nederland zouden hebben. Dus dat is een hele belangrijke reden.”
Groot-Brittannië
Wat die “hele negatieve consequenties” zijn bleef onduidelijk. De Bruijn vervolgde:
“Een tweede hele belangrijke reden vind ik dat er zit volgend jaar een ander referendum aan te
komen, dat is namelijk het referendum in Groot-Brittannië over het lidmaatschap van het Verenigd
Koninkrijk van de Europese Unie. Als wij doormodderen de manier waarop we dat nu doen, als er
een enorm ongeluk komt met Griekenland zal dat een zeer negatief effect hebben op ook de
situatie en de gedachte in het Verenigd Koninkrijk, met mogelijk (…) een negatief referendum in
Groot-Brittannië. Dan zou de Europese Unie aan twee kanten verbrokkelen. Dat is iets wat
absoluut niet in het Nederlands belang is.”
Voorstanders hebben inmiddels geleerd dat we over “het Nederlands belang” moeten spreken,
want die term gebruikt de PVV ook. Maar wat het in dit geval inhoudt blijft onduidelijk. D66 wijst
slechts op de instandhouding van de huidige EU en eurozone op zich. De tweede Nederlandse
voorstander, de PvdA, doet dat op dezelfde manier. Diederik Samsom vindt het akkoord “goed
nieuws voor de Griekse bevolking en voor de stabiliteit in Europa.” Het is ook goed voor “de
eenheid van Europa”. Ook hier krijgt niemand het gevoel dat het om goed besteed geld gaat.
Zouden ze het eigenlijk wel kunnen uitleggen? Het wordt zo wel heel moeilijk Geert Wilders geen
gelijk te geven dat het gewoon weggegooid geld is.
In de maand juli organiseert ThePostOnline een crowdfunding-actie: stuur Chris Aalberts vanaf
september naar Brussel om twee keer per week verslag te doen van Europese politiek. Je kunt
ook bijdragen aan deze actie. Lees hier meer.
http://politiek.tpo.nl/2015/07/15/d66-en-pvda-kunnen-niet-uitleggen-waarom-die-griekse-miljardennodig-zijn/
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Bush vroeg 100.000 dollar om gewonde soldaten toe te spreken
Bron: de Volkskrant
George W. Bush ©AP
Oud-president George Bush heeft in 2012 100.000 dollar gevraagd
om militairen toe te spreken die gewond raakten in de oorlogen in
Irak en Afghanistan. Dat meldt ABC News. Beide oorlogen werden
begonnen toen Bush president was. De bijeenkomst waarop hij moest spreken, was
bedoeld om geld in te zamelen voor militairen die armen en benen hadden verloren.
Eigenlijk wilde de voormalige president 250.000 dollar hebben voor zijn rede, terwijl hij gemiddeld
tussen de 100.000 en 175.000 dollar vraagt voor een toespraak. Bush vroeg ook 20.000 dollar
extra om met een privévliegtuig naar de bijeenkomst te kunnen komen. Uiteindelijk ging de
voormalige president volgens de organisatie akkoord met 100.000 dollar.
Zijn vrouw, voormalig First Lady Laura Bush, streek vorig jaar 50.000 dollar op om voor dezelfde
liefdadigheidsorganisatie, Helping a Hero, toe te spreken.
Een woordvoerder van Bush wil niet ingaan op de bedragen. "President Bush heeft er een
topprioriteit van gemaakt na zijn presidentschap om veteranen te helpen", is het enige wat de
woordvoerder van de oud-president wil zeggen. In beide oorlogen raakten in totaal zo"n 49.000
Amerikaanse militairen gewond.
Kwaad
In de Irakoorlog, die Bush begon in 2003, werden 4.492 Amerikaanse soldaten gedood en raakten
ruim 32.000 militairen gewond. In de Afghanistanoorlog die twee jaar eerder begon, zijn tot nu toe
2.360 militairen gedood en raakten ruim 17.000 soldaten gewond. Duizenden veteranen verloren
armen of benen, soms beiden, vanwege de verwoestende bermbommen.
Een van de bestuursleden was zo kwaad over de bedragen die moesten worden neergeteld voor
het tweetal, dat hij ze "een klap in het gezicht" noemde van gewonde veteranen. "Dit is niet goed",
zegt bestuurslid Eddie Wright, een oud-marinier die in 2004 beide handen verloor bij een
raketaanval in Falluja. "Betaald worden om geld in te zamelen voor veteranen die gewond raakten
in een oorlog waarover hij de leiding had."
Bush ligt zwaar onder vuur sinds de uitzending van ABC. De Republikeinse kandidaat Donald
Trump viel zijn partijgenoot donderdag aan in een tweet. "Je bedoelt dat George Bush onze
soldaten een oorlog instuurt, waarin ze ernstig gewond raken, en dan vraagt hij ook nog 120.000
dollar voor een saaie toespraak om ze toe te spreken?"
http://www.demorgen.be/buitenland/bush-vroeg-100-000-dollar-om-gewonde-soldaten-toe-tespreken-a2390096/

‘Komende nacht kans op vorst aan de grond’
Foto: NU.nl/Cap Magielse
Gepubliceerd: 09 juli 2015 16:50 Laatste update: 09 juli 2015 17:23
In het midden en oosten van Brabant, op de Veluwe en in Twente, kan het in de nacht van
donderdag op vrijdag aan de grond gaan vriezen.
Dat meldt Weerplaza donderdag. De minima lopen donderdagnacht uiteen van 4 tot 10 graden,
maar aan de grond kan de temperatuur zakken tot iets onder het nulpunt.
Vorst aan de grond in juli is, zo meldt Weerplaza, zeer
zeldzaam: sinds 1970 is dat slechts vijf keer voorgekomen.
Op 1 juli 1984 werd het op een hoogte van 10 centimeter 1,5 graden in Gilze-Rijen.
Nachtvorst in juli verwacht
Zomerdag
Vrijdag wordt echter gewoon een zomerdag, met maxima
tot 24 graden. Zaterdag kan het 29 graden worden in het
zuiden.
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Ultrarijken komende weken bijeen op schimmige Bohemian Grove
Van 10 tot 26 juli komen de ultrarijke leden van de
Bohemian Club bijeen in de bossen van Sonoma County in
het noorden van Californië. Wie onderzoek wil doen naar
de mysterieuze 130 jaar oude Bohemian Grove loopt het
risico te worden gearresteerd. De geheimzinnigheid
waarmee de Bohemian Grove wordt omgeven, heeft vooral te maken met de mensen die er lid van
zijn. Ze zijn allemaal rijk, blank, Republikein en man. Enige bekende Boho’s (zoals ze worden
genoemd) zijn George H.W. Bush, George W. Bush, Dick Cheney, Clint Eastwood, Dwight D.
Eisenhower, Gerald Ford, Barry Goldwater, Herbert Hoover, Henry Kissinger, Colin Powell, Ronald
Reagan, Nelson Rockefeller, Theodore Roosevelt, Karl Rove, Mark Twain en Donald Rumsfeld.
Om lid te kunnen worden van de Bohemian Club moet je door verschillende leden worden
uitgenodigd of enkele tientallen jaren wachten. Eenmaal binnen moet je een bedrag van 25.000
dollar neertellen.
Atoombom
De Bohemian Grove wordt door sommigen gezien als de ultieme locatie voor
achterkamertjesdeals. Zo zou de basis voor het Manhattanproject, waar de atoombom uit voort is
gekomen, er in 1942 zijn gelegd. De Bohemian Grove herbergt onder andere een 12 meter hoog
standbeeld van een uil die uitkijkt over een meer. Daar wordt ieder jaar een ritueel gehouden.
Volgens complotfanaat Alex Jones, die de Bohemian Grove in 2000 met een cameraploeg
binnendrong, wordt tijdens dit ritueel de god Moloch aanbeden.
Voor zijn serie The Secret Rulers of the World interviewde journalist Jon Ronson ook komiek en
voormalig lid Harry Shearer, die zei dat het allemaal theater was. Jones filmde hoe de deelnemers
gehuld in gewaden aan de voet van de reusachtige stenen uil stonden.
Geen vrouwen
Hoewel de Bohemian Club in het verleden vier vrouwelijke ereleden heeft gekend (waaronder de
bibliothecaris van de club), is er nooit een vrouw geweest die officieel lid is geworden. Vrouwen
mogen overdag als gast op het terrein komen, maar ze hebben geen toegang tot de bovenste
etages van de City Club. De Boho’s werden in 1979 aangeklaagd omdat ze vrouwen weerden. In
1986 oordeelde het Hooggerechtshof van Californië dat de Grove vrouwen moest gaan aannemen.
Vanity Fair heeft een intrigerend stuk geschreven over de links tussen de Bohemian Grove en het
tweede seizoen van de populaire serie True Detective. [Vanity Fair]
http://www.ninefornews.nl/ultrarijken-komende-weken-bijeen-op-schimmige-bohemian-grove/
Digitale betaalinnovaties: Van hoogmoed naar complete waanzin?
Via de samenwerking met nachthemel: Even een foto maken
en daarmee gelijk je aankopen afrekenen. De Chinese
internetwinkel Alibaba presenteerde vorige week maandag in
het Duitse Hannover de nieuwe techniek, waarmee je kan
betalen met je selfie, zo meldden internationale media.
“Online afrekenen is altijd een hoofdpijndossier. Je vergeet je
wachtwoord, je weet niet of het veilig is”, legde Alibaba-topman
Jack Ma uit. De nieuwe techniek van zijn bedrijf herkent de
gebruiker aan de hand van de foto. Als de identiteit
overeenkomt, wordt de betaling direct uitgevoerd. De ‘betaalselfie‘ zal voorlopig alleen in China
gebruikt kunnen worden, maar wordt later uitgerold over de rest van de wereld. Wanneer Chinezen
met een foto kunnen afrekenen, is nog niet duidelijk.
Maar het idee wordt later uitgerold over de rest van de wereld? Laten we dan hopen dat de
toepassing expliciet wordt gelieerd aan het aanbiedende bedrijf evenals de verantwoording voor de
extra veiligheidsrisico’s die moeten worden genomen door haar clientèle met deze digitale
betaalidentificatie. Want waarom hameren de banken er juist zo nadrukkelijk op om de pinpas en
pincode separaat van elkaar te bewaren? Waarom wijzen zij in voorkomend geval van
onrechtmatigheden iedere aansprakelijkheid af, indien cliënten niet kunnen bewijzen aan deze
dwingende voorwaarde te hebben voldaan?
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En een gezicht, tja, dat is niet zo eenvoudig in je broek of binnenzak te steken. Zolang de extra
risico’s tot een specifieke webwinkel van toepassing blijft zal de mogelijke schade nog te overzien
zijn. Je hebt allereerst de vrije keus om een andere aanbieder te kiezen, en bovendien zal de
meeste schade verwacht kunnen worden van je bloedeigen koters die mogelijk met je selfie aan de
haal zouden kunnen gaan. Maar je moet er niet aan denken dat je selfie strakjes een digitale
handtekening gaat betreffen voor alle(!) digitale transacties. Immers, ‘gemakkelijker kunnen we het
niet maken’ heeft in het verleden al tot heel wat meer digitale ongein geleid, waarbij de
keuzevrijheid het als eerste met de dood moest bekopen.
Want is het momenteel nog slechts bij de Jihadisten van IS(IS) goed gebruik om er met
andermans hoofd vandoor te gaan, wie zal er allemaal op je hoofd jagen als een selfie de
toegangscode tot je bankrekening gaat betreffen? De inbreker of overvaller gaat je niet meer om je
geheime pincode vragen, hij neemt gewoon een fotootje van je hoofd. Dus inderdaad,
gemakkelijker kan het het boevengilde niet worden gemaakt.
Eerder stelden wij dat een verbod op cashgeldbetalingen niet meer dan een utopie van de
machthebbers betreft, de banken met haar politici. (feitelijk dezelfde partij binnen de EU). Maar als
je dan weet dat het één enkele internationale hackinggroupal is gelukt om ter illustratie (digitaal)
tenminste 300 miljoen dollar te stelen, van Zwitserse, Amerikaanse, Nederlandse en Russische
banken, en daarbij stelt dat het wereldwijde digitale bankingsysteem ronduit onveilig is voor haar
gebruikers, wat moeten we dan eigenlijk met al die digitale betalingsmogelijkheden? Zou het niet
veeleer in lijn der verwachting liggen om eindelijk te moeten constateren: Experiment mislukt?
Terug naar cash? Want hoeveel zullen alle(!) wereldwijde hackinggroepen bij elkaar al hebben
binnengeharkt? Niemand die het ons zal -en kan- zeggen, maar een gewaarschuwd mens telt
natuurlijk voor twee. Maar de schade, hoe groot dan ook, betalen we natuurlijk allemaal met zijn
allen! Wordt het daarom niet eens de allerhoogste tijd dat noviteiten en gadgets precies blijven wat
ze zijn, gadgets? Grappig, handig, of uniek, en thats it!
Want oh ja, om online winkelen veiliger te maken, werkt creditcardmaatschappij MasterCard ook al
aan verschillende nieuwe betaling en beveiligingsmethodes. In navolging van Apple moet het
binnenkort mogelijk zijn om je betaling via een vingerafdruk op je smartphone te bevestigen,
waarbij het ook hier mogelijk moet worden om te betalen met een gezichtsscan. ´Want de nieuwe
generatie houdt van selfies,´,zegt innovatiebaas Ajay Bhalla van MasterCard. `Ik denk dat ze dit
cool zullen vinden en zullen omarmen. `Natuurlijk, geen hand wordt er nog uitgestoken bij de
volgende gewapende privé woning of roofoverval. Je vingers wil je immers ook al niet kwijt.
“Nederland is qua dichtheid van het internetbankieren met elf miljoen deelnemers koploper in de
wereld. Helaas denken de criminelen met ons mee. Zij richten nu eenmaal hun aandacht op
plaatsen waar het geld zit. Vroeger waren dat bankbiljetten in de fysieke wereld, nu in toenemende
mate elektronisch geld in de digitale wereld. De klassieke bankoverval komt nauwelijks nog voor,”
aldus NVB-voorzitter Boele Staal. (Einde citaat)
En alhoewel men doorgaans van de daken gilt dat de schade door de digitalisering van betalingen
fenomenaal is teruggedrongen bestrijden wij die mening met klem. Iedere digitale fraude en/of
diefstal die niet wordt waargenomen is juist de geslaagde fraude en/of diefstal. Maar hoe wil je dan
kunnen meewegen wat niet wordt waargenomen? Of datgene dat bewust wordt verzwegen
vanwege moverende redenen door directe belanghebbenden als overheden en banken?
Ons advies zou zijn om betalingen digitaal te verrichten, slechts daar waar alternatieven
onmogelijk zijn (gemaakt). En kies altijd voor de aanbieder die ook de mogelijkheid van
cashbetalingen accepteert. Bedenk bovendien dat waar de allergrootste economische tegenwind
waait, of het nu Argentinië of Griekenland betreft, uiteindelijk slechts het cashgeld als betaalmiddel
in de winkels (en ver daarbuiten) zal worden geaccepteerd. Zo althans leert ons de meest
recentste geschiedenis.
De genoemde internationale hackinggroup uit aanvang van dit artikel:
“…However, if a criminal gang can infiltrate the banking system so easily for monetary gain
it is very likely that governments hostile to the West could do the same for strategic
advantage. Using the same methodology it is likely that government hackers could devise
any number of strategies to manipulate or even collapse the banking system should it
prove advantageous. For example, it could orchestrate bank runs…”
http://www.vrijspreker.nl/wp/2015/07/digitale-betaalinnovaties-van-hoogmoed-naar-completewaanzin/
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Nigel Farage legt vinger op zere plek : Duitsland en Goldman Sachs forceerden Griekenland
in eurozone
Tijdens zijn toespraak een paar dagen geleden in het
Europese parlement zei Nigel Farage tegen de Griekse
minister president, Tsipras, dat Griekenland nooit tot de
eurozone had moeten toetreden, maar dat het werd
gedwongen zo te doen door grote banken, zoals Goldman
Sachs
en
Duitse
wapenfabrikanten.
Toen
de
reddingsoperaties begonnen waren deze niet voor het
Griekse volk maar voor Duitse Franse en Italiaanse
banken. “Ze hebben uw land totaal niet geholpen “, zei Farage onder luid applaus.
“U bent heel moedig geweest met dat referendum. Toen een van uw voorgangers hetzelfde
probeerde te doen werd hij door de pestkoppen in Brussel verwijderd”, zei de UKIP leider, terwijl
Tsipras ogenschijnlijk onverschillig in de rondte keek. ”
“Er waren bedreigingen en intimidaties, maar de Grieken bleven fier overeind. Deze mensen zullen
u niets meer geven – ze kunnen het zich niet veroorloven – als ze u meer geven dan zullen ze
andere leden van de eurozone ook meer moeten geven – dus uw moment is gekomen en ronduit
de moed hebben om de Griekse bevolking met een opgeheven hoofd de eurozone te laten
verlaten, terug naar eigen democratie, terug naar de controle over eigen land, geef uw bevolking
het leiderschap waar ze naar hunkeren”, voegde Farage eraan toe.
De reactie op de toespraak van Farage was heel imponerend, gezien het feit dat Nigel Farage
normaliter in de rede wordt gevallen door pro-Brussel Europarlementslleden, maar deze keer niet
omdat luid gejuich en applaus de vergaderzaal vulde.
Tsipras zat er vrij onbewogen bij, maar hij probeerde natuurlijk gewoon om zijn gezicht in de plooi
te houden.
https://youtu.be/94UcyJnRcGU
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/07/duitsland-en-goldman-sachs-forceerden-griekenland-ineurozone/#.VZ9mhPkc6Uk

Na dit filmpje denk je twee keer na voordat je je dochter laat inenten tegen
baarmoederhalskanker
Dr. Diane Harper van de Universiteit van Louisville is
gespecialiseerd in het humaan papillomavirus (HPV) en de
ziektes die ermee worden geassocieerd. Ze zette de
klinische onderzoeken op die moesten gaan bepalen of
Gardasil en Cervarix, vaccins tegen HPV, veilig zijn.
Harper werd door Merck ingehuurd als adviseur en spreker.
Onderstaand fragment is afkomstig uit de documentaire ‘One More Girl’, waarin vraagtekens
worden gezet bij de veiligheid van Gardasil en vaccins in het algemeen.
Dr. Harper benadrukt dat de HPV-vaccins niet veilig of effectief zijn. De vaccins werken volgens
haar niet lang genoeg om baarmoederhalskanker te kunnen voorkomen. Ze legt uit dat deze ziekte
zich over een periode van tientallen jaren kan ontwikkelen. Harper stelt voorts dat het aantal
gevallen van baarmoederhalskanker niet zal dalen door vaccinatie.
Er zijn ongeveer 50 HPV-experts op aarde en dr. Harper is daar één van. Ze benadrukt dat er
geen enkel bewijs is dat deze vaccins werken of dat ze veilig en effectief zijn. Ze vindt dat meis jes
deze vaccins niet moeten krijgen.
“Dit vaccin wordt op grote schaal aangeprezen, de voordelen zijn overdreven en de gevaren
onderschat,” aldus dr. Chris Shaw van de Universiteit van Brits-Columbia.
[Collective-evolution]
https://youtu.be/sSdCxgF0blc
http://www.ninefornews.nl/na-dit-filmpje-denk-je-twee-keer-na-voordat-je-je-dochter-laat-inententegen-baarmoederhalskanker/
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EU parlement keurt juridische basis (ISDS) handelsverdrag TTIP goed
Woede onder de bewustere bevolking. Over de geniepige manier waarop "ons" Europarlement de
juridische basis voor de verdere onderhandelingen over het
TTIP handelsverdrag heeft goedgekeurd.
Nationale overheden, lui zoals
Rutte die ons
"vertegenwoordigen", die straks niets meer hebben in te
brengen wanneer ze via de ISDS clausule worden
aangeklaagd door investeerders.
ISDS,
Investor
State
Dispute
Settlement,
een
arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft
regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun
winsten door nieuwe wetgeving in gevaar zien komen.
Bijvoorbeeld, als Europa GMO voedsel wil weren dan kost
dat Monsanto geld (volgens Monsanto dan) en dan mogen ze het betreffende land voor de rechter
dagen voor het verlies wat ze door de blokkering lijden (volgens Monsanto dan). Nationale
regeringen, laat staan burgers, hebben daar geen enkele invloed op.
Terwijl iedereen zat te slapen is de Duitser Martin Schulz als voorzitter van het Europarlement erin
geslaagd om een motie door het Europarlement te drammen waarmee de weg voor een TTIP
goedkeuring is vrijgemaakt en waarbinnen de mening van de burger terzijde is geschoven.
Geenstijl weet het altijd leuk te verwoorden:
En daarbij kwam weer een staaltje onvervalste Europese "democratie" aan de orde: voorzitter
Schulz dramde stemming van een door hemzelf opgestelde motie door. En die motie werd
aangenomen.
Nu kunnen multinationals en andere grote bedrijven regeringen voor de rechter slepen:
ISDS, Investor State Dispute Settlement, een arbitragemechanisme dat bedrijven het recht geeft
regeringen voor een speciaal tribunaal te dagen als zij hun winsten door nieuwe wetgeving in
gevaar zien komen.
Jup, dat leest u goed. Het EP leek daartegen, maar toen heeft Schulz eigenhandig de tekst
aangepast om te vermommen dat er een juridische twilight zone werd opgetuigd, en nu heeft (een
deel van) zijn eigen sociaaldemocraten vóór het voorstel gestemd. Een ranzig, walgelijk staaltje
eurodictatuur in het voordeel van de bedrijvenlobby.
De burgerbeweging Stop TTIP die bestaat uit 480 organisaties door geheel Europa, is uiteraard
teleurgesteld, zeker omdat ze via hun Europese burgerinitiatief al meer dan 2,3 miljoen
handtekeningen hebben verzameld van mensen die tegen TTIP zijn en eisen dat de
onderhandelingen met Amerika onmiddellijk worden stopgezet.
Zij zijn van plan om grote protestacties te houden in honderden steden in alle Europese landen.
Verder zeggen ze dat ze zullen blijven strijden voor democratie.
Wij schreven in oktober 2014 het volgende:
Bijna niemand heeft het in de gaten, maar er vindt op dit moment bij ons een staatsgreep plaats.
Een staatsgreep waarbij de soevereiniteit van dit land in handen wordt gegeven van de grote
machtige Amerikaanse bedrijven.
Deze coup wordt niet gepleegd door legers die het land binnenvallen, maar gebeurt heel geniepig
in de achtergrond in de vorm van handelsverdragen.
In ons geval en dat van de rest van de Europese Unie, gebeurt dat in de vorm van het
zogenaamde Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
En verder:
We staan op een belangrijk punt in onze geschiedenis. Amerika wordt al volledig geregeerd door
megabedrijven. Als er niet heel snel wat gebeurt dan zitten we hier in exact dezelfde situatie.
Stop de staatsgreep voordat het te laat is.
De landverraders in Den Haag en Brussel doen precies wat ze is opgedragen bij bijeenkomsten
zoals deBilderberg Conferentie.
Zij zullen rijkelijk worden beloond en hebben dan ook geen enkele moeite om de mensen die ze
behoren te vertegenwoordigen te verraden. Ondertussen heeft het gros van de bevolking nog geen
flauw benul dat ze zijn verraden en dat hun kinderen en kleinkinderen zullen worden opgezadeld
met een New World Order waarin de burgers die mogen blijven leven niets hebben in te brengen.
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Hoe het arbitragemechanisme ISDS in het uiteindelijke handelsverdrag TTIP zal staan, hangt af
van de onderhandelingen erover met de Amerikanen, die waarschijnlijk na de zomer hervat zullen
worden. Voor de Verenigde Staten is een verdrag zonder ISDS niet acceptabel. Dat obstakel is
dan per nú uit de weg.
We schreven al eerder dat de elite hoe dan ook een manier zal vinden om deze corporate
handelsverdragen zoals TTIP, maar ook SOPA, ACTA, SISPA, PIPA er doorheen te drukken en
daarvan zijn we nu getuige. Aaron Schwarz probeerde de mensheid hierover ook al in te lichten en
moest het bekopen met zijn leven. Zeker omdat Obama al eerder met zijn Fast Track resolutie (zie
voorgaande link Aaron Schwarz) ook al nationaal de basis legde in het Amerikaanse congres voor
de voortgang van deze onderhandelingen.
Als er niets gebeurt dan zal deze TTIP er op dezelfde ondemocratische wijze worden doorgedrukt
als het zogenaamde stabiliteitsmechanisme ESM binnen de EU. Dat is het mechanisme dat ervoor
zorgt dat ondanks dat wij belastingbetalende burgers en zelfs onze satanische overheid misschien
geen hulpgeld meer naar Griekenland willen sturen, dat toch gebeurt! Democratie? Huh?
Ingewikkeld ja, inderdaad, en dat gebeurt met opzet. Dan zet jij lekker je hypno-televisieset weer
aan en kunnen de dames en heren satanisten de zaak verder dichttimmeren. Gefeliciteerd, you
are being totally fucked, wake up! Sorry voor het taalgebruik, er zijn kinderen bij, maar het wordt nu
echt tijd! TTIP kan nog steeds worden voorkomen!
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9531:eu-parlement-keurtjuridische-basis-isds-handelsverdrag-ttip-goed&catid=53:blijvend-actueel&Itemid=71
Poetin: "Zucht van verlichting voor de wereld"Auteur: Freek Willems
di 14/07/2015
Freek Willems Volgens de Russische president Vladimir
Poetin zal het nucleaire akkoord tussen Iran en de
internationale gemeenschap de stabiliteit en samenwerking
sterk bevorderen. "De wereld kan nu een zucht van
verlichting slaken." Hij verzekerde dat zijn land er alles aan
zal doen opdat het akkoord nageleefd zal worden. Zijn
minister van Buitenlandse Zaken Lavrov uitte meteen ook
een verlangen ten opzichte van de VS.
Samenwerking heeft het gehaald in plaats van geweld. Zo lijkt de Russische president het akkoord
samen te vatten. "Ondanks pogingen om op geweld gebaseerde scenario's te rechtvaardigen,
hebben de onderhandelaars een sterke keuze gemaakt ten voordele van de stabiliteit en
samenwerking", reageerde Poetin in een verklaring van het Kremlin.
Het akkoord is van belang voor de internationale gemeenschap maar ook voor de RussischIraanse samenwerking, gaf hij aan. Het akkoord zal de Russisch-Iraanse civiele nucleaire
samenwerking helpen en bijdragen tot de strijd tegen terrorisme in het Midden-Oosten,
concludeerde Poetin. "De wereld kan nu een zucht van verlichting slaken."
Lavrov: "Obama, haal dat raketafweersysteem weg"
Ook de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is tevreden met het akkoord. Hij
had echter meteen ook een oproep aan de Verenigde Staten. Lavrov gaat ervan uit dat
Washington met het beklinken van het akkoord zijn AMD-programma in Oost-Europa zal
stopzetten.
Belga
Moskou maakt zich al lang zorgen over dat
raketafweersysteem aan de grenzen van zijn grondgebied,
maar de Verenigde Staten hebben altijd beweerd dat het
systeem bedoeld is om een raketaanval uit Iran op te
vangen.
Daarom herinnert Lavrov de Amerikaanse president nu aan
zijn "Praagse belofte" uit 2009 dat de noodzaak aan zo'n
afweersysteem zou verdwijnen, als er een akkoord met Iran
bereikt zou worden.
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2391049
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Massaal kindermisbruik in Engeland
Volgens
een
nieuw
benoemde
onafhankelijke
onderzoeksrechter uit Nieuw Zeeland is misschien wel één
op de twintig kinderen in Engeland misbruikt.
Rechter Lowell Goddard gaat een omvangrijk nieuw
onderzoek leiden en belooft de koninklijken niet te ontzien.
Er zijn al eerder onderzoeken geweest met wat men noemt
een “valse start”. Probleem was iedere keer dat er mensen
waren benoemd die later toch weer banden bleken te
hebben met de potentiële verdachten in hogere kringen.
Nu met de benoeming van Rechter Lowell Goddard uit Nieuw Zeeland speelt dat probleem niet en
daarnaast heeft zij, zoals het tot nu toe lijkt, een onberispelijk verleden.
Er is in totaal maar liefst een bedrag van 100 miljoen Engelse ponden uitgetrokken voor dit
onderzoek dat naar verwachting jaren zal gaan duren.
Tijdens de presentatie van het nieuwe onderzoek was Goddard heel duidelijk. Het koninklijk huis
zal niet worden uitgesloten van het onderzoek voor wat betreft pedofiliebeschuldigingen. Dat lijkt
ook nodig want volgens Goddard is mogelijk wel één op de twintig kinderen in Engeland misbruikt.
Ook in de zetel van het parlement, Westminster, zal onderzoek gedaan worden zonder
onderscheid des persoons. Goddard heeft gezegd dat ze haar macht en bevoegdheden zal
gebruiken tegen “bekende namen” waar het nodig is. Ook zegt ze dat ze volkomen maling heeft
aan reputaties en zogenaamde VIP's.
Naast het koninklijk huis en Westminster komen er nog een
aantal interessante partijen aan bod.
Zo zegt Goddard, “Wij moeten onderzoek doen bij lokale
autoriteiten, de politie, het Openbaar Ministerie,Jeugdzorg,
de media en het leger. Wij moeten moeilijke vragen stellen
aan politici, bisschoppen en andere geestelijke leiders,
hoofdonderwijzers,
politieagenten,
toezichthouders,
inspecteurs en allerlei andere mensen in publieke functies.
We zullen doorgaan met het stellen van vragen totdat wij
antwoorden krijgen.
Niemand, ongeacht hoe machtig zij ook mogen lijken, zal worden toegestaan om ons onderzoek te
frustreren of tegen te werken en niemand zal immuun zijn voor minutieus onderzoek vanwege hun
positie”.
Wanneer dit onderzoek daadwerkelijk van de grond komt
dan zal het Engeland laten schudden op z'n grondvesten.
Wat daders betreft hebben we tot nu alleen maar het topje
van de ijsberg gezien volgens het Engelse Ministerie van
Binnenlandse Zaken.
Dan te bedenken dat er op dit moment al concreet 261
bekende mensen op een lijst staan van verdachte gevallen.
Met daarop 135 bekende “sterren” uit de radio- en
televisiewereld, 43 musici, 7 bekende sportfiguren en 76
politici.
Het ziet er hoopvol uit en wie weet een onderzoek waarbij nu daadwerkelijk wél eens onderste
stenen boven komen. Als dat in Engeland gebeurt dan zal het ook hier volgen en kunnen de
kinderverkrachters in hun ivoren toren in Den Haag hun borst nat maken.
Eerst zien dan geloven.
Bron: Telegraph
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9532:massaalkindermisbruik-in-engeland&catid=10:buitenland&Itemid=23
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Nieuwe politiestaat wetgeving in Spanje van kracht
Vorig jaar schreven we al uitgebreid over de nieuwe
wetgeving in Spanje die het protesteren tegen de overheid
heel duur maakt door torenhoge boetes, net zoals het
filmen van politieagenten.
Deze nieuwe regels die een storm van protesten opriep zijn
nu per 1 juli officiëel tot wet geworden in Spanje.
Door het invoeren van deze wetten is er in Spanje nog net
geen Martial Law uitgeroepen, maar hebben we te maken
met een volwaardige politiestaat die de oudere inwoners zal herinneren aan de tijden van generaal
Franco.
Navolgendeen opsomming uit een eerder artikel van wat deze nieuwe wet nu eigenlijk inhoudt:
1) Fotograferen of filmen van politie: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000 Euro.
2) Vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid: een boete van ergens tussen de 600 en 30.000
Euro.
3) Het op een vreedzame manier bezetten van een bank: een boete van ergens tussen de 600 en
30.000 Euro.
4) Het niet formeel aanvragen van een protestmars: een boete van ergens tussen de 600 en
30.000 Euro.
5) Het houden van een vergadering in een publieke ruimte: een boete van ergens tussen de 100
en 600 Euro.
6) Het proberen te voorkomen van een uithuiszetting: een boete van ergens tussen de 600 en
30.000 Euro.
7) Het aanwezig zijn op een bezet gebied: een boete van ergens tussen de 100 en 600 Euro.
8) De zogenaamde “zwarte lijst” van de politie met daarop demonstranten, actievoerders en
vertegenwoordigers van de alternatieve media is door de overheid goedgekeurd.
9) Het vergaderen of samenscholen voor het congresgebouw: een boete van ergens tussen de
600 en 30.000 Euro.
10) Wil je in beroep gaan tegen die boetes, dat kan. Maar, hoe hoger het opgelegde boetebedrag,
des te hoger zijn de griffiekosten die je vooruit moet betalen.
11) De nieuwe wet staat willekeurige identiteitscontrole toe zonder reden, het zogenaamde
“profilen” van immigranten en minderheden.
12) De politie kan willekeurige invallen doen zonder dat daarvoor eerst de orde moet zijn
verstoord.
13) De politie kan naar volledig eigen inzicht mensen fouilleren.
14) De overheid kan iedere willekeurige demonstratie verbieden als ze denken dat de orde
vestoord zal worden.
15) Er zijn ook nog aparte boetes vastgesteld voor mensen die zonder toestemming gebouwen of
monumenten beklimmen.
Deze wetten zijn ontstaan in Spanje omdat hier eigenlijk de meest fanatieke protesten
plaatsvonden tegen bezuinigingen. Dat is nu afgelopen want boetes, boetes en nog meer boetes is
wat burgers te wachten staat die de overheid niet met het opgelegde vereiste respect bejegenen.
De nieuwe wet strekt zich ook uit tot zaken zoals sociale media, waar gebruikers vergelijkbare
boetes tegemoet kunnen zien die niets anders doen dan anderen aanmoedigen tot het
organiseren van een protest. Wanneer je niet onmiddellijk op commando je Ausweis kunt
produceren, loop je eveneens een boete tegen het lijf.
Dan de volgende:
Het niet tonen van het vereiste respect tegenover hen in uniform of het niet assisteren van
beveiligingspersoneel bij het voorkomen van publieke verstoringen, kan resulteren in een
individuele boete van tussen de 600 en 30.000 Euro.
De Spaanse wetmakers hebben overal aan gedacht. Om er zeker van te zijn dat deze nieuwe
regels voor protesteren kunnen worden gehandhaafd met een minimum aan publieke opstand
krijgt de “gerespecteerde” politie een blanco volmacht om zoveel geweld te gebruiken als ze nodig
achten om niet geautoriseerde protesten uit elkaar te slaan.
Uiteraard mogen deze acties dan niet worden gefotografeerd of gefilmd want ook daar staan zeer
zware boetes op.
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Wanneer burgers dus zien dat agenten medemensen vermoorden zoals dat onlangs in Nederland
gebeurde dan mag dat niet worden gefilmd. In het hiervoor genoemde Nederlandse geval moest
het OM juist vanwege filmmateriaal van omstanders een
publiek gemaakt statement terugnemen over dat Henriquez
zou zijn overleden in de ambulance. Op film was namelijk te
zien dat hij al dood was voordat hij de ambulance in werd
gesleept. Zelfs in Amerika zijn er georganiseerde groepen
burgers, copwatch patrol unit, die het op zich hebben
genomen incidenten met de politie te filmen. Zoiets mag
dus niet meer in Spanje.
Het zal echt niet lang duren voordat dergelijke wetten in
gans Europa de norm zullen zijn.
Bron: Tech Dirt
http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9529:nieuwe-politiestaatwetgeving-in-spanje-van-kracht&catid=20:het-complot&Itemid=33

Pentagon publiceert nieuwe strategie gericht op oorlog met Rusland
‘Revisionistische staten’ moeten gehoorzaam worden
Nadat sinds het regime van president Clinton al 11 regeringen werden gebombardeerd en omver
geworpen, kunnen tal van andere ‘rogue’ states –Armenië, Kirgizië, Ecuador, Venezuela, Bolivia,
Brazilië, Argentinië- eenzelfde lot verwachten. Daar zijn de Amerikaanse overheid en
inlichtingendiensten namelijk al jaren druk bezig de maatschappij te ondermijnen, omdat deze
regeringen nog altijd weigeren zich te onderwerpen aan de ‘Nieuwe Wereld Orde’ zoals die ooit
openlijk door president Bush sr. werd aangekondigd.
De hierboven ‘revisionistische’ staten in Azië en Zuid Amerika zijn –natuurlijk met uitzondering van
Rusland- op geen enkele wijze een militaire bedreiging voor de VS. Toch worden ze als
(potentiële) vijanden beschouwt, enkel omdat ze onafhankelijk van Washington opereren.
Het komt er dan ook feitelijk op neer dat het Pentagon alleen ‘onafhankelijke’ landen accepteert
indien zij zichafhankelijk maken van de VS. Het Pentagon focust zich dan ook op met name
Rusland, China, Noord Korea en Iran. Rusland is echter met afstand het voornaamste doelwit.
China’s defensie wordt –uitgerekend door Washington, een van ’s werelds grootste brekers van
het internationale recht- weliswaar ook ‘inconsistent met het internationale recht’ genoemd, maar in
weerwil van alle spanningen in en rond de Zuid Chinese Zee hoopt de VS toch op meer
samenwerking.
Iran: akkoord of aanval?
Iran moet nog vrezen dat het -ondanks het feit dat volgens het Witte Huis een akkoord over het
nucleaire programma van het land ‘nog nooit zo dichtbij is geweest’ (2)- eenzelfde lot zal moeten
ondergaan als Joegoslavië / Servië, Irak, Afghanistan, Libië, Syrië, Somalië, Jemen, Pakistan en
Oekraïne. Met dit excuus, dat Iran in tegenstelling tot al die andere landen wel degelijk een
bedreiging kan gaan vormen voor Amerika’s grootste bondgenoten in het Midden Oosten: Saudi
Arabië en Israël.
Hoewel het Pentagon het zoals we gewend zijn in termen zoals ‘het voorkomen van conflicten’, het
‘respecteren van de soevereiniteit’ en het ‘bevorderen van de mensenrechten’ verpakt, kondigt het
in feite nog vele nieuwe oorlogen aan. Klaarblijkelijk kunnen de Amerikanen zich zonder oorlogen
en nieuwe veroveringstochten niet ‘veilig’ voelen.
Er komt een nieuwe (wereld)oorlog in Europa
Zoals we al jaren geleden hebben voorspeld moeten de Europeanen zich dus gaan voorbereiden
op weer een grote, mogelijk zelfs wereldoorlog op ons continent, en weer tegen Rusland. Tenzij
het Kremlin natuurlijk buigt voor de wil van Washington, en net als onder andere de EU, Canada,
Australië, Oekraïne en Japan een gehoorzame vazalstaat van Amerika wordt.
Als de VS niet de enige supermacht ter wereld kan blijven die iedereen zijn wil kan opleggen, dan
kunnen we in de ogen van Washington maar beter allemaal dood zijn. Althans, dat is waar de
nieuwe strategie van het Pentagon op neer komt. Tenslotte kan niemand verwachten dat Rusland
dit tot in lengte van jaren over zijn kant laat gaan, zonder hier een halt toe te roepen en terug te
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slaan. Helaas lijkt dat precies wat de Amerikanen proberen uit te lokken, zodat ze kunnen zeggen
dat de Russen de Derde Wereldoorlog zijn begonnen.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Arutz 7
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Pentagon-publiceert-nieuwe-strategie-gericht-opoorlog-met-Rusland

Geheime agenda trojka : níet Griekenland redden maar multinationals
Bron / origineel: (c) defeiten.s-p-a.be
Griekenland krijgt dagelijks het verwijt dat het niet
hervormt. Daarbij wordt steeds verwezen naar
belastingfraude en –ontwijking. Nochtans heeft de
Griekse regering in maart maatregelen genomen
om
belastingontwijking
door
multinationals
structureel aan te pakken. Maar de trojka vroeg om
die weer in te trekken. Daarmee doet de trojka in
de praktijk het omgekeerde van wat ze publiek verklaart.
Met anderen woorden, de trojka en een aantal Europese leiders spreken met dubbele tong. Ze
bekritiseren de Griekse belastingmoraal, maar verzetten zich anderzijds tegen Griekse
maatregelen die belastingontwijking door multinationals en kapitaalvlucht aan banden leggen. Dat
de Griekse regering deze inconsistentie niet aan de kaak stelt, toont in de eerste plaats aan dat ze
boven alles een akkoord nastreeft.
Op 21 maart 2015 werd in het Griekse staatsblad een nieuwe wet (4321/2015) gepubliceerd die
belastingontwijking door multinationals moet beperken. De wet voert een bronheffing in van 26%
(gelijk aan het tarief van de vennootschapsbelasting) op transacties met belastingparadijzen of
voor internationale transacties die onvoldoende economische ‘substance’ hebben. Lees: voor
transacties met postbusvennootschappen om belastingen in Griekenland zoveel mogelijk te
ontwijken. De bronheffing kan binnen de drie maanden worden teruggevorderd, als aangetoond is
dat er geen sprake is van een postbusvennootschap (1). Onmiddellijk kwam er kritiek van de grote
belastingconsultants. Zo reageerde KPMG in maart: “Greek legal entities will finance the Greek
State at no interest cost to the State, using capital to which they already have difficult access,
channeling liquidity away from further development in Greece.”
Feit is dat sinds de bankencrisis onder meer Nederland en Luxemburg belastingontwijking van
multinationals faciliteren. Bijna de helft van alle buitenlands kapitaal in Griekenland wordt via
Nederland en Luxemburg omgeleid, vooral via postbusvennootschappen. Nederland speelt een
belangrijke rol in de kapitaalvlucht uit Griekenland. De stock aan kapitaal vanuit Griekenland in
Nederland nam toe van 3% voor de crisis naar bijna 16% na de crisis.
; [ plaatje uitvergroot ]
Uit het document van de trojka van 26 juni 2015 ‘Actions to be taken in consultation with
EC/ECB/IMF staff’ - wat het laatste voorstel was aan Griekenland voorafgaand aan het referendum
- blijkt dat de trojka zulke wetten wil terugdraaien. Nog opmerkelijker: tegelijk vraagt de trojka de
Grieken om het tarief van de vennootschapsbelasting te verhogen van 26% naar 28%. In de
praktijk komt dit neer op de vraag om lokale ondernemingen in Griekenland zwaarder te belasten,
maar de belastingontwijking door grote multinationals dus blauwblauw te laten.
Alvast is duidelijk dat Luxemburg en Nederland belastingontwijking uit Griekenland faciliteren, met
alle gevolgen van dien voor de Griekse begroting én de Griekse bevolking. We kunnen ons de
vraag stellen in welke mate Nederland en Luxemburg hierop aandrongen.
Annotaties:
 achtergrond
 (liedetecter) [www.theguardian.com]
 De oorlog van High Finance tegen democratie (Griekenland)
http://www.zaplog.nl/zaplog/article/geheime_agenda_trojka_niet_griekenland_redden_maar_multin
ationals
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‘Machtsstrijd in Duitse regering over derde redding Griekenland’
Griekse premier Tsipras maakt radicale ommekeer en accepteert eisen Troika - Eurozone gaat tot
2018 nog eens € 58 miljard in bodemloze Griekse put storten
Ambtenaren van het Duitse ministerie van Financiën
zouden het Griekse plan als volgt omschrijven: ‘Tsipras
lacht, en wij maar betalen, betalen en betalen...’
Zoals we deze week al eerder schreven komt het derde
bailout pakket voor de Grieken eraan. Er is minstens € 74
miljard (waarvan € 16 miljard van het IMF) nodig om de
Grieken tot 2018 overeind te houden, waarna de problemen
van voor af aan zullen beginnen, alleen dan nóg erger. Alle
partijen weten namelijk dat de bij elkaar opgeteld
honderden miljarden euro’s nooit meer zullen worden terugbetaald, zeker niet nu de Griekse
staatsschuld zal stijgen tot boven de 200%. In toekomstige geschiedenisboekjes zal 2015 dan ook
bekend staan als het jaar waarin de latere chaotische instorting van de eurozone onomkeerbaar
werd. Het Griekse parlement ging gisteren met een ruime meerderheid akkoord met vrijwel exact
dezelfde voorstellen die amper een week geleden door 61% van de Grieken in een referendum
werden afgewezen. Na Nederland, Frankrijk en Ierland wordt Griekenland dus het vierde EU-land
dat de duidelijke wil van het volk compleet aan zijn laars lapt.
‘Regering wordt totaal gechanteerd’
‘De regering wordt totaal gechanteerd om zich neer te leggen bij iets wat niet weerspiegelt waar
het voor staat (het volk),’ gaf de voorzitter van het Griekse parlement, Zoe Constantopoulou, als
commentaar. Zij was net als de minister van Energie en de minister van Arbeid uit protest bij de
stemming in het parlement weggebleven.
Minister van Financiën Yanis Varoufakis had vorige week al ontslag genomen. Dat werd toen als
een even vreemde als verrassende stap beschouwd, maar nu lijkt het er sterk op dat hij de
radicale ommekeer van premier Tsipras en de meerderheid van de extreemlinkse Syriza partij had
zien aankomen, en weigerde deel uit de maken van dit enorme verraad van het Griekse volk.
Verraad, omdat de voorstellen van de Griekse regering op niets minder dan een capitulatie voor de
Troika aankomen. Eurozone politici reageerden dan ook overwegend positief op het Griekse plan,
waarmee acceptatie zo goed als zeker is.
Machtsstrijd Merkel - Schäuble
De enige onzekere factor is Duitsland, waar achter de schermen een machtsstrijd lijkt te zijn
ontbrand tussen bondskanselier Merkel en minister van Financiën Schäuble, die er door exminister Varoufakis van wordt beschuldigd uit te zijn op een Grexit om daarmee de Fransen onder
druk te zetten achter de Duitse begrotingsdiscipline te blijven staan (2). Merkel zou de voorstellen
van de Grieken willen accepteren, maar Schäuble vindt ze ‘onvoldoende’ en is tegen nieuwe
onderhandelingen.
De krant Bild haalt anonieme ambtenaren van het Schäubles ministerie aan, die spotten met het
Griekse plan: ‘Tsipras lacht, en wij maar betalen, betalen en betalen...’ (3)(4)
Ook deze miljarden voor Grieken zullen nooit worden terugbetaald
Schäuble heeft gegronde redenen voor zijn bedenkingen, want de Grieken herhalen in hun plan
dezelfde beloften uit 2010 – beloften waar 5 jaar later helemaal niets van terecht is gekomen.
Sceptici als Schäuble vrezen daarom terecht dat de € 74 miljard die nu naar de Grieken gaan
eveneens in rook zullen opgaan, en dat allemaal op kosten van de rest van Europa, met Duitsland
(en Nederland) voorop. Economen schudden meewarig hun hoofd, want de Griekse staatsschuld
zal door dit derde bailout pakket tot boven de 200% stijgen – volkomen onhoudbaar en nooit, maar
dan ook echt nooit meer terug te betalen.
Kettingreactie schuldenkwijtschelding = einde welvaart
Het enige wat de Grieken zal helpen is een schuldenkwijtschelding, maar als die niet aan de
uittreding uit de eurozone wordt gekoppeld, dan krijgen de Grieken feitelijk de garantie dat ze
gewoon door kunnen blijven gaan met veel te veel geld uitgeven, omdat ze weten dat ze
uiteindelijk toch wel door de EU worden gered.
En niet alleen de Grieken krijgen dan die boodschap, maar ook de eveneens veel te diep in de
schulden gestoken Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Fransen. Het einde van de euro als
sterke en stabiele munt is dan ook sowieso bezegeld; de toekomstige forse afwaardering zal de
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(spaar)gelden, pensioenen en sociale systemen in met name Noord Europa, en zeker in
Nederland, wegvagen.
Xander - (1) Zero Hedge ; (2) Zero Hedge ; (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten ; (4) Bild
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Machtsstrijd-in-Duitse-regering-over-derde-reddingGriekenland
‘Goldman
Sachs
pensioengeld’

fraudeerde

met

Nederlands

Het wanbeheer van Amerikaanse zakenbank Goldman
Sachs met Nederlands pensioengeld van het ABP en
Pensioenfonds Vervoer blijkt veel groter dan gedacht. Dat
blijkt uit juridische documenten die door omroep MAX naar
boven zijn gehaald en deze week te zien zijn in twee
documentaires met de naam ‘Zwarte Zwanen’.
Het ABP daagde Goldman in 2012 voor de rechter wegens misleidende informatie over
rommelhypotheken die Nederlands’ grootste pensioenfonds tussen 2005 en 2007 van de
Amerikaanse zakenbank kocht. De zaak werd twee jaar terug geschikt, waarbij Goldman
geheimhouding bedong over zowel het bedrag en aard van de aanklacht.
Uit rechtbankstukken blijkt dat het ABP Goldman ook van fraude en wanbeheer beschuldigde.
Bovendien werden acht hoge zakenbankiers persoonlijk aangeklaagd, waaronder Goldman’s chef
van de hypotheekafdeling Daniel Sparks. ,,Als gevolg van de valse verklaringen en verzwijgingen
kocht eiser (Het ABP) certificaten die veel risicovoller waren dan voorgespiegeld,” valt in de
aanklacht te lezen. ,,Vanwege de slechte kwaliteit van de certificaten, heeft het ABP substantiële
verliezen geleden.”
Geheimhouding
Opzettelijk tekortschieten en fraude is ook de aanklacht van het Pensioenfonds Vervoer, dat 5,4
miljard euro liet beheren door Goldman. Het fonds leed t/m 2009 een slordige €250 miljoen schade
omdat Goldman speculeerde op de prijsdaling van door de bank zelf verkochte financiële
producten. Ook voerde de bank de uitdrukkelijke instructie van het pensioenfonds Vervoer om te
investeren in risicovolle obligaties met een hoog rendement ver onder de maat uit. Ook hier werd
geheimhouding afgesproken.
De rommelhypotheken leidden in 2008 tot een huizenbubbel en financiële crisis in de VS, die
vervolgens ook ons land keihard trof. Goldman wordt als één van de boosdoeners gezien, net als
andere grote zakenbanken. De bank is miljarden dollars kwijt via meerdere schikkingen.
Zowel het ABP als Pensioenfonds Vervoer deed geen aangifte van strafbare feiten bij Justitie.
Volgens het ABP is dat ‘niet gebruikelijk’ in de pensioenwereld, zegt het fonds tegen MAX. Volgens
het ABP is de relatie met Goldman, die alle beschuldigingen altijd heeft ontkend, door de schikking
weer genormaliseerd. Ook minister Dijsselbloem (Financiën) heeft Goldman weer in de armen
gesloten. De zakenbank is in de race om de beursgang van ABN Amro te begeleiden. ;
Grote bedragen
Onduidelijk is hoeveel schade het ABP door Goldman leed en voor hoeveel werd geschikt. Maar
het gaat om grote bedragen. In het ABP-jaarverslag over 2013 staat echter een bedrag van 1,056
miljard onder ‘overige baten’ vermeld. Dat zou (een deel van) het geschikte bedrag kunnen zijn.
Deel I ‘Schatrijk van uw pensioenpremie’ van Zwarte Zwanen wordt maandagavond uitgezonden,
het tweede deel ‘De perverse prikkels blijven’ dinsdagavond. De reeks is een vervolg op een
eerdere docu ‘Zwarte Zwanen: gokken met uw pensioenpremie’ die Grimbergen in 2013 over de
pensioenwereld maakte. ,,Daar is zoveel materiaal blijven liggen dat we nu verder zijn gaan
spitten.”
De pensioensector is bezorgd over de documentaires. Volgens koepelorganisatie
Pensioenfederatie is ‘de reputatie van de hele sector in het geding’. De belangenclub verzoekt
pensioenfondsen alle contacten met Grimbergen te melden. De journalist en maker zelf is niet
onder de indruk. ,,Helaas is openheid nog steeds ver te zoeken in de pensioenwereld. Interviewverzoeken worden vrijwel allemaal categorisch geweigerd. Het besef dat gewerkt wordt met geld
van Nederlandse werknemers is ver te zoeken, verantwoordelijkheid wordt niet genomen.”
http://stopdebankiers.eu/goldman-sachs-fraudeerde-met-nederlands-pensioengeld/
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Griekenland, Euro, EU, wordt het een beslissend weekend ?
Nadat het Griekse parlement zich nu voor het merendeel
achter premier Tsipras heeft geschaard, de Troika
goedkeurend heeft geknikt naar de Griekse voorstellen, die
wij gisteren publiceerden, is het vandaag aan de euro groep
Ministers van Financiën en morgen aan de voltallige EU
regeringsleidersgroep om te beslissen of de Griekse
komedie
wegens
daverend
succes
nog
wordt
geprolongeerd.
Vergist u zich niet, nadat er in het begin sprake was van
een reddingspakket van rond de 53 miljard euro voor de
komende 3 jaren, zien wij het bedrag stijgen als de
temperatuur van een Ebola patiënt en hebben wij inmiddels
de 70 miljard barriëre al overschreden, naderen snel de 80
miljard !! en… zoals er in de wandelgangen wordt
gefluisterd zou het wel eens 100 miljard euro kunnen
worden.
En zoals wij inmiddels in de laatste 10 jaren van onze Griekse vrienden gewend zijn, beschikken
zij in iedere Griekse achtertuin over een goed gevulde konijnen ren, waarmee telkens voor een
nieuw wit beestje dat uit de hoed getoverd kan worden.
Dat inmiddels een aantal landen een forse rekening moeten betalen voor het niet willen of kunnen
ingrijpen van de EU in de doorlopende crisis van 10 jaar, mag slechts gezocht worden in het feit
dat compleet verdwaasde en door machtswellust bezeten politici hun hobby’s wilden bedrijven, iets
dat in de genen van een politicus vanaf de geboorte zit ingebakken.
Terwijl de zuidelijke euro landen, Griekenland uit zelfbehoud willen steunen, zijn de ogen a.s.
weekeinde gericht op keizerin Angela en haar hofnar Schäuble. Houdt Merkel de poot stijf,
hetgeen nu door de acceptatie van het Griekse voorstel door de Troika gemakkelijker wordt, dan
kan er slechts nog wat gemor komen uit de flanken van de EU-ers. Finland, Litouwen, Slovakije
zijn tegen een zoveelste herkansing voor de Grieken, maar naar verwachting zullen de
regeringsleiders dermate gemasseerd worden, dat zij met tegenzin toch voor de hernieuwde
leningen zullen stemmen.
Opvallend is wel, dat in de gepresenteerde Griekse voorstellen feitelijk nog meer
bezuinigingsmaatregelen te vinden zijn dan oorspronkelijk door de euro groep en de Troika waren
gevraagd en…. door de Grieken afgewezen ! Weer een wit Grieks konijn ?
Het afwijzen van het Griekse voorstel en daarmee de weg vrijmakend naar een Grexit zou in feite
wel eens de ouverture kunnen zijn voor een uiteenvallen van de euro zone en dat wederom zou
ten gevolg kunnen hebben het uiteenvallen van de EU. Daarmee zou er een einde komen aan een
ambitieus plan van de Fransman Delors, die met de EEG trachtte de Duitse vijand te neutraliseren
en een derde overname van Europa door Duitsland te voorkomen. Dat Duitsland uiteindelijk niet
met wapens maar met economische overmacht het nu voor het zeggen heeft in Europa, dat is voor
de Fransen kennelijk minder pijnlijk. Het verdrag van Rome kondigde de geboorte aan van een
monster van Frankenstein, dat zoals u weet niet meer getemd kon worden, en daarom gedood
moest worden.
Hoe het ook zij, het mag overduidelijk zijn dat sinds de middeleeuwen of eerder er voor de burgers
weinig of niets is veranderd. U bewerkt het veld, draagt een deel van uw oogst af, een deel dat
steeds groter wordt om voor nieuwe speeltjes van de politiek te zorgen en de bescherming tegen
boze vijanden, die vroeger nog wel eens door uw vorst of slotheer werden gewaarborgd is al lang
verleden tijd. Het enige dat er wel is veranderd, is het feit dat veel burgers nog steeds denken dat
zij in vrijheid en democratie leven, dit in stand gehouden door brood en spelen , maar voor die paar
nog wel nadenkende medemensen is de realiteit echter geheel anders.
Wij moeten ons afvragen of het leuk is om de realiteit te zien ?
http://www.geennieuws.com/2015/07/griekenland-euro-eu-wordt-het-een-beslissend-weekend/
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‘Machtsstrijd in Duitse regering over derde redding Griekenland’
Griekse premier Tsipras maakt radicale ommekeer en accepteert eisen Troika - Eurozone gaat tot
2018 nog eens € 58 miljard in bodemloze Griekse put
storten
Ambtenaren van het Duitse ministerie van Financiën
zouden het Griekse plan als volgt omschrijven: ‘Tsipras
lacht, en wij maar betalen, betalen en betalen...’
Zoals we deze week al eerder schreven komt het derde
bailout pakket voor de Grieken eraan. Er is minstens € 74
miljard (waarvan € 16 miljard van het IMF) nodig om de
Grieken tot 2018 overeind te houden, waarna de problemen van voor af aan zullen beginnen,
alleen dan nóg erger. Alle partijen weten namelijk dat de bij elkaar opgeteld honderden miljarden
euro’s nooit meer zullen worden terugbetaald, zeker niet nu de Griekse staatsschuld zal stijgen tot
boven de 200%. In toekomstige geschiedenisboekjes zal 2015 dan ook bekend staan als het jaar
waarin de latere chaotische instorting van de eurozone onomkeerbaar werd.
Het Griekse parlement ging gisteren met een ruime meerderheid akkoord met vrijwel exact
dezelfde voorstellen die amper een week geleden door 61% van de Grieken in een referendum
werden afgewezen. Na Nederland, Frankrijk en Ierland wordt Griekenland dus het vierde EU-land
dat de duidelijke wil van het volk compleet aan zijn laars lapt.
‘Regering wordt totaal gechanteerd’
‘De regering wordt totaal gechanteerd om zich neer te leggen bij iets wat niet weerspiegelt waar
het voor staat (het volk),’ gaf de voorzitter van het Griekse parlement, Zoe Constantopoulou, als
commentaar. Zij was net als de minister van Energie en de minister van Arbeid uit protest bij de
stemming in het parlement weggebleven.
Minister van Financiën Yanis Varoufakis had vorige week al ontslag genomen. Dat werd toen als
een even vreemde als verrassende stap beschouwd, maar nu lijkt het er sterk op dat hij de
radicale ommekeer van premier Tsipras en de meerderheid van de extreemlinkse Syriza partij had
zien aankomen, en weigerde deel uit de maken van dit enorme verraad van het Griekse volk.
Verraad, omdat de voorstellen van de Griekse regering op niets minder dan een capitulatie voor de
Troika aankomen. Eurozone politici reageerden dan ook overwegend positief op het Griekse plan,
waarmee acceptatie zo goed als zeker is.
Machtsstrijd Merkel - Schäuble
De enige onzekere factor is Duitsland, waar achter de schermen een machtsstrijd lijkt te zijn
ontbrand tussen bondskanselier Merkel en minister van Financiën Schäuble, die er door exminister Varoufakis van wordt beschuldigd uit te zijn op een Grexit om daarmee de Fransen onder
druk te zetten achter de Duitse begrotingsdiscipline te blijven staan (2). Merkel zou de voorstellen
van de Grieken willen accepteren, maar Schäuble vindt ze ‘onvoldoende’ en is tegen nieuwe
onderhandelingen.
De krant Bild haalt anonieme ambtenaren van het Schäubles ministerie aan, die spotten met het
Griekse plan: ‘Tsipras lacht, en wij maar betalen, betalen en betalen...’ (3)(4)
Ook deze miljarden voor Grieken zullen nooit worden terugbetaald
Schäuble heeft gegronde redenen voor zijn bedenkingen, want de Grieken herhalen in hun plan
dezelfde beloften uit 2010 – beloften waar 5 jaar later helemaal niets van terecht is gekomen.
Sceptici als Schäuble vrezen daarom terecht dat de € 74 miljard die nu naar de Grieken gaan
eveneens in rook zullen opgaan, en dat allemaal op kosten van de rest van Europa, met Duitsland
(en Nederland) voorop.
Economen schudden meewarig hun hoofd, want de Griekse staatsschuld zal door dit derde bailout
pakket tot boven de 200% stijgen – volkomen onhoudbaar en nooit, maar dan ook echt nooit meer
terug te betalen.
Kettingreactie schuldenkwijtschelding = einde welvaart
Het enige wat de Grieken zal helpen is een schuldenkwijtschelding, maar als die niet aan de
uittreding uit de eurozone wordt gekoppeld, dan krijgen de Grieken feitelijk de garantie dat ze
gewoon door kunnen blijven gaan met veel te veel geld uitgeven, omdat ze weten dat ze
uiteindelijk toch wel door de EU worden gered.
En niet alleen de Grieken krijgen dan die boodschap, maar ook de eveneens veel te diep in de
schulden gestoken Italianen, Spanjaarden, Portugezen en Fransen. Het einde van de euro als
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sterke en stabiele munt is dan ook sowieso bezegeld; de toekomstige forse afwaardering zal de
(spaar)gelden, pensioenen en sociale systemen in met name Noord Europa, en zeker in
Nederland, wegvagen.
Xander - (1) Zero Hedge, (2) Zero Hedge, (3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten, (4) Bild
Draconische nieuwe wetten maken einde aan Spaanse
democratie
George Orwells ‘1984’ in veel opzichten realiteit geworden
– Spanje: Locatie van een demonstratie twitteren =
‘terroristische daad’ – Einde onafhankelijke nieuwsblogs in
zicht na verbod op ‘digitale protesten’
Demonstranten –en zelfs twitteraars die anderen op de
hoogte stellen dat er ergens een demonstratie wordt gehouden- zijn voortaan potentiële terroristen
en kunnen hoge boetes krijgen. (Foto: demonstratie van de Spaanse volksbeweging Podemos).
Spanje staat aan het voorfront van wat Brussel in de komende jaren met heel Europa van plan is,
namelijk de democratie en vrijheid van meningsuiting compleet vervangen door een autoritaire
dictatuur. De Europese politieke elite heeft zichzelf ervan overtuigd dat het gewone volk niet weet
wat goed voor hen is, en zet ondanks alle tegenstand en protesten deze plannen –desnoods met
glasharde leugens en brute kracht- gewoon door. U vindt dit overdreven? Kijk dan eens naar wat
voor nieuwe wetten er inmiddels in Spanje zijn ingevoerd:
1. Als u veiligheidspersoneel (politie e.d.) fotografeert en deze foto’s via de sociale media
deelt, dan kunt u een boete van € 30.000,- krijgen, vooral als deze foto laat zien hoe de
overheid optreedt tegen demonstranten. De boete kan oplopen naarmate u meer volgers heeft op
bijvoorbeeld Facebook of Instagram.
2. Als u de locatie van een geplande demonstratie (door) twittert, dan is dat voortaan een
‘terroristische daad’ die anderen ‘ertoe aanzet een misdrijf’ te begaan. Kortom: demonstreren in
Spanje wordt voortaan als een misdrijf beschouwd.
3. Klokkenluiden zoals Edward Snowden? Dan bent u een potentiële terrorist. Als u voor de
media werkt, ook lokaal, wees dan voorzichtig wat u schrijft, want de overheid leest –en luistertinmiddels met alles mee.
4. Het bezoeken van websites van terroristen kan eveneens als een terreurdaad worden
beschouwd, ook als u dit alleen doet om deze sites te onderzoeken. Zorg dus dat u de ‘Tor’
browser gebruikt, cookies weigert en geen pop-ups toestaat. En zéker niets op Facebook zetten!
5. Wees voorzichtig met grapjes over het koningshuis, want die vallen inmiddels onder
‘misdaden tegen de Kroon’. Kritiek op de koning en koningin worden niet langer getolereerd.
6. Gekozen volksvertegenwoordigers –landelijk of lokaal- die voor de verkiezingen het ene
beloven, maar erna het tegenovergestelde doen, mogen daar niet langer mee lastig gevallen
worden. Ook dit is vanaf nu een misdrijf.
7. Spontane demonstraties bij het parlement zijn illegaal verklaard. Doet u dit toch, dan
riskeert u een boete van € 30.000,-. Organisatoren van demonstraties waar en tegen wat dan ook
kunnen bestraft worden met een even hoge boete. Deelnemers eveneens, als ze weigeren te
vertrekken als de politie dit opdraagt. Dan ‘hinderen’ ze ambtenaren in functie.
8. Een brutaal antwoord geven aan een politieagent levert een onmiddellijke boete van € 100,- tot
€ 600,- op.
9. U heeft een klacht tegen een winkel, zaak, bedrijf, bank of de gemeente, en weigert te
vertrekken totdat u een antwoord krijgt? Eveneens tot € 600,- boete.
10. En als klap op de vuurpijl: ‘digitale protesten’, artikelen die ‘de vrede kunnen verstoren’,
zijn vanaf nu een misdrijf. De Spaanse versies van Xandernieuws en andere blogs hebben hun
langste tijd dus gehad. Het begin van het einde van de vrijheid van meningsuiting in Europa is een
feit, en het zal niet lang duren voordat Brussel ervoor zorgt dat deze draconische wetten in heel
Europa worden ingevoerd.
Xander - (1) Zero Hedge
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Draconische-nieuwe-wetten-maken-einde-aanSpaanse-democratie
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Studie: 95 procent terroristische aanvallen na 9/11 verzonnen door FBI
De FBI heeft bijna 95 procent van de terroristische aanvallen na 9/11 verzonnen, zo blijkt uit een
studievan Project SALAM (Support and Legal Advocacy for Muslims).
Hoewel de Amerikaanse regering beweert dat men het land wil beschermen tegen terroristische
aanslagen door honderden ‘terroristen’ op te pakken, blijkt uit het onderzoek dat het overgrote
merendeel van de aanvallen is verzonnen door de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI.
Het onderzoek toont aan dat de oorlog tegen terrorisme is ontworpen om het Amerikaanse volk te
laten geloven dat er een terroristisch leger actief is waar het heel erg bang voor moet zijn, terwijl
de meeste personen die veroordeeld zijn geen enkel gevaar vormen voor de maatschappij, aldus
advocaat van Project SALAM Steven Downs.
Hij zei verder dat de VS de oorlog tegen terrorisme gebruikt om de hele wereld in de gaten te
houden. Op deze manier krijgen ze allerlei waardevolle informatie in handen, waar ze hun voordeel
mee kunnen doen. Om dit te kunnen rechtvaardigen moet er een oorlog tegen terrorisme zijn.
Zonder deze oorlog hebben ze niet het recht om dit te doen. Dus gaat de oorlog tegen terrorisme
door; ze moeten mensen blijven vinden, arresteren, wegstoppen en bang maken, aldus Downs.
In het 175 pagina’s tellende onderzoek valt te lezen dat de meerderheid van de opgepakte
Amerikaanse moslims onterecht vervolgd is. De FBI gebruikte agent-provocateurs om een doelwit
in de val te laten lopen, een val die zorgvuldig was opgezet door de overheid.
“De overheid gebruikt agent-provocateurs om individuen met afwijkende overtuigingen te
benaderen en te voorzien van nepraketten, -bommen, -geweren, geld en de strategische en
technische planning om te kijken of het individu kan worden aangezet tot het plannen van een
gewelddadige actie,” aldus het rapport. De overheid wist (onschuldige) mensen daarnaast te
pakken door documenten te vervalsen.
[IWB via Truth and Action]
http://www.ninefornews.nl/studie-95-procent-terroristische-aanvallen-na-911-verzonnen-door-fbi/
“Filmpje op gehackte laptop senator McCain laat zien dat executies ISIS in scène worden
gezet”
In een filmpje dat zou zijn gehackt van de laptop van de Amerikaanse senator John McCain is te
zien hoe een ‘executievideo’ van ISIS in elkaar wordt gezet. In het filmpje staan acteurs voor een
green screen in een filmstudio, meldt LeakSource.
De woestijnsetting en de effecten van de windmachine doen denken aan de onthoofdingsfilmpjes
van Steven Sotloff, David Haines en Alan Henning die ISIS vrijgaf. Toen McCain op bezoek in
Oekraïne was zou de Oekraïense hackersgroep CyberBerkut de laptop hebben weten te hacken.
“Geachte senator McCain! We adviseren u de volgende keer geen vertrouwelijke documenten mee
te nemen als u naar het buitenland reist, met name naar Oekraïne,” aldus de groep. “Op één van
de apparaten van één van uw collega’s vonden we veel interessante dingen. We hebben besloten
dat deze video het eigendom moet worden van de internationale gemeenschap.”
McCain antwoordde op Twitter: “Eerst manipuleren ze foto’s om te zeggen dat ik ontmoetingen
heb gehad met ISIS en nu zeggen Russische internettrollen dat ik de ISIS-executies in scène heb
gezet. Trots dat ik hun #1 vijand ben!”
“Weer een gekke complottheorie van de Russische internettrollen. Ik ben heel erg trots dat ik het
doelwit ben van Amerika’s vijanden,” aldus McCain in een andere tweet.
Volgens Britse experts is de executie van Foley waarschijnlijk in scène gezet door middel van
slimme cameratrucs. Een terrorisme-expert zei dat de video’s van de Japanse gegijzelden Kenjo
Goto en Haruna Yakuwa waarschijnlijk in een studio waren opgenomen. De ISIS-video van de
executie van 21 Egyptische christenen op een strand in Libië is ook nep, zei Hollywoodregisseur
Mary Lambert.
[Jerusalem Post] © Copyright (c) NineForNews.nl
https://youtu.be/Dc7FqqKjkkw
http://www.ninefornews.nl/gehackt-filmpje-op-laptop-senator-mccain-laat-zien-dat-executies-isis-inscene-worden-gezet/
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Westen gaat Iran helpen met bescherming tegen Israël
Kernakkoord: Westen gaat Iran helpen met bescherming tegen Israël
Regering Obama vervangt Israël definitief door Iran als belangrijkste bondgenoot VS in Midden
Oosten
Netanyahu zal in zekere zin ook opgelucht zijn niet langer
Amerika’s grootste bondgenoot in het Midden Oosten te
zijn. Nu kan Israël eenvoudiger een eigenzinnige koers
varen.
De Israëlische premier Netanyahu beschuldigt de
‘toonaangevende internationale machten’ ervan ‘te gokken
met onze gezamenlijke toekomst met een deal met de
belangrijkste sponsor van internationaal terrorisme’. Dat was geen woord teveel, want uit de eerste
‘gelekte’ details van de overeenkomst met Iran blijkt dat het Westen Iran gaat helpen om de
nucleaire installaties van het land te beschermen. Uit alles blijkt dat de Amerikaanse regering
Obama Israël terzijde heeft geschoven en heeft vervangen door Iran als nieuwe, belangrijkste
bondgenoot in het Midden Oosten.
Westen gaat Iran beschermen
De zogenaamde ‘EU+3’ groep, een andere aanduiding van de P5+1 machten, heeft Iran
toegezegd te gaan helpen de nucleaire installaties in het land te beschermen tegen sabotage en
andere bedreigingen. Vooral het gebruikte woord ‘sabotage’ is van groot belang, aangezien de VS
en Israël enkele jaren geleden de Iraanse kerninstallaties met computervirussen zoals ‘Stuxnet’ en
‘Flame’ wisten te beschadigen. (2)
Netanyahu roept op tot één front
De Israëlische premier zei gisteren al dat Obama overduidelijk tot iedere prijs een akkoord met Iran
wilde sluiten en daar werkelijk verbijsterend veel concessies voor wilde doen. Nu dat inderdaad het
geval blijkt – meer nog dan zelfs de grootste criticus voor mogelijk had gehouden – roept
Netanyahu alle leiders in zijn land op hun verschillen opzij te zetten en één front te vormen om hun
land te beschermen voor de mogelijk duistere toekomst die het Joodse volk –andermaal mede
dankzij het Westen- wacht.
Enorme geopolitieke machtsverschuiving
Noch Israël, noch andere traditionele Amerikaanse bondgenoten in het Midden Oosten –Saudi
Arabië, Egypte- werden van tevoren op de hoogte gesteld van de deal die Obama met Iran ging
sluiten. Als de regeringen in Jeruzalem, Riyad en Caïro het Witte Huis om nadere uitleg vroegen,
kregen ze nul op het rekest.
Obama is dan ook verantwoordelijk voor niets minder dan een enorme geopolitieke
machtsverschuiving in ‘het kruitvat’ van de wereld, het Midden Oosten. Valerie Jarrett, Obama’s
belangrijkste naaste adviseur, kan tevreden zijn: haar geboorteland Iran is in ‘the oval office’ nu
met stip gestegen naar de eerste plaats. De grote bezwaren van alle Arabische bondgenoten en
vooral Israël belandden simpelweg in de prullenbak.
Mening Israël doet er niet meer toe
Nu presidentskandidaat Hillary Clinton heeft verklaard dat ze Obama’s deal met Iran zal
respecteren, zal de Senaat niet gaan dwarsliggen, zo is al gebleken. Daarmee heeft ook het
Amerikaanse Congres definitief gebroken met Israël als belangrijkste bondgenoot in het Midden
Oosten. Het is niet dat de banden compleet worden verbroken, maar de mening van Jeruzalem zal
er voortaan nog minder toe doen dan bij Obama al het geval was.
Die weet zich gesteund door Europa, dat de afgelopen jaren onder druk van de grote
moslimgemeenschap een almaar sterkende wordende anti-Israël koers is ingeslagen. De EU wil
Israël treffen met harde sancties als het niet snel toegeeft en akkoord gaat met een Palestijnse
(terreur)staat in Judea en Samaria, met het grootste deel van Jeruzalem als hoofdstad.
Israël zal eigenzinnige koers gaan varen
In zekere zin zal Netanyahu echter ook opgelucht zijn verlost te zijn van de enorme druk en hoge
eisen die de positie van belangrijkste bondgenoot van Amerika met zich meebrachten. Israël heeft
namelijk nog altijd het sterkste leger in de regio, en tevens een krachtige, hypermoderne
economie.
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De Joodse staat kan in het vervolg eenvoudiger een eigenzinnige koers volgen, los van wat
Amerika en Europa daar ook van vinden. De verrassingsaanvallen op de Iraakse en Syrische
kernreactoren, en eerder de Egyptische luchtmacht, tonen aan dat het land bereid is heel ver te
gaan om zichzelf te beschermen. Tenslotte is het Joodse volk feitelijk altijd al enkel op zichzelf
aangewezen geweest. Dat het Westen hen nu opnieuw hard laat vallen, zal dus niet als een
verrassing komen. (1)
Xander - (1) DEBKA, (2) Arutz 7
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Kernakkoord-Westen-gaat-Iran-helpen-metbescherming-tegen-Isral
Ruim 50 miljoen moslims steunen ISIS, vooral in Europa
Wereldwijd onderzoek: Ruim 50 miljoen moslims steunen ISIS, vooral in Europa
Tolerantie voor islam keert als een boemerang terug: Steun voor ISIS onder moslims in Europa
veel hoger dan in Arabische landen
Londen: Vorige week liep een in een ISIS vlag gewikkelde
moslim met een kind op zijn schouders, dat met een klein
ISIS vlaggetje zwaaide, bij de Big Ben. De politie liet hem
ongemoeid omdat ISIS ‘geen verboden groepering’ zou
zijn.
Uit een wereldwijd onderzoek blijkt dat ruim 50 miljoen
moslims achter de extreem wrede en gewelddadige
islamitische terreurgroep ISIS staan, véél meer dan de
Westerse elite ons wil doen geloven. Een Britse peiling laat
zien dat het aantal mensen dat negatief denkt over ISIS fors is gestegen naar 80%, maar dat de
steun voor ISIS onder de moslims in het land juist toeneemt. Misschien nog wel het meest bizar is
dat ISIS veel meer steun geniet onder moslims in Europa dan in Arabische landen zoals Saudi
Arabië en Egypte.
Het Clarion Project constateerde in een uitgebreide studie dat 8,5 miljoen moslims ‘positief’ staan
tegenover ISIS, en ongeveer 42 miljoen ‘enigszins positief’ (2). Uit onderzoek van het Washington
Institute bleek vorig jaar al dat er nauwelijks steun voor ISIS is in Arabische landen zoals Egypte,
Libanon of Saudi Arabië, maar juist veel meer onder moslims in Europa.
ICM peilde vorig jaar dat maar liefst 15% van de Fransen ISIS steunt. Dat is meer dan de totale
moslimbevolking in het land (10% - 14%), wat volgens sommige experts aantoont dat veel mensen
enkel uit protest tegen de socialistische regering Hollande hebben aangegeven voor ISIS te zijn.
Maar liefst 27% van de Franse jongeren (18-24 jaar oud, voor het leeuwendeel moslims) staat
achter ISIS. (3)
Groot Brittannië: 1,5 miljoen potentiële moslim terroristen
De cijfers van de recente ICM-peiling in Groot Brittannië laten zien dat ISIS de steun geniet van
9% van de bevolking, voornamelijk moslims. Dat suggereert dat inmiddels de helft van het aantal
Britse moslims in meer of mindere mate positief staat tegenover de jihadgroep. Dan hebben we het
over 1,5 miljoen potentiële terroristen, alleen al in Groot Brittannië. Tegelijkertijd nam het aantal
Britten dat ‘zeer negatief’ is over ISIS toe van 44% naar 80%.
Moslimleiders geven natuurlijk weer de schuld aan het Westen. Omer El-Hamdoon, president van
de Muslim Association of Britain, zei dat zijn geloofsgenoten ‘ontevreden’ zijn over het beleid van
de regerende Conservatieve partij, die de islam teveel zou beperken.
Het was echter een parlementslid van de socialistische Labour partij, die tot nu toe altijd zeer proislam is geweest, dat erkende dat de grote steun voor ISIS onder moslims aantoont dat de ‘lone
wolf’ theorie, die stelt dat slechts een klein aantal moslimjongeren via het internet wordt
geradicaliseerd, niet klopt. ‘We moeten ook kijken naar mensen binnen de moslimgemeenschap.’
(4)
Grootste probleem Europa: Tolerantie voor de islam
Haras Rafiq van de contra-extremisme denktank Quilliam Foundation noemde het ‘zeer
zorgwekkend’ dat de steun voor ISIS, uitgerekend na een jaar vol extreme wreedheden, toeneemt.
‘Maar ik ben niet verrast. Islamisten zijn al decennia bezig met het indoctrineren van jonge moslims
met extremistische ideeën, zonder dat ze daarvoor worden aangepakt.’
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En daarmee komen we op het grootse probleem van Europa: tolerantie. De Europese gevestigde
orde heeft vanwege de verfoeilijke ‘politieke correctheid’ nooit naar de ware aard van de islam
willen kijken, en vrijwel onbeperkt de bouw van moskeeën en komst van miljoenen moslim
immigranten toegestaan en zelfs bevordert. Nu blijkt dat niet slechts een enkeling, maar een
enorme groep van hen achter de gewelddadige jihad tegen de ‘ongelovigen’ staat, is te hopen dat
de ogen van de politiek eindelijk opengaan.
Assendelft en Gouda blokkeren nieuwe moskeeën
In Nederland lijkt dit lokaal al te gebeuren. Zo blokkeerden de gemeenten Assendelft en Gouda
onlangs de komst van nieuwe moskeeën (5). We kunnen alleen maar hopen dat dit geen
uitzonderingen zijn, maar het begin is van een nieuwe trend die de opkomst van de intolerante,
discriminerende islam een halt toeroept voordat ook onze samenleving ontaardt in een poel van
geweld en chaos.
EU wil juist méér islam, ook in de politiek
Van de EU hoeven we geen enkele steun te verwachten – integendeel, de hoogste
vertegenwoordiger van Brussel voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, Federica Mogherini,
verklaarde dat de politieke islam een belangrijk onderdeel van de toekomst van Europa is.
Werpt u even een blik over de grenzen op de meeste landen waar de islam het voor het zeggen
heeft gekregen. Als u ook zo’n samenleving wilt, stem dan de volgende keer (weer) op politieke
partijen (met D66 voorop) die nog meer macht aan dit Brussel en daarmee aan deze religie willen
overdragen.
Xander
(1) Infowars ; (2) Express ; (3) Russia Today (via Infowars) ; (4) Mirror (via Shoebat) ; (5) NU
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Wereldwijd-onderzoek-Ruim-50-miljoen-moslimssteunen-ISIS-vooral-in-Europa
Hongarije gaat ijzeren gordijn bouwen om moslim illegalen te stoppen
Duitse regering zet met gratis onderdak, gratis voedsel, gratis... ALLES, de grenzen juist
wagenwijd open voor immigranten
In Israël houdt een tientallen kilometers lang veiligheidshek
al 13 jaar met groot succes moslimterroristen tegen. De
Hongaren willen nu iets vergelijkbaars bouwen.
Hongarije heeft aangekondigd een vier meter hoog ‘ijzeren
gordijn’ te gaan bouwen langs de grens met Servië om
illegale, voornamelijk islamitische immigranten te stoppen.
Die komen in toenemende mate niet meer enkel uit Kosovo
en Albanië, maar ook uit Afrika. De door de machtige
Organization of Islamic Cooperationgedomineerde Verenigde Naties heeft Hongarije fel
veroordeeld vanwege het plan.
Hongarije is als lid van het ‘Schengen Verdrag’ over open grenzen een aantrekkelijke bestemming
voor illegale immigranten. De VN Vluchtelingenorganisatie UHNCR is dan ook niet te spreken over
het plan van de regering in Budapest om letterlijk een muur op te werpen voor deze vluchtelingen.
‘Iedere muur of hek zou een barrière voor asielzoekers zijn,’ gaf Kitty McKinsey namens de
UHNCR als commentaar. ‘Mensen hebben het recht om asiel aan te vragen. Dat is een universeel
recht, en daarom willen wij dat Hongarije zijn grenzen open houdt en asielzoekers toelaat.’
Volgens het immigratie bureau van de Hongaarse overheid zijn alleen al dit jaar 57.000 illegalen
de grens van het land overgestoken, een forse toename vergeleken met vorig jaar. De regering wil
zijn eigen versie van het ‘ijzeren gordijn’ dan hoe dan ook gaan bouwen, ook al zou een
meerderheid van de Hongaarse parlementariërs tegen zijn. (1)
Duitsland verwelkomt moslim immigranten met gratis... ALLES
Misschien kan de regering in Boedapest een deal sluiten met die in Berlijn, waar bondskanselier
Angela Merkel in het kader van de ramadan deze week herhaalde dat ‘de islam absoluut bij
Duitsland’ hoort (2).
De Duitsers, toch al immigratieland nr. 1 van Europa, hebben klaarblijkelijk voldoende geld en
ruimte over – en zo niet, dan maken ze die wel, want daar krijgen de honderdduizenden
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‘vluchtelingen’ gratis onderdak, gratis voedsel, gratis kleding, gratis internet, gratis taalonderwijs,
gratis speelgoed, gratis medische zorg en zelfs speciale politiebescherming (3).
Duitsers moeten zich aanpassen aan moslims
Van ‘aanpassen’ is in zoverre sprake, dat het de Duitsers zélf zijn die zich aan de voornamelijk
islamitische immigranten moeten aanpassen, en niet andersom. Zo werd er vlak bij het Wilhelm
Diess Gymnasium in Beieren een asielzoekerscentrum voor 200 Syrische moslims opgericht. De
school ‘adviseerde’ de ouders vervolgens om hun dochters geen kleding meer te laten dragen die
de moslims aanstootgevend zouden kunnen vinden, en die hen net als in bijvoorbeeld Zweden zou
kunnen aanzetten tot verkrachtingen (in de brief aan de ouders heel politiek correct
‘misverstanden’ genoemd).
Een lokale politicus noemde het ‘absoluut noodzakelijk’ dat de Duitse meisjes zich voortaan anders
gaan kleden, want ‘als moslim tienerjongens naar een zwembad gaan, dan worden ze overweldigd
als ze meisjes in bikini’s zien... en dan zouden ze die meisjes kunnen gaan volgen’ (lees:
aanranden en verkrachten). ‘Het is mijn plicht iedereen eraan te herinneren dat de twee culturen
hier samenkomen’ (vertaald: dat de Duitse cultuur zich onderwerpt aan de islamitische). (4)
Xander - ; (1) Shoebat / (Euronews: YouTube) ; (2) Today’s Zaman (via Shoebat) ; (3) KOPP ; (4)
The Local (via Shoebat)
http://xandernieuws.punt.nl/content/2015/07/Hongarije-gaat-ijzeren-gordijn-bouwen-om-moslimillegalen-te-stoppen
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